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Počas návštevy hláv štátov Slovenska Ivana Gašparoviča, Česka Václava Klausa a Poľska 
Bronislawa Komorowského na najvyššie položenom pracovisku SAV na Lomnickom štíte 
sa prezidenti aj ich manželky zaujímali o výsledky z meraní kozmického žiarenia a z pozo-
rovaní slnečnej koróny, o ktorých ich informoval riaditeľ Astronomického ústavu SAV Aleš 
Kučera (viac v článku na 1. strane). Foto: P. Habaj

Pri príležitosti 75. výročia 
založenia Fakulty mecha-

nického inžinierstva Tech-
nickej univerzity Tallinn 

a 30-ročnej vedeckej spolu-
práce Ústavu materiálového 

inžinierstva Technickej 
univerzity Tallinn s Ústavom 
materiálového výskumu SAV 
v Košiciach udelilo Predsed-
níctvo SAV prof. Ing. Priitovi 
Kuluovi, DrSc., prodekanovi 
Fakulty mechanického inži-

nierstva Technickej univerzi-
ty Tallinn Čestnú plaketu SAV 

Aurela Stodolu. Na slávnosti 
v Bratislave mu ju odovzdal 
podpredseda SAV Juraj La-

pin. Foto: Robert Grznár

V predvečer akcie Bratislava pre všetkých udelil primátor hlavného mesta SR Milan Ftáč-
nik Cenu primátora Bratislavy aj vedeckému pracovníkovi Botanického ústavu SAV prof. 
RNDr. Františkovi Hindákovi, DrSc., čím ocenil jeho celoživotnú vedeckú, pedagogickú 
a organizátorskú prácu (viac na strane 6). Foto: Rastislav Polák.
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ku na s. 7). Foto: Ján Borčin
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Prezidenti Českej republiky, Poľska a Slovenska na Lomnickom štíte

Z á u j e m  o  v ý s k u m  a k a d e m i c k ý c h 
p r a c o v í s k
V rámci programu summitu V4 pozval pre-
zident Slovenskej republiky Ivan Gašpa-
rovič  svojich kolegov, prezidentov Česka 
– Václava Klausa a Poľska – Bronislawa 
Komorowského s manželkami na najvyš-
šie položené pracoviská SAV na Lomnickom 
štíte. Riaditeľ Astronomického ústavu SAV 
Aleš Kučera predstavil delegácii Centrum 
kozmických výskumov: vplyvy kozmického 
počasia, v ktorom sú partnermi Astrono-
mického ústavu SAV košické inštitúcie – 
Ústav experimentálnej fyziky SAV a Univer-
zita P. J. Šafárika.

Delegácia si prezrela nový unikátny prí-
stroj Koronálny multi-kanálový polarimeter 
a vypočula si krátku informáciu o výskume 
kozmického počasia, na ktorom sa podieľa-
jú obe pracoviská SAV nachádzajúce sa na 
Lomnickom štíte. Vo veľmi príjemnej a ne-
formálnej debate sa prezidenti a aj ich man-
želky zaujímali o výsledky z meraní koz-
mického žiarenia a z pozorovaní slnečnej 
koróny. Zaujímal ich aj praktický dosah 
uvedeného výskumu.

Riaditeľ AsÚ SAV vysvetlil  problematiku 
vplyvu kozmického počasia na technologic-
ké zariadenia našej civilizácie. Zdôraznil 
potrebu kvalitne predpovedať nepriaznivé 
účinky erupcií, výronov koronálnej hmoty 
a kozmického žiarenia do prostredia v okolí 
našej Zeme. Debatovalo sa aj o unikátnosti 
lanovky, ktorá prezidentov a ich manželky 
dopravila na Lomnický štít. V čase svojho 
vzniku držala štyri svetové rekordy: v pre-
výšení, v celkovej dĺžke, v dĺžke voľne visia-

ceho lana a v dĺžke dvojsmernej premávky. 
Prekonaná bola až o 20 rokov lanovkou vo 
francúzskych Alpách.

Na záver návštevy sa prezidenti Ivan 
Gašparovič, Václav Klaus, Bronislaw Komo-
rowski a ich manželky podpísali do kroniky 
Lomnického štítu a kroniky SHMÚ.

(red.) | Foto: P. Habaj

PREZIDENTSKÉ PÁRY SI VYCHUTNALI AJ KRÁSNE VÝ-

HĽADY NA SVOJE KRAJINY Z LOMNICKÉHO ŠTÍTU

PRIVÍTANIE PREZIDENTOV NA LOMNICKOM ŠTÍTE.

PREZIDENT IVAN GAŠPAROVIČ SPOLU S VEDÚCIM OBSERVATÓRIA 

JÁNOM RYBÁKOM (VĽAVO) A RIADITEĽOM ASÚ ALEŠOM KUČEROM 

(VPRAVO). V POPREDÍ NA MONITORE – PRVÉ VEDECKÉ POZOROVANIA 

PROTUBERANCIÍ USKUTOČNENÉ S NOVÝM PRÍSTROJOM COMP-S.
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Je základný výskum v Slovenskej akadémie vied ohrozený?

E x c e l e n t n o s ť o u  k  i n o v á c i á m
Pri diskusii o transformácii Slovenskej aka-
démie vied sa stále objavujú obavy o ohro-
zení základného výskumu v SAV. Obavy nie 
sú na mieste. V súčasnosti zdroje ústavov 
Akadémie okrem inštitucionálnej zložky 
tvoria predovšetkým projekty (domáce, me-
dzinárodné, vrátane 7. rámcový program 
Európskej únie a sú tam aj projekty na kto-
rých participujú aj priemyselní partneri), 
ktoré sa u najaktívnejších ústavov blížia až 
k 50 % z celkových príjmov. Príjem z hos-
podárskych zmlúv neprekračuje 5 – 10 % 
(výnimkou sú možno tri ústavy SAV, ktoré 
majú podnikateľskú činnosť). Takéto rozde-
lenie príjmov je typické aj pre organizácie 
v zahraničí, pri nedávnej návšteve Fínska 
sme videli podobné schémy. Pritom všetky 
ústavy SAV robia základný výskum (často 
špičkový) a nepredpokladajú, že by toto za-
meranie opustili. Dokumentujú to projekty, 
ktoré riešia a publikačná aktivita. Cieľom 
transformácie nie je zmeniť zameranie 
ústavov na aplikovaný výskum, ale moti-
vovať ústavy, aby hľadali mimorozpočtové 
zdroje (predovšetkým projektové) a aby so 
získanými prostriedkami mohli voľnejšie 
a efektívnejšie hospodáriť. Technologický 
transfer je nielen povinnosť, ale aj ďalší be-
nefit, ktorý od transformácie očakávame 
a očakáva to aj spoločnosť.

Ú s p e c h  z o o l ó g o v  z o  S A V
MUCHA TSE-TSE. Foto: archív

Bezprecedentná štúdia vnútromaternicovej laktácie pri muche 
tse-tse bola práve publikovaná v časopise Biology of Reproduction. 
Štúdia odhaľuje enzým nachádzajúci sa v mlieku múch, fungujúci 
podobne pri cicavcoch, vďaka čomu sú muchy tse-tse potenciálnym 
modelom metabolizmu tukov počas laktácie cicavcov. Ide o prvú 

Prínos z transformácie môže mať kaž-
dý, kto je schopný získavať projekty a tie 
sú podmienené kvalitnými výstupmi. Vyso-
kým školám transformácia priniesla väčšie 
možnosti a nepozorujeme nútený prechod 
na aplikovaný výskum alebo zánik spolo-
čenskovedných odborov.

Porovnanie so susednými akadémiami 
vied nie je také potešiteľné. Podľa analýzy 
SCIMAGO, ktorá porovnáva výstupy vedec-
kovýskumných inštitúcií, za ostatných 5 
rokov je SAV najúspešnejšou výskumnou in-
štitúciou v rámci Slovenska. Zaostáva však 
svojimi výstupmi za Akadémiou vied Českej 
republiky, Maďarskou akadémiou vied a aj 
Poľskou akadémiou vied.

Inštruktívne je porovnanie so Spoloč-
nosťou Maxa Plancka (Max-Planck-Ge-
sellschaft), ktorú radi uvádzame ako náš 
(zatiaľ nedosiahnuteľný) vzor. Excelentný 
základný výskum, dlhoročne reprezentujú-
ci túto inštitúciu a dokumentovaný radom 
Nobelových cien a iných ocenení, je vše-
obecne známy. Spoločnosť však zakladá od 
r. 1990 aj spin-off jednotky. Dnes ich má 
viac ako 86 (údaj z r. 2010), z toho 45 za-
ložených pomocou rizikového kapitálu. Ako 
hlavný prínos spin off uvádza, že celkovo 
tieto jednotky generovali okolo 2000 pra-
covných miest.

Na technologický transfer zriadila Spo-
ločnosť Maxa Plancka samostatnú organi-
záciu Max Planck Inovation GmbH „Cen-
trum transferu technológií “. V roku 2008 
zhodnotili 177 návrhov v celkovej sume cca 
156 miliónov eur, spracovali 150 návrhov 
na patenty a podali cca 75 patentových pri-
hlášok.

Spoločnosť Maxa Plancka venuje veľkú 
pozornosť licenciám. Úspešné licencie vzni-
kajú iba z excelentných výsledkov, príkla-
dom sú výsledky v oblasti výskumu nových 
polymérov, ktoré priniesli za uplynulé de-
saťročia príjmy na úrovni 1 mld. eur. Heslo 
tejto spoločnosti je: „Excelentnosťou k ino-
váciam.“

Ak teda sumarizujeme, súčasná činnosť 
Spoločnosti Maxa Plancka je veľmi podob-
ná tej, ktorú si predstavujeme v transfor-
movanej SAV. Je dobrým príkladom toho, 
ako dnes úspešné vedecké inštitúcie vo sve-
te fungujú. Slovenská akadémia vied stojí 
dnes pred rozhodnutím, či sa pridá do tejto 
spoločnosti moderných, úspešne sa rozví-
jajúcich výskumných inštitúcií 21. storočia, 
alebo bude petrifikovať súčasný, vo svete už 
prekonaný stav.

Eva Majková

štúdiu (Benoit, J. B., Attardo, G. M., Michalkova, V., Takac, P., 
Bohova, J., Aksoy, S., Sphingomyelinase activity in mother‘s milk 
is essential for juvenile development: a case from lactating tsetse 
flies. Biology of Reproduction, 2012) odhaľujúcu biochemické me-
chanizmy laktácie múch tse-tse a bola uskutočnená v spolupráci 
tímu vedeckých pracovníkov z Yale University v USA s kolegami 
z Ústavu zoológie SAV (Veronika Michalková, Peter Takáč, Jana 
Bohová). Upútavka tohto významného výsledku bola zverejnená 
v časopisoch Science Daily, The New York Times, Discover Magazine 
a v mnohých iných.

M. Š.
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Čestná plaketa SAV pre prof. Priita Kulua

T r i  d e s a ť r o č i a  v e d e c k e j 
s p o l u p r á c e

POHĽAD NA SLÁVNOSŤ UDELENIA ČESTNEJ PLAKETY SAV AURELA STODOLU PROF. P. KULUOVI LAUDÁCIU 

PREDNIESOL RIADITEĽ ÚSTAVU MATERIÁLOVÉHO VÝSKUMU SAV PETER ŠEVC. Foto: Robert Grznár

Dňa 4. mája t.r. na malej slávnosti v Bra-
tislave prevzal Čestnú plaketu SAV Aurela 
Stodolu významný vedec v oblasti mate-
riálového výskumu z Estónska, prof. Ing. 
Priit Kulu, DrSc., ktorú mu odovzdal pod-
predseda SAV Juraj Lapin. Na slávnostnom 
odovzdaní vyznamenania SAV sa zúčastnili 
manželka oceneného, člen Predsedníctva 
SAV Igor Túnyi, riaditeľ z Ústavu materiá-
lového výskumu  SAV Peter Ševc a prof. Mi-
chal Besterci.

Ako v laudácii na počesť oceneného 
pripomenul Peter Ševc, prof. Priit Kulu sa 
narodil 13. februára 1945. Po strednej ško-
le študoval na TU v Tallinne, kde po štúdi-
ách začal pracovať v Laboratóriu práškovej 
metalurgie, neskôr na katedre materiálov.  
Bol dlhoročným riaditeľom Ústavu mate-
riálového inžinierstva TTU, ako aj  deka-
nom Fakulty mechanického inžinierstva. 
V súčasnom období je prodekanom tejto 
fakulty. V prof. P. Kuluovi ide o  medziná-
rodne uznávanú vedeckú osobnosť v ob-
lasti materiálového výskumu. Odborne je 
orientovaný do oblasti práškovej metalur-
gie, najmä tenkých vrstiev a tribologických 
charakteristík sústav a nanosústav na báze 
železa, tvrdokovov a kompozitných mate-
riálov. Doteraz publikoval štyri monografie 
a asi 250 pôvodných vedeckých prác, bol 
školiteľom 20 doktorandov a riešil cca 30 
projektov. Je zakladateľom medzinárodne 
uznávanej Baltickej konferencie o materiá-
loch. Prednášal na mnohých zahraničných 

V ý z n a m n é  o c e n e n i a  z  M a ď a r s k a
Maďarská archeologická a umenovedná spoločnosť 26. marca 
2012 zvolila na svojom valnom zhromaždení v slávnostnej sieni 
Maďarského národného múzea v Budapešti za svojho člena koreš-
pondenta slovenského historika umenia doc. Ivana Geráta, ria-
diteľa Ústavu dejín umenia SAV, a ocenila tak jeho prácu v oblasti 
dejín umenia. Slávnostnú reč na počesť doc. I. Geráta predniesol 
významný maďarský historik umenia, akademik Ernő Marosi. Spo-
lu s doc. Gerátom sa stal členom korešpondentom tejto významnej 
vedeckej spoločnosti v ten istý deň aj slovenský archeológ, prof. 
Juraj Pavúk.

V slávnostnej reči vyzdvihol E. Marosi doc. I. Geráta ako pred-
staviteľa samostatného slovenského umeleckohistorického výsku-
mu, ktorý dôsledne presadzuje myšlienku dialógu medzi rôznymi 
interpretačnými možnosťami, pokiaľ ide o spoločné kultúrne de-
dičstvo našich národov. I. Gerát, ktorý sa venuje vo svojej vedeckej 

práci o. i. stredovekému výtvarnému umeniu strednej Európy, sa 
roky zasadzuje za slovensko-maďarský dialóg v oblasti dejín ume-
nia a v oblasti umelecko-historického bádania na území bývalého 
Uhorska.

Maďarská archeologická a umenovedná spoločnosť, ktorá bola 
založená roku 1878 pôvodne ako Krajinská archeologická a an-
tropologická spoločnosť, sa stará o udržiavanie kultúrneho dedič-
stva a prispieva k poznávaniu umeleckej kultúry najmä Maďarska 
a stredoeurópskeho regiónu. V súčasnosti združuje významných 
archeológov a historikov umenia najmä z Európy, ale aj zo Spoje-
ných štátov amerických a jej členmi korešpondentmi sú aj viacerí 
slovenskí odborníci z oblasti archeológie.

Doc. I. Gerátovi i prof. J. Pavúkovi srdečne blahoželáme!

Gabriela Magová

konferenciách napr. v Anglicku, Číne, Kana-
de, Austrálii, Juhoafrickej republike, Južnej 
Kórei a inde. Je členom viacerých medziná-
rodných a národných odborných orgánov. 
Za výsledky svojej činnosti získal viacero 
ocenení doma aj v zahraničí. Prof. Kulu 
okrem vynikajúcej pedagogickej činnosti 
je vynikajúci vedecko-vývojový pracovník, 
čoho dôkazom je vývoj a výroba viacerých 
typov attritorov na TTU Tallinn. 

V rámci spolupráce s Ústavom materiá-
lového výskumu SAV, konkrétne s tímom 
prof. Michala Besterciho, participoval na 
viacerých medzinárodných projektoch, ako 
aj pedagogickej a edičnej činnosti. Zo spo-
ločných autorských kolektívov vyšlo viac 
ako 30 pôvodných vedeckých prác. Prof. 
M. Besterci ako hosťujúci editor časopisu 

International Journal of Materials & Product 
Technology vydal v špeciálnych číslach tohto 
periodika 10 kapitol pracovníkov Technic-
kej univerzity Tallinn. V roku 2008 bola tiež 
uzavretá dvojstranná medzinárodná spolu-
práca medzi Fakultou mechanického inži-
nierstva TU Tallinn a Strojníckou fakultou 
STU v Bratislave.

Čestnú plaketu SAV Aurela Stodolu prof. 
P. Kuluovi udelili pri príležitosti 75. výročia 
založenia Fakulty mechanického inžinier-
stva TU Tallinn (Faculty of Mechanical En-
gineering Tallinn University of Technology) 
a 30-ročnej vedeckej spolupráce Ústavu ma-
teriálového inžinierstva TU Tallinn s Ústavom 
materiálového výskumu SAV v Košiciach.

Michal Besterci
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MEDAILU ING. JOZEFOVI VÁĽKOVI, CSC. (V STREDE) 

ODOVZDAL PREDSEDA SAV PROF. JAROMÍR 

PASTOREK.

S l o v e n s k á  a k a d é m i a  v i e d 
v y z n a m e n á v a l a
Medaila za podporu vedy 
J. Váľkovi

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek 17. ap-
ríla t. r. slávnostne odovzdal vo Zvolene 
Medailu SAV za podporu vedy Ing. Jozefovi 
Váľkovi, CSc., riaditeľovi Ústavu ekológie 
lesa SAV.

Jozef Váľka absolvoval štúdium na Che-
mickotechnologickej fakulte SVŠT v Brati-
slave, študijný odbor technológia makromo-
lekulových látok, špecializácia technológia 
dreva, celulózy a papiera – zameranie ché-
mia dreva. Po skončení vysokej školy nastú-
pil roku 1976 do Ústavu fyziológie hospodár-
skych zvierat SAV v Košiciach, detašované 
pracovisko vo Zvolene. Do Ústavu ekológie 
lesa SAV vo Zvolene prešiel v roku 1994 – 
najskôr na oddelenie ekológie pôdy a neskôr 
sa stal vedúcim oddelenia biomatematiky, 
ktoré  prebudoval na oddelenie ekotoxikoló-
gie. Od roku 2000 je riaditeľom ústavu.

Zapojil sa do riešenia viacerých domá-
cich aj zahraničných vedeckých projektov.  
Na predchádzajúcom pracovisku sa venoval 
matematickému modelovaniu metabolic-
kých ochorení s využitím vtedajšej dostup-
nej výpočtovej techniky, v čom dosiahol 
významné výstupy aj vo svetovom meradle. 
Vybudoval prvú funkčnú počítačovú sieť 
v Československu s priamym spracovaním 
dát on line cez modémový telekomunikač-
ný kanál (SPU 800- TESLA 270). V súčas-
nosti sa ako zodpovedný riešiteľ orientuje  
na projekty zamerané na  vplyv, dynami-

ku a kumuláciu vybraných ťažkých kovov 
na lesné prostredie (dynamika lesných 
ekosystémov), ktoré sú pod antropickým 
tlakom, so zameraním na problematiku 
znečisťovania a adaptácie lesných ekosys-
témov v národných parkoch a biosférických 
rezerváciách SR (napr. NP Malá Fatra – 
projekt č. 882 schválený vládou SR), ďalej 
na projekty odpadových háld (rekultivácia 
a revitalizácia kalového poľa ZSNP, a.s., 
Žiar nad Hronom) a pod. Tieto aktuálne 
problémy rieši v spolupráci s inštitúciami 
z krajín európskeho výskumného priestoru, 
ktorého súčasťou je aj naša krajina, a tiež 
v rámci spoločných zahraničných projek-
tov a spolupráce na grantových projektoch 
s Poľskom (Szkola Glowna Gospodarstwa 
Wiejskiego vo Warszawe) a Bulharskom 
(Lesnícky výskumný ústav  Bulharskej aka-
démie vied v Sofii). V programe EÚ COST 
bol delegátom SR pre projekt 25 – ENFORS 
a participuje aj na ďalších medzinárodných 
vedeckovýskumných aktivitách.

Svojím vedeckým zameraním najmä 
z oblasti biomatematiky a moderných ma-
tematicko-štatistických metód v predchá-
dzajúcom období mal veľmi úzku spolu-
prácu s lekárskymi fakultami Masarykovej 
univerzity v Brne (pri testovaní umelého 
srdca) a Univerzity Komenského v Martine 
(pri tvorbe patologických tabuliek u mŕtvo-
narodených detí), s viacerými oddeleniami 
klinickej biochémie v nemocniciach v Ban-
skej Bystrici a Zvolene (v oblasti chorôb me-
tabolického syndrómu) a mnohými inými 
pracoviskami. V spolupráci s uvedenými 
pracoviskami a inštitúciami vznikli viaceré 
kvalitné citované publikácie.

Je autorom, resp. spoluautorom 147 
prác, ktoré vyšli doma i v zahraničí, so 41 
SCI citáciami.

Jozef Váľka dosiahol významné výsledky 
aj vo vedecko-organizačnej a manažérskej 
práci.

Čestná plaketa A. Prokopčákovej

Pri príležitosti životného jubilea prevzala 
PhDr. Alexandra Prokopčáková, CSc., 
z Ústavu experimentálnej psychológie SAV 
Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za záslu-
hy v spoločenských vedách. 

Alexandra Prokopčáková, rodená Kellö, 
rodáčka z Bratislavy, vyštudovala na Filo-
zofickej fakulte Univerzity Komenského 
odbor pedagogická psychológia – angličti-
na (1975). Odborné záujmy prejavovala už 
počas štúdia v činnosti, ktorú vykonávala 

ako vedecká pomocná sila v Ústave expe-
rimentálnej psychológie SAV, kde po ukon-
čení štúdia nastúpila na miesto odborného 
pracovníka. V Slovenskej akadémii vied 
teda pracuje od začiatku svojej kariéry. Naj-
prv ako odborná pracovníčka na oddelení 
psychológie osobnosti, od roku 1988 ako 
vedecká pracovníčka a od roku 1997 ako 
samostatná vedecká pracovníčka. V rokoch 
1999 až 2007 bola zástupkyňou riaditeľa 
Ústavu experimentálnej psychológie SAV 
v Bratislave.

V domácich aj medzinárodných vý-
skumníckych tímoch rozpracovávala tému 
úzkosti, maladaptívneho správania adoles-
centov. V posledných desiatich rokoch riešila 
témy súvisiace s problematikou zvládania 
záťažových situácií: kognitívno-emočné 
charakteristiky zvládania adolescentov, 
problémy adjustácie a ich zvládanie v rôz-
nych životných obdobiach, priniesla tému 
alternatívnych štýlov zvládania. Neskôr sa 
špecializovala na problematiku inteligencie 
a skúmala intelektové typy v kontexte život-
ného štýlu, mechanizmy sebaregulácie osob-
nosti z pohľadu sociálnej inteligencie, život-
nej spokojnosti a zmyslu života. V súčasnosti 
je expertkou na tzv. kontrafaktové myslenie 
– teda premýšľanie o neuskutočnených al-
ternatívach. Je autorkou skoro stovky vedec-
kých publikácií v domácich a zahraničných 
publikáciách, okrem toho významne autor-
sky aj technicky prispela vzniku viacerých 
monografií. Spomenieme len tú poslednú 
v spolueditorstve s prof. I. Ruiselom: Kogni-
tívny portrét človeka (2010). Je neoceniteľ-
nou členkou výskumníckeho tímu. Výbornú 
znalosť anglického jazyka využívala pri dl-
horočnej redaktorskej, editorskej a posudzo-
vateľskej práci v medzinárodnom časopise 
Studia Psychologica, vydávanom v Ústave 
experimentálnej psychológie.

L. A., V. B.

Ocenenie dlhoročného 
spolupracovníka

Predsedníctvo SAV udelilo Dr. h. c . prof. 
PhDr. Ing. Štefanovi Kassayovi, DrSc., Pa-
mätnú plaketu SAV za organizačnú a pub-
likačnú činnosť a šírenie dobrého mena 
Slovenskej akadémie vied. Odborná dráha 
prof. Štefana Kassaya je spätá predovšet-
kým s podnikateľskou činnosťou a význam-
nými manažérskymi aktivitami, ale rovna-
ko je významná aj jeho vedecko-výskumná 
a publikačná činnosť. V súčasnosti je ve-
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PHDR. ALEXANDRA PROKOPČÁKOVÁ, CSC. PROF. ŠTEFAN KASSAY PO PREVZATÍ PAMÄTNEJ 

PLAKETY SAV. 

PHDR. ALENEA BARTLOVÁ, CSC.

deckým pracovníkom Katedry ekonomiky 
a manažmentu Technickej univerzity v Ko-
šiciach. Je zakladateľom nadnárodnej kor-
porácie I. D. C. Holding, a. s., kde je od roku 
1992 predsedom dozornej rady a riešiteľom 
komplexných podnikateľských projektov. Je 
členom viacerých vedeckých a redakčných 
rád a vedeckých inštitúcií a časopisov.

Prof. Štefan Kassay takmer dve desať-
ročia aktívne spolupracuje so SAV, o čom 
svedčia aj jeho diela vydané vo vydavateľ-
stve VEDA, kooperácia a sponzorská pod-
pora prostredníctvom jeho nadácie pri spo-
ločných seminároch, pri prezentáciách pub-
likácií vydaných vo vydavateľstve VEDA a  
ďalších aktivitách. Jeho dielo je na Sloven-
sku  skutočne originálne a je východiskom 
pre modernú podnikovú prax vo viacerých 
smeroch a úrovniach.

Markantné je najmä systematické úsilie 
o symbiózu vedy a praxe. Priemyselná prax 
získava v jeho prácach jasnú orientáciu 
v trendoch svetového vývoja a užitočný me-
todologický návod na budovanie podnikov 
medzinárodnej triedy. Svojimi dielami, kto-
rých dosah je skutočne nadnárodný, prispel 
k obohateniu odbornej i pedagogickej lite-
ratúry vo viacerých oblastiach.

Medzi jeho najdôležitejšie vedecké pub-
likácie patria: kvadrológia Marketingová 
stratégia firmy holdingového typu (1998 – 
2001), Reengineering podnikateľských pro-
cesov (1999), Podnik svetovej triedy (2001), 
The world Class Company Strategy (2001), 
Stratégia podniku svetovej triedy (2002), 
a významná pentalógia Podnik a podnika-
nie. O využitie  jeho tvorby  prejavuje záu-
jem zahraničná odborná verejnosť, pre kto-
rú už boli preložené jeho najvýznamnejšie 
práce do šiestich jazykov.

Profesor Kassay je zakladateľom edičné-
ho radu Podnik a Podnikanie s ťažiskovým 
zameraním na moderné, progresívne  for-
my riadenia podniku. Nie menej dôležitá 
je jeho úloha v role zakladateľa Nadácie na 
rozvoj vedy a vzdelávania, ktorá úzko spo-
lupracuje aj so SAV, osobitne s vydavateľ-
stvom Veda, v ktorom sponzoroval celý rad 

publikácií a vedeckých podujatí. Dôležité 
sú jeho aktivity v rámci Európskej akadé-
mii vied a umení, vďaka ktorým sa otvárajú 
a rozširujú kontakty našich vedcov s touto 
významnou inštitúciou. 

Dielo, organizačné a manažérske akti-
vity Štefana Kassaya boli ocenené celým 
radom domácich i zahraničných vyzname-
naní. Technická univerzita v Košiciach mu 
udelila titul Dr. h. c. a SAV titul DrSc. V roku 
2008 mu prezident SR udelil štátne vyzna-
menanie Pribinov kríž II. triedy za význam-
né zásluhy o rozvoj národného hospodár-
stva Slovenskej republiky.

Pracovné jubileum A. Bartlovej

Predsedníctvo SAV udelilo PhDr. Alene 
Bartlovej, CSc., pri príležitostí jej 50-ročné-
ho pôsobenia v SAV Pamätnú plaketu SAV. 
A. Bartlová vyštudovala Filozofickú fakultu 
UK v Bratislave, odbor história – archívnic-
tvo. Začiatkom roku 1962 sa zamestnala 
(„na umiestenku“) vo Filozofickom ústave 
SAV, kde najskôr prešla dvojročným tzv. 
študijným pobytom. Od 1. januára 1968 
prešla do  Historického ústavu SAV, kde ob-
hájila kandidátsku prácu na tému Príspevok 
k dejinám Hlinkovej slovenskej ľudovej stra-
ny. Oponenti a členovia komisie, ktorí prá-
cu posudzovali, ju navrhli na vydanie vy-
davateľstvu VEDA. Práca bola publikovaná 
v roku 1972, medzičasom sa však zmenila 
politická situácia a na telefonát z politic-
kých miest ju vydavateľstvo muselo zošro-
tovať (podarilo sa ilegálne zachrániť iba 20 
exemplárov).

V Historickom ústave SAV sa A. Bartlová 
vo vedeckej práci orientovala na výskum 
politických a hospodársko-sociálnych de-
jín Slovenska v období medzivojnového 
Československa (1918 – 1938). Z tejto 
problematiky publikovala štyri samostatné 
monografie. Ako spoluautorka prispela do 
viacerých monografií, je autorkou približne 
70 štúdií a referátov na vedeckých poduja-
tiach na Slovensku aj v zahraničí (najčastej-

šie v Poľsku a v Čechách, ale tiež v Rakúsku, 
v bývalom ZSSR a Maďarsku). V roku 1974 
vystúpila so svojím referátom o vzniku a vý-
voji slovenského regionalistického hnutia 
na svetovom kongrese historikov hospodár-
skych dejín v Budapešti.  

Bola členkou viacerých autorských ko-
lektívov grantov VEGA, vedeckých štátnych 
projektov APVV. V rokoch 2004 – 2006 vied-
la autorský kolektív grantu VEGA „Sloven-
ská ľudová strana v rokoch 1905 – 1945“, 
ktorý okrem mnohých štúdií v decembri 
1905 zorganizoval konferenciu s témou 
grantu a v roku. 2006 vydal rovnomennú 
monografiu. Medzi najvyzretejšie práce 
A. Bartlovej možno zaradiť všetky štúdie 
o životnej púti Dr. Milana Hodžu, štúdie ve-
nované politickým stranám, štúdie o vzni-
ku, priebehu a ekonomicko-sociálnych 
dôsledkoch svetovej hospodárskej krízy na 
život obyvateľstva Slovenska, ako aj štú-
die o priemysle Slovenska v rokoch 1918 
– 1938. Medzi práce, ktoré svojím charak-
terom vybočujú z tohto rámca, možno zara-
diť spoluautorstvo na monografii Panovníci 
a prezidenti v dejinách Slovenska (1995), 
a spoluautorstvo na učebnici dejepisu Ná-
rodné dejiny Slovenska v 20. storočí, pre 
III. ročník gymnázií (2005). Obe spomínané 
práce sú určené mladým čitateľom a museli 
byť preto prispôsobené tomuto žánru. Ob-
sahujú množstvo fotografického materiálu, 
máp a iných príloh, ktoré sa nevyskytujú 
vo vedeckých prácach. V roku 2009 publi-
kovala A. Bartlová monografiu o životnej 
púti slovenského politika Dr. Milana Hodžu. 
Poslednou svojou monografiou, ktorá vyš-
la tlačou v r. 2010, analyzovala v 15. kapi-
tolách situáciu na Slovensku v medzivoj-
novom období. Vyšla pod názvom Túžby, 
projekty a realita a vydal ju Historický ústav 
SAV. V rokoch 1991, 2000 a 2008 získala 
A. Bartlová buď samostatne, alebo ako člen-
ka autorského kolektívu Cenu Slovenskej 
akadémie vied za popularizáciu vedy.

M. Š. | Foto: Mário Černý
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Srbské kultúrne pocty pre PhDr. Jána Jankoviča 

S l a v i s t a  h o d n ý  s l á v y
Naša generácia v posledných rokoch nere-
gistruje v Európe, ani vo svete veľa takých, 
ktorí by pestovali pozitívne city a preja-
vovali záujem o velikánov srbskej kultú-
ry a literatúry. Jedným z ľudí, ktorý túto 
problematiku skúma takmer pol storočia, 
je v súčasnosti najvýznamnejší žijúci báda-
teľ v oblasti srbsko-slovenských literárnych 
vzťahov, slovenský slavista, pracovník Ústa-
vu svetovej literatúry Slovenskej akadémie 
vied, PhDr. Ján Jankovič, DrSc.

Veľvyslankyňa Srbskej republiky J. E. 
Radmila Hrustanović 3. mája 2012  sláv-
nostne odovzdala PhDr. Jánovi Jankovičovi 

OCENENÝ SLAVISTA PHDR. 

JÁN JANKOVIČ DRSC. 

(ŠTVRTÝ SPRAVA), PO JEHO 

ĽAVICI VEĽVYSLANKYŇA 

SRBSKEJ REPUBLIKY RAD-

MILA HRUSTANOVIČOVÁ.

Cena primátora Bratislavy za rok 2012 aj pre prof. Františka Hindáka 

Z á s l u h y  o  p o z n a n i e  m i k r o f l ó r y 
m e s t a
Od roku 1992 odovzdáva Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 
Cenu primátora Bratislavčanom, ktorí sa významným spôsobom 
zaslúžili o občiansky, kultúrny, spoločenský či športový rozvoj 
hlavného mesta a slovenskej spoločnosti. Ocenení laureáti získa-
vajú bronzovú miniatúru sochy ochrancu mestských práv a výsad 
– Rytiera Rolanda, ktorej originál ako súčasť fontány stráži Hlavné 
námestie. Dňa 20. apríla 2012, tradične v predvečer akcie Brati-
slava pre všetkých, v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca na 
jubilejnom XX. ročníku udelil bratislavský primátor Milan Ftáčnik 
túto cenu vedeckému pracovníkovi Botanického ústavu SAV prof. 
RNDr. Františkovi Hindákovi, DrSc., bývalému starostovi No-
vého Mesta Ing. Richardovi Frimmelovi, hudobnej pedagogičke 
a organizátorke umeleckého života na Základnej umeleckej škole 
Jozefa Kresánka v Bratislave Beáte Čečkovej a výtvarnému kro-
nikárovi a maliarovi v Rači Ing. Vojtechovi Polakovičovi. Mimo-
riadne ocenenie primátora za občianske aktivity hnutia Pressburg 
embassy získal Andrej Petrus.

Zlatý odznak, ktorý spolu udeľujú Kultúrno-
-osvetová spoločnosť Srbska a Ministerstvo 
pre diaspóru Srbskej republiky. Vo svojom 
príhovore uviedla: „Naše veľvyslanectvo i ja 
osobne vnímame ako veľkú poctu, že prá-
ve na našej pôde prichádza k odovzdaniu 
týchto ocenení pánovi Jánovi Jankovičovi, 
ak tak môžem povedať – nášmu Jánovi, 
významnému literárnemu vedcovi, prekla-
dateľovi, autorovi a kultúrnemu dejateľovi, 
ktorý vyoral hlbokú a neprehliadnuteľnú 
brázdu na poli kultúrnych vzťahov medzi 
našimi bratskými slovanskými národmi.“

Druhým, nemenej významným ocenením 

J. Jankoviča je listina a plaketa „Pavle Mar-
ković Adamov“, ktorú udeľuje Kultúrne cen-
trum zo Sriemskych Karloviec. Zlatý odznak 
bol laureátom udelený v Národnom divadle 
v Belehrade 18. apríla 2012. Udeľuje sa za 
nezištnú, oddanú a dlhodobú činnosť pri 
šírení kultúry. Udelenie plakety „Pavle Mar-
ković Adamov“ bolo naplánované na rovnaký 
deň v chýrnom „Karlovskom gymnáziu“ – 
v ktorom prvými štyrmi riaditeľmi v rozme-
dzí rokov 1791 – 1825, boli Slováci. Keďže 
sa však Dr. Ján Jankovič pre povinnosti na 
svojom akademickom pracovisku nemohol 
zúčastniť na odovzdávaní ocenení, táto sláv-
nosť sa presťahovala do Bratislavy.

Ján Jankovič je najproduktívnejším pre-
kladateľom z južnoslovanských jazykov na 
Slovensku. Doteraz preložil viac ako 150 
diel, medzi iným takmer kompletné die-
lo Dušana Kovačevića a prispel k tomu, že 
Slováci považujú nášho „Duška“ Kovačevića 
za svojho dramatika. Spomedzi všetkých 
jeho diel je pre srbsko-slovenské vzťahy 
najvýznamnejšia nedávno publikovaná Jan-
kovičova štúdia Poézia slovensko-srbskej vzá-
jomnosti 1827 – 1938 – Abecedár pobratim-
stva, ktorá sa stane abecedou a šlabikárom 
našich bratských stykov a vzťahov, bez ktorej 
nebude možné skúmať túto problematiku.

Nebojša Kuzmanović

Prof. František Hindák získal Cenu primátora Bratislavy za celo-
životnú vedeckú, pedagogickú a organizátorskú prácu, za zásluhy 
o poznanie mikroflóry siníc a rias vodných biotopov osobitne na 
území Bratislavy a za opisy nových rodov a druhov. Z intravilánu 
mesta pochádza 13 nových druhov siníc a 54 nových druhov rias, 
z toho boli podľa slovenskej metropoly pomenované Posonia ses-
tonica (1982), Koliella bratislaviensis (1984), podľa Dunaja Danu-
bia ansa (1980) a podľa starovekého rímskeho vojenského tábora 
Gerulata v Rusovciach Catenocystis gerulata (1987). O vedeckej 
erudícii prof. F. Hindáka svedčí viac ako 550 publikácií, z toho 
27 knižných, a čestné členstvo vo vedeckých spoločnostiach doma 
(Slovenská botanická spoločnosť, Slovenská limnologická spoloč-
nosť) i v zahraničí (Česká botanická spoločnosť, Poľská botanická 
spoločnosť, Maďarská algologická spoločnosť).

A. H.
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Krajinní ekológovia zo SAV spoluautormi článku v prestížnom Science

M e t a m o r f ó z y  d r u h o v e j 
b i o d i v e r z i t y
V poslednom čase akoby sa roztrhlo vrece 
so správami o úspechoch vedeckých pra-
covníkov na medzinárodnom poli. Len ne-
dávno sme priniesli správy o tom, že štúdiu 
výskumníkov z Elektrotechnického ústavu 
SAV, ktorí vytvorili magnetický plášť nevidi-
teľnosti, zverejnil prestížny medzinárodný 
vedecký časopis Science. V takmer rovna-
kom čase toto prestížne vedecké periodi-
kum publikovalo článok, na ktorom sa au-
torsky podieľala Dr. T. Kluvánková-Oravská 
z Prognostického ústavu SAV. V dnešnom 
čísle (strana 3) si možno prečítať informá-
ciu o úspechu zoológov zo SAV, publikujú-
cich ako spoluautori vo významnom časo-
pise Biology of Reproduction. A už tu máme 
ďalšiu potešiteľnú správu: Svetoznámy ve-
decký magazín Science zverejnil štúdiu me-
dzinárodného tímu, na ktorej sa podieľali 
slovenskí vedci RNDr. Robert Kanka, PhD., 
a Mgr. Jozef Kollár, PhD., z Ústavu krajinnej 
ekológie SAV.

Ako uviedol R. Kanka pre www.orange-
portal.sk, štúdia publikovaná v Science po-
ukazuje na to, že typické chladnomilné hor-
ské rastliny sa v rámci kontinentu posúvajú 
do vyšších nadmorských výšok. To má často 
za následok vyšší počet druhov na najvyš-
ších miestach horských vrcholov, pretože 
tieto vrcholy začínajú osídľovať kolonizáto-
ri z nižších nadmorských výšok. „Výsledky 
výskumu naznačujú, že tento pohyb druhov 
smerom nahor môže viesť k redukcii druho-
vej bohatosti“ poznamenáva R. Kanka.

Nápad sledovať klimatické zmeny pomo-
cou chladnomilných, na zvyšovanie teploty 
citlivých druhov osídľujúcich subalpínske 
a alpínske pásmo vysokých pohorí skrsol 
v hlave jedného z najvýznamnejších botani-
kov v Európe, profesora Georga Grabherra 
z Viedenskej univerzity, ktorý v roku 1994 
založil prvé monitorovacie plochy v Štubaj-
ských Alpách, na vrchu Schrankogel v nad-
morských výškach 2 900 – 3 490 m n.m. 
V roku 2001 vznikol projekt podporený 

6. rámcovým programom Európskej komi-
sie, v rámci ktorého boli oslovení aj sloven-
skí vedci zaoberajúci sa ekológiu alpínskych 
rastlinných druhov, keďže v našich tatran-
ských veľhorách bolo možné vytipovať plo-
chy, konkrétne štyri vrcholy, ktoré poskyto-
vali pre túto metodiku vhodné podmienky.

Medzinárodný vedecký tím v rámci siete 
„Gloria“, vedený pracovníkmi Rakúskej aka-
démie vied a Viedenskej univerzity, detailne 
preskúmal 66 horských vrcholov rozmiest-
nených medzi severom Európy a juhom 
Stredozemného mora. Výsledky skúmania 
vyplynuli z porovnania stavu na skúmanom 
území v roku 2001 a v roku 2008. Výskum 
si vyžiadal veľmi veľa terénnej práce, analýz 
a syntéz. Slovenskí vedci z Ústavu krajinnej 
ekológie SAV pod vedením skúseného od-
borníka na alpínske ekosystémy RNDr. Petra 
Barančoka, CSc., v jeho rámci monitorovali 
vrcholy vo Vysokých a Západných Tatrách, 
v Alpách overovali metodiku. „Výskumné 
dáta zo Slovenska sme vyprodukovali my,“ 
spresňujú naši vedci.

Základom metodiky projektu sú trvalé 
výskumné plochy, čiže plochy na ktorých je 
možný opätovný výskum, jej autori počítajú 
s desaťročiami. Najlepším dôkazom kvali-
ty a relevantnosti tejto metodiky je vysoký 
záujem ďalších krajín, v roku 2012 je to už 
vyše 100 výskumných regiónov v rámci všet-
kých svetových kontinentov. Po siedmich 
rokoch, teda roku 2008, sa mala zhodnotiť 
prvá fáza výskumu, ďalšia sa plánuje na rok 
2015. Ide o tzv. reinvestigáciu, čiže opätovné 
sledovanie. Ako R. Kanka uviedol pre tele-
víznu stanicu TA3, v roku 2008 výskumníci 
nepredpokladali takmer žiadne zmeny, pre-
tože ide o veľmi krátku periódu. „O to viac 
sme boli prekvapení, k akým – možno pove-
dať – obrovským zmenám došlo. Čo sa týka 
situácie v Tatrách, tak tam za sedem rokov 
pribudlo v priemere od dvoch do šiestich 
nových druhov. Ale napríklad na Strednom 
Kaukaze, Stredných Pyrenejach a Severných 

Apeninách sú vrcholy, kde pribudlo 20 až 25 
druhov, čo je z hľadiska takého krátkeho ča-
su veľmi významná zmena. To bolo pre nás 
prekvapenie, keďže išlo o 20- až 35-percent-
né zmeny v druhovom zložení. Celkovo ide 
o veľmi komplexný problém, na niektorých 
výskumných plochách bol prírastok teplo-
milnejších druhov z nižších polôh rovnaký 
ako úbytok chladnomilných, na niektorých 
ubudlo len málo chladnomilných druhov, 
ale pribudlo pomerne dosť teplomilnejších. 
Zvyšovanie počtu druhov sa našlo na vr-
choloch severnej a centrálnej Európy (+ 3,9 
druhu v priemere). Paradoxne, počty druhov 
stagnovali alebo klesali na takmer všetkých 
plochách v mediteránnom regióne (– 1,4 
druhu v priemere). Ako uviedol hlavný au-
tor publikovanej štúdie Harald Pauli, vý-
sledky ukazujú, že pokles na mediteránnych 
plochách je znepokojujúci, pretože sú to 
pohoria s veľmi unikátnou flórou a veľkým 
podielom endemických druhov, teda takých, 
ktoré sa vyskytujú len tam a nikde inde na 
svete. Pozorované druhové straty boli podľa 
neho zreteľnejšie na nižších vrcholoch, kde 
sú rastliny sužované skôr nedostatkom vody, 
ako na zasnežených vysokých štítoch.

„Výsledky štúdie ukazujú,“ pripomína 
R. Kanka, „že vplyvom klimatických zmien 
dochádza k priamej strate druhovej diverzi-
ty vyšších rastlín, keďže medzi druhmi, kto-
ré neboli v roku 2008 opätovne detekované, 
je vyššie percento endemických druhov. 
Ďalej sa mení druhové zloženie vzácnych 
alpínskych spoločenstiev, lebo pribúdajú 
kolonizátori z nižších nadmorských výšok 
a ubúdajú pre tieto spoločenstvá typické 
chladnomilné druhy. Už teraz sa môžeme 
tešiť na výsledky výskumu v roku 2015, ako 
aj na porovnávaciu štúdiu, do ktorej budú 
zahrnuté dáta z výskumných plôch založe-
ných na všetkých kontinentoch Zeme.“

Pripravil: E. B. | Ilustračné foto: Ján Borčin
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Kríza okolo All European Academies (ALLEA) je zažehnaná

ŠTEFAN LUBY R í m s k e  z n o v u z r o d e n i e
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky 
roku 1993 rozvinula Slovenská akadémia 
vied svoju medzinárodnú spoluprácu, za-
strešenú dovtedy prevažne Českosloven-
skou akadémiou vied. Podpísali sme 27 
dohôd o spolupráci s inštitúciami z 19 kra-
jín, medzi iným z Českej republiky, Číny, 
Fínska, Francúzska, Japonska, Maďarska, 
Poľska, Rakúska, Ruska a Veľkej Británie. 
V roku 1994 ich počet narástol na 46. Agen-
du zabezpečoval vedecký sekretár SAV Ján 
Kazár, jeho zástupca Dušan Berek, vedúcim 
odboru zahraničných stykov Úradu SAV bol 
Ivan Horváth. Po dohode s Ministerstvom 
školstva a vedy SR prevzala SAV gesciu mi-
movládnej vedeckej spolupráce Slovenskej 
republiky. Zabezpečila účasť Slovenska 
v ICSU (International Council of Scientific 
Unions) a hradila členské poplatky za ná-
rodné komitéty jednotlivých vedeckých únií 
a  programov – členov tejto inštitúcie.

Slovenská akadémia vied sa stala aj čle-
nom ALLEA (All European Academies), IAP 
(Interacademy Panel on International Is-
sues), UAI (Union Académique Internatio-
nal), podieľa sa na aktivitách EASAC (Euro-
pean Academies Science Advisory Council) 
a i. ALLEA – federácia európskych akadémií 
vied – sa začala formovať roku 1990 ako 
fórum akadémií zjednocujúcej sa Európy. 
Oficiálne vznikla na zhromaždení v Paríži 
roku 1994. Toto združenie bolo pre stredo- 
a východoeurópske akadémie, zmietané 
porevolučným politickým chaosom, stabili-
začným prvkom.

Slovenská akadémia vied a ALLEA

All European Academies združuje akadé-
mie vied, humanít a umení, či už učené spo-
ločnosti alebo inštitúcie, ktoré prevádzkujú 
vedecké ústavy. Členská základňa ALLEA je 
heterogénna, spája spoločnosti s rozpočtom 
pár tisíc eur i veľké akadémie s niekoľkými 

tisíckami zamestnancov. Táto skutočnosť sa 
stala jednou z príčin nedorozumení, ktoré 
roku 2011 takmer spôsobili zánik ALLEA.

Slovenská akadémia vied sa v ALLEA 
dostala do dobrej spoločnosti najstarších 
akadémií ako Royal Society of London z ro-
ku 1660 a Académie des Sciences, Institut 
de France z roku 1666. Ešte staršia bola 
rímska Accademia dei Lincei (akadémia ry-
sov ostrovidov), ktorú založil Federico Cesi 
(existovala v r. 1603 – 1630). Diskontinu-
álne na ňu nadväzuje súčasná Accademia 
Nazionale dei Lincei. Akadémia Atény zalo-
žená roku 1926 sa hlási k filozofickej škole 
Platóna, ktorý vyučoval v 4. stor. pred n. l. 
v hájoch hrdinu Akadéma. Nad vchodom 
bol nápis: Nech sem nevstúpi nikto neznalý 
matematiky. Akadémiu svojím dekrétom 
zrušil cisár Justinián r. 525 n. l. [1]. (U nás 
sme výučbu matematiky efektívne obme-
dzili ministerským dekrétom r. 2008.) Keď 
na pôde ALLEA vzniknú polemiky, ktorá 
akadémia je najstaršia, nezabudnem – na 
odľahčenie – pripomenúť, že SAV je zložená 
z elementárnych častíc, ktoré vznikli 10 se-
kúnd po „veľkom tresku“.

Ďalšie valné zhromaždenia ALLEA boli 
v Budapešti, Mníchove a v ďalších mestách 
v sídle prezidenta tejto inštitúcie (tab. 1). 
Roku 2004 bolo zhromaždenie v Bruseli 
a zúčastnil sa na ňom aj komisár Európskej 
únie Philippe Busquin. Už tu sa diskutovalo 
o potrebe kodifikácie „grace period“, obdo-
bia medzi publikovaním výsledkov výsku-
mu a podaním patentovej prihlášky, počas 
ktorého pôvodca vynálezu nepríde o svoj 
nárok. P. Busquin tu oznámil vytvorenie Eu-
ropean Research Council (ERC).

Úlohou ALLEA je produkovať koncepčné 
dokumenty pre oblasť vedy a radiť v tejto 
oblasti vládam európskych krajín (napriek 
tomu, že si rady spravidla nevyžadujú), re-
agovať na výzvy rýchle sa meniaceho sveta, 
podporovať excelentnosť a etické štandardy 
vo vede, idey slobody a nezávislosti vedy. 

Jeden z dokumentov, vypracovaných v po-
čiatkoch existencie ALLEA, sa venoval vý-
znamu vedy v malých krajinách a transfor-
mujúcej sa SAV bol na prospech.

Dokumenty a koncepcie pripravujú stále 
výbory alebo ad hoc vytvorené task force. 
V súčasnosti sú v ALLEA aktívne výbory pre 
vedu a etiku, duševné vlastníctvo, evaluáciu 
a benchmarking a výučbu k vede. Slovenská 
akadémia vied je zapojená do prvého a tre-
tieho z nich. Pozornosť sa venuje komuni-
kácii s médiami a publikovaniu typu open 
access. ALLEA predkladá ERC personálne 
návrhy na zloženie, resp. obmenu rady.

ALLEA v kríze

Na roky 2008 – 2009 bol za člena deväť-
člennej Rady ALLEA zvolený Š. Luby a na 
obdobie 2010 – 2011 bol zvolený znova ako 
immediate past president, „súčasný – bývalý 
predseda“ SAV. Je to v súlade s praxou AL-
LEA (Branislav Lichardus je podľa toho „bý-
valý – bývalý predseda SAV“). Rada zasada-
la v Bratislave v septembri 2009. Tu sa po 
prvý raz prediskutoval problém členských 
príspevkov jednotlivých akadémií.

Do roku 2000 bol totiž sekretariát AL-
LEA v pôsobisku svojho prezidenta. Pieter 
Drenth s podporou holandskej vlády a Krá-
ľovskej holandskej akadémie umení a vied 
rozvinul aktivity inštitúcie a v Amsterdame 
vytvoril stály sekretariát so všetkým kom-
fortom a dvoma funkčnými miestami. Ten-
to stav sa udržal aj počas mandátu J. En-
gelbrechta. Vzhľadom na ekonomickú krízu 
Holanďania oznámili, že počínajúc rokom 
2012 s podporou ALLEA skončia.

Medzitým ALLEA zvolala na jeseň 2009 
do Amsterdamu zhromaždenie, na ktorom 
sa prerokoval strategický plán na roky 2010 
– 2015. Orientoval sa na globálny ohrev, 
energie, vodu a potraviny, zdravie, bezpeč-
nosť. Na valnom zhromaždení v apríli 2010 

GÜNTER STOCK (PIATY SPRAVA) SI PREZERÁ VO VILLE FARNESINA RAFFAELOVE 

MAĽBY.

LAMBERTO MAFFEI, PREZIDENT AKADÉMIE DEI LINCEI, PÓZUJE PRI SVOJOM 

RYSOVI.
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v Štokholme Rada ALLEA v súlade s plánom 
požadovala finančné krytie činnosti v sume 
400 000 eur ročne predpokladajúc, že 53 
akadémií sa formou nových členských prí-
spevkov na tento prevádzkový fond doká-
že poskladať (Holanďania sami prispievali 
300 000 € ročne). Problémom bolo zvolené 
rozpísanie členského na akadémie podľa 
HDP per capita príslušnej krajiny. Viaceré 
malé akadémie, aj z bohatých krajín, to od-
mietli a účelovo skritizovali činnosť ALLEA, 
voči ktorej predtým nemali výhrady. Straté-
giu síce schválilo 34 akadémií z celkového 
počtu 53, čo bola dostatočná väčšina, ale 
príspevky na rok 2012 sa zaviazalo zaplatiť 
iba 28 akadémií. Združenie sa rozštiepilo 
a ukázalo sa, že v takomto prípade nemá 
rozhodnutie prijaté demokratickou väčši-
nou nijakú záväznosť. (Rozpísať členské 
proporcionálne k rozpočtu akadémií by 
priveľmi posunulo ťažisko príspevkov na 
akadémie vied z Bulharska, Česka, Poľska, 
Rakúska, Rumunska a Slovenska.)

Rokovania počas roka 2010 nepriniesli 
rozuzlenie a valné zhromaždenie v Amster-
dame v apríli 2011 stratégiu oklieštilo a vrá-
tilo sa k „holandskému“ rozpočtu 300 000 
€, hoci aj s jeho zabezpečením sa črtali 
ťažkosti. Znechutení J. Engelbrecht a vice-
prezident N. Mann podali demisiu. Voľby 
nového prezidenta, do rúk ktorého sa vloží 
osud ALLEA, sa určili na jeseň 2011. Dovte-
dy mali prezident a viceprezident úradovať.

Na stanovenie kandidáta na preziden-
ta ALLEA sa vytvoril identifikačný výbor, 
ktorý spomedzi piatich kandidátov vybral 
Güntera Stocka, prezidenta Únie nemec-
kých akadémií vied a humanít. Zavážilo to, 
že ide o predstaviteľa najbohatšej európskej 
krajiny, pričom aj doma má silnú pozíciu. 
Voľby na jeseň 2011 sa však nestihli a pre-
zident a viceprezident ALLEA definitívne 
odstúpili zo svojich postov.

Rada združenia v decembri 2011 poveri-
la výkonom úradujúceho prezidenta a vice-
prezidentky Š. Lubyho a M.-T. Flanaganovú. 
Úlohou tohto tímu spolu s výkonným riadite-
ľom ALLEA Rüdigerom Kleinom bolo pripra-
viť na apríl 2012 volebné a hodnotiace valné 
zhromaždenie v Ríme, ktorého hostiteľom sa 
stala slávna Akadémia dei Lincei (dohodlo 
sa, že svoje náklady si odráta z vložného na 
rok 2012, čo dovtedy nebývalo zvykom). Ho-
lanďania sa na to všetko – zdá sa – nemohli 

pozerať a poskytli združeniu ešte jednu – 
„rozlúčkovú“ – dotáciu 240 000 eur.

V období pred a počas provizórneho ve-
denia sa na ALLEA obrátili akadémie vied 
z Bulharska, Turecka a Čiernej Hore, ktoré 
sa dostali pod politické tlaky svojich vlád. 
Situáciu sa podarilo stabilizovať aspoň 
v Bulharsku.

Roma locita, causa finita

V horúci rímsky aprílový deň som sa trmá-
cal so svojím kufríkom z metra popod An-
jelský hrad do najmenšej hotelovej izby, akú 
si možno predstaviť, a potom za ňu zaplatil 
140 eur na deň; myslel som pri tom na osud 
Florie Tosky a Cavaradossiho, ktorí ukončili 
na hrade svoje životné trápenia. ALLEA a ja 
takto nedopadneme! Na druhej strane, ke-
by mala ALLEA ukončiť svoju púť, ťažko by 
na to našla vhodnejšie priestory ako sídlo 
Akadémie dei Lincei – Palazzo Corsini, plné 
vzácnych kníh a porcelánu, a oproti nemu 
cez ulicu ležiacu Villu Farnesina, zázrak 
talianskej renesancie, vyzdobený maľbami 
Raffaela a iných majstrov.

Priaznivou predohrou k zhromaždeniu 
ALLEA bolo úvodné vystúpenie viceprezi-
dentky Európskej komisie a komisárky pre 
digitálnu agendu Neelie Kroes [2]. Zdôraz-
nila, že vstupujeme do éry otvorenej vedy, 
globálneho webu znalostí, otvoreného 
prístupu k všetkým publikáciám, na ktoré 
prispel európsky daňový poplatník čo len je-
diným eurom. Takto to bude aj v programe 
Horizon 2020. Za ALLEA sme jej odovzdali 
deklaráciu 53 akadémií – členov združenia 
[3]. S komisárkou sa dohodlo, že ALLEA 
s ňou v Bruseli prerokuje výhody zavedenia 
„grace period“ v Európe.

Valné zhromaždenie ALLEA schválilo 
správu o činnosti a finančnú správu za pre-

došlý rok. Účastníkov rozohriala až progra-
mová reč G. Stocka. Sľúbil popri prírodných 
vedách položiť väčší dôraz na spoločenské 
vedy a humanity, prehĺbiť spoluprácu s EA-
SAC a Európskou komisiou, vytvoriť v Berlí-
ne úsporný sekretariát, povinnosti rozdeliť 
medzi neho a dvoch viceprezidentov, znížiť 
ešte viac členské príspevky (pre SAV to bu-
de znamenať pokles zo 6 000 na 3 800 €), 
prípadne rokovať o podpore ALLEA s ne-
meckou vládou. Diskusia bola napriek tomu 
dlhá a kontroverzná, ale keď sa účastníci 
vyrozprávali, G. Stock dostal 36 hlasov z 38 
možných a jeho poďakovanie bolo úprimné. 
Viesť toto zhromaždenie bolo ťažké, pomoh-
la mi však spomienka na môjho profesora 
Oldricha Bendu, ktorý raz povedal: „Moja 
angličtina nie je dobrá, ale je odvážna“.

Počet členov ALLEA sa perspektívne zvý-
ši z 53 na 57, lebo dve akadémie vystúpia 
a šesť sa pripravuje vstúpiť. Valné zhromaž-
denie potom zvolilo novú Radu ALLEA, zlo-
ženú z predstaviteľov akadémií z Holand-
ska, Izraela, Írska, Nórska, Slovenska (prof. 
Daniela Ježová), Švajčiarska, Švédska, Ta-
lianska. Farby východnej a strednej Európy 
bude hájiť teda iba Slovensko. Všetky voľby 
boli tajné a účastníci sa čudovali, na čo všet-
ko sme pamätali, aby nemohli byť prípadne 
spochybnené. Slovenskej akadémii vied, 
najmä Snemu SAV ďakujem za školu, ktorú 
som v tomto smere v živote dostal.

Verím, že po tomto znovuzrodení čaká 
ALLEA jedno pokojné decénium.

Poznámky:

[1] J. D. Bernal, Veda v dejinách, zv. 1, SNPL, Praha 
1960.
[2] N. Kroes, Opening Science through e-Infrastructu-
res, ALLEA GA, Rím, 11. 4. 2012,
[3] Open Science for 21st century. A declaration of AL-
LEA. Š. Luby, M.-T. Flanagan, Rím, 11. 4. 2012.

Foto: archív autora

TAB. 1 PREZIDENTI ALLEA 1994 – 2012

Obdobie Meno Krajina Vedná oblasť Akadémia

1994 – 1996 Paul Germain Francúzsko matematika 1

1996 – 1998 Domokos Kosáry Maďarsko dejiny 2

1998 – 2000 Gerhard Gottschalk SRN chémia 3

2000 – 2006 Pieter Drenth Holandsko psychológia 4

2006 – 2011 Jüri Engelbrecht Estónsko matematika – fyzika 5

2011 – 2012 *Štefan Luby SR fyzika – elektronika 6

2012 – 2014 Günter Stock SRN fyziológia 3

1  –  Francúzsky inštitút/ 
 Akadémia vied, 

2  –  Maďarská akadémia vied, 
3  –  Únia nemeckých akadémií  

 vied a humanít, 
4  –  Kráľovská holandská  

 akadémia umení a vied, 
5  –  Estónska akadémia vied,  
6  –  Slovenská akadémia vied.

PREZIDENTOVA TERASA A POHĽAD NA RÍM.

ZÁVEREČNÁ FOTOGRAFIA S NEELIE KROES. ZĽAVA PREZIDENT KRÁĽOVSKEJ HOLANDSKEJ AKADÉMIE UMENÍ 

A VIED ROBBERT DIJKGRAAF, GEOFFREY BOULTON Z ROYAL SOCIETY LONDÝN, VICEPREZIDENTKA EURÓP-

SKEJ KOMISIE NEELIE KROES, PREZIDENT AKADÉMIE DEI LINCEI LAMBERTO MAFFEI, ÚRADUJÚCA VICEPRE-

ZIDENTKA ALLEA MARIE-THERESE FLANAGAN, ÚRADUJÚCI PREZIDENT ALLEA ŠTEFAN LUBY A NOVÝ PREZI-

DENT ALLEA GÜNTER STOCK. 

* december 2011 – apríl 2012
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Z aktivít Ústavu krajinnej ekológie SAV

S m o l e n i c k á  v ý z v a  p o  p i a t y 
r a z

DEŇ ZEME NA ZÁKLAD-

NEJ ŠKOLE S MATERSKOU 

ŠKOLOU V SUCHEJ NAD 

PARNOU SI PRIPOMENULI 

EKOHRAMI A EKOSÚŤAŽA-

MI. Foto: archív ÚKE SAV

Slovenská akadémia vied v spolupráci 

s  vedeckými organizáciami pravidelne 

organizuje konferencie z cyklu 

Implementácia trvalo udržateľného 

rozvoja. Základným cieľom týchto 

konferencií je pravidelný monitoring 

a hodnotenie aktivít zameraných na 

implementáciu trvalo udržateľného 

rozvoja v Slovenskej republike.

Rio + 20

Aj v tomto roku sa v dňoch 11. – 12. aprí-
la pri príležitosti 20. výročia Rio Summitu 
a prijatia strategického rozvojového doku-
mentu Agendy 21 konala v Kongresovom 
centre SAV v Smoleniciach pod záštitou 
prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gaš-
paroviča konferencia Rio + 20. Hlavným 
organizátorom podujatia bola Európska 
akadémia vied a umení v Salzburgu v spo-
lupráci so Slovenskou akadémiou vied, 
Ústavom krajinnej ekológie SAV, Ústavom 
krajinnej a záhradnej architektúry FA STU, 
Slovenskou ekologickou spoločnosťou, Slo-

venským výborom programu UNESCO Člo-
vek a biosféra a Katedrou ekológie a envi-
ronmentalistiky FPV UKF v Nitre. Hlavným 
cieľom konferencie bolo zhodnotiť dvad-
saťročný proces implementácie koncepcie 
trvalo udržateľného rozvoja v reálnej praxi 
v podmienkach SR.

Do procesu implementácie trvalo udrža-
teľného rozvoja sa zapojili viaceré krajiny. 
Slovensko sa aktívne zapojilo do procesu 
Rio SUMMITU. Metodika krajinnoekologic-
kého plánovania LANDEP (Ružička, Miklós, 
1982) bola zakotvená v AGENDE 21, v ka-
pitole 10, ako jedna z odporučených metód 
integrovanej ochrany prírodných zdrojov. 
Pravda, reálne kroky zamerané na praktic-
kú realizáciu boli oveľa pomalšie.

Na konferencii sa vytvoril priestor na 
zhodnotenie procesu implementácie trvalo 
udržateľného rozvoja pre hlavné skupiny. 
Z politickej sféry sa na podujatí zúčastnili 
predseda Výboru NR SR pre pôdohospo-
dárstvo a životné prostredie Mikuláš Huba 
a bývalý minister životného prostredia SR 
László Miklós. Úlohu NGO v procese imple-
mentácie SR podrobne zhodnotil Mikuláš 
Huba, predseda Spoločnosti pre trvalo udr-
žateľný rozvoj. Za cirkvi vystúpili generálny 
biskup evanjelickej cirkvi a. v. Miloš Klátik, 
ktorý zhodnotil aktivity evanjelickej cirkvi 
v tejto oblasti. Postavenie rímsko-katolíckej 
cirkvi v procese presadzovania koncepcie tr-
valo udržateľného rozvoja prezentoval de-
kan Smolenického dekanátu Patrik Bacigál. 
S ďalšími príspevkami vystúpili zástupcovia 

verejnej správy, samosprávy, predstavitelia 
výchovno-vzdelávacích organizácií a tiež 
vedeckí pracovníci. Ako dôležité vyznela 
potreba zvýšiť aktivity všetkých skupín spo-
ločnosti v presadzovaní princípov a kritérií 
trvalo udržateľného rozvoja a potreba for-
movať environmentálne vedomie všetkých 
vrstiev spoločnosti. Na záver účastníci kon-
ferencie prijali Smolenickú výzvu, v poradí 
už piatu, ktorú účastníci konferencie adre-
sujú všetkým hlavným skupinám v spoloč-
nosti zodpovedným za proces implementá-
cie trvalo udržateľného rozvoja.

Pre trvalo udržateľný rozvoj

Účastníci konferencie Smolenická výzva V. 
pozitívne hodnotia, že sa po štyroch rokoch 
podarilo opäť zorganizovať podujatie zame-
rané na problematiku trvalo udržateľného 
rozvoja, na ktorom sa aktívne zúčastnili 
predseda Výboru NR SR Mikuláš Huba, bý-
valý minister SR László Miklós, predseda 
Komisie pre životné prostredie SAV Ladislav 
Petruš, generálny biskup ECAV na Slo-
vensku Miloš Klátik, dekan smolenického 
dekanátu Patrik Bacigál a ďalší predstavi-
telia štátnej správy, regionálnej a miestnej 
samosprávy, akademickej obce, odborných 
inštitúcií, mimovládnych organizácií, záuj-
mových združení a ďalších spoločenských 
subjektov. Tým sa vytvorilo tvorivé fórum 
na vzájomný dialóg medzi hlavnými skupi-
nami spoločnosti.
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Spoločenské výzvy a paradigmy budúcnosti, najmä potreba pre-
pojenia ekonomického rastu a udržateľnosti spotreby a zlepše-
nie prenosu poznatkov vedy do spoločnosti, sa stali predmetom 
medzinárodného workshopu Centra transdisciplinárnych štúdií 
inštitúcií, evolúcie a politík (CETIP) pri Prognostickom ústave 
SAV. Témou podujatia bola „Sustainable Mobility“ – udržateľná 
mobilita. Workshop sa konal v dňoch 21. – 23. marca 2012 v starej 
budove Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave v rámci 
medzinárodného projektu RESPONDER.

V duchu kľúčových dokumentov Európskej únie, najmä Lisa-
bonskej stratégie EÚ a Stratégie EUROPA 2020, viac ako 50 zahra-
ničných aj domácich odborníkov z rôznych oblastí vedy, výskumu, 
politiky rozhodovacieho procesu a mimovládnych organizácii dis-
kutovalo o otázkach udržateľnej mobility v kontexte hospodárske-
ho rastu, sociálnej polarizácie, environmentálnych zmien či pláno-
vania mestskej dopravy. V programe vystúpili prednášatelia z Ne-

Medzinárodný workshop CETIP-u pri Prognostickom ústave SAV

U d r ž a t e ľ n á  m o b i l i t a  – 
p a r a d i g m a  b u d ú c n o s t i

mecka, Rakúska, Veľkej Británie a Slovenska. Súčasťou podujatia 
boli paralelné  skupiny pracujúce metódou ‘Participatory System 
Mapping’ – participatívneho systémového mapovania, v ktorých sa 
riešili kľúčové otázky udržateľnej mobility.

Ako vyhlásila hlavná riešiteľka projektu Dr. Tatiana Kluvánko-
vá-Oravská, workshop prispel k diskusii o podpore udržateľnej 
spotreby cestou sprostredkovania vedomostí a skúseností s poten-
ciálom zlepšiť vyrovnávanie sa s politickými, sociálnymi a ekono-
mickými rozpormi  ekonomického rastu. „Snahou nie je len pre-
klenúť bariéru medzi vedou a politikou, ale aj prispieť k zlepšeniu 
vzájomného porozumenia medzi ‘pro-growth’ komunitou (ekonó-
movia a politici orientovaní na rast) a ‘beyond-growth’ komunitou 
(vedci upozorňujúci na limity rastu),” zdôraznila.

Richard Filčák

Základnou témou konferencie bolo vy-
hodnotenie dvadsaťročného procesu imple-
mentácie trvalo udržateľného rozvoja v SR. 
Smolenická výzva V. nadväzuje na predchá-
dzajúce výzvy z r. 2002, 2003, 2006 a 2008. 
Prichádza tesne po ustanovení nového 
parlamentu a novej vlády SR a v predvečer 
Summitu Rio+20. Náročné výzvy však stoja 
nielen pred zákonodarnou, riadiacou, ve-
deckou či výchovno-vzdelávacou sférou, ale 
pred všetkými spoločenskými aktérmi, ktorí 
spolurozhodujú o tom, či naša budúcnosť 
bude udržateľná, alebo nie.

Účastníci konferencie o. i. konštatovali 
narastajúcu apatiu hlavných skupín v pro-
cese implementácie trvalo udržateľného 
rozvoja, a preto apelujú na predstaviteľov 
štátnej správy a samosprávy, pracovníkov 
vedeckých a výskumných inštitúcií, uni-
verzít a ďalších vzdelávacích a informač-
ných inštitúcií, podnikateľov, priemysel-
níkov, poľnohospodárov, lesohospodárov, 
vodohospodárov, urbanistov, architektov 
a ďalšie subjekty, pre ktoré je krajina a jej 
zdroje vstupným kapitálom, predstaviteľov 
mimovládnych organizácií, cirkví a ďalších, 
ktorí pracujú v oblasti ochrany a tvorby ži-
votného prostredia a ovplyvňujú hodnotovú 
orientáciu spoločnosti, aby princípy a krité-
ria trvalo udržateľného rozvoja uplatňovali 
vo všetkých oblastiach riadenia a rozhodo-
vania, ako aj vedy, výskumu a školstva,  kto-
ré spadajú do ich kompetencie. Z hľadiska 
úspešnej implementácie trvalo udržateľné-
ho rozvoja spoločnosti je nevyhnutné apli-
kovať integrovaný prístup a za základný 

nástroj implementácie trvalo udržateľného 
rozvoja treba považovať integrovaný ma-
nažment krajiny.

Ekológovia oslavovali

Dňa 13. apríla 2012 sa v Kongresovom 
centre SAV v Smoleniciach konala konfe-
rencia 20 rokov Slovenskej ekologickej spo-
ločnosti (SEKOS), venovaná bilancovaniu 
aktivít spoločnosti. Na konferencii vystúpili 
predsedovia spoločnosti, ktorí bilancovali 
činnosť za svoje funkčné obdobie. Súčas-
ná predsedníčka SEKOS Zita Izakovičová 
zhodnotila neľahkú situáciu spoločnosti 
v terajšom období. Podľa pravidiel SAV Slo-
venská ekologická spoločnosť spadá pod 
Ústav krajinnej ekológie SAV a môže reali-
zovať iba tie aktivity, ktoré sú v súlade s ak-
tivitami ústavu. Na záver konferencie boli 
ocenení členovia, ktorí sa výraznou mierou 
zaslúžili o rozvoj ekológie ako vedy a svoji-
mi aktivitami prispeli k rozvoju Slovenskej 
ekologickej spoločnosti.

Deň Zeme

Aj Zem má svoj sviatok a každoročne je ním 
22. apríl. Ústav krajinnej ekológie SAV sa 
zapojil do týchto osláv organizáciou a spo-
luorganizáciou  dvoch odborno-populari-
začných podujatí „Učíme sa navzájom a čo 
nevieš, naučím ťa“ a misiou pod názvom 
„Zachráňme Zem“.

Podujatie „Učíme sa navzájom a čo ne-
vieš, naučím ťa“ sa uskutočnilo na Základ-
nej škole s materskou školou v Suchej nad 
Parnou, v areáli Prírodného environmen-
tálneho laboratória. Cieľom podujatia bolo 
nielen predstaviť výsledky dvoch na seba 
nadväzujúcich projektov, ale zábavnou 
formou spoznávať krajinu, jej štruktúru, 
spôsoby využitia, ale aj možnosti jej prak-
tickej ochrany. Deň Zeme bol organizova-
ný ako deň ekohier a ekosúťaží.  Žiaci si na  
jednotlivých stanovištiach overovali svoje 
poznatky nielen o globálnych, ale aj lokál-
nych ekologických problémoch. Do súťaže 
sa i zapojili aj štyri družstvá z partnerských 
škôl regiónu Trnava. Prvenstvo v zápolení  
už tradične získalo domáce družstvo.

Akcia „Zachráňme Zem“ sa konala na 
Základnej škole na Námestí Slovenského 
učeného tovarišstva v Trnave. Prebieha-
la v dvoch paralelných sekciách. V prvej 
boli žiaci rozdelení do družstiev a formou 
etapových hier si na jednotlivých stanoviš-
tiach osvojovali znalosti o globálnych eko-
logických problémoch. Zisťovali ich príčiny 
a boli  nabádaní k tomu, aby si uvedomili 
nebezpečenstvá, ktoré z ich existencie vy-
plývajú. Druhou časťou boli  tvorivé dielne, 
v ktorých žiaci  kreslili, vystrihovali, sklada-
li alebo modelovali rôzne ekologické  javy 
a procesy. Vlastnoručne urobené  výrobky 
ostanú účastníkom ako spomienka na tento 
významný deň v roku.

E. Adamčeková, M. Moyzeová,  A. Šedivá, 
Z. Izakovičová
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Prvé jarné stretnutie v rámci cyklu 

Historia magistra...3 bolo symbolicky 

venované téme Rok 1968 a jeho miesto 

v našich dejinách. Prezentácia oddelenia 

najnovších dejín Historického ústavu SAV, 

ktorá bola spojená s diskusiou s vedeckými 

pracovníkmi, sa v priestoroch Univerzitnej 

knižnice v Bratislave konala 26. apríla 

2012. Hosťami podujatia boli historici 

PhDr. Miroslav Londák, DrSc., PhDr. 

Elena Londáková, CSc., PhDr. Stanislav 

Sikora, CSc. a doc. PhDr. Jan Pešek, DrSc. 

Moderovania sa zhostil PhDr. Milan 

Zemko, CSc.

V úvodnej časti stretnutia vedúci oddelenia 
Miroslav Londák podal prítomným poslu-
cháčom stručnú charakteristiku základné-
ho výskumu, ktorý je zameraný na politic-
ké, ekonomické, kultúrne a sociálne dejiny 
povojnového Slovenska a Československa. 
Pýchou oddelenia je podľa jeho slov séria 
monografií, ktoré boli vydané pri príležitos-
ti 40. výročia Pražskej jari.

Ako prvá bola predstavená práve práca 
tohto historika. Miroslav Londák vo svojej 
monografii Rok 1968 a ekonomická realita 
na Slovensku konštatuje, že napriek tomu, 
že na území Slovenska po roku 1948 prebie-
hala socialistická industrializácia, nevyvíja-
la sa tak ideálne, ako o nej hovorila dobová 
propaganda. Naopak, ekonomický vývin, 
ktorý prebiehal po februári ‘48, sa stal jed-
nou z príčin, ktoré v spojení s ďalšími stá-
li pri zrode tých udalostí, ktoré si spájame 
s rokom 1968. Na jednej strane sa v danom 
dvadsaťročnom období síce zmenšovali re-
latívne rozdiely medzi Slovenskom a čes-
kými krajinami, no na druhej strane sa vo 
viacerých dôležitých ukazovateľoch, ak be-
rieme do úvahy niektoré dôležité absolútne 
údaje, rozdiely zväčšovali.

Potom sa slova ujal Stanislav Sikora, 

Z publikačnej aktivity pracovníkov Historického ústavu SAV

R o k  1 9 6 8  v  n a š i c h  d e j i n á c h
ktorý publikum podrobne uviedol do prob-
lematiky výskumu politických otázok. Prí-
tomným predstavil svoju prácu Rok 1968 
a politický vývoj na Slovensku, v ktorej sa 
venuje postupnému liberalizačnému vývo-
ju na Slovensku od roku 1963, zložitému 
vývoju vo vedení KSS počas turbulentného 
roka 1968 a postupnej legalizácii okupácie. 
Značnú pozornosť autor venoval rozdiel-
nemu vývoju demokratizačného procesu 
v českých krajinách a na Slovensku, vyplý-
vajúcemu zo skutočnosti, že obe národné 
komunity, aj keď im išlo o demokratizáciu 
spoločnosti, sledovali do určitej miery od-
lišné ciele, vyplývajúce z odlišného historic-
kého vývoja i stupňa emancipácie. V publi-
kácii sa autor snažil vyvrátiť aj niektoré mý-
ty spojené s prípravou ozbrojenej invázie do 
ČSSR, jej priebehom i poslednými zúfalými 
pokusmi o udržanie demokratizačného 
spoločenského vývoja tesne po nej.

Vedúca autorského kolektívu českých 
a slovenských historikov a novinárov Elena 
Londáková priblížila prítomným posluchá-
čom úlohu žurnalistiky pri demokratizácii 
spoločnosti. Monografia Rok 1968. Novi-
nári na Slovensku presahuje udalosti roka 
1968 až po pád režimu v roku 1989. Podnet 
na jej vydanie vyšiel z prostredia Slovenské-
ho syndikátu novinárov, ktorý si k spolu-
práci prizval aj vedeckých pracovníkov HÚ 
SAV, ba aj z Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre a Karlovej univerzity v Prahe. Tak 
vznikla kolektívna monografia, kde sa ve-
decky presné a systematické štúdie snúbia 
s autentickými výpoveďami novinárov – ak-
térov tých čias. A všetko to spolu vytvorilo 
pomerne komplexný, no najmä plastický 
obraz žurnalistiky na Slovensku, ktorý na-
ozaj stojí za pozornosť čitateľov.

Bohatú zbierku monografií doplnil vo 
svojom vystúpení Jan Pešek, ktorý pred-
stavil dve práce. Prvou bola monografia 
kolektívu autorov z HÚ SAV s názvom Rok 
1968 na Slovensku a v Československu. Je to 
chronologická príručka, ktorá udalosti roka 
1968 mapuje takmer deň po dni, niekedy 
priam hodinu po hodine. Druhou je publi-
kácia Rok 1968. Eto vaše delo, ktorá zachy-
táva príspevky popredných slovenských his-
torikov, ktoré odzneli v priebehu jari 2008 
v Prahe na pôde Slovenského inštitútu. 
Príspevky pracovníkov HÚ SAV sú doplnené 
kapitolou prof. Ivana Laluhu.

Ako ďalšia zo série bola prezentova-
ná monografia Slavomíra Michálka Rok 

1968 a Československo. Postoj USA, Západu 
a OSN, v ktorej sa priestor venuje analý-
ze medzinárodnej politickej scény v tieni 
„studenej vojny“. Autor sa pokúsil osvetliť 
príčiny vlažného vzťahu, ktorý voči vývoju 
v ČSSR zaujali USA, západné demokratické 
krajiny i OSN. Zo strany USA to bola pre-
dovšetkým úporná snaha o politiku déten-
te, t. j. o nastolenie relatívne umiernených 
vzťahov medzi nimi a ich najväčším mo-
cenským rivalom – ZSSR. Preto by nejaká 
významná podpora demokratizačného vý-
voja v ČSSR vonkoncom nebola na mieste, 
a vedúci predstaviteľ americkej administra-
tívy prezident L. Johnson si to veľmi dobre 
uvedomoval.

Ako čerešnička na torte bola predstave-
ná posledná monografia z tejto série Rok 
1968 a jeho miesto v našich dejinách (VEDA 
2010), ktorú možno chápať ako vyvrchole-
nie snáh o komplexné, interdisciplinárne 
a medzinárodné pokrytie poznatkov zo skú-
maného obdobia. Publikácia, ktorú pripra-
vil široký medzinárodný kolektív historikov 
a iných spoločenských vedcov, sa zaoberá 
celým spektrom najdôležitejších problémov 
spojených s vývojom roku 1968 v Českoslo-
vensku a je doteraz jeho najpodrobnejším 
spracovaním. Zjednocujúcim prvkom nie-
len po tematickej, ale aj vizuálnej stránke 
je, že na obálkach takmer všetkých spomí-
naných monografií figurujú známe fotogra-
fie Ladislava Bielika.

Zaujímavé otázky a podnety zo strany 
publika boli dôkazom, že stále ide o živú, 
v spoločnosti rezonujúcu problematiku.

Michaela Huttmanová
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Najvýznamnejší propagátor slovenskej vedy 

Z o m r e l  Ľ u b o m í r  L e n o c h

Dňa 2. mája 2012 po ťažkej chorobe  zomrel 
v Bratislave vo veku nedožitých 87 rokov 
najvýznamnejší propagátor slovenskej ve-
dy, novinár, zakladateľ a organizátor pre-
stížnej akcie Vedec roka SR, JUDr. Ľubomír 
Lenoch. Bol nadšeným obdivovateľom 
a podporovateľom  slovenskej vedy. Odišiel 
veľmi obetavý a šarmantný človek, džentl-
men zo starej školy, ktorý nikdy nezabudol 
pobozkať dámam rúčku, milovník hudby, 
ktorý si ešte aj vo vysokom veku rád cho-
dil zatancovať s manželkou do tanečného 
klubu v Petržalke. Keď sa na tohtoročnom 
odovzdávaní ceny Vedec roka osobne nezú-
častnil, tušil som, že jeho zdravotný stav je 
vážny...

Ľubomír Lenoch sa narodil 13. júna 
1925 v Bánovciach nad Bebravou. Gymná-
zium vyštudoval v Trenčíne, Právnickú fa-
kultu UK v Bratislave a v rokoch 1967– 1968 
dvojročné postgraduálne štúdium na Che-
micko-technologickej fakulte SVŠT v Bra-
tislave. Prešiel viacerými zamestnaniami. 
Keď pôsobil v redakcii Práca, vydával týž-
denne materiály pod názvom „Veda, vývoj, 
výskum pripravujú“. Odborárska Práca sa 
jeho zásluhou v šesťdesiatych rokoch stala 
jediným denníkom, ktorý sa vtedy venoval 
vede a technike. Možno povedať, že JUDr. 
Ľubomír Lenoch bol považovaný za vedec-
ko-technického redaktora a komentátora 
už od roku 1965. V roku 1969 bol prelože-
ný do redakcie denníka  Pravda. V rokoch 
1970 a 1971 organizoval na ministerstve vý-
stavby a techniky v týždenných intervaloch 
92 vzdelávacích novinárskych vedecko-
-technických akcií pod názvom ,,Posedenie 
pri káve“. V rokoch 1972 – 1992 redigoval 
dvojtýždenník Novosti vedy a techniky, kto-
rý zabezpečoval sústavný tok informácií zo 
všetkých slovenských pracovísk vedy a tech-
niky (jeho súčasťou boli rubriky: Zo Sloven-
skej akadémie vied, Informácie z apliko-

vaného výskumu, Vysoké školy, Technika 
mladých atď.).

V roku 1974 iniciuje a organizuje akciu 
„Výzva Slovnaftu“. Jej cieľom bolo zvýšenie 
ekonomickej efektívnosti vo výrobnej sfére, 
okrem iného aj zavádzanie nových techno-
lógií, využívanie výsledkov výskumu a zvý-
šenie starostlivosti o životné prostredie. 
K výzve sa pripojilo 230 podnikov z celého 
Československa. V rokoch 1997 – 2000 bol 
vedúcim redaktorom mesačníka Slovenskej 
akadémie vied Media Servis-SAV.

Ako predseda Klubu vedecko-technic-
kých žurnalistov SSN sa Ľubomír Lenoch 
pričinil o jeho vstup do Európskej únie ve-
deckých žurnalistov (1990) a v roku 1991 
bol pri založení pracovnej skupiny vedec-
kých žurnalistov strednej Európy (ARGE), 
ktorej členom sa stal aj KVTŽ SSN pod jeho 
vedením. V rokoch 2007 – 2008 vydával 
elektronické noviny SAV pod názvom EN-
SAV Expertsforum, ktoré prinášali informá-
cie z vedeckých a výskumných pracovísk 
SAV, fakúlt vysokých škôl, pracovísk apli-
kovaného výskumu a inštitúcií vývoja. Na-
priek tomu, že sme už od roku 1993 mali 
vlastnú republiku, nikto nedokázal na Slo-
vensku oceniť výsledky slovenskej vedy, ne-
raz získané v chudobných podmienkach. Až 
JUDr. Ľubomír Lenoch dokázal v roku 1997 
zorganizovať  prvý ročník súťaže Vedec roka 
SR. Za 15 rokov sa súťaž stala najprestíž-
nejším ocenením predstaviteľov slovenskej 
vedy. Ako sa vyjadril prof. V. Bužek (prvý 
ocenený vedec v súťaži), „úplne z ničoho do-
kázal vytvoriť a udržiavať tradíciu súťaže 
Vedec roka SR, ktorá sa už stala súčasťou 
nášho vedeckého života. Jeho entuziazmus 
a nadšenie pre vec boli nákazlivé. Bolo mi 
cťou, že som mal možnosť JUDr. Lenocha 
spoznať a spolupracovať s nim. Pevne verím, 
že odkaz jeho nezištnej práce v prospech ve-
dy na Slovensku nás bude motivovať k tomu, 

aby sme pokračovali v aktivitách, ktorých bol 
iniciátorom.“ Záver každého ročníka súťa-
že Vedec roka sa končil hymnou Ave, ave, 
scientia Slovaca, ktorú zložil sám Ľubomír 
Lenoch. Je celkom prirodzené, že jeho zá-
sluhy o popularizáciu slovenskej vedy boli 
v r. 2003 pri príležitosti 50. výročia založe-
nia SAV ocenene Pamätnou medailou SAV 
a v r. 2007 získal Cenu SAV za celoživotné 
dielo pri propagácii významu vedy a presa-
dzovanie jej rozvoja.

Nikto zo slovenských novinárov neurobil 
pre popularizáciu vedy a techniky toľko ako 
on a nikto neurobil toľko ako on pre zvidi-
teľnenie slovenskej vedecko-technickej žur-
nalistiky. A ako pri istej príležitosti povedal 
prof. Š. Luby, bývalý predseda SAV, „vďaka 
Lenochovej usilovnosti a vynaliezavosti sa 
v čase vyhlasovania laureátov súťaže Vedec 
roka SR stávajú slovenskí vedci mediálnymi 
hviezdami a naša veda zaujíma v povedomí 
spoločnosti aspoň nakrátko miesto, ktoré si 
svojimi špičkovými výkonmi zaslúži“. Ja sám 
som mal tú česť sa s nim zoznámiť osobne 
pri vyhlásení Vedca roka SR v r. 2006, keď 
ma – predstavujúc moju osobu ako laureáta 
súťaže – veľmi prekvapil tým, s akým nad-
šením on nematematik hovoril o matema-
tike. Skutočne môžem potvrdiť slová prof. 
Š. Lubyho, lebo vďaka Dr. Lenochovi sa ma-
tematika v tých dňoch dostala na stránky 
novín, do rádií i televízií. Veľmi som si vážil 
každú chvíľu, keď sme sa mohli hoci aj na-
krátko porozprávať, lebo bolo o čom.  Mys-
lím si, že JUDr. Ľubomír Lenoch bude veľmi 
chýbať nielen najbližšej rodine, ale aj celej 
vedeckej obci Slovenska.

Česť jeho pamiatke!

Anatolij Dvurečenskij
(s použitím podkladov od pani J. Lenochovej).

VŽDY SKROMNE V POZADÍ! JUDR. ĽUBOMÍRA LENOCHA 

(DRUHÝ ZĽAVA) SI PRIPOMEŇME SNÍMKOU Z VYHLA-

SOVANIA SÚŤAŽE VEDEC ROKA 2009 (V POPREDÍ VĽAVO 

PREDSEDA SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK BLAHOŽELÁ 

VEDCOVI ROKA, FYZIKOVI PROF. JOZEFOVI MASARIKOVI). 

Foto: Vladimír Šmihula – archív Správ SAV
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Prezentácia novej publikácie historika umenia doc. Ivana Geráta

S v ä t í  b o j o v n í c i  n a  s t r e d o v e k e j 
m a ľ b e
V Malom kongresovom centre VEDY, vyda-

vateľstva SAV, sa 24. apríla t. r. uskutočni-

la prezentácia knižnej publikácie riaditeľa 

Ústavu dejín umenia SAV doc. Ivana Geráta 

s názvom Svätí bojovníci v stredoveku. Úvahy 

o obrazových legendách sv. Juraja a sv. La-

dislava na Slovensku (VEDA, 2012).

Recenzentmi uvedenej publikácie boli prof. 
PhDr. Martin Homza, PhD. (pôsobiaci na 
Katedre slovenských dejín Univerzity Ko-
menského v Bratislave) a prof. PhDr. Milan 
Togner, CSc. (Katedra dějin umění Univer-
zity Palackého v Olomouci). Publikáciu 
predstavili prof. Martin Homza a doc. Adam 
Bžoch (riaditeľ Ústavu svetovej literatúry 
SAV). Medzi hosťami prezentácie boli člen 
Predsedníctva SAV prof. Ján Bakoš, prof. 
akad. mal. Ivan Csudai (prorektor pre vý-
skum a umeleckú činnosť Vysokej školy vý-

DOC. ADAM BŽOCH, AUTOR DOC. IVAN GERÁT A PROF. MARTIN HOMZA POČAS PREDSTAVOVANIA PUBLIKÁ-

CIE SVÄTÍ BOJOVNÍCI V STREDOVEKU. Foto: Miroslav Hrdina

Interdisciplinárna vedecká konferencia v Ústave slovenskej literatúry SAV

B a l a d a  v  l i t e r a t ú r e  a  u m e n í
V dňoch 3. a 4. mája 2012 sa konala medzinárodná interdiscipli-
nárna vedecká konferencia venovaná žánru balady – Balada a „ba-
ladické“ v literatúre a umení. Podujatie zorganizoval Ústav sloven-
skej literatúry SAV v spolupráci s Filozofickou fakultou Juhočeskej 
univerzity v Českých Budějoviciach. Štrnásť domácich a štyria 
zahraniční odborníci ponúkli príspevky mapujúce realizácie a pre-
meny žánru balady v slovenskej a českej literatúre, hudbe a filmo-
vej tvorbe s ťažiskom v literatúre 19. storočia.

Hoci predmetom podujatia boli umelecké realizácie žánru 
s mimoriadne pružným potenciálom, realizované v pomerne širo-
kom časovom oblúku, referujúci sa názorovo stretli vo viacerých 
rovinách a problémoch. Viacerí literárni historici upozornili na 
nedostatky v aktuálnom stave poznania žánru – osobitne otázky 
genealogického statusu, literárnoteoretického vymedzenia, ty-
pológie a literárnohistorickej reflexie balady, ktoré sú markantné 
predovšetkým na pozadí výrazne synkretických diel, pričom ich 
doterajšia recepcia nie je náležitá (referát L. Riškovej), ak žánro-
vé charakteristiky vo vybranom diele sú skôr latentné – baladická 
atmosféra (I. Bilińska, Ľ. Somolayová) alebo ak sám autor „bala-
dickosť“ určitého textu rôznymi spôsobmi (napr. označením) robí 
nejednoznačným (D. Mocná, D. Hučková).

Ako spoločný menovateľ viacerých príspevkov sa ukázala prob-

lematika lyrického subjektu v baladickom texte, presun zdroja kon-
fliktu z vonkajšieho prostredia do vnútra postavy a utlmovanie epic-
kej a dramatickej zložky v prospech lyrickej výpovede, ktoré sú v dy-
namike žánru permanentne prítomné (v romantických realizáciách 
I. Bilińska, Ľ. Somolayová, u modernistov D. Hučková, v tvorbe Ru-
dolfa Dilonga E. Príhodová, u Dušana Kužela Z. Prušková). Okrem 
dynamiky žánru bola frekventovane recipovaná aj otázka vzťahu 
literárnej a folklórnej balady s poukazom na samostatné vývojové 
paradigmy (D. Tureček). Premenám tzv. lenórskej témy ako jednej 
z typicky baladických tém sa venovali J. Pácalová (J. Botto: Žltá ľa-
lia) a T. Horváth (A. Lange: Lenóra). Príspevky z literárnych subsys-
témov ponúkli G. Magalová (baladická atmosféra v tvorbe pre deti 
E. J. Grocha) a P. Zajac (balada v slovenskej popkultúre). V. Schmarc 
sa sústredil na špecifickú podobu a miesto balady v socialistickom 
realizme. Modifikácie balady v slovenskom filme mapovala J. Pašté-
ková. M. Čengelová Solčanská priblížila adaptáciu folklórnej balady 
do hraného filmu (Mlyn), J. Lengová hudobnú adaptáciu Bottovej 
balady Margita a Besná skladateľom Tadeášom Salvom a napokon 
M. Štefková charakterizovala výrazové prostriedky inštrumentálnej 
hudby vyjadrujúce baladický charakter (F. Chopin, E. H. Grieg).

Jana Pácalová

tvarných umení v Bratislave), historici ume-
nia doc. Karol Kahoun a PhDr. Štefan Oriško 
(vedúci Katedry dejín výtvarného umenia 
UK v Bratislave) a prof. akad. mal. Daniel 
Fischer (vedúci Katedry maľby a iných mé-
dií Vysokej školy výtvarných umení v Bra-
tislave). Za VEDU, vydavateľstvo SAV sa na 
prezentácii zúčastnila šéfredaktorka Mgr. 
Ľubica Suballyová, PhD., ktorá bola aj zod-
povednou redaktorkou publikácie.

Doc. Ivan Gerát vo svojom príhovore 
zdôraznil širší kontext témy publikácie 
a poukázal na rozmanitosť hľadísk inter-
pretácie uvedenej témy. Po prezentácii 
publikácie nasledovala diskusia o téme 
a možnostiach interpretácie námetu a jeho 
uplatnenia v stredovekom umení a literatú-
re a tiež v dobovej spoločnosti.

Erika Okruhlicová
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Keď v stredu 18. apríla t.r. ráno zaparkovala sanitka Národnej 
transfúznej služby pred spoločnou budovou Neurobiologického 
ústavu SAV a Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV na Šol-
tésovej ulici v Košiciach, už nevzbudzovala pozornosť osadenstva. 
Mobilná odberová jednotka krvi prišla totiž za akademikmi už po 
siedmy raz vďaka  neúnavnej organizátorskej práci RNDr. Jána Gá-
lika, CSc., zástupcu riaditeľky NbÚ SAV, mnohonásobného bezprí-
spevkového darcu krvi. Práve jemu patril prvý odber a postupne ho 
nasledoval tucet zamestnancov košických ústavov Slovenskej aka-
démie vied, ich priateľov a rodinných príslušníkov. Už pravidelne 
si odbehnú do knižnice, ktorá sa na pár hodín zmení na transfúz-
nu stanicu, riaditeľka  NbÚ SAV RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc., 
i MVDr. Zuzana Šefčíková, CSc., samostatná vedecká pracovníčka 
ÚFHZ SAV. Veľkú radosť z dobrých výsledkov kontrolných vyšet-
rení, po ktorých mohla darovať krv, mala Mgr. Anamária Košová 

Pod názvom „Indiánský Orfeus“ u Leonarda Cohena (Beautiful 
Losers) a Jacquese Ferrona (Le Ciel du Québec) sa 25. apríla 2012 
v priestoroch Ústavu svetovej literatúry SAV konala prednáška 
prof. PhDr. Petra Kylouška, CSc., znalca frankofónnej kanadsko-
-quebeckej literatúry. Prof. Kyloušek, ktorý pôsobí v Inštitúte ro-
mánskych jazykov Masarykovej univerzity v Brne, vo svojej prezen-
tácii pútavým spôsobom predstavil romány spomínaných autorov, 
anglofónneho Cohena s blízkym vzťahom k francúzskej kultúre 
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N i e k t o  k r v  p r e  o t c a ,  i n í  p r i š l i  s  r o d i n o u

V o  V e d e  o  O v í d i o v i

I n d i á n s k y  O r f e u s
a quebeckého spisovateľa Ferrona, a to zo zreteľom na ich inšpirá-
ciu indiánskym mýtom o Orfeovi a na jeho románové spracovanie. 
Účastníci prednášky, medzi ktorými nechýbali doktorandi a pra-
covníci ústavu, sa tak mohli presvedčiť o aktuálnosti a potenciál-
nom využití mýtu aj v širších súvislostiach. Prezentáciu uzatvorila 
živá a podnetná diskusia. 

Silvia Štofková    

z NbÚ SAV. „Toto bol môj  jubilejný desiaty odber, čím som splnila 
podmienku na udelenie bronzovej Jánskeho plakety. Venujem ho 
otcovi, ktorý leží chorý v nemocnici,“ prezradila nám. Rodinné 
putá dokumentovali aj mama a dcéra Valéria a Katarína Venglov-
ské. Keďže mamina darcovská premiéra v decembri dopadla na 
výbornú, ochotne prišla aj teraz. Iný rodinný vzťah – zať a svokor 
– prezentovali Marek Švarc a Michal Hric. „Ja som zvyknutý chodiť 
darovať krv najmenej vo dvojici. Keďže môjmu kamarátovi Mišovi 
Kendošovi, novovymenovanému riaditeľovi Spoločenskovedného 
ústavu SAV, tentoraz nedovolili prísť pracovné povinnosti a man-
želke zase tehotenstvo, tak som presvedčil svokra. Je prvodarca,“ 
dozvedeli sme sa od Mareka. Konečná bilancia aprílového mobil-
ného odberu sa zastavila na čísle 17 – trinástim krv vzali, štyria sa 
musia dať zdravotne lepšie do poriadku.
Katarína Čižmáriková

Nové vydanie prekladu básnickej skladby Umenie milovať rímskeho 
klasika Ovídia prezentovali 17. apríla 2012 v Malom kongresovom 
centre VEDY, vydavateľstva SAV, v Bratislave, za početnej účasti 
milovníkov poézie i krásnej ilustrácie. Publikáciu totiž ilustrovala 
Naďa Rappensbergerová-Jankovičová svojím osobitým pôvabným 
štýlom a jej bola aj v prvom rade venovaná prezentácia knihy. Na 
úvod predstavil dielo veľkého rímskeho básnika klasický filológ 
prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD., z Filozofickej fakulty UK. Podľa 
neho sa prekladateľovi Vojtechovi Mihálikovi podarilo „vniknúť do 
podstaty Ovídiovho umenia, čím vdýchol básňam život“. Ilustračný 
vklad výtvarníčky Nade Rappensbergerovej-Jankovičovej do tohto 
knižného skvostu zhodnotil výtvarný teoretik Ľubo Móza. Päť in-
terpretácií husľových skladieb venoval ilustrátorke virtuóz Peter 
Michalica, ktorý, ako sa priznal, prišiel ako priateľ a dlhoročný 
obdivovateľ jej skvelého umenia. Úryvky z Ovídiovej básne pred-
niesol člen Slovenského národného divadla Leopold Haverl. Knihu 
Umenie milovať vydalo Vydavateľstvo Jána Jankoviča – Juga.

(red.)

ILUSTRÁTORKA 

OVÍDIOVHO UME-

NIA MILOVAŤ NAĎA 

RAPPENSBERGE-

ROVÁ-JANKOVIČO-

VÁ A VYDAVATEĽ 

KNIHY JÁN JAN-

KOVIČ.
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Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
 výsledky konkurzu Podporného fondu 

Š. Schwarza na vytváranie postdoktorand-
ských miest v SAV,

 Spoločné stanovisko oddelení vied SAV k hod-
noteniu a financovaniu vedeckých časopisov,

 návrh koncepčných a organizačných zmien 
v sústave špecializovaných a servisných pra-
covísk;

schválilo:
 správu o zúčtovaní finančných vzťahov SAV 

so štátnym rozpočtom za rok 2011,
 zmeny v dotáciách časopisov SAV na rok 

2012,
 4. výzvu na podávanie výskumných projektov 

bilaterálnej vedeckej spolupráce SAV-NSC 
(Taiwan) na roky 2013 – 2015;

súhlasilo:
 so získaním statusu pozorovateľa pre SAV 

v projekte 7. RP – Animal Health and Welfare 
– ERA – Net „ANIHWA“ a so zapojením SAV 
a následne výskumných tímov zo SAV do prí-
slušnej spoločnej výzvy v rámci predmetného 
projektu;

udelilo:
Ceny SAV za popularizáciu vedy:
 za propagáciu významu vedy a presadzovanie 

jej rozvoja doc. Ing. Miroslavovi Sanigovi, 
CSc., z Ústavu ekológie lesa SAV za celoživot-
né aktivity s prihliadnutím na množstvo kniž-
ných publikácií a mediálnych výstupov,

 za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu čin-
nosť kolektívu riešiteľov projektu Experimental 
realization of the magnetic cloak pod vedením 
doc. Ing. Fedora Gömöryho, DrSc., z Elektro-
technického ústavu SAV v zložení: Mgr. Mykola 
Soloviov, PhD., Ing. Ján Šouc, CSc.,

 za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu čin-

nosť RNDr. Ingrid Papajovej, PhD., z Parazi-
tologického ústavu  SAV za výsledky v rámci 
popularizačného projektu s názvom Cesta 
mladých  k vede naživo,

 za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu čin-
nosť JUDr. Jozefovi Vozárovi, CSc., z Ústavu 
štátu a práva SAV za popularizačné aktivity 
a množstvo mediálnych výstupov v problema-
tike slobody prejavu a iných vedecko-popula-
rizačných tém,

 za celoživotné dielo v oblasti vedeckej žurna-
listiky v SAV a v spolupráci so SAV Mgr. Ľu-
bici Šajdovej z RTVS – Slovenský  rozhlas, 
ktorá sa od roku 1974 systematicky venuje 
problematike vedy a jej popularizácii,

vyznamenania SAV:
 Čestnú plaketu Ľudovíta Štúra za zásluhy 

v spoločenských vedách Mgr. Alexandre Jaro-
šovej, CSc., pri príležitosti životného jubilea,

 Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologických 
vedách prof. Tadeuszovi Michalowskemu, 
DSc.,

 Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za zásluhy 
v prírodných vedách prof. RNDr. Vladimíro-
vi Irovi, CSc., 

 Pamätnú plaketu SAV prof. Mártonovi Jo-
lánkaiovi;

vymenovalo:
 RNDr. Pavlu Pekárovú, DrSc., do funkcie 

riaditeľky Ústavu hydrológie SAV s účinnos-
ťou od 1. 6. 2012 na obdobie 4 rokov,

 Ing. Jozefa Váľku, CSc., do funkcie riaditeľa 
Ústavu ekológie lesa SAV s účinnosťou od 1. 6. 
2012 na obdobie 4 rokov;

vzalo na vedomie:
 informáciu o východiskách návrhu rozpočtu 

na roky 2013 – 2015,
 program vyhodnotenia súťaže mladých ve-

deckých pracovníkov SAV do 35 rokov v Koši-
ciach,

 scenár slávnostného odovzdávania Cien SAV,
 správu zo zahraničnej služobnej cesty J. Pas-

toreka v Belgicku, kde sa zúčastnil na konfe-
rencii Joint Research Centre,

 správu J. Pastoreka z návštevy podpredsedu 
Európskej komisie pre medziinštitucionálne 
vzťahy a administratívne záležitosti v Bruseli,

 správu A. Bžocha zo zasadnutia Stáleho výbo-
ru pre humanitné vedy Európskej nadácie pre 
vedu vo Francúzsku,

 správu I. Hermanovskej zo zasadnutia kon-
zorcia ERA-NET TRANSCAN Scientific Eva-
luation Committee (SEC), Call Steering Com-
mittee (CSC), Network Steering Committee 
(NSC), Scientific Advisory Board (SAB) 
a charít v Nemecku,

 správu zo zahraničnej služobnej cesty J. Ba-
rančíka v Nórsku, kde sa zúčastnil na zasad-
nutí 7. RP „CONCERT Japan“, Funding Orga-
nisations Forum (FOF),

 správu z účasti Š. Lubyho na Valnom zhro-
maždení ALLEA – All European Academies 
v Ríme,

 správu z účasti Ľ. Falťana, na medzinárod-
nom seminári na tému „European growth: 
Building Knowledge Society and Economy 
through Effective Business – Academia Part-
nership“, ktorý sa konal v Ľubľane,

 správu zo zahraničnej služobnej cesty E. Maj-
kovej, ktorá sa spolu s M. Ftáčnikom, primá-
torom mesta Bratislavy, R. Redhammerom, 
rektorom STU v Bratislave, a J. Turňom, 
prorektorom UK Bratislava, zúčastnila v Hel-
sinkách na rokovaní s reprezentantmi Aalto 
University a so zástupcami VTT (celonárodná 
výskumná inštitúcia),

 správu zo zahraničnej služobnej cesty D. Je-
žovej a J. Lapina v Bruseli, kde rokovali s veľ-
vyslancom SR v Belgicku pánom J. Kuderja-
vým o otázkach spolupráce s belgickými vý-
skumnými inštitúciami.

Antonia Štaffová

3 6 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a  S A V  4 .  4 .  2 0 1 2
Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
 informáciu o postupe prác v súvislosti s trans-

formáciou SAV a návrh ďalšieho postupu prí-
pravy zmien v právnom postavení SAV,

 otázku hodnotenia vedeckých časopisov a ná-
vrh na ich financovanie;

schválilo:
 Výročnú správu o činnosti za rok 2011,
 návrh Záverečného účtu kapitoly SAV za rok 

2011,
 pridelenie finančných prostriedkov vedeckým 

organizáciám SAV na realizáciu projektov 
spolupráce s vedeckými spoločnosťami,

 zriadenie detašovaného pracoviska Ústavu 
polymérov SAV v Partizánskom s účinnosťou 
od 4. 4. 2012 a dodatok k zriaďovacej listine,

 zriadenie troch detašovaných pracovísk Bo-
tanického ústavu SAV – v Banskej Bystrici, vo 
Zvolene a v Nitre s účinnosťou od 4. 4. 2012 a 
dodatok k zriaďovacej listine,

3 7 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a  S A V  3 .  5 .  2 0 1 2

 rozpis finančných príspevkov na projekty VE-
GA v roku 2012,

 zástupcov SAV vo VEGA v VI. funkčnom obdo-
bí (2012 – 2016),

 výsledky súťaže mladých vedeckých pracov-
níkov SAV do 35 rokov,

 Program Štipendium SAV,
 atestačnú komisiu pre vedeckých zamestnan-

cov Sociologického ústavu SAV,
 plán podujatí v KC SAV Smolenice v roku 2013;

vzalo na vedomie:
 správu zo zahraničnej služobnej cesty Ľ. Fal-

ťana vo Viedni, kde sa v dňoch 22. – 23. 3. 
2012 zúčastnil na 1st Danube Financing Dia-
logue, ktorý bol zameraný na formy podpory 
malého a stredného podnikania v dunajskom 
regióne,

 správu zo zahraničnej služobnej cesty Ľ. Fal-
ťana v Pécsi na stretnutí Steering Group Prio-
rity 7 Dunajskej stratégie,

 správu zo zahraničnej služobnej cesty E. Maj-
kovej v Grenobli, cieľom ktorej bolo oboznámiť 

sa s najdôležitejšími aktivitami mesta Grenob-
le týkajúcimi sa vedy (cestu uskutočnila s pri-
mátorom mesta Bratislavy M. Ftáčnikom),

 správu zo zahraničnej služobnej cesty E. Maj-
kovej a J. Barančíka v Londýne, kde sa zúčast-
nili na zasadnutí k projektu 7. FP „M-ERA.
NET“– Kick off meeting – Steering Board 
a Working Group v súvislosti so začiatkom 
nového projektu od 1. 2. 2012, ktorého je SAV 
členom medzinárodného konzorcia,

 správu zo zahraničnej služobnej cesty D. Je-
žovej do Bruselu, kde sa zúčastnila na konfe-
rencii „5Years of Excellent IDEAS“,

 správu zo služobnej cesty Ľ. Falťana, ktorý 
sa ako spoluorganizátor zúčastnil na stretnu-
tí Dunajskej akademickej konferencie v KC 
Smolenice,

 informáciu z obhliadky rekreačného zariade-
nia SAV v Trenčianskych Tepliciach,

 informáciu o výročnom seminári vedeckých 
organizácií I. OV SAV.

Antonia Štaffová
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SLOVENSKO V XX. STOROČÍ 3. ZV. – V MEDZIVOJNOVOM 
ČESKOSLOVENSKU 1918 – 1939

Kolektívna monografia vedeckých pracovníkov Slovenskej akadémie vied je tre-
ťou časťou vedeckovýskumného projektu Slovensko v 20. storočí. Kniha sa zaoberá 
mimoriadne dôležitým historickým prelomom v roku 1918 a nasledujúcimi dvo-
ma desaťročiami v dejinách Slovenska. Bola to historická epocha, o ktorej možno 
v retrospektívnom pohľade bez zveličenia povedať, že mala v dejinách Slovenska 
a Slovákov jedinečný, nezastupiteľný význam. Mimoriadne významná epocha 
medzivojnového československého i česko-slovenského štátu v dejinách Sloven-
ska bola už v minulosti predmetom historického výskumu, ten však bol vyše štyri 
desaťročia významne poznačený jednoznačne určovanými ideologickými postu-
látmi politického režimu a straníckeho hegemóna, ovládajúceho po celý ten čas 
krajinu svojou totalitnou mocou. Aj v tejto sfére historického výskumu a jeho zve-
rejňovania priniesol zásadnú zmenu rok 1989. Na výsledky doterajšieho výskumu 
s predsavzatím prehĺbiť a rozšíriť ho nadviazal aj kolektív autorov predloženej mo-
nografie. Pokiaľ ide o vnútropolitický vývin, je koncipovaná chronologicky − od 
založenia československého štátu v októbri 1918 a integrácie Slovenska do jeho 
hraníc až po jeho násilný zánik v marci 1939. Dielo otvára kapitola o vzniku česko-
slovenského štátu a začlenení Slovenska do jeho celku. Nasledujú kapitoly, v kto-
rých sa skúma medzinárodné postavenie ČSR v 20. rokoch, slovenská spoločnosť 
s jej premenami v medzivojnovom období, vzdelanosť a kultúra na Slovensku, hos-
podárske pomery a medzivojnový politický a stranícky systém. Ďalšie dve kapitoly 
sa venujú vnútropolitickému vývinu v republike a na Slovensku od prvých parla-
mentných volieb v roku 1920 do konca 20. rokov. Osobitné kapitoly o hospodár-
stve a medzinárodnej politike otvárajú aj skúmanie dejín Slovenska v 30. rokoch. 
Politickým dejinám ČSR a Slovenska až do prvého zániku československého štátu 
v marci 1939 sa venujú záverečné tri kapitoly knihy. Kapitoly venované charakteru 
a premenám slovenskej spoločnosti, ako aj rozvoju vzdelanosti a kultúry v medzi-
vojnovom období autori zaradili hneď za úvodné kapitoly, zaoberajúce sa vznikom 
a prvými rokmi československého štátu, v presvedčení, že práve tieto sféry sloven-
ského života a ich nebývalý rozmach najväčšmi charakterizujú nové Slovensko 
a jeho vývoj v medzivojnovom Československu.
(red.)

Ivan Gerát  

SVÄTÍ BOJOVNÍCI V STREDOVEKU. ÚVAHY O OBRAZOVÝCH 
LEGENDÁCH SV. JURAJA A SV. LADISLAVA NA SLOVENSKU

Monografia Ivana Geráta je druhým opusom, v ktorom sleduje cesty a premeny 
mýtov a legiend svätých, zachovaných na rôznych obrazových médiách v stredo-
vekom Uhorsku či v širšom európskom priestore. Po Alžbete Uhorskej (Obrazové 
legendy sv. Alžbety, Veda 2009) spracoval v novej publikácii postavy sv. Ladisla-
va a sv. Juraja. Pozoruhodný náhľad umenovedca uvádza pôsobenie „kolektívnej 
historickej imaginácie“ a „tradovania príbehov a predstáv“ v kontextuálnych úva-
hách a odkazoch na historické reálie, textové zdroje, hovorí o kultúrnych a mentál-
nych kódoch, o interpretačných konštrukciách, ako sa utvárali mýty hrdinov... či 
už v mene moci alebo viery. Publikácia obsahuje čierno-biely a farebný obrazový 
materiál a Katalóg naratívnych obrazov svätých bojovníkov, ktoré sa zachovali na 
Slovensku (opis, miesto, stav zachovania), obsahuje 35 lokalít s obrazmi svätých 
bojovníkov Ladislava a Juraja.
Ľ. S.

Ľuboš Blaha

MATRIX KAPITALIZMU. BLÍŽI SA REVOLÚCIA?

Autor, politológ a filozof, vo svojej novej publikácii analyzuje a pomenúva moder-
nú spoločnosť; v nej naše ašpirácie, názory a presvedčenia, ale aj obavy ovládajú 
masmédiá, reklamné agentúry, experti na zábavu a politici – všetko sa deje v zá-
ujme udržania systému, ktorý vyhovuje jednému percentu najbohatších a najmoc-
nejších ľudí sveta... Knihu tvoria dve rozsiahle kapitoly: autor v nich predstavuje 
neomarxistické koncepcie (kritická koncepcia frankfurtskej školy, Althusserov 
a Poulantzasov štrukturalizmus, kultúrne štúdie S. Halla), analyzuje kritické ná-
hľady Noama Chomského s dôrazom na témy mediálnej manipulácie a systémovej 
politickej indoktrinácie. Tá zasahuje verejný, oficiálny diskurz, nie však kultúrne 
vzorce správania sa marginalizovaných skupín. Ľuboš Blaha rozlišuje jamesonov-
ský a scottovský názor na to, či máme šance vymaniť sa spod matrixu kapitalizmu. 
Oproti totálnej manipulácii stavia hodnoty pravdy ako sociálno-emancipačného 
ideálu, ktorý môže byť hnacou silou nových revolúcií.
Ľ. S.
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