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Pri príležitosti 19. výročia vzniku Slovenskej republiky udelil prezident SR najvyššie štátne vyznamenania. Jedným z ocenených bol aj akademik Ladislav Macho z Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV, ktorý z rúk Ivana Gašparoviča prevzal Rad Ľudovíta Štúra
I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, osobitne v oblasti experimentálnej endokrinológie. Foto Marián Garaj, KP SR
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V Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV, bola 24. januára t. r. slávnostná prezentácia novej knihy prof. Štefana Lubyho, Legendy a inšpirácie. Knihu symbolicky
soľou posypali predseda SAV prof. Jaromír Pastorek a fyzik prof. Július Krempaský. Foto:
Ferdinand Tisovič
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Novoročný koncert SAV 2012 v Bratislave a Košiciach

Poďakovanie za prácu
so želaním nových objavov

>

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave 13. januára t.r. patrila tradičnému
novoročnému koncertu Slovenskej akadémie vied. Pozvanie predsedu SAV Jaromíra
Pastoreka na stretnutie v priateľskej atmosfére prijali aj podpredseda NR SR Milan
Hort, podpredseda vlády SR Rudolf Chmel,
poslanci NR SR Tatiana Rosová a Dušan Čaplovič. Medzi čestných hostí patrila aj delegácia Akadémie vied ČR, vedená jej predsedom Jiřím Drahošom, rektori univerzít,
členovia Snemu SAV, Vedeckej rady, Predsedníctva a Učenej spoločnosti SAV.
V rámci novoročnej tradície predseda
SAV spolu s moderátorkou večera Lenkou
Vavrinčíkovou privítal a kyticou pozdravil
bývalého predsedu SAV, významného vedeckého pracovníka, akademika Ladislava
Macha, ktorému prezident Slovenskej republiky udelil štátne vyznamenanie Rad
Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, osobitne v oblasti experimentálnej endokrinológie.

Príhovor predsedu SAV
Vážené dámy, vážení páni, hneď v úvode by
som sa vám veľmi rád poďakoval za všetky
výsledky dosiahnuté v predchádzajúcom
roku, ktoré sa síce rodili ťažko, ale o to sú
kvalitnejšie. Aj v budúcnosti sa budeme naďalej zameriavať v prvom rade na kvalitu,
nie na kvantitu.
Pri financovaní vedy sú nám často kladené otázky, čo výskum prináša, aké prelomové objavy sme dosiahli, kedy budeme mať
Nobelovu cenu a podobne. Neraz sme však
pri podobných otázkach bezradní a pýtame
sa, či vieme vedu a jej výsledky primerane
prezentovať verejnosti.

Máme viacero systémov hodnotenia –
publikácie, monografie, ohlasy, h-index,
patenty, aplikácie a podobne. V každom
vednom odbore sú odlišné, spoločným
znakom je však túžba po poznaní a po dosahovaní výsledkov, ktoré prinášajú pokrok a zadosťučinenie. Najdôležitejšia pri
bádaní je však sloboda vedca, ktorá tu bola
od nepamäti. Existuje množstvo ľudských
práv, ktoré schválil Európsky parlament, až
v troch generáciách, pričom v kultúrnych
právach je zakomponované nielen právo na
vzdelanie, ale aj právo na slobodu vedeckého bádania a umenia a právo na zákonnú
ochranu tvorivej duševnej činnosti. Všetky tieto ustanovenia obsahuje aj zákon č.
133/2002 Z. z o Slovenskej akadémii vied,
kde v par. 3, čl. 1 sa zaručuje sloboda vedeckého bádania a uverejňovania jeho výsledkov. Našou snahou je vytvoriť podmienky,
aby táto sloboda nebola obmedzovaná nijakými predpismi. Finančné granty totiž môžu získať iba inštitúcie a pracovníci, ktorí
disponujú certifikátom s oprávnením vykonávať výskum a vývoj. Vzniká teda otázka:
Neobmedzujeme sa predpismi a zákonmi,
ktoré okliešťujú slobodu bádania? Pretože
na prelomové objavy je už toľko spomínaná
sloboda bádania absolútne nevyhnutná.
Existuje množstvo faktorov, ovplyvňujúcich významné objavy – inštitucionálne
prostredie, organizácia výskumu a inštitútov, laboratóriá, ktoré tvoria jednotliví
vedci. Všetky by mali byť vyvážené, pretože
každá hladina sa neustále mení, ale inštitucionálne prostredie je najrezistentnejšie
voči zmenám. Spoločnosť so slabým inštitucionálnym prostredím, ktoré umožňuje vysoký stupeň nekonformity a vysokorizikový
výskum, má väčšiu šancu na zrod prelomových objavov. Organizačný kontext, v kto-

 PREDSEDA

SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK SA
PRIHOVÁRA NÁVŠTEVNÍKOM BRATISLAVSKÉHO NOVOROČNÉHO KONCERTU SAV. Foto: Róbert Grznár
 PREDSEDA SAV BLAHOŽELÁ AKADEMIKOVI LADISLAVOVI MACHOVI K UDELENIU ŠTÁTNEHO VYZNAMENANIA – RADU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA I. TRIEDY.
Foto Róbert Grznár

rom sa pravdepodobne vyskytnú veľké objavy, obsahuje stredne vysoký stupeň vedeckej diverzity a vysokú úroveň komunikácie
medzi vedcami z rôznych oblastí. Neraz je
kompetetívnosť v rámci tohto prostredia
potláčaná normami, pravidlami a zvykmi
na skupinovej a organizačnej úrovni. Tieto
tlaky sú v našom prípade mimoriadne silné, keď sa v saturovanom prostredí súťaží
o obmedzené finančné prostriedky. Sloboda bádania by mala byť fokusovaná najmä
na kvalitný základný výskum. Z historických záznamov je zjavné, že vysokorizikový
a fundamentálny výskum je nevyhnutný pre
všeobecné dobro spoločnosti z dlhodobého
hľadiska. Neexistuje empirický dôkaz, že
priaznivá budúcnosť ľudskej spoločnosti
bude menej závislá od významných objavov, než to bolo v minulosti. Inštitucionálne
prostredie, ktoré poskytuje silné tlaky smerom k podinvestovaniu a nadkonzumácii
v krátkodobom horizonte, veľmi pravdepodobne dosiahne iba zníženú tvorbu inovatívnych produktov v dlhodobom horizonte.
Na záver si prajem, aby pri slobode bádania boli vytvorené optimálne podmienky
na dosahovanie cieľov, objavov, ktoré nás
naplnia pocitom šťastia a naplnenia. K dopokračovanie na druhej strane
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siahnutiu cieľov prajem všetkým veľa zdravia a šťastia nielen v domácom, ale aj pracovnom prostredí.
Po príhovore predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka sa o príjemný, energický, vtipný a nápaditý hudobný program postaral
známy slovenský operný spevák, barytonista Martin Babjak, za klavírneho sprievodu
Daniela Buranovského.

Do nového roka s ohnivou Carmen
Štart do nového roka sa tradične uskutočňuje formou novoročného koncertu aj v Košiciach. Tradíciu zachovali i tentoraz, keď
sa 18. januára zamestnanci SAV, ich priatelia, hostia a spolupracovníci stretli v Dome
umenia.
Moderátor koncertu, fyzik doc. Marián
Reiffers, privítal vzácnych hostí – o. i. generálneho konzula SR v Poľsku Mareka Lisánskeho, primátora Košíc Richarda Rašiho,
rektora Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
prof. Ladislava Mirossaya a rektora Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM
Slovakia v Prešove prof. Leva Bukovského,
podpredsedov SAV Vieru Rosovú, Juraja Lapina a Ľubomíra Falťana, predsedu Snemu
SAV Jána Sedláka, i členov Predsedníctva
SAV, a pri tejto príležitosti sa poďakoval ria-

PODPREDSEDA SAV
JURAJ LAPIN PRI
SLÁVNOSTNOM PRÍHOVORE
NA NOVOROČNOM
KONCERTE SAV V KOŠICIACH.
VPRAVO JE DOC. MARIÁN
REIFFERS, MODERÁTOR
VEČERA. Foto: Tomáš Čižmárik

diteľovi Štátnej filharmónie Košice Júliusovi Kleinovi za priazeň a spoluprácu.
Slávnostný príhovor v mene predsedu
SAV predniesol podpredseda SAV Juraj Lapin. Pracovníkom akadémie sa poďakoval
za celoročné úsilie a ostatným za priazeň.
„Novoročný koncert považujeme za podujatie, ktoré si vážime a na ktorom sa v Košiciach cítime veľmi dobre.“ Nezabudol pochváliť organizátorov a všetkým prítomným
poprial úspešný rok 2012, veľa zdravia –
a menej papierovania. Niekoľkými slovami
sa pridal aj riaditeľ košickej ŠF Július Klein,
pričom pripomenul, že vďaka dobrej spolupráci sa spoločné koncerty stali hodnotnou
akciou a pravidlom. Ako hudobník ocenil,

že vedci sú vyspelí poslucháči a prídu aj na
koncerty vážnej hudby, ktorým rozumejú.
Košickí filharmonici tentoraz pripravili
hudbu z iného súdka: nacvičili diela Georgesa Bizeta (Symfóniu č. 1 C dur) a výber zo
svetoznámej opery Carmen. Dirigentskej taktovky sa ujal Jakub Klecker, ako sólisti vystúpili mezzosopranistka Jana Walingerová (domovská scéna oboch je Janáčkova opera ND
v Brne) a tenor Rafael Alvarez, rodák z Mexika, dlhodobo pôsobiaci v Čechách. Po koncerte nasledovala spoločenská časť večera.
M. Španková, K. Čižmáriková
(Viac fotografií z novoročných koncertov SAV
na 3. strane obálky.)

Rokoval Snem Slovenskej akadémie vied

Vecný zámer transformácie
pripravený

>

Dňa 19. decembra sa na svojom zimnom rokovaní zišiel Snem SAV.
Ako sme už informovali v minulom čísle, v rámci pravidelnej rotácie predsedov podľa oddelení SAV po uplynutí funkčného obdobia
doterajšej predsedníčky Snemu SAV Dagmar Podmakovej za nového predsedu Snemu SAV na nasledujúcich 16 mesiacov v tajných
voľbách zvolili predsedu II. komory snemu Jána Sedláka z Ústavu
experimentálnej onkológie SAV.
Na rokovaní snemu vystúpil predseda SAV prof. Jaromír Pastorek s informáciou o aktuálnej situácii v Akadémii vrátane stavu príprav vypracovania zámeru jej transformácie. Vo svojom vystúpení
zopakoval už známu skutočnosť, že rozpočet SAV navrhnutý na rok
2012 bol vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu na Slovensku
znížený približne o pol milióna eur, čo sa dotýka predovšetkým
bežných výdavkov. Napriek snahe vedenia SAV neboli pokusy o rokovania smerujúce k zvýšeniu rozpočtu úspešné. Prof. J. Pastorek
pripomenul, že pokračovanie takéhoto trendu znižovania rozpočtu
aj v nasledujúcich rokoch by vytvorilo situáciu existenčného ohrozenia SAV, keďže počas posledných dvoch rokov sa rozpočet znížil
približne o 10 % a jeho súčasný stav je už minimom potrebným na
činnosť inštitúcie. V tejto situácii zdôraznil potrebu efektívnejšieho
čerpania štrukturálnych fondov EÚ, ktoré by mohli pomôcť čiastočne nahradiť mimoriadny nedostatok kapitálových prostriedkov.
V ďalšej časti svojho vystúpenia sa predseda SAV venoval postupu realizácie zámeru transformácie organizácií SAV na verejno-vý1 | 2012
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skumné inštitúcie. Informoval, že už bola vypracovaná analýza postavenia SAV v právnom poriadku SR, ako aj analýzy legislatívnej
pozície Akadémie vied ČR v kontexte schváleného zákona o verejných výskumných inštitúciách. Pripravený je aj vecný zámer transformácie SAV a jej organizácií na inú právnu formu. Cieľom pripravovanej legislatívnej úpravy je odstránenie súčasných problémov,
ktoré sú dané predovšetkým nedostatočnou stabilitou financovania z dlhodobého hľadiska, obmedzenými možnosťami získavania
dodatočných zdrojov a flexibility ich využívania, ako aj neuspokojivou motiváciou na aplikáciu vedeckých výsledkov v praxi. Následne prof. J. Pastorek podrobne rozobral princípy pripravovanej
legislatívnej úpravy postavenia SAV, ako ich formuloval vo svojom
vystúpení na rokovaní snemu 23. marca 2011. Po krátkej diskusii
snem zobral informáciu predsedu SAV na vedomie.
O Zásadách tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevkov príspevkových organizácií SAV na rok 2012
informovala podpredsedníčka SAV Viera Rosová. Po pomerne obsiahlej diskusii Snem SAV navrhovaný dokument schválil.
Na rokovaní odznela aj správa o činnosti výboru Snemu SAV
v období od októbra 2010 do decembra 2011, ktorú predniesla jeho
doterajšia predsedníčka Dagmar Podmaková.

Vladimír Šmihula

Prezident SR udelil najvyššie štátne vyznamenania

Otvárať sa vedou svetu
poznania

>

Pri príležitosti 19. výročia vzniku Slovenskej
republiky udelil prezident SR Ivan Gašparovič najvyššie štátne vyznamenania. V historickej budove Národnej rady SR v Bratislave sa na slávnostnom ceremoniáli zišli
predstavitelia Národnej rady SR, vlády SR,
vedúci ústredných orgánov štátnej správy
SR, predsedovia vyšších územných celkov,
členovia diplomatického zboru a predstavitelia cirkví.
Náš najvyšší ústavný činiteľ v slávnostnom príhovore zablahoželal laureátom štátnych vyznamenaní, ktoré získali za celoživotné zásluhy v oblasti vedy, umenia, histórie, kultúry i ekonomiky. Medzi nimi boli aj
poprední vedeckí pracovníci zo Slovenskej
akadémie vied akademik Ladislav Macho
z Ústavu experimentálnej endokrinológie
SAV a Karol Pieta z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Prezident vyznamenal in
memoriam aj bývalého pracovníka Historického ústavu SAV Ladislava Deáka.
Ivan Gašparovič v príhovore zdôraznil,
že „nikto nepochybuje, že veda, vzdelávanie, technický rozvoj, zdravotná a sociálna
starostlivosť o človeka tvoria živnú pôdu pre
bežné ľudské počiny, ale aj pre tvorivé, hlboko humánne skutky. Je tu však aj zorný uhol
umenia, ktoré prináša svoj vlastný pohľad
na život. Povedal by som, cez celkom intímne
nazeranie. Od umenia však nemôžeme chcieť
to, čo od vedy, a od vedy to, čo od umenia. Aj
keď v celých dejinách ľudstva kráčajú vedno,
vzájomne sa podnecujú a ovplyvňujú.
Naše očakávania, ktorými sa obraciame

RAD ĽUDOVÍTA ŠTÚRA I. TRIEDY IN MEMORIAM PREZIDENT SR UDELIL HISTORIKOVI LADISLAVOVI DEÁKOVI. Foto: archív

na vedu a kultúru, sa prehlbujú. Tak ako sa
prehlbujú problémy a protiklady súčasného sveta. A tak sa zákonite pýtame aj na to,
do akej hĺbky je naša veda a umenie spojené
s problémami doby, ktorú žijeme. Podľa toho,
koľko sme toho ochotní priznať dnešku, ako
následku toho, čo mu predchádzalo, akými
dejinnými udalosťami sme museli prejsť,
aby sme dostali novú príležitosť. Príležitosť
nesklamať seba ani iných. Iných viac než seba,“ uviedol prezident. V tomto kontexte
dodal, že „možno by sme mali zvýšiť nároky
na našu vedu a kultúru. Tak ako na politiku.
Potrebujeme totiž pomenovať to, čo rozhoduje o ich pozitívnom vývoji a čo v nich pôsobí
cudzorodo. Odpovedať by mali najmä tí, od
ktorých sa to očakáva v prvom rade, teda vedci a umelci. Bez ohľadu na to, že sa vystavím
útokom ,povolaných kritikov‘, chcem zdôraz-

PRIBINOV KRÍŽ II. TRIEDY PREBERÁ Z RÚK PREZIDENTA SR IVANA GAŠPAROVIČA
ARCHEOLÓG KAROL PIETA. Foto: Marián Garaj, KP SR

niť, že našou povinnosťou je otvárať sa vedou
čo najširšiemu svetu poznania, aby sme boli
schopní prijímať a chápať aj národnoštátne
jedinečnosti. A chcem zdôrazniť aj to, že je
naším poslaním, aby sme sa kultúrou, umením ponárali do najhlbších národných dejín,
aby sme boli schopní objavovať skryté súvislosti vecí, lebo na chápanie zmyslu života nestačí len um, svet musíme prijímať a chápať
aj srdcom.“
Z rúk prezidenta Slovenskej republiky
Ivana Gašparoviča prevzali najvyššie štátne
vyznamenania osobne alebo v zastúpení žijúcich (ocenenie in memoriam) aj traja pracovníci Slovenskej akadémie vied:

PhDr. Ladislav Deák, DrSc., historik
Ladislav Deák sa narodil 13. januára 1931
v Markovciach v Michalovskom okrese. Po
absolvovaní FF UK v Bratislave roku 1957
pôsobil ako učiteľ, od roku 1962 ako vedecký pracovník v Ústave dejín socialistických krajín SAV a od osemdesiatych rokov
minulého storočia v Historickom ústave
SAV. Hlavnou témou jeho vedeckého bádania boli otázky bezpečnostného systému
v strednej Európe v medzivojnovom období
1919 – 1939 a od polovice 80. rokov maďarsko-slovenské vzťahy. Je autorom a spoluautorom 15 knižných publikácií, napr. Európa na prelome (1974), Zápas o strednú Európu 1933 – 1938 (1986), Hra o Slovensko
(1991) a iné, okrem toho pripravil a vydal
rozsiahly trojzväzkový súbor dokumentov
Viedenská arbitráž 2. november 1938 a publikoval desiatky vedeckých štúdií. Zastával
viaceré funkcie v odborných i stavovských
organizáciách vrátane funkcií v bilaterálnych medzištátnych a expertných komisiách historikov. Patril k profilujúcim historikom 20. storočia na Slovensku. Zomrel
16. novembra 2011.
Prezident Slovenskej republiky udelil
Ladislavovi Deákovi štátne vyznamenanie
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za
mimoriadne zásluhy a celoživotný prínos
k rozvoju kultúry, osobitne v oblasti historických vied.

Akademik MUDr. Ladislav Macho,
DrSc., lekár
L. Macho sa narodil 19. augusta 1930
v Modre. Po absolvovaní Lekárskej fakulty
UK v Bratislave nastúpil na Endokrinologický ústav SAV. V rokoch 1991 – 1995 bol
jeho riaditeľom. Vo svojej vedeckej práci sa
udalosti
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zameral na výskum a funkcie endokrinného
systému počas ontogenézy. Medzi jeho najvýznamnejšie vedecké výsledky patria dôkazy o existencii kritických periód vo vývoji
endokrinných žliaz. Jeho vedecké výsledky
boli ocenené mnohými vyznamenaniami.
Prezident Slovenskej republiky udelil
akademikovi Ladislavovi Machovi štátne
vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, osobitne v oblasti experimentálnej endokrinológie.

nia v rakúskom Hainburgu, ako aj autorom
a spoluautorom ôsmich monografií (napr.
Umenie doby železnej, 1982; Liptovská Mara.
Včasnohistorické centrum severného Slovenska, 1996; Bojná. Nové nálezy k počiatkom
slovenských dejín, 2007; Keltské osídlenie
Slovenska, 2008) a autorom troch stoviek
odborných štúdií.
Prezident Slovenskej republiky udelil
Karolovi Pietovi štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy
o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, osobitne v oblasti historických vied a archeológie.

PhDr. Karol Pieta, DrSc., archeológ
K. Pieta sa narodil 17. novembra 1941
v Nitre. Vysokoškolské vzdelanie ukončil
na Masarykovej univerzite v Brne. Pracuje
v Archeologickom ústave SAV v Nitre a jeho 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. 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 opevne-

Najvyššie štátne vyznamenania
prezident SR udelil ďalej týmto
osobnostiam:

v oblasti mikrobiológie a genetickej toxikológie a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí,
Vojtechovi Hatalovi Rad Ľudovíta Štúra II. triedy in memoriam za mimoriadne
celoživotné zásluhy o rozvoj školstva, osobitne ústavného zákonodarstva,
Alexandrovi Hirnerovi Rad Ľudovíta
Štúra II. triedy in memoriam za mimoriadne
zásluhy a celoživotný prínos v oblasti sociológie a kulturológie a pozdvihnutie národného povedomia,
Ivanovi Matušíkovi Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne celoživotné zásluhy o rozvoj kultúry a umenia, osobitne
v oblasti architektúry,
Jozefovi Harisovi Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj
územnej samosprávy,
Jozefovi Budayovi Pribinov kríž I. triedy
za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky, osobitne za zásluhy o zvyšovanie konkurenčnej schopnosti
priemyslu Slovenskej republiky v oblasti
elektrotechniky.
Jozefovi Adamovičovi Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj
Slovenskej republiky.
Gustávovi Valachovi Pribinov kríž II. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy
o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

Bohumilovi Golianovi Rad Ľudovíta
Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj športu Slovenskej republiky,
Gejzovi Blaasovi Rad Ľudovíta Štúra
II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj
vedy, osobitne za celoživotné vedecké dielo
v oblasti ekonomiky poľnohospodárstva,
prof. Svetozárovi Dluholuckému Rad
Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, osobitne o rozvoj zdravotnej starostlivosti o dieťa,
Liborovi Ebringerovi Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj (red.)

Hovoríme s vyznamenaným akademikom L. Machom

Ocenenie patrí celej našej
skupine
v matematike a fyzike, škola poslala odporúčanie na moje ďalšie
štúdium na SVŠT, ale mňa skôr ťahalo k biológii a medicíne, najmä po príklade viacerých starších priateľov, ktorí študovali medicínu. Poslal som prihlášku na Lekársku fakultu UK a po prijímacích
skúškach ma prijali.

AKADEMIK LADISLAV MACHO. Foto: archív SAV

Prezident Slovenskej republiky udelil akademikovi MUDr. Ladislavovi Machovi, DrSc., lekárovi, endokrinológovi, rodákovi z Modry a bývalému predsedovi SAV, štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta
Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, osobitne v oblasti experimentálnej endokrinológie. Ocenenému vedcovi sme položili niekoľko otázok.
Pán akademik, kedy ste sa rozhodli, že budete lekárom
a čo vás k tomu priviedlo?
Bolo to až v poslednom ročníku gymnázia. Keďže som bol dobrý
1 | 2012
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Podieľali ste sa na významných vedeckých výsledkoch.
Máte však svoju „srdcovku“?
Naše sledovania oblasti pôsobenia mikrogravitácie na endokrinný
systém počas kozmických letov pri zvieratách a u ľudí boli originálne, unikátne a vzbudili medzinárodný ohlas. Ale predsa mojou
srdcovou záležitosťou boli výskumy v oblasti vývoja regulácie funkcie endokrinného systému cicavcov v ranom období po narodení.
Zamerali sme sa najmä na sledovanie možných trvalých zmien
funkcie vybraných endokrinných žliaz aj v dospelosti po podávaní farmák, stresovej záťaže, zmien výživy pri mláďatách v období
skoro po narodení. Zistili sme, že v rannom postnatálnom období
sú periódy, keď sa formuje regulačný systém endokrinných funkcií
a keď toto formovanie je osobitne citlivé na vonkajšie zásahy. Naše výsledky v oblasti vývinovej endokrinológie mali medzinárodný
ohlas a umožnili nám organizovať alebo sa podieľať na organizácii
štyroch medzinárodných sympózií o hormónoch vo vývoji a piatich

sympózií o hormónoch a ďalších biologických faktoroch v mlieku
cicavcov. Aj na základe týchto výsledkov som sa stal členom panelu
Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý pripravoval materiál upozorňujúci na kritické periódy vo vývine dieťaťa v skorom
období po narodení. Veľmi závidím súčasným mladším pracovníkom, ktorým sa významným pokrokom v nových objavoch tkanivových hormónov, v metodických prístupoch určovania hormónov,
v molekulárno-biologických a génových analýzach otvorili možnosti na hlbšie štúdium regulačných procesov v priebehu ontogenézy u cicavcov.

v oblasti pôsobenia hormónov v tkanivách a úlohy endokrinného
systému aj pri vzniku a vývoji ochorení srdcovo-cievneho systému,
reumatických chorôb, metabolických porúch a pod.

Máte okrem svojej práce aj iné koníčky, ak vám to,
samozrejme, dovoľuje čas?
Už od svojich gymnaziálnych rokov rád počúvam vážnu hudbu a mojimi obľúbenými skladbami sú Bethovenova V. symfónia a Klavírny
koncert b-mol P. I. Čajkovského. Občas sa dostanem aj ku knihe, najmä cez dovolenky. Skôr je to moderná slovenská literatúra (D. Kapitáňová, B. Filan...), naposledy ma veľmi zaujal L. Dobrovoda (Ja
Ako vnímate najnovšie ocenenie, ktoré ste prebrali z rúk pána Malkáč), ktorý písal sčasti aj o prostredí môjho rodného mesta Modprezidenta? Čo pre vás znamenajú podobné ocenenia?
ry, ba zmienené osoby som dobre poznal a obdivoval som, ako autor
Považujem to za ocenenie nielen mojej osoby, ale celej našej sku- vo výstižnej skratke načrtol ich charakter a konanie, ako aj osobné
piny. Vedecká práca je tímová, na dosiahnutie výsledkov treba vzťahy. Občas na chate ešte niečo opravujem a majstrujem...
spoluprácu odborníkov z viacerých zameraní. Každé ocenenie
nás povzbudzovalo do ďalšej práce v získavaní nových poznatkov Pripravila: Michaela Španková

Na slovíčko s nositeľom Radu Ľudovíta Štúra, archeológom K. Pietom

Zadosťučinením pre vedca je
nerušená práca
Nitriansky rodák, čerstvý sedemdesiatnik,
archeológ PhDr. Karol Pieta, DrSc., autor
mnohých významných publikácií, sa odhaľovaniu minulosti upísal na celý život. Prezident SR mu za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, osobitne
v oblasti historických vied a archeológie,
udelil Pribinov kríž II. triedy.

som sa už v tom veku vrhol na „bádanie“,
nepriaznivo sa to odrážalo na mojom stredoškolskom prospechu. Šokom pre mňa bolo zistenie, že som „z kádrových dôvodov“
nebol v Bratislave prijatý na moje vytúžené
štúdium. Našťastie, po roku sa v Brne nepýtali na kádrový profil mojej rodiny, ale na
moje vedomosti a tak som tam mohol archeológiu úspešne absolvovať.

Pán doktor, našla som informáciu, že
Podieľali ste sa na najdôležitejších
už v trinástich ste vedeli, že budete
archeologických objavoch posledného
archeológom.
Nuž, dúfal som, že ním budem. A keďže obdobia. Ktorý vám však najviac
prirástol k srdcu?
V ostatných rokoch sa najviac hovorí o miARCHEOLÓG PHDR. KAROL PIETA, DRSC.
moriadnych objavoch na slovanských hraFoto: archív K. Pietu
diskách v Bojnej, kde sa darí obohacovať
počiatky našich národných dejín, alebo
o skvelom náleze hrobky germánskeho
„kráľa“ pod Tatrami v Poprade. Osobne sa
však najradšej venujem Keltom a ich výnimočným osudom, ktoré sa výrazne zapísali do európskych dejín i do osudov nášho
územia. V Horných Orešanoch sa pred
niekoľkými rokmi prekvapivo našlo bohaté sídlo z počiatkov tejto civilizácie. O štyri
storočia neskôr bola Bratislava centrom,
akýmsi hlavným mestom, keltského kmeňa
Bójov. Na severe Slovenska až do 2. storočia
po Kr. žili keltskí Kotíni, ktorí tu zanechali
množstvo obdivuhodných pamiatok. Tomuto kraju, konkrétne pamiatkam v Liptovskej
Mare, som venoval veľa rokov svojho pracovného „života“ a rád tam chodím dodnes.
Ako vnímate najnovšie ocenenie, ktoré
ste prebrali z rúk prezidenta Slovenskej

republiky? Čo pre vás znamenajú
podobné ocenenia?
Každé ohodnotenie konkrétnej práce a jej
výsledkov poteší, a veľmi si ho vážim. Ani
ja nie som imúnny proti chválam, snažím
sa však ich prijímať s pokorou primeranou
svojmu veku. Veď úspechy v archeológii
často súvisia s neuveriteľnými náhodami
a so šťastím, ktoré síce žičí pripraveným, ale
je to vrtkavé stvorenie. Liekom proti predávkovaniu úspechmi je zmysel pre humor.
Najlepším zadosťučinením pre vedca však
nie sú ocenenia, ale možnosť nerušene pracovať. Žiaľ, aj v tomto roku hrozí zastavenie
financovania výskumu Bojná z dôvodu zníženia prostriedkov pre SAV. Prerušiť takýto
úspešný projekt znamená stratu kontinuity,
rozpad tímu a v neposlednom rade aj stratu
medzinárodnej prestíže pre slovenskú vedu...
Máte okrem archeológie aj iné koníčky?
V mojej práci sú obsiahnuté aj aktivity,
ktorým sa ľudia venujú vo svojom voľnom
čase. Terénna archeológia je zároveň aj turistika, poznávanie prírody, kontakt s ľuďmi, dobrodružstvo. Isteže, rád čítam, ale,
žiaľ, veľakrát už knihy viacej kupujem, ako
čítam. Som spoločenský človek, rád tancujem a spievam. Rád aj lyžujem a spoznávam
prírodu a hlavne pamiatky. Blízke mi je výtvarné umenie. Veľa pôžitku z využívania
voľného času sa mi však stráca pod ťarchou
množstva nesplnených úloh, plánov a predsavzatí...
Pripravila: Michaela Španková
osobnosti vedy
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Predsedu SAV prijal japonského veľvyslanca

Šance na prehĺbenie spolupráce

>

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek prijal
21. decembra 2011 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska na Slovensku Akiru Tamakatsua. Prijatie sa uskutočnilo na veľvyslancovu žiadosť a pri príležitosti jeho nástupu do funkcie (november
2011). Veľvyslanca sprevádzali poradca
veľvyslanca Naoki Kosaka a kultúrna atašé
Yuki Wakasugi. Na rokovaní sa zúčastnil aj
vedúci odboru medzinárodnej spolupráce
Úradu SAV Ján Barančík.
Nový veľvyslanec Japonska navštívil SAV
s cieľom informovať sa o stave spolupráce
medzi SAV a japonskými vedeckými pracoviskami a o možnostiach jej ďalšieho rozvoja na prospech oboch strán. Prof. Jaromír
Pastorek oboznámil veľvyslanca s poslaním,
štruktúrou a úlohami SAV. Vzájomne sa tiež
informovali o financovaní vedy a výskumu
v Japonsku a na Slovensku. Slovenská akadémia vied dáva prednosť bilaterálnej spolupráci, ktorú pokladá za efektívnejšiu a účinnejšiu, hoci sa nevyhýba ani spoločnej účasti
na veľkých európskych projektoch.
Japonsko v budúcom päťročnom progra-

me pre vedu a technológie opúšťa doterajšiu stratégiu ôsmich prioritných smerov
a chce masívne podporiť dva komplexné
smery: Green Innovation a Life Innovation.
Ďalším pilierom pripravovaného programu
je výrazné zvýšenie podpory široko zameraného základného výskumu. Japonsko chce
okrem toho v najbližších piatich rokoch
zvýšiť financovanie vedy a výskumu zo súčasných 3,75 % na 4 % HDP. Na porovnanie
– podpora vedy na Slovensku sa pohybuje
okolo úrovne 0,49 percenta HDP.
Ján Barančík informoval o medzinárodnej vedeckej spolupráci SAV so zameraním
na doterajšiu spoluprácu s japonskými inštitúciami. Akadémia podpísala v roku 1993
Memorandum of Understanding on the Exchange of Scientists between the SAS and
Japan Society for the Promotion of Science
(Japonská agentúra pre rozvoj vedy a techniky – JSPS). Výmenná kvóta je určená krátkodobými pobytmi (traja vedeckí pracovníci na
obdobie 14 až 30 dní, celková dĺžka pobytu
neprevyšujúca 60 dní ročne na jedného vedca) a jedným dlhodobým pobytom (na ob-

PREDSEDA SAV
PROF. JAROMÍR
PASTOREK A JAPONSKÝ
VEĽVYSLANEC AKIRA
TAMAKATSU.
Foto: Róbert Grznár

dobie 3 mesiacov ročne). V minulých rokoch
nebola mobilita vyvážená, no za posledné
dva roky sa obrátila v prospech slovenskej
strany. Japonská agentúra pre rozvoj vedy
a techniky poskytuje tiež iné výmenné kvóty pre spoločné výskumné projekty a postgraduálne stáže. Výzvy na predkladanie
spoločných výskumných projektov v rámci
spolupráce s JSPS sú publikované každoročne na webovej stránke SAV. Spolupráca
vedeckých tímov SAV s japonskými vedcami
sa realizuje tiež v rámci multilaterálnej spolupráce vo výskumných projektoch rôznych
medzinárodných programov.
V tejto súvislosti predseda SAV informoval japonského veľvyslanca o konkrétnych spoločných výskumných projektoch
SAV v rámci programu spolupráce SAV –
NSC (National Science Council of Taiwan)
a programu ERA-NETs, ktoré SAV financuje
pre svoje výskumné tímy z rozpočtu Akadémie. Prof. Jaromír Pastorek navrhol možnosť
podobnej projektovej spolupráce s japonskými vedeckými pracoviskami. Veľvyslanec
Akira Tamakatsu v nadväznosti uviedol projekt CONCERT-Japan Connecting and Coordinating European Science and Technology
Development with Japan. CONCERT-Japan
je ERA-NET projekt financovaný v rámci
medzinárodnej spolupráce (INCO) v oblasti
programu Kapacity 7. rámcového programu
EÚ pre výskum a technologický rozvoj. Predseda SAV ocenil pripravenosť japonského
veľvyslanectva podporiť prehĺbenie spolupráce medzi SAV a vedeckými inštitúciami
v Japonsku. Na rokovaní sa obe strany dohodli na postupe, že preskúmajú možnosti
ďalšej spolupráce, ako zapojiť vedecké organizácie SAV a Japonska do obojstranne užitočnej spolupráce v širšom rozsahu.
Ján Barančík

Prof. Š. Luby úradujúcim prezidentom

Reorganizácia All European Academies

>

All European Academies je fórom 53 európskych akadémií a
partnerom Európskej komisie. Združuje akadémie, ktoré sú učenými spoločnosťami, i tie, ktoré prevádzkujú výskumné ústavy.
Transformácia a štandardizácia činnosti európskych akadémií vied
po roku 1994 bola hlavnou úlohou združenia v nových politických
podmienkach. Dnes ALLEA podporuje excelentnosť vo vede a vzdelávaní, jej pracovné skupiny vypracúvajú metodiky hodnotenia
výskumu a ochrany duševného vlastníctva, zabezpečuje výmenu
informácií o vednej politike európskych krajín, sleduje problematiku etiky vedy, zodpovednosti vedcov a komunikácie s verejnosťou. S týmto cieľom organizuje konferencie, poskytuje poradenstvo
pre vedeckú a politickú sféru a uverejňuje analýzy a štúdie. Rada a
valné zhromaždenie ALLEA zasadá v jednotlivých členských krajinách, SAV bola hostiteľom v roku 2009.
V tomto roku sa uskutoční reorganizácia ALLEA, ktorá z úspor1 | 2012
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ných dôvodov ruší administratívne centrum v Amsterdame. Jeho
agenda sa rozdelí medzi nového prezidenta, ktorého zvolí valné
zhromaždenie v apríli 2012 v Ríme, a nových viceprezidentov. Aktuálnym kandidátom na funkciu prezidenta je prof. Günter Stock,
prezident Únie nemeckých akadémií vied. Hlavný stan ALLEA sa
potom presunie do sídla prezidenta. V súvislosti s reorganizáciou
doterajšia profilujúca osobnosť a prezident ALLEA J. Engelbrecht
s cieľom eliminovať konflikt záujmov podal demisiu a v prechodnom období od decembra 2011 do apríla 2012 sú na čele ALLEA
ako úradujúci prezident prof. Štefan Luby zo SAV a ako viceprezidentka prof. Marie Therese Flanagan z Kráľovskej írskej akadémie
vied. Náklady na činnosť ALLEA klesnú v budúcnosti na polovicu a
poskladajú sa na ne členské akadémie.
F. T.

Vyznamenanie SAV jubilujúcemu doc. Vladimírovi Farkašovi

Neotrasiteľný dôkaz pravdivosti
vedy

>

Dňa 18. januára t. r. prevzal doc. Vladimír
Farkaš, DrSc., z Chemického ústavu SAV
Medailu SAV za podporu vedy, ktorú mu pri
príležitosti jeho životného jubilea udelila
Vedecká rada SAV. Riaditeľ ChÚ SAV Miroslav Koós na úvod slávnosti v Aule SAV na
Patrónke v Bratislave pripomenul, že celá
vedecká kariéra oceneného jubilanta je spojená s jeho materským pracoviskom. Patril a stále patrí k pilierom a k významným
osobnostiam ústavu, ale aj Slovenskej akadémie vied, o čom svedčia vyznamenania,
ktoré dostal od SAV, ale aj od iných ustanovizní.
Život a prácu doc. Vladimíra Farkaša
predstavil Peter Biely. Vedecký prínos svojho dlhoročného spolupracovníka a priateľa
charakterizoval ako výraz jeho obrovského
talentu, cieľavedomosti, usilovnosti, húževnatosti, ale aj zodpovednosti a vlastenectva.
Laudáciu na počesť oceneného predniesla

MEDAILU SAV ZA PODPORU
VEDY DOC. VLADIMÍROVI
FARKAŠOVI (VĽAVO) ODOVZDÁVAJÚ PROF. DANIELA JEŽOVÁ
A DOC. ALBERT BREIER.

vyrástol človek veľkých rozmerov, ktorého
by som charakterizovala slovom – výnimočný,“ dodala na záver laudátorka.
Potom podpredseda SAV doc. Albert
Breier odovzdal jubilantovi Medailu SAV za
podporu vedy. Pozdravný a ďakovný list Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU a pamätnú medailu ako výraz ocenenia dlhoročnej spolupráce odovzdal doc.
V. Farkašovi prodekan fakulty prof. Anton
Gatial. Zástupkyňa predsedu Česko-slovenskej spoločnosti mikrobiologickej doc. Helena Bujdáková v krátkom príhovore o. i. ocenila organizátorskú činnosť doc. V. Farkaša
pri príprave pravidelných smolenických
konferencií o kvasinkách. Ocenila aj jeho
pedagogickú aktivitu pri výchove mladých
vedcov. Ďakovný list Chemického ústavu
SAV jubilantovi odovzdal riaditeľ ChÚ SAV
Miroslav Koós. Vyzdvihol v ňom jeho vedeckú, riadiacu, organizátorskú, vedecko-popularizačnú, ako aj pedagogickú prácu.
Zdôraznil, že v ústave si vysoko vážia jeho
dlhoročnú činnosť v oblasti mikrobiológie
a enzymológie sacharidov, výsledky, ktoré
významne prispeli k rozvoju tejto vednej
disciplíny, čím napomáhali rozvoju ústavu
a šíreniu jeho dobrého mena vo svetovej vedeckej verejnosti.
Na záver slávnosti sa doc. Vladimír Farkaš poďakoval všetkým svojim spolupracovníkom. Uviedol, že keby dostal otázku,
ktorý z výsledkov svojej práce považuje za
najcennejší, povedal by: tie, ktoré sa dostali
do praxe. Jednak preto, lebo je to neotrasiteľný dôkaz o pravdivosti vedy, a aj preto,
že pretrvávajú, žijú ďalej v rukách iných ľudí a prinášajú osoh.

prof. Daniela Ježová. K mnohým prívlastkom, ktoré už na adresu jubilanta odzneli,
pridala vlastný: „Pre docenta Farkaša je najcharakteristickejší pojem rast,“ povedala.
„V prvom rade by som sa zmienila o osobnostnom raste, teda o raste jeho vedeckej
kariéry. Druhou kategóriou je proces rastu
mikroorganizmov a rastlín – bunková stena
pre svoj rast vyžaduje expanziu, a tá potrebuje zosieťovanie cukrov. Treťou podmienkou pre rast je rast iných vedeckých pracovníkov, teda tých mladších, do ktorých
ste vštepili iniciáciu rastu. Štvrtá kategória
je rast významu vedy ako aplikácie do praxe, a to sa týka celej Slovenskej akadémie
vied.“ V prípade doc. Farkaša išlo o technický postup pri výrobe celuláz, neškodný biotechnologický spôsob prípravy vzácneho disacharidu celobiózy a vývoj technológie na
masívnu produkciu spór huby Trichoderma
na biologickú ochranu rastlín. „A tak nám Ferdinand Tisovič | Foto: autor

M. Dubovický novým riaditeľom ÚEFT SAV

>

Predsedníctvo SAV na základe výberového konania vymenovalo
od 1. januára 2012 RNDr. Michala Dubovického, CSc., do funkcie riaditeľa Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie
(ÚEFT SAV). Michal Dubovický (*1966) ukončil v roku 1991 štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v odbore všeobecná biológia, špecializácia antropológia. Po postgraduálnom
vzdelávaní v Ústave experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave v roku 1998 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied (CSc.)
v odbore fyziológia živočíchov, behaviorálna teratológia. Na PríF

UK po absolvovaní rigoróznej skúške získal v roku 2009 titul RNDr.
V rokoch 1992 – 1998 absolvoval v ÚEFT SAV študijný pobyt. Jeho
hlavnou činnosťou bol vedecká práca v oblasti základného farmakologického a toxikologického výskumu. Od roku 1998 pracoval
v ústave ako vedecký, od roku 2002 ako samostatný vedecký pracovník, pričom jeho hlavná vedecká práca sa zameriavala na oblasť
základného farmakologického a toxikologického výskumu a pedagogickú činnosť. Zastával funkciu zástupca riaditeľa, bol členom
vedeckej rady ústavu a členom Snemu SAV.
zo života sav
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S Vojtechom Rušinom o živote na Lomnickom štíte

Akvizície hodné
Guinessovej knihy rekordov
ŠTEFAN LUBY

>

Keby mala Slovenská akadémia vied Guinessovu knihu rekordov, dočítali by sme sa
v nej, že jej najvyššie položené pracovisko
je na Lomnickom štíte. Lenže SAV takú knihu nemá. Do roku 1989 nebolo kopírovanie
bláznivých západných nápadov možné a po
tomto letopočte, keď sa to stalo samozrejmé,
bojovala Akadémia o svoju existenciu, o nový
zákon, o spoločenské uznanie, a dnes, keď to
všetko už má, začína sa transformovať na verejnoprávnu formu hospodárenia. Našťastie
SAV a jej ústavy vydávajú rozličné propagačné brožúrky a z nich sa dozvieme, že na štíte
je koronálna stanica Astronomického ústavu
SAV so sídlom v Tatranskej Lomnici a laboratórium kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Meteorologické
pracovisko Slovenského hydrometeorologického ústavu a visutá lanovka tu boli už skôr
– od roku 1940.
Tieto pracoviská dominujú svojou nadmorskou výškou aj v rámci strednej Európy.
Rakúske observatórium Kanzelhöhe Univerzity Graz je vo výške 1526 m n. m. a nemecké v Bavorských Alpách na Wendelstein
vo výške 1845 m n. m. Výšky sú pre astronomické pozorovania dobrodením, je tam
menej smogu. Dnes v Tatrách siaha úroveň
smogu vyššie ako v minulosti, keď sa končila
pod Skalnatým plesom. Dočasné maximum
zaznamenali ako následok invázie Iraku do
Kuvajtu v roku 1991, keď horelo 600 kuvajtských ropných veží, spomína náš astronóm
Vojtech Rušin. (O živote na Lomnickom štíte
s ním besedujem na Vianoce 2011 v Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej.)
Najvyššiu prioritu a kvalitu majú preto dnes
pozorovania zo satelitov a kozmických lodí
pomocou prístrojov, ako sú napríklad SOHO,
Hubbleov kozmický ďalekohľad, alebo z observatórií Herschel či Chandra. Dva koronografy na pozorovanie slnečnej koróny v rámci
programu INTERKOZMOS vyslali do kozmu
aj pracovníci Astronomického ústavu SAV.
Ich úsilie, žiaľ, stroskotalo na haváriách nosičov. Nehľadiac na to, prístroje neboli urče-
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udalosti

né na návrat na Zem, s čím sa museli zmieriť
colníci. Popradská colnica je dnes dobre zaškolená na preclenie tovaru smerujúceho do
hlbín vesmíru a naši astronómovia si ich porozumenie aj pri expedíciách za zatmeniami
Slnka pochvaľujú.
———
O koronálnej stanici a koronografoch vie
verejnosť vďaka médiám, dňom i nocou otvoreným dverám Astronomického ústavu SAV
dosť, aj keď koronálnu stanicu novinári občas
premenujú na „koronárnu“. Asi si myslia, že
pacientov s akútnymi srdcovými príhodami
by mali voziť na Lomnický štít, kde je čistejší vzduch. V princípe je to možné, veď tam
premáva lanovka. V čase, keď ju otvorili, bola
najmodernejšou v Európe. Lenže prevádzka
lanovky závisí od počasia. Keď je silný vietor,
nejazdí sa. Na štíte nemôže pristáť ani vrtuľník a záchranári, keď musia v okolí štítu ratovať nedisciplinovaných turistov, zostupujú
po povrazovom rebríku. Za týchto okolností
môžu pesimisti slúžiaci na štíte meditovať, čo
by sa stalo, keby niekto kolaboval a pomoc by
nebola naporúdzi, no optimisti im pripomenú, že zatiaľ takáto situácia nenastala. Nestalo sa tiež, že by sa na štíte niekto narodil. Ale
prípady, keď tu budúci rodičia museli deväť
mesiacov pred narodením svojho potomka
kvôli víchrici stráviť noc alebo aj pár nocí,
história zaznamenala. Krízový stav bol v roku
1973, keď spadla lanovka na spodnom úseku
z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso. Do
služieb na štít sa chodilo pešo, s batohom
zásob, v sprievode horských vodcov. Jedným
z nich bol známy slovenský horolezec Ivan
Gálfy (†2011). Dnes je na Lomnickom štíte
dostupná mobilná sieť, slovenská aj poľská,
a okolnosti, keď sa tu dalo navykať na osamelosť a ťažké životné podmienky, nové technológie odľahčili.
Cez vianočné dni zvykneme v útulne prekúrených panelákoch alebo horských hoteloch spomínať na spoluobčanov na lodiach,
vo vojenskej službe, na lekárskych pohoto-

PROF. V. GUTH, AUTOR MYŠLIENKY
VÝSTAVBY KORONÁLNEJ STANICE.

vostiach, ktorí nám zabezpečujú potrebný
servis. Ja spomínam na kolegov na štíte, kde
sú tiež nonstop služby. Víchrice alebo blesky
môžu totiž napáchať škody. Štít je síce elektricky uzemnený dlhými lanami a uzemňovacie dosky sú zakopané medzi stanicami
lanovky Štart a Skalnaté pleso, kde je už do
čoho kopať, ale pred letnými búrkami treba
aj tak počítače vypnúť a stiahnuť sa dovnútra
do bezpečia. To bezpečie je relatívne, spomína Vojto Rušin na tri metre dlhú iskru vyvolanú bleskom, ktorá preletela miestnosťou,
v ktorej sedel, z jednej elektrickej zásuvky
do druhej. K špecifikám počasia tu patrí aj
svetielkovanie Eliášovho ohňa. Ale teraz,
v zime, sú búrky zriedkavé a astronómovia
a fyzici môžu sedieť pri variči, na ktorom si
varia kapustnicu a svetielka z observatória
blikajú v tento vianočný čas za jasného počasia dole do Tatranskej Lomnice i Starej Lesnej. V mladších dobách slúžil a kapustnicu
na štíte varil aj náš „slniečkár“ Vojtech Rušin
a produkt pripravený vo výške 2633 metrov
n. m. by bol ďalšou akvizíciou do Guinessovej knihy ako najvyššie uvarená kapustnica
v strednej Európe. Keď si tam uvarili bryndzové halušky, boli to zasa asi najvyššie uvarené bryndzové halušky na svete.
Variť vo výške 2650 m je náročnejšie, ako
variť pri hladine mora, hoci na Slovensku by
sme ani s varením pri hladine mora neuspeli. Z fyzikálnych učebníc vieme, že vo výške
2650 m má tlak vzduchu v dnes už zastaraných, ale stále obľúbených jednotkách torr
hodnotu okolo 550, pri mori 760 a bod varu
vody sa na štíte zníži o 10 – 12 oC. Polievka síce zovrie rýchlejšie, ale, a najmä ak je
v nej klobása, variť sa musí dlhšie. Varenie
je teplotne aktivovaný proces a jeho rýchlosť
charakterizuje výraz exp(-Q/kT), kde Q je
aktivačná energia varenia klobásy, k je Boltzmannova konštanta a T absolútna teplota.
Teplota preto varenie urýchľuje, čo je princíp
tlakového hrnca. Novinári, ktorí o tom píšu,
si naopak myslia, že keď voda zovrie, majú
vyhrané.

LANOVKA NA LOMNICKY ŠTÍT.

HVIEZDNA OBLOHA.

Ale astronómovia sa s varením nemusia
ponáhľať. V službách majú čas a navyše, sub
specie aeternitatis, im plynie pomalšie ako
nám ostatným. Po niekoľkodňových službách
sa však tešia domov. Vojtech Rušin cituje vtip,
ako sa dvaja astronómovia rozprávali, čo
urobia, keď prídu domov. „Ja zložím ruksak,
skočím pod sprchu a potom k manželke do
postele“, hovorí prvý. Druhý to robí inak: „Ja
najprv skočím do postele, potom zložím ruksak a nakoniec vleziem pod sprchu.“
———
Vyviezť sa na Lomnický štít bol pre mňa
vždy sviatok. Bol som tam už ako malý chlapec a vtedy sa mi kabína lanovky zo Skalnatého plesa zdala veľká. Dnes sa mi zdá podstatne menšia. Zoberie iba 15 cestujúcich,
usporiadaných tak, ako keď škatuľku sardiniek postavíme na „kant“, dokonca kratšou
stranou. Postačovalo nám to, keď som tu bol
so zahraničným hosťom, napr. s delegáciou
Akadémie vied ČR. Ale dostať sem 40-člennú
výpravu fyzikov z našej družobnej Univerzity
Bielefeld v lete 2011 a vysvetliť im, aké pozorovania sa tu robia, pričom povolený čas
zotrvania návštevníka na vrchole je 50 minút, pripomínalo riešenie známeho rébusu,
ako previezť cez rieku vlka, kozu a kapustu.
Vyriešili sme ho vďaka nášmu sprievodcovi
Vojtechovi Rušinovi i riaditeľovi Astronomického ústavu SAV Alešovi Kučerovi. Lanovka
nám dala k dispozícii prvé tri raňajšie jazdy,
keď bolo nebezpečenstvo protestov turistickej verejnosti o porušení rovnosti cestovateľských šancí menšie. Nakoniec sa ukázalo, že
aj vďaka astronómovi Jánovi Rybákovi sme
všetko stihli a s Vojtechom sme si v najvyššie
položenom bufete v strednej Európe mohli
dať pohárik horcovej pálenky. Nie je to môj
obľúbený nápoj, ale k atmosfére Tatier patrí
rovnako ako presladená turecká čierna káva
so zrniečkami usadzujúcimi sa medzi zubami
do atmosféry starého Istanbulu. Hlt pálenky
dobre padne po adrenalínovej jazde nahor,
keď sa lanovka nebezpečne približuje ku skalným útesom pred nami, ale uhýba im, stúpajúc stále strmšie nahor po lanách opisujúcich
záver krivky hyberbolického kosínu, alias reťazovky. Jej najvyšší bod nad zemou je 270 m.
Kedysi, pred rekonštrukciou lanovky prechádzali laná cez stožiar pod vrcholom, kde sa
dráha zalomila, aby kabína mohla vojsť do tunela hornej stanice. Tunel bol v zime často zaviaty snehom a jeho odpratávanie, pri ktorom
boli vedeckí pracovníci a lanovkári uviazaní
na horolezeckých lanách, patri k odvrátenej
strane romantiky, ktorú verejnosť nevníma.
Dnes smeruje vstupný priestor kabíny šikmo
hore a tento problém odpadol.

Na Lomnickom štíte sme mohli blahoželať
našim astronómom k najnovšej akvizícii zo
štrukturálnych fondov EÚ, mnohokanálovému koronálnemu polarimetru. Stál toľko, čo
dvadsať Fábií a namontovali ho na starý koronograf, ktorý stál kedysi toľko ako dvadsať
Spartakov, približuje mi V. Rušin fenomén
inflácie. „Sú v ňom dva roky života Jana Svoreňa,“ blahorečí J. Rybák bývalému riaditeľovi Astronomického ústavu SAV, nielen podľa
mena, ale aj podľa vzhľadu tvrdému chlapovi.
Nakoniec sa pred ním musela skloniť aj Agentúra ASFEU, aj keď tradične robili, čo mohli,
aby vedci nevyšli z administratívneho cviku.
Observatórium na štíte je povinne oblepené
plagátmi, ktoré nám hovoria, že oprávnené
náklady Centra excelentnosti Vplyvy kozmického počasia, na ktorom participujú tatranskí astronómovia a košickí fyzici, sú v dvoch
etapách 1,3 a 2,6 mil. €. A mne prichádza na
um, že oprávnené náklady projektov štrukturálnych fondov sa delia na náklady oprávnené
a neoprávnené. Program kozmického počasia
sleduje vplyvy slnečnej aktivity na prevádzku
satelitov a život na Zemi, na kozmické spoje
a systém GPS. Výsledky centra prispievajú do
celosvetového zberu a distribúcie dát.
Na vrchole sa návštevníkov zmocňuje
eufória, osobitne ak ide o hypertonikov, lebo v prostredí menšieho vonkajšieho tlaku
ich vnútorný tlak stúpa. Aj preto limitovať
nadšenie zo života na 50 minút je predvídavé. Nájdeme tu fotografie osobností, ako
sú český priekopník slovenskej astronómie
a zakladateľ hvezdárne na Skalnatom plese
Antonín Bečvář, architekt Dušan Jurkovič,
ktorý zanechal v Tatrách veľa svojho umenia,
kozmonaut G. M. Grečko, Ing. Juraj Országh,
iniciátor lanovky a i. Mohol by ju tu mať aj
prezident Ludvík Svoboda, ktorý sem chodil
peši s horským vodcom Otom Krejčím. Peši
prešiel z Buzuluku do Prahy, prečo by peši
nevyšiel na štít. Údajne bol na ňom aj český
génius Jára Cimrman, ktorému tu chcel jeho
životopisec L. Smoljak upevniť pamätnú tabuľu, ale neuspel. Škoda, vyjadril som vtedy
jedným slovom svoje pocity.
Ochodza okolo poschodovej vrcholovej budovy observatória nám umožňuje
360-stupňový výhľad na Tatry a krajinu. Stojím pri zábradlí, rozťahujem ruky, pozerám
nahor a cítim sa ako Kate Winslett na prove
Titaniku. Pri správnom smere pohybu oblakov sa s nami vrcholová stanica rúti k horizontu, ale na rozdiel od Titaniku vieme, že
nenarazíme do nijakého ľadovca. V dolinách
vidieť známe tatranské chaty a tri hrebene
vychádzajúce zo štítu lákajú na nebezpečné
túry. Návšteva na tomto mieste je pre mňa
ako starý francúzsky film s Fernandelom
Štyri kroky v oblakoch. A pre tých, ktorých
život omrzel, je tu nad priepasťou vysunuté
plató. Kedysi bola na ňom aparatúra na meranie častíc kozmického žiarenia. Dnes je to
vyhliadková terasa. Načo behať do San Francisca na most Golden Gate?
K vysokohorským podmienkam patrí aj
vysokohorská latina našich horalov, lanovkárov a nebodaj aj bufetárov. Na otázku, načo
je v kabíne lanovky pod strechou upevnený
duralový rebrík, vám sprievodca povie, že na
ňom budeme visieť za ruky, keď z lanovky vypadne dno. Máme vás radi, priatelia, a všetko
vám odpúšťame. Atmosféru tatranských chát
dotvárajú karikatúry Ivana Baju, slovenského horolezca a publicistu. Na jednej z nich si

turista kráča po hrebeni a za sebou na „vodítku“ ťahá plecniak nesený balónom.
Naša výprava sa medzitým po troch náučných cykloch na vrchole sústreďuje na
Skalnatom plese. Čaká nás ešte návšteva historickej hvezdárne s dvoma kupolami, ktorá
tiež patrí k panoráme Tatier. A. Bečvář na
ňu vlastnoručne namaľoval slnečné hodiny
s nápisom Oram Umbra Monstrat. Hostia si
v sprievode Jozefa Žižňovského prezrú ďalekohľady na pozorovanie komét, asteroidov
a hviezd. Onedlho tu dostanú nový prístroj
s priemerom zrkadla 130 cm, čo je dvakrát
viac, ako majú dnes. Ja sa zatiaľ túlam po
miestnostiach observatória a Vojtecha Rušina
sa vypytujem na ďalšie príhody a spomienky
na jeho život Tatranca v službách astronómie. Prečo má vlastne observatórium predné
a zadné dvere? Ani on nezaprie vysokohorskú latinu. Vraj aby sa nestretli prichádzajúce
a odchádzajúce, do astronómov zamilované
devy. Ale dáva k dobru aj skutočnú príhodu.
Antonín Mrkos objavil osemnásť komét, ale
jednu z nich voľným okom, keď išiel v noci
von uľahčiť svojmu mechúru a mrkol pritom
na oblohu. Koľké šťastie, povedal by nezainteresovaný poslucháč. Ale šťastie praje iba
pripraveným, a v tomto prípade dvojnásobne
– vzdelaním aj fyziologicky.
———
Škoda, že na záver sme si nemohli s priateľmi z našej družobnej Univerzity Bielefeld
posedieť v Jurkovičovom hoteli Encián na
Skalnatom plese, ktorý je dnes už mimo prevádzky. Na výhľad z jeho zamatového kaviarenského boxu pri pohári detskej limonády
mám nezabudnuté spomienky. Cestou dole
po magistrále na Hrebienok sa naša výprava
roztratí. „My pôjdeme rýchlejšie a počkáme
vás dole“, sľubujú staršej generácii zhovievavo bielefeldskí i naši doktorandi a doktorandky, skáčuc po kamenných platniach ako
kamzíky. Ja sa navyše zastavím na neodmysliteľný guľáš a pivo na Zamkovského chate,
a aj tak bez náhlenia prichádzam na Hrebienok medzi prvými. Mládež okúzlená Studeným potokom a jeho perejami zbehla príliš
nízko a teraz sa vracia späť...
Večer, keď sme predebatovali zážitky
a nebezpečenstvá, ktorým sme unikli, unavení zaspávame v hoteli Akadémia a Lomnický
štít nám priateľsky bliká na dobrú noc. A bliká aj dnes, na Vianoce 2011, keď píšem tento príbeh. Navyše, svetielko sa mi zdá akési
prifarbené. Asi tam majú najvyššie položený
vianočný stromček v strednej Európe.
December 2011
Foto: Vojtech Rušin a archív

BESIEDKA S VOJTECHOM RUŠINOM NA VIANOCE
2011 V SALÓNIKU KONGRESOVÉHO CENTRA ACADEMIA V STAREJ LESNEJ.

publicistika
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Geofyzikálny výskum v slovenských jaskyniach

Čo nám napovie Domica
o zemetraseniach?

>

Krasové oblasti so svojimi jaskyňami sú lákadlom pre turistov. Nielen deti, ale aj my
dospelí dokážeme so zatajeným dychom
obdivovať v útrobách Zeme pestrú sintrovú výzdobu a žasnúť nad tým, ako dokázali
vzniknúť tieto často nevyspytateľné tvary
kvapľov, visiacich stalaktitov či hrdo vztýčených stalagmitov. Zatiaľ čo obdivovateľov
týchto jaskynných prírodných krás odporučím na web stránky Správy slovenských jaskýň (http://www.ssj.sk/jaskyne/naj/), my
sa poďme spoločne pozrieť na to, čo nám
jaskyne môžu odhaliť z pohľadu vedeckého
poznania a ako môžu byť prospešné v geovednom výskume.
Jednou z dôležitých úloh geofyziky je
spoznávať, aké veľké zemetrasenia sa na
danom záujmovom území vyskytli v minulosti a ako často, a aká je hrozba ich výskytu
v budúcnosti. Užitočné indície pri hľadaní
odpovede na túto otázku by mohli poskytnúť práve jaskyne. Myšlienka je jednoduchá. Ak v jaskyni nájdeme kvapeľ, povedzme dlhý tenký stalagmit, ktorý nie je zlomený, znamená to, že počas doby existencie
tohto kvapla nedošlo na území, na ktorom
sa daná jaskyňa nachádza, k takému zemetraseniu, ktoré by kvapeľ zlomilo. V prípade
stalagmitu nás teda zaujíma, aká je hraničná hodnota horizontálneho zrýchlenia podložia, na ktorom stalagmit stojí, ktorá by
tento kvapeľ, vezmúc do úvahy jeho dĺžku,

hrúbku, mechanické vlastnosti a frekvenciu
vlastných kmitov (rezonanciu), dokázala
zlomiť. Ak by sme k tomu ešte vedeli určiť
vek tohto kvapľa, potom na základe meraní
dokážeme povedať, za akú dlhú dobu (vek
kvapľa) k akému veľkému zemetraseniu
nedošlo na danom území – v zmysle neprekročenia maximálneho horizontálneho
zrýchlenia.
Ako to však v prírodných vedách – a najmä v geovedách – často chodí, od príťažlivo
jednoduchej koncepčnej myšlienky k praktickému výsledku vedie tŕnistá cesta. Zatiaľ čo rozmery kvapľa sa dajú zmerať bez
problémov, ťažšie je to už s určením jeho
mechanických vlastností. Na to je potrebné
odobrať z kvapľa vzorky. Aby nedošlo k porušeniu vzácnej sintrovej výzdoby, väčšinou
sa len odvŕta menšia vzorka. Navyše sa odoberú väčšie vzorky z okolitých polámaných
stalagmitov z blízkeho okolia skúmaného
kvapľa. Mechanické vlastnosti odobratých
vzoriek sa určujú meraniami v laboratóriu.
Problém pri určení mechanických vlastností
tkvie predovšetkým v tom, že kvaple nie sú
vystavané z homogénneho materiálu, a čo
je ešte horšie, odobraté polámané kvaple už
nie sú živené vodou a ich mechanické vlastnosti môžu byť pozmenené. Zložitá je aj situácia s určením veku kvapľa. Vek sa určuje
prostredníctvom rádiometrického datovania rozpadového radu urán – tórium. Keďže

V ÚTROBÁCH DOMICE – JASKYNNÉHO SKVOSTU SLOVENSKÉHO KRASU.

kvapeľ vznikol pôsobením tečúcej/kvapkajúcej vody a navyše nie je homogénny,
nie je zaručený východiskový predpoklad
datovacej metódy, že tento systém je systémom uzavretým. Inými slovami – neexistuje záruka, že z datovanej vzorky v dôsledku
naplavovania/vyplavovania vodou neubudol, alebo naopak nepribudol, dcérsky či
materský prvok rozpadového radu. Takto sa
občas môže stať, čo sa aj v praxi vyskytuje,
že horná polovica stalagmitu je datovaná
na vyšší vek než jeho spodná polovica. Existujú však aj iné metódy na datovanie kvapľov. Spomenuté fakty predstavujú dôvody,
pre ktoré zatiaľ môžeme v súvislosti s touto
výskumnou prácou hovoriť o užitočných indíciách, no nie o zaručených údajoch a ich
interpretácii, ktoré by sa priamo dali využiť pri určení seizmického ohrozenia danej
oblasti. Avšak práve to, čo je ešte neprebádané, motivuje viacerých inžinierskych
seizmológov do ďalšej bádateľskej práce
v tejto oblasti geovedného výskumu. To je
aj dôvod, prečo sme sa s kolegami z Maďarska vybrali 8. decembra minulého roku
do útrob jaskyne Domica pozrieť sa zblízka
a siahnuť si na kvaple tejto prekrásnej jaskyne v Slovenskom krase.
Zatiaľ čo vonku mrzlo a dul nepríjemný vietor, v jaskyni bolo príjemných desať
stupňov Celzia. Nielen klíma bola príjemná,
ale aj estetika tohto pracovného prostredia
v objatí nasvietenej bohatej sintrovej výzdoby. Tento paleoseizmický výskum je zastrešený bilaterálnym projektom „Assessment
of the peak ground horizontal acceleration
generated by paleo-earthquakes from failure
tensile stress of speleothems – Study of seismicity of the remote past with the use of engineering seismology“. Za maďarskú stranu
sa na ňom podieľajú Dr. Katalin Gribovszki,
Dr. Károly Kovács a Tibor Czifra z Geodetického a geofyzikálneho ústavu Maďarskej
akadémie vied. Slovenskú účasť zastupovali v Domici riaditeľ Geofyzikálneho ústavu
SAV, Dr. Ladislav Brimich a vedúci Oddelenia gravimetrie a geodynamiky GFU Peter
Vajda. Na merania a odber vzoriek, ktoré
boli vykonané v súlade so všetkými potrebnými náležitosťami a povoleniami, dozeral
Dr. Ľudovít Gaál, vedúci Oddelenia praktickej starostlivosti o jaskyne Slovenskej správy jaskýň, ktorý bol veľmi ústretový a nápomocný, za čo mu patrí naša srdečná vďaka.
Peter Vajda | GFU SAV | Foto: autor
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Prednáška prof. Pavla Exnera na zasadaní Učenej spoločnosti SAV

Pomoc z Európskej výskumnej
rady

PREDNÁŠA PODPREDSEDA EURÓPSKEJ VÝSKUMNEJ RADY (ERC)
PROF. PAVEL EXNER.

>

Učená spoločnosť SAV a Slovenská akademická spoločnosť pripravili 11. januára 2012 v rámci spoločného zasadnutia
v prednáškovej miestnosti pavilónu QUTE
Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave prednášku podpredsedu Európskej výskumnej
rady (ERC) prof. Pavla Exnera na tému
Európska výskumná rada: filozofia a misia
(a účasť nových členských krajín).
Prof. Pavel Exner je riaditeľom Dopplerovho ústavu pre matematickú fyziku
a aplikovanú matematiku v Prahe. Pracoval v Spojenom ústave pre jadrový výskum
v Dubne, neskôr bol vedúcim výskumného
tímu v Českej akadémie vied a učil teoretickú fyziku na pražskej Karlovej univerzite.
Okrem toho je prezidentom Medzinárodnej
asociácie pre matematické fyziky, predtým
bol podpredsedom Európskej matematic-

dzi výsledkami ich výskumov a komerčným
uplatnením inovujúcich produktov. Podpora je možná až do 150 000 € na jeden grant.
Ide o nový nástroj ERC – Proof of concept.
Ďalším nástrojom je ERC – Synergy
grant. Je obsiahnutý v pracovnom programe 2012 ako pilotný projekt pre výnimočné
návrhy. Je určený pre 2 – 4 vedúcich výskumníkov (každý z nich excelentný plus
pridaná hodnota – nie sieťová spolupráca).
Preto sa očakávajú interdisciplinárne, resp.
multidisciplinárne prístupy, fyzická lokalizácia na tom istom mieste, využitie špecializovaných infraštruktúr, nové kombinácie
zručností a disciplín, spojenie výskumníkov
z rôznych inštitúcií, oblasti alebo krajín.
Slovensko, žiaľ, nepatrí medzi úspešné
krajiny ani v počte grantov, ani ponúkaných
projektov. Prednáška mala za cieľ nielen informovať o nových možnostiach na podporu vedy a výskumu na Slovensku, ale najmä
povzbudiť popredných vedcov na zapojenie
sa do aktivít ERC. Na záver prof. Pavel Exner uviedol, že v perspektíve jednej generácie by ERC mala zohrávať dominantnú úlohu v podpore špičkového výskumu. Vyžiada
si to vytvorenie efektívneho systému spolupráce medzi ERC a národnými prostriedkami podpory výskumu.
V druhej časti zasadnutia Učenej spoločnosti SAV a Slovenskej akademickej spoločnosti odzneli informácie o stave novelizácie
štatútu Učenej spoločnosti SAV. Členovia
organizácie sa zaoberali aj novelou organizačného a volebného poriadku UčS SAV
a prípravou voľby nových členov Učenej
spoločnosti SAV.

kej spoločnosti a Medzinárodnej únie čistej
a aplikovanej fyziky.
V prednáške sa sústredil na informácie
o úlohách, štruktúre a filozofii tejto organizácie. Podľa jeho slov je ERC novým typom
podpory excelencie v hraničnom výskume
v celoeurópskej súťaži, ktorá je individuálna a bez dopredu určených tém. Je to organizácia, ktorá nerozlišuje druhy výskumu
a je riadená vedcami. Základným orgánom
je vedecká rada zložená z 22 vedcov a jediným kritériom je kvalitná vedecká práca.
„Nehovoríme ľuďom, čo je dobrá veda, hovoríme: príďte s nápadmi, a ak ten váš bude vynikajúci, tak ho podporíme. Systém
pokrýva všetky vedné oblasti a podporuje
individuálnych vedcov.“
Európska výskumná rada má pomôcť
držiteľom grantov preklenúť medzeru me- Ferdinand Tisovič | Foto: autor

Nové spoločné laboratórium košických ústavov SAV a Univerzity P. J. Šafárika

Prístroj na poldruhamiliónové
zväčšenie

>

Tri košické ústavy Slovenskej akadémie vied lu s Univerzitou P. J. Šafárika vytvorili Spo- Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci
– Ústav materiálového výskumu, Ústav geo- ločné laboratórium transmisnej elektrónovej projektu Centra excelentnosti progresívnych
techniky a Ústav experimentálnej fyziky – spo- mikroskopie (SLTEM). Finančne ho podporil materiálov s nano- a submikrónovou štruktúzo života sav
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rou – 2. etapa (NanoCEXmat), ktoré koordinuje prof. Ján Dusza z ÚMV SAV Košice.
Štatutári spomínaného kvarteta organizácií – riaditeľ Ústavu materiálového výskumu SAV Peter Ševc (hlavný partner projektu), riaditeľ Ústavu geotechniky SAV Víťazoslav Krúpa, riaditeľ Ústavu experimentálnej
fyziky SAV doc. Karol Flachbart a rektor
Univerzity P. J. Šafárika prof. Ladislav Mirossay – si načasovali podpis zmluvy a štatútu spoločného laboratória ako bodku za
pracovným rokom 2011.
Na slávnostnom stretnutí v priestoroch
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Parku Angelinum privítal prítomných prorektor UPJŠ
pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné
technológie prof. Pavol Sovák, fyzik, ktorý
začal s prípravou spoločného projektu ešte
ako dekan fakulty. Zdôraznil význam tejto
ojedinelej investície. Na slávnostnom akte sa
zúčastnili aj prof. Peter Samuely, člen predsedníctva SAV, prof. Juraj Černák, prorektor
UPJŠ pre vedu a výskum, a ďalší hostia. Po
podpise zmluvy o vytvorení spoločného laboratória a jeho štatútu odovzdal rektor UPJŠ
v Košiciach prof. Ladislav Mirossay menova-

cie dekréty vedeniu laboratória – prof. Jánovi Duszovi, vedúcemu SLTEM, prof. Pavlovi
Sovákovi, zástupcovi vedúceho, a Vladimírovi
Girmanovi, hlavnému operátorovi.
Laboratórium elektrónovej mikroskopie
je umiestnené v suterénnych priestoroch
historickej budovy Prírodovedeckej fakulty
UPJŠ. Ide o najväčšiu investíciu NanoCEXmatu (približne za 900 tisíc eur). „Budeme
sa zaoberať najmä štúdiom nanomateriálov, ktorých detaily štruktúry na atomárnej
úrovni i analýza chemického zloženia vzo-

riek nám umožňuje pozorovať práve tento
špičkový mikroskop, momentálne jediný
svojho druhu na Slovensku. Je schopný dosiahnuť až 1,5-miliónové zväčšenie,“ povedal prof. Ján Dusza.
Výhodou umiestnenia laboratória v suteréne staršej tehlovej budovy je minimálne chvenie, konštantná teplota priestorov
19 °C a ticho, lebo mikroskop je citlivý aj na
ľudský hlas.
Katarína Čižmáriková | Foto: autorka

SPOKOJNOSŤ S INŠTALÁCIOU
ŠPIČKOVÉHO MIKROSKOPU ŽIARI
Z TVÁRE PROF. PAVLA SOVÁKA
I VLADIMÍRA GIRMANA, KTORÝ
PRI JEHO INŠTALÁCII STRÁVIL
TÝŽDNE.

Hmotnostný spektrometer zo štrukturálnych fondov EÚ pre košických neurobiológov

Rok v znamení úspechov

>

Vedenie Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach už po tretí raz pozvalo predstaviteľov tlače na „mikulášsku šálku kávy“. Tentoraz pridalo aj ďalší dôvod – odovzdanie nového laboratória do prevádzky.
Pri bábovke a šálke dobrej kávy či čaju 8. decembra m. r. informovala košických novinárov riaditeľka NbÚ SAV Nadežda Lukáčová o úlohách, ktorým sa pracovníci ústavu v roku 2011 venovali
prioritne. Minulý rok sa niesol v znamení viacerých úspechov, medzi ktoré patrí napríklad zaradenie ústavu medzi nadpriemerné tímy SAV či implementácia troch projektov zo štrukturálnych fondov
EÚ, ktorá priniesla do ústavu mnohé kvalitné prístroje. Ústav sa
môže pochváliť aj svojimi mladými vedcami: študentskou osobnosťou roka v kategórii prírodných a chemických vied sa stala Ľudmila
Hricová a Cenu Hospodárskych novín získala vďaka najvyššiemu
počtu hlasov od verejnosti Ivana Gruľová. Zástupca riaditeľky Ján
Gálik, známy propagátor vedy, sa poďakoval pracovníkom masmédií za pozornosť, ktorú začali vo zvýšenej miere venovať košickým
vedcom. Jednoducho – dostávajú viac informácií.
Potom sa všetci spoločne odobrali do nového laboratória hmotnostnej spektrometrie. Zástupca dodávateľskej firmy Bruker, s.r.o.,

Michal Boháč a Jozef Burda z NbÚ SAV predstavili nový prístroj
– hmotnostný spektrometer (UltrafleXtreme fy Bruker Daltonics)
a jeho prínos. Jeho cena sa pohybuje okolo 850 000 eur a Neurobiologický ústav SAV získal naň prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci projektu Centra excelentnosti pre neuroregeneračný výskum (NEUREG).
V Neurobiologickom ústave SAV v Košiciach sa venujú štúdiu
porúch centrálneho nervového systému spôsobených nedostatočným prívodom krvi do mozgu a miechy už od roku 1976. K týmto
stavom dochádza pri zastavení srdcovej činnosti alebo pri upchaní
či prasknutí ciev. Cievne mozgové príhody sú treťou najčastejšou
príčinou úmrtí po srdcovom infarkte a rakovine. „Pracovníkom
ústavu sa podarilo dosiahnuť niekoľko významných výsledkov pri
aktivácii obranných mechanizmov v mozgu, umožňujúcich v experimentálnych podmienkach predĺžiť čas, ktorý sú nervové bunky
v mozgu schopné prežiť bez kyslíka, na dvojnásobok, teda 10 minút. Tento spôsob dovoľuje zachrániť aj najcitlivejšie bunky v mozgu po otrave niektorými jedmi. Navyše tieto bunky nielenže prežijú, ale sú schopné zachovať si aj svoju funkčnosť, “ uviedol doktor
Burda. „Hmotnostný spektrometer umožní analýzy na úrovni molekulovej histológie, čiže identifikáciu bielkovín a niektorých ďalších látok v rôznych štruktúrach mozgu, presnejšie doslova v jednotlivých nervových bunkách. To významným spôsobom skvalitní
a urýchli štúdium mechanizmov vedúcich k poškodeniu. Napomôže odhaliť rozdiely medzi neurónmi, ktoré sú mimoriadne citlivé,
a neurónmi, ktoré sú relatívne odolné. Umožní určiť čas, spôsob
a účinnosť použitej liečby a priblíži čas, keď sa takto získané poznatky budú dať využiť v medicínskej praxi.“
Katarína Čižmáriková | Foto autorka

HMOTNOSTNÝ SPEKTROMETER V PLNEJ PARÁDE. SKÚMAVÝ POHĽAD MU VENUJE
MICHAL BOHÁČ, ZÁSTUPCA DODÁVATEĽSKEJ FIRMY BRUKER.
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V Malom kongresovom centre VEDY uviedli Legendy a inšpirácie Štefana Lubyho

Splácanie autorských
podlžností

>

V Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV, uviedli 24. januára 2012
knihu Štefana Lubyho Legendy a inšpirácie,
ktorá vyšla v edícii Svet vedy (VEDA 2011).
Na slávnosti sa zúčastnili početní hostia,
spolupracovníci a priatelia autora, medzi
nimi aj predstavitelia SAV – jej predseda
prof. Jaromír Pastorek a podpredsedovia
Viera Rosová a Ľubomír Falťan.
Moderátor slávnostného podujatia herec
Štefan Bučko na úvod pripomenul, že profesora Š. Lubyho spolupracovníci vnímajú
ako človeka intelektuálneho renesančného
rozmeru, ktorý pred hromadením poznatkov uprednostňuje zážitok z poznania. Publikáciu do života uviedol prof. Július Krempaský: „Napriek tomu, že profesor Luby je
fyzik, všíma si aj výstupy do iných disciplín
– do humánnych vied, filozofie aj do teológie“, povedal a zaradil ho do kategórie autorov, ktorí sú na jednej strane vedátori, ale
vedia vedu sprostredkovať zaujímavo. Na
veľmi úspornom priestore dokáže vykresliť
veľmi presvedčivo to, o čom píše, pritom to

AUTOR SA PO
SLÁVNOSTNEJ
PREZENTÁCII NEVYHOL
ANI AUTOGRAMIÁDE.

V troch „virtuálnych rozhovoroch“, ktoré tvoria ďalšiu časť knihy, diskutuje s Bernardom Bolzanom, Plíniom ml. a Georgom
F. Lichtenbergom o pomeroch v ich dobe
a v súčasnosti, pričom uzatvára, že technológia sa odvtedy extrémne rozvinula,
ale spoločnosť zápasí s podobnými problémami ako napríklad kedysi v starom Ríme.
Zo súčasníkov prináša autor zasvätené eseje o Anatolijovi Dvurečenskom, Júliusovi
Krempaskom, Branislavovi Lichardusovi,
Jozefovi Šimúthovi, kardinálovi Jozefovi
Tomkovi, podnikateľovi i vedcovi prof. Štefanovi Kassayovi, o tvorcoch Encyklopédie
Beliana i o ďalších. Zaoberá sa aj štátnou
príslušnosťou Nobelových cien a štyrmi
laureátmi tohto ocenenia, ktorí majú svoje
korene na Slovensku.
Úvod ku knižke napísal čestný predseda
Akadémie vied ČR, prof. Rudolf Zahradník,
ktorý okrem iného uvádza: „V dvadsiatich
krátkych kapitolách ide o príbehy bytostí
nevšedných, o príbehy vzrušujúce a predovšetkým inšpirujúce. Čitateľom stredného
a vyššieho veku môžu slúžiť ako zdroj vnútornej hnacej sily.“
Knihu uviedli do života prof. Jaromír
Pastorek a prof. Július Krempaský soľou.
Predseda SAV v tej slávnostnej chvíli poznamenal, že „soľ je inšpirácia a inšpirácia
je soľou nášho života“. Zároveň zaželal knihe, aby mala čo najviac čitateľov a aby mala ešte aj svoje nasledovníčky. O spestrenie
programu sa postaralo Elegance trio – speváčka Jana Štrpková, huslistka Vladimíra
Ščigulinská a gitaristka Darina Jókaiová.

podáva šarmantným, ľahkým a pôsobivým
štýlom. „Želal by som si, aby táto kniha vyplnila medzeru v našej literatúre, ktorá prináleží hybridným autorom schopným robiť
aj vedu a o vede aj šarmantne písať,“ zdôraznil na záver profesor Krempaský a zaželal autorovi, aby v tejto ceste pokračoval.
K účastníkom prezentácie knihy sa prihovoril aj autor. „Túto knihu považujem za
knihu svojich dlžôb,“ vyznal sa. Cítil totiž
dlh voči niektorým osobnostiam Slovenska.
Platí to najmä v prípade prof. Červeňanského, ktorý bol podľa neho osobnosťou
veľkého formátu. Podobnú pozdlžnosť mal
aj voči iným osobnostiam, napríklad Jurovi
Hroncovi, prvému profesionálnemu matematikovi v slovenskej histórii. V knihe pripomenul aj zásluhy Slovenskej akadémie
vied, ktorá sa v prípade Aurela Stodolu zaslúžila o to, že jeho pozostatky sú uložené
na cintoríne v Liptovskom Mikuláši. Zaspomínal si aj na Otta Vichterleho, geniálneho
českého chemika, vynálezcu mäkkých kontaktných šošoviek.
Ferdinand Tisovič | Foto: autor

Európske dvorské rezidencie

>

V dňoch 7. – 10. decembra 2011 sa vo Viedni konala medzinárodná
konferencia The Habsburgs and their Courts in Europe,1400 – 1700.
Between Cosmopolitism and Regionalism. Konferencia sa konala
pod záštitou Európskej nadácie pre vedu (ESF) v spolupráci s Rakúskou akadémiou vied a Slovenskou akadémiou vied a organizátormi boli Dr. Herbert Karner (Kommission für Kunstgeschichte)
a doc. PhDr. Ingrid Ciulisová, CSc. (Ústav dejín umenia SAV).
Konferencia sa konala v rámci ESF net-programu PALATIUM,
zacieleného na interdisciplinárny výskum európskych dvorských
rezidencií stredoveku a raného novoveku (www.courtresidences.
eu). Popri Slovensku majú v tomto programe zastúpenie aj Bel-

gicko, Španielsko, Nemecko, Francúzsko, Dánsko, Rakúsko, Česká
republika, Holandsko, Švédsko a Portugalsko. Na konferencii vystúpilo viac ako tridsať etablovaných historikov a historikov umenia a príležitosť dostali aj začínajúci, ktorých účasť plne hradili
cestovné granty z fondov ESF. Po skončení konferencie sa v dňoch
11. – 12. decembra v priestoroch Kongresového centra SAV v Smoleniciach konalo dvojdňové pracovné zasadnutie Riadiaceho výboru programu PALATIUM .

Ingrid Ciulisová
zo života sav | konferencie
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V Technologickom inštitúte SAV na bratislavskej Patrónke

Z dejín výpočtovej techniky

>

Prvé sprístupnenie zbierok Stálej výstavy
dejín výpočtovej techniky na Slovensku sa
uskutočnilo 16. decembra 2011 v kruhu
externých spolupracovníkov a odborníkov
na informačno-komunikačné technológie
v priestoroch tzv. Slušovickej haly, ktorá
patrí Technologickému inštitútu SAV. Stála výstava vznikla ako projekt spoločného
pracoviska Technologického inštitútu SAV
a Výpočtového strediska SAV, zameraný
na prezentáciu výsledkov výskumu a vývoja SAV v oblasti informačno-komunikačnej
technológie a prezentáciu materiálov, ktoré
budú dokumentovať príklady úspešného
prenosu výsledkov výskumu a transferu
technológií do praxe. Jej cieľom je prispieť
aj k dokumentovaniu významu Slovenskej
akadémie vied pre verejnosť pri príležitosti 70. výročia Slovenskej akadémie vied
a umení (v tomto roku) a 60. výročia SAV
(2013).

Ústrednými exponátmi sú počítače vyvinuté v SAV – analógový počítač SAV (1958),
číslicový počítač RPP-16 (1973), počítač
SIMD (1987), zatiaľ len na obrázkoch, dosky
z počítača SMEP 50/50 na riadenie zváracieho robota (1985), ale aj experimentálna
vzorka osobného počítača PC ÚTK a jednočipový procesor 32 bitový, typu RISC (1989).
Na slávnosti boli prítomní aj tvorcovia
týchto strojov na čele s akademikom Ivanom Planderom. Stretnutie otvoril riaditeľ
VS SAV Tomáš Lacko a k prítomným sa prihovoril aj riaditeľ TI SAV Marián Janek. Výstavnými miestnosťami previedol prítomných autor a kurátor výstavy Štefan Kohút.
Účastníci vysoko ocenili tento počin TI SAV
a VS SAV a ponúkali okamžite svoju spoluprácu na ďalšom rozvoji, hlavne na dokumentovaní a precizovaní výstavy, ktoré budú nasledovať. Bývalý riaditeľ Ústredného
archívu SAV Jozef Kľačka ponúkol možnosť

Z OTVORENIA STÁLEJ VÝSTAVY DEJÍN VÝPOČTOVEJ TECHNIKY NA SLOVENSKU.

využiť aj dokumenty z tohto obdobia uložené v archíve Akadémie.
Podľa autora výstavy nasledujúce aktivity budú spočívať v dokončení informačných
tabúľ a fotografií, v rozšírení demonštračných interaktívnych prvkov, v zorganizovaní širokého okruhu spolupracovníkov výstavy s cieľom dokumentovať toto obdobie.
Výstava bude predstavená podľa záujmu
všetkým učiteľom informatiky na stredných
školách v Bratislave, aby mohli plánovať exkurzie so svojimi žiakmi. Riaditeľ Výpočtového strediska SAV ponúkol možnosť spojiť
takéto odborné exkurzie na výstave s prehliadkou nového superpočítača, ktorý bude
inštalovaný vo Výpočtovom stredisku SAV
v roku 2012, a tak poukázať na neustálu
snahu SAV byť na čele rozvoja informačno-komunikačnej technológie na Slovensku.
Štefan Kohút | Foto: VS SAV, Hana Jančinová

ANALÓGOVÝ POČÍTAČ SAV Z ROKU 1958.

Konferencia MESA aj s našou účasťou

Osmanskí Turci v učebniciach
dejepisu

>

Spoločnosť pre výskum Stredného východu rokovala 1. – 4. decembra 2011 vo Washingtone v rámci 45. výročnej konferencie MESA
(Middle East Studies Association). Na konferencii, najväčšej v doterajšej jej histórii, sa zúčastnil sa aj Gabriel Pirický z Ústavu orientalistiky SAV.
V 255 sekciách vystúpilo takmer tisíc účastníkov z USA i mnohých krajín celého sveta. Výnimočnú pozornosť na seba upútali
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najmä sekcie, ktoré sa v rôznych súvislostiach venovali tzv. arabskej
jari a aktuálnej situácii v arabskom svete. Gabriel Pirický vystúpil
v paneli nazvanom Constructing Space and Self in the Late and Post
Ottoman World s príspevkom Vnímanie osmanských Turkov v stredoškolských učebniciach dejepisu v Česku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku. Cieľom prednášky bolo predstaviť výsledky analýzy najčastejšie používaných stredoškolských učebníc dejepisu v krajinách V4

s ohľadom na problematiku osmansko-tureckej expanzie do stredoeurópskeho regiónu v 16. a 17. storočí. Nešlo pritom o kvantitatívny
opis učebných materiálov vydaných po roku 1990, ale o kvalitatívne
zhodnotenie pohľadu na osmanských Turkov vrátane identifikovania stereotypov, predsudkov, zaujatostí, chýb a nepresností. Hoci dominujúca narácia je zväčša stále ešte poznačená binárnou reláciou
„my“ a „oni“, „kresťania“ a „moslimovia“, „Habsburgovci“ a „Turci“,
príspevok reflektoval aj polyfóniu existujúcu medzi učebnicami,

ktoré sú v strednej Európe k dispozícii. Prezentácia zároveň zovšeobecnila dominujúce trendy a predstavila tiež problémové okruhy,
ktorým sa v učebniciach z pohľadu islamológa a turkológa venuje
iba malá pozornosť, prípadne o ktorých autori zväčša mlčia.
Konferencia bola spojená s filmovým festivalom a knižným
veľtrhom s tematickým zameraním na Blízky východ.
G. P.

Nadácia Intenda ocenila najlepších doktorandov

Posilnenie pozícií mladej
vedy

>

Slávnostná prezentácia finalistov v 3. ročníku programu Nadácie
Intenda Podporujeme individuality sa uskutočnila 14. decembra
2011 v aule lekárskych ústavov SAV na Vlárskej ul. v Bratislave.
Hlavným zámerom programu je propagácia a posilnenie pozícií
mladej vedy a výskumu v slovenskej spoločnosti prostredníctvom
podpory najlepších interných doktorandiek a doktorandov, ktorí
sa zameriavajú v poslednom ročníku štúdia na dokončenie svojej
dizertačnej práce (do súťaže ich nominujú ich školitelia).
Na základe bodového hodnotenia a po vypočutí finálových prezentácií rozhodla hlavná hodnotiaca komisia programu na čele
s prof. Jánom Slezákom z Ústavu pre výskum srdca SAV o udelení
finančnej podpory pre najlepších. Držiteľmi individuálneho grantu
pre rok 2011 v sume 5 000 eur pre každého sa v rámci jednotlivých
oblastí vedy a výskumu spomedzi 50 nominovaných stali:
 v oblasti prírodných vied – Mgr. Lucia Valentínová (školiteľka: Mgr. Daniela Gašperíková, CSc.) z Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV,

 v oblasti technických vied – Ing. Boris Hudec (školiteľ: Ing. Karol Fröhlich, DrSc.) z Elektrotechnického ústavu SAV,
 v oblasti humanitných vied – Mgr. Emília Janecová (školiteľ: doc. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.) z Katedry translatológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre,
 v oblasti lekárskych vied – MUDr. Jana Petríková (školiteľka: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.) z Lekárskej fakulty Univerzity
P. J. Šafárika v Košiciach,
 v oblasti spoločenských vied – Ing. Tomáš Virdzek (školiteľka: doc. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.) z Katedry verejnej
ekonomiky Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici,
 v oblasti pôdohospodárskych vied – Mgr. Peter Gál (školiteľ: prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt, PhD.) z Ústavu patologickej
anatómie Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

F. T.

Atlas krajiny ČR žne ocenenia

>

V Správach SAV číslo 7 – 8/2011 bola uvedená informácia o Atlase
krajiny ČR, ktorý získal cenu MAPA ROKU 2010 od Kartografickej
spoločnosti ČR (12. mája 2011 v Prahe). Na tomto úspechu sa významnou mierou podieľal aj Ústav krajinnej ekológie SAV (zabezpečoval odbornú gesciu a redakčné práce tohto atlasu), vydavateľom diela boli Ministerstvo životného prostredia ČR a Výskumný
ústav Silva Taroucy pre krajinu a okrasné záhradníctvo, v. v. i.,
v Průhoniciach, kartografické práce zabezpečoval Esprit, s. r. o.,
Banská Štiavnica a tlač VKÚ, a. s., Harmanec.
Ďalšie významné ocenenie – prvé miesto – získal počas 25. medzinárodnej kartografickej konferencie (3. – 8. júla 2011) v Paríži
v súťaži s názvom Medzinárodná kartografická výstava v kategórii
Atlasy. Tento úspech je o to cennejší, že dosiahol takéto prvenstvo
v silnej medzinárodnej konkurencii, čím potvrdil nielen svoje odborne kvality, ale aj vyspelú kartografickú úroveň, ktorá sa v tomto
diele prezentovala.

Tento zahraničný úspech Českej republiky, na ktorom má svoj
významný podiel aj Slovenská akadémia vied, bol, azda, neprehliadnuteľný na celosvetovom stretnutí kartografov v Paríži, o ktorom písal doc. Ján Feranec v Správach SAV 10/2011 a v jeho správe
sa na to pozabudlo. Popri nekomerčnej kartografickej výstave máp
a umelecko-kartografickej súťaži Detská mapa sveta 2011 asi každého účastníka konferencie musela zaujať aj výstava spojená s ocenením tých najlepších svetových kartografických diel. Preto uvádzam túto doplňujúcu informáciu k postrehom so služobnej cesty
z Paríža od doc. J. Feranca. V jeho článku bolo uvedené aj meno
končiaceho prezidenta Medzinárodnej kartografickej spoločnosti
Williama Cartwirghta, ktorý ostane so svojím podpisom na diplome pre Atlas krajiny Českej republiky ako pamiatka na tento dôležitý akt.
Tatiana Hrnčiarová
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32. zasadnutie Predsedníctva SAV

8. decembra 2011

Predsedníctvo SAV
prerokovalo:

hraničia na základe centrálnych dohôd
I. Hermanovskej z účastí na zasadnutí
o medzinárodnej vedeckej spolupráci na
Fóra členských krajín ESF o evalvácii výrok 2012,
skumu financovaného z verejných zdrojov, ktoré sa konalo 7.– 8. 11. 2011 vo
 návrh Zásad tvorby rozpočtu rozpoč-  návrh na zmenu v zložení atestačnej
komisie pre vedeckých zamestnancov
Švajčiarsku,
tových organizácií a určenia výšky príGeografického ústavu SAV, Ústavu expe-  správu zo zahraničnej služobnej cesty
spevku príspevkovým organizáciám SAV
I. Hermanovskej z implementačného
rimentálnej farmakológie a toxikológie
v roku 2012,
workshopu „Health Research ClassifiSAV a Botanického ústavu SAV;
 výber projektov navrhnutých na financation System“, ktoré sa konalo 22. 11.
covanie v rámci programu spolupráce
2011 vo Veľkej Británii,
s NSC Taiwan a v rámci programu MNT. udelilo:
 Čestnú plaketu SAV Jána Jessenia za zá-  správu zo zahraničnej služobnej cesty
ERA. NET,
sluhy v lekárskych vedách RNDr. MiroF. Gömöryho z účastí na ESF Science Po kontrolu plnenia uznesenia Predsednícslavovi Gottliebovi, CSc., pri príležitoslicy Conference a General Assembly, ktotva SAV k výsledku tematickej kontroly
tí životného jubilea,
ré sa konalo 22. – 24. 11. 2011 v Štrassprávy a využiteľnosti nehnuteľného
 Pamätnú plaketu SAV RNDr. Milene
burgu,
majetku SAV;
Moyzeovej, PhD., pri príležitostí život-  správu zo zahraničnej služobnej cesty
F. Gömöryho z účastí na World Science
ného jubilea,
schválilo:
Forum, ktoré sa konalo 16. – 18. 11. 2011
 princíp úhrady výdavkov organizácií  Čestnú plaketu SAV Aurela Stodolu prof.
v Budapešti,
Ing. Priitovi Kulovi, DrSc., pri príležiSAV na zneškodňovanie starých ekolotostí životného jubilea,
 správu zo zahraničnej služobnej cesty
gických záťaží v roku 2012,
I. Hermanovskej zo školenia webovej
 úpravu cien za ubytovanie a služby
stránky pre koordinátorov prioritnej obv Kongresovom centre Academia Stará vymenovalo:
 RNDr. Zitu Izakovičovú, PhD., do funklasti v rámci Dunajskej stratégie, ktoré sa
Lesná,
cie riaditeľky Ústavu krajinnej ekológie
konalo 18. 11. 2011 Rakúsku,
 Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine EkonoSAV s účinnosťou od 1. 2. 2012 na obdo-  správu zo zahraničnej služobnej cesty
mického ústavu SAV,
A. Bžocha z účastí na zasadnutí Stáleho
bie štyroch rokov,
 Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Arbo RNDr. Michala Dubovického, CSc.,
výboru pre humanitné vedy Európskej
réta Mlyňany SAV,
do funkcie riaditeľa Ústavu experimennadácie pre vedu, ktoré sa konalo 3. – 4.
 Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku
tálnej farmakológie a toxikológie SAV
11. 2011 vo Francúzsku,
Úradu SAV,
s účinnosťou od 1. 1. 2012 na obdobie  správu zo zahraničnej služobnej cesty
 návrh Dohody o spolupráci medzi SAV
štyroch rokov;
Ľ. Falťana zo stretnutia Scientific Advia Goethe Uni, a.s.,
sory Board programu ESS, ktoré sa ko návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmlunalo 29. – 30. 11. 2011 v Bruseli,
vy o využití výsledkov riešenia v praxi vzalo na vedomie:
 správu zo zahraničnej služobnej cesty  správu zo zahraničnej služobnej cesty
s UPJŠ v Košiciach,
J. Barančíka zo 71. zasadnutia RiadiaD. Ježovej a J. Lapina z účastí na EASAC
 zásady prideľovania finančných prosceho grémia Akcie Rakúsko – Slovensko,
Council Meeting, ktorý sa konal 7. – 8.
triedkov v SAV na podporu projektov
ktoré sa konalo 25. 11. 2011 v Rakúsku,
11. 2011 v Bruseli.
MVTS v roku 2012,
Antonia Štaffová
 plán vyslaní pracovníkov SAV do za-  správu zo zahraničnej služobnej cesty

33. MIMORIADNE zasadnutie Predsedníctva SAV
Predsedníctvo SAV
prerokovalo:

 zriadenie detašovaného pracoviska VÚ

SAV – Oddelenia biotechnologických
aplikácií v priestoroch IMUNA PHARM,
a. s., v Šarišských Michaľanoch s účin Informáciu o príprave monitoringu
nosťou od 12. 1. 2012,
programovej štruktúry kapitoly 51 – SAV
 Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Viroloza r. 2011,
gického ústavu SAV,
 správu o usporiadaní konferencie Smolenická výzva V, ktorej spoluorganizá-  Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Ústavu
merania SAV,
torom je SAV, a Konferencie dunajských
akadémií vied v KC Smolenice v dňoch  štyri projektové návrhy univerzitného
vedeckého parku/ vedeckého centra
8. – 9. 3. 2012;
v rámci OP Výskum a vývoj:
– Univerzitný vedecký park pre biomeschválilo:
dicínu, Bratislava ,
 aktualizovaný materiál Dlhodobý rozvoj
– Univerzitný vedecký park pre transfer
Slovenskej akadémie vied,
poznatkov výskumu geobiosféry do
 použitie disponibilných zdrojov rozpočpraxe (Eko-Bio-GEO), Zvolen,
tu 2011 k 31. 12. 2011,
– Výskumné centrum progresívnych
 s úpravami návrh rozpisu rozpočtu na
materiálov a technológií pre súčasné
rok 2012,
a budúce aplikácie, Košice,
 Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Výpoč– Národné centrum aplikovaného výtového strediska SAV,

10. januára 2012

skumu nových materiálov a transferu
technológií, Bratislava;
vzalo na vedomie:
 správu zo zahraničnej služobnej cesty

Ľ. Falťana do Poľska, kde sa v dňoch
13. – 15. decembra 2011 zúčastnil ako
člen SAB ESS na konferencii Poland and
Europe: Continuation and Change,
 správu zo zahraničnej služobnej cesty J.
Barančíka v Rakúsku zo zasadnutia riadiaceho výboru a pracovnej skupiny v súvislosti s ukončením projektu MNT ERA.
NET II k 31. 12. 2011, ktoré sa konalo
v dňoch 12. – 13. 12. 2011 vo Viedni,
 správu zo zahraničnej služobnej cesty
F. Fundáreka do Francúzska, kde sa
v dňoch 12. – 13. 12. 2011 v Paríži zúčastnil na školení národných koordinátorov (NCP) projektu KORANET.
Antonia Štaffová

Mimoriadne zasadnutí Predsedníctva SAV

20. januára 2012

Predsedníctvo SAV na mimoriadnom zasadnutí Predsedníctva SAV dňa 20. januára 2012 vzalo na vedomie informáciu o súčasnom stave
prípravy transformácie SAV a prerokovalo vecný zámer transformácie SAV.
Antonia Štaffová
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Novoročné koncerty SAV v Bratislave
a Košiciach




Slovenská akadémia vied aj tohto
roku pripravila tradičné novoročné
koncerty v Bratislave (Zrkadlová sieň
Primaciálneho paláca, 13. 1. 2011
a v Košiciach (Dom umenia, 18. 1.
2012), na ktorých sa stretli nielen
akademickí pracovníci, ale aj vzácni
hostia, spolupracovníci a priatelia
SAV. Prinášame niekoľko snímok,
ktoré dokresľujú atmosféru oboch
podujatí.









Foto: Róbert Grznár (1 – 5) a Tomáš Čižmárik (6, 7)

 Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek s manželkou víta podpredsedu Národnej rady SR Milana Horta.  Hosťami koncertu boli aj poslanci NR SR Tatiana
Rosová (druhá sprava), Dušan Čaplovič (tretí sprava) i podpredseda vlády SR Rudolf Chmel (prvý zľava).  Na Novoročnom koncerte SAV privítali aj predsedu
Akadémie vied ČR Jiřího Drahoša.  Pohľad do auditória koncertu.  O nápaditý hudobný program v Zrkadlovej sieni sa postaral známy slovenský operný
spevák, barytonista Martin Babjak, za klavírneho sprievodu Daniela Buranovského.  Spevácky aj herecky výkon sólistov Jany Wallingerovej a Rafaela
Alvareza vďačné košické publikum ocenilo standing ovations. Vpravo dirigent Jakub Klecker.  Pohľad do lóže košického Domu umenia – zľava rektor UPJŠ
prof. Ladislav Mirossay, primátor Košíc Richard Raši, podpredsedovia SAV Ľubomír Falťan a Viera Rosová, člen predsedníctva SAV doc. Juraj Koppel a ďalší.
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