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Slovenská veda a výskum dostali výrazný impulz pre svoj rozvoj – 19. októbra 2012 v Aule 
SAV na bratislavskej Patrónke slávnostne prezentovali superpočítač Aurel, ktorý patrí me-
dzi najvýkonnejšie na svete. Vo Výpočtovom stredisku SAV prestrihli pásku minister škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a predseda SAV Jaromír Pastorek. Foto Juraj 

Broš

Až päť technológií vyvinutých pracoviskami SAV a Univerzity Komenského v Bratislave sa 
presadilo na prestížnom medzinárodnom veľtrhu vynálezov a technológií v taiwanskom 
Taipei. Ocenení pôvodcovia vynálezov a technológií (zľava) Pavol Kunzo a Peter Lobotka 
(obaja ElU SAV), Ivan Chodák (UPo SAV), Marcela Morvová (FMFI UK), Miroslav Hnat-
ko (UACh SAV), prevzali medaily a diplomy 9. októbra 2012 na medzinárodnom podujatí 
Konferencia NITT SK – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí v priestoroch Centra 
vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Na fotografii sú ďalej Katarína Müllerová 
(TI SAV), Andrew S. L. Lin (Taipeiské zastupiteľstvo v Bratislave) a Ján Turňa (CVTI SR).

Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologic-
kých vedách odovzdali v budove Úradu SAV 
24. októbra 2012 prof. RNDr. Michalovi Ze-
manovi, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty 
UK v Bratislave podpredsedovia SAV Albert 
Breier a Daniela Ježová, ktorá zároveň pred-
niesla laudácio. Čestnou plaketou cenili jeho 
medzinárodne významné výsledky v oblasti 
chronobiológie, endokrinológie a vývinovej 
biológie, ako aj široké partnerské vzťahy 
s pracoviskami SAV. Foto Róbert Grznár
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Superpočítač svetovej úrovne má meno Aurel 

V ý r a z n ý  i m p u l z  p r e  r o z v o j 
v e d y  a  v ý s k u m u

Veda, výskum a školstvo na Slovensku sa 
posúvajú o veľký kus vpred. Vďaka projektu 
Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkon-
né počítanie (SIVVP) majú vedci zo Sloven-
skej akadémie vied a partnerské univerzity 
možnosť využívať superpočítač Aurel, ktorý 
patrí medzi 500 najvýkonnejších na svete 
(patrí mu 335. priečka). Meno mu vybrala 
verejnosť hlasovaním z piatich možností 
a bolo prezentované na slávnostnom otvo-
rení 19. októbra 2012 v Aule SAV na brati-
slavskej Patrónke.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili 
minister školstva, vedy, výskumu a športu 
SR Dušan Čaplovič, predseda SAV Jaromír 
Pastorek, partneri projektu a partnerské 
univerzity. Pri samotnom zrode myšlienky 
superpočítača boli aj exminister školstva Ján 
Mikolaj a bývalý predseda SAV Štefan Luby.

Slovenský projekt je rozsiahly a porovna-
teľne výkonný v rámci Európy. „Spektrum 
využitia je skutočne široké. Pevne verím, že 
aj vďaka superpočítaču sa podmienky práce 
slovenských vedcov výrazne zlepšia,“ pove-
dal predseda SAV Jaromír Pastorek.

Špičkové zariadenie, umiestnené vo Vý-
počtovom stredisku SAV, ktoré je zároveň 
hlavným partnerom projektu SIVVP, dokáže 
riešiť veľmi zložité numerické výpočty, efek-
tívne simulácie pre vedu a vzdelávanie, 
predpovedá javy, ktoré vedci inak nezistia: 
napríklad scenáre vývoja zemskej klímy 
alebo modelovanie histórie vesmíru. Super-
počítač Aurel je určený prioritne na základ-
ný a aplikovaný výskum experimentálnymi 
metódami. Výsledky získajú vedci rýchlejšie 
a navyše s nižšími nákladmi. Môžu ho využí-
vať nielen vedci SAV, ale bezodplatne aj aka-
demická obec z partnerských univerzít (STU 
Bratislava, Žilinská univerzita v Žiline, UMB 
v Banskej Bystrici, TU Košice). Bude prístup-
ný priamo na každej z nich. Pracovať s Aure-
lom je veľkou výzvou aj pre budúcich vedcov 
v súčasnosti študentov.

Superpočítač má okrem prínosu pre ve-
deckú komunitu veľký význam aj pre bež-
ných ľudí. S výsledkami jeho výkonu sa 
stretnú v širokom meradle. Prvými projekt-
mi, ktoré využijú unikátne schopnosti po-
čítača, budú výpočty parametrov jadrovej 
magnetickej rezonancie alebo zobrazovanie 
techník v medicíne. Veľmi významný bude 
tiež pri modelovaní biochemických proce-
sov pre chemoterapiu rakoviny. Aj kozmoló-
govia môžu vďaka nemu bližšie interpreto-
vať vývoj vesmíru.

Národný projekt SIVVP schválilo Minis-
terstvo školstva SR 1. decembra 2009 ako 
infraštruktúrny projekt v rámci Operačného 
programu Výskum a vývoj s celkovým roz-
počtom 25 965 000 eur. Dodávateľom SAV 
pre projekt SIVVP je spoločnosť DATALAN, 
a.s., ktorá vyhrala verejnú súťaž. „Sme radi, 
že celý projekt, ktorý nemal na Slovensku 
doteraz obdobu tak z pohľadu výkonu, ako 
aj možností využitia, prebiehal podľa plánu 
a slovenská vedecká komunita už môže so 
superpočítačom naplno pracovať,“ uviedol 
člen predstavenstva a obchodný riaditeľ 
DATALAN, a.s., Marek Paščák.

Realizácia je postavená na technologic-
kom riešení od spoločnosti IBM a celý sys-
tém dosiahne teoretický výkon približne 
136 TFLOPs. „Slovensko sa bude môcť vďa-
ka superpočítaču IBM posunúť do prvej ligy 
v celoeurópskych a svetových výskumných 
projektoch. Superpočítač poskytne Slo-
venskej akadémii vied, ako aj domácim 
univerzitám potrebné kapacity na riešenie 
náročných úloh a verím, že bude ďalším im-
pulzom pre rozvoj vedy a výskumu u nás,“ 
povedal generálny riaditeľ IBM Slovensko 
Branislav Šebo.

Potenciál superpočítača je možné využiť 
aj v spolupráci vedeckých tímov so súkrom-
ným sektorom. Slovensko tak môže ešte 
výraznejšie konkurovať vo viacerých oblas-
tiach výskumu zahraničným krajinám.

Fakty o superpočítači

Kde je ho možné využiť:
Prírodovedné odbory, materiálny výskum, 
medicína, fyzika či molekulárna biológia, 
nechýba fyzikálna chémia, biochémia, ma-

ZO SLÁVNOSTNÉHO OTVORENIA PREZENTÁCIE SUPERPOČÍTAČA AUREL 

V AULE SAV NA BRATISLAVSKEJ PATRÓNKE.

AUREL
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S n e m  S A V  s c h v á l i l  n o v e l u 
v o l e b n é h o  p o r i a d k u

PREDSEDA SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK NA ROKOVANÍ SNEMU SAV INFORMO-

VAL O AKTUÁLNEJ SI TUÁ CII V AKADÉMII. Foto: Juraj Broš

Na septembrovom rokovaní Snemu SAV v Aule na Patrónke v Bra-
tislave prerokovali aj novelu Volebného poriadku na voľbu kandi-
dátov na členov predsedníctva Akadémie. Prítomní boli aj členovia 
Predsedníctva SAV na čele s predsedom SAV prof. Jaromírom Pas-
torekom, ktorý na úvod informoval o aktuálnej situácii v Akadémii.

Predseda snemu Ján Sedlák privítal nových členov – doc. RNDr. 
Jaroslava Briančina, CSc., z Ústavu geotechniky SAV a Ing. Editu 
Nemcovú, PhD., z Prognostického ústavu SAV.

Jaromír Pastorek sa vo svojom vystúpení venoval situácii v gran-
tových agentúrach a informoval o rokovaní o stave rozpočtu na rok 
2013. Poukázal na niektoré problémy súvisiace s implementáciou 
projektov. Snem schválil novelu volebného poriadku, ako aj har-
monogram volieb kandidátov na členov predsedníctva akadémie 
vo volebnom období 2013 – 2017.

teriálové inžinierstvo, fyzika tuhých látok, 
kvantová fyzika, časticová fyzika, viroló-
gia, biomechanika, astrofyzika, fyzika níz-
kych teplôt. Superpočítačom bude možné 
uskutočniť i modelovanie molekúl v medzi-
hviezdnom priestore.

Aké má parametre:
 váži 3 100 kg a ďalšie potrebné technoló-

gie takmer 2 000 kg,
 jeho veľkosť sa dá prirovnať k bežnej 

skrini (2 m vysoký, 80 cm široký, 1,8 m 
hlboký),

 má 3 072 procesorových jadier (bežné 
PC majú 2 až 8 jadier),

 na každé jadro CPU pripadá 8 GB RAM pa-

mäte – spolu 24 TB RAM – 24 000 GB (bež-
né PC alebo notebooky majú 2 – 4 GB),

 má tritisíckrát väčší výpočtový výkon 
94,4 TFLOP/s ako bežné PC (20 – 30 
GFLOP/s).

Ako funguje:
 je chladený vodou – viac ako 1 000 litrov 

a teplota chladiacej vody je medzi 11 – 
13 °C,

 jeho chladenie je inovátorské a ekologic-
ké,

 teplo, ktoré generuje pri plnom výkone, 
dokáže zohriať toto množstvo vody kaž-
dú minútu o 3 °C a teda za polhodiny 
uvarí 1 000 litrov vody; napriek tomu 

nezohrieva miestnosť, ale naopak ochla-
dzuje ju,

 elektrické káble, ktoré ho napájajú, by 
mohli napájať 20 rodinných domov na-
raz alebo celý veľký 8-poschodový pane-
lový dom.

Súťaž o meno pre superpočítač prebieha-
la od 25. septembra do 10. októbra na por-
táloch www.zive.sk a www.teraz.sk. Vyše se-
demtisíc hlasujúcich si napokon z možností 
Aurel, Filip, Leonardo, Marvin a Matej Bel 
vybralo práve meno Aurel (2 700 hlasov). 
Meno výhercu vyžreboval sám Aurel už 
22. októbra vo Výpočtovom stredisku SAV.
Zdroj: SAV | Foto: Juraj Broš

PARTNERI PROJEKTU. VZÁCNYM HOSŤOM PREZENTÁCIE BOL ROBERT JAN-SMITS Z GD PRE VÝSKUM 

A INOVÁCIE EURÓPSKEJ KOMISIE (VĽAVO, V ROZHOVORE S BRANISLAVOM ŠE-

BOM, GENERÁLNYM RIADITEĽOM IBM SLOVENSKO).
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Predstavitelia SAV a AV ČR sa stretli vo Vysokých Tatrách

Z á u j e m  n a  s p o l o č n e j  p l a t f o r m e 
p r e  t r a n s f e r  p o z n a t k o v
Stretnutia členov Predsedníctva SAV s člen-
mi Akadémie vied Českej republiky sa stá-
vajú tradíciou. V dňoch 15. a 16. októbra 
2012 sa predstavitelia oboch inštitúcií stre-
tli v Kongresovom centre Akadémia Stará 
Lesná. 

Slovenskú delegáciu viedol predseda 
SAV Jaromír Pastorek. Ďalšími členmi de-
legácie boli podpredsedníčky SAV Viera 
Rosová, Eva Majková, podpredsedovia pre 
I. a III. oodelenie vied Juraj Lapin a Ľubo-
mír Falťan, vedecký sekretár Fedor Gömöry, 
predseda Akreditačnej komisie SAV Peter 
Samuely a vedúci Úradu SAV Ján Malík.

Pod vedením predsedu AV ČR Jiřího 
Drahoša sa za českú stranu na rokovaní 
zúčastnili podpredsedovia oddelení vied 
Vladimír Mareček, Jaroslav Pánek, členovia 
Predsedníctva Akademickej rady Petr Ráb, 
Petr Bobák a člen Akademickej rady Vladi-
mír Nekvasil.

Českých hostí na stretnutí privítal pred-
seda SAV Jaromír Pastorek, ktorý v úvode 
oboznámil českú delegáciu o zapojení SAV 
do výzvy ministerstva školstva v rámci Ope-
račného programu Výskum a vývoj, ako aj 
o stretnutí s ministrom školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR Dušanom Čaplovičom, 
ktorý ocenil vynikajúcu úroveň projektov 
predložených SAV. Ďalej sa rokovanie nies-
lo v duchu diskusie o aktuálnej situácii 
a problémoch oboch akadémií.

Prvým bodom rokovania bol transfer po-
znatkov z výskumu do praxe, ktorý uviedol 
podpredseda pre I. OV Juraj Lapin. Predse-
da AV ČR Jiří Drahoš v tejto súvislosti in-
formoval o participácií AV ČR v aplikačnej 

sfére, jej financovaní a účasti v zahranič-
ných grantových agentúrach. Ďalším bo-
dom rokovania bola téma doktorandského 
štúdia, jeho financovanie, hodnotenie, prí-
prava špeciálnych projektov pre mladých, 
ako aj ich podpora pri návrate zo zahraničia 
do domáceho výskumného prostredia.

Po krátkej návšteve kaštieľa v Stráž-
kach, kde si okrem stálych expozícií mohli 
členovia oboch delegácií prezrieť obrazy 
výnimočnej maliarskej osobnosti z prelo-
mu 19. a 20, storočia Ladislava Mednyán-
szkeho, pokračovalo rokovanie o hodnotení 
výskumu a prebiehajúcej akreditácii, ktoré-
ho gestorom bol predseda Akreditačnej ko-
misie SAV Peter Samuely. Podpredsedovia 
SAV Viera Rosová a Ľubomír Falťan uviedli 
diskusiu o možnostiach spoločenskovedné-
ho výskumu v návrhu ďalšieho rámcového 

programu Horizon 2020. Všetci diskutujúci 
sa zhodli v tom, že je treba hľadať vhodný 
spôsob, ako zapojiť spoločenskovedné a hu-
manitné ústavy do vedeckých priorít. Česká 
delegácia sa podelila so svojimi slovenský-
mi kolegami aj o skúsenosti s transformá-
ciou ústavov AV ČR na verejno-výskumné 
inštitúcie.

Na záver rokovania sa delegácie zhodli 
v názore, že akadémie krajín V4 by mali vy-
tvoriť spoločnú platformu, ktorá bude zastu-
povať ich záujmy v oblasti transferu poznat-
kov, duševného vlastníctva a účasti v zahra-
ničných fórach. Vytvorenie takejto platformy 
navrhnú na najbližšom zasadnutí akadémií 
krajín V4, ktoré sa bude konať 25. – 26. ok-
tóbra 2012 v maďarskej Mátraháze.

A. Waclaweková | Foto: J. Žižňovský a V. Rušin

PREDSEDA SAV 

JAROMÍR PASTOREK 

A PODPREDSEDNÍČKA SAV 

VIERA ROSOVÁ NA STRETNUTÍ 

S ČLENMI AKADÉMIE 

VIED ČESKEJ  EPUBLIKY 

V STAREJ LESNEJ.

DELEGÁCIU AKADÉMIE VIED ČR VIEDOL JEJ PREDSE-

DA JIŘÍ DRAHOŠ.

ČLENOVIA DELEGÁCIE AV ČESKEJ REPUBLIKY V KONGRESOVOM CENTRE AKADÉMIA 

STARÁ LESNÁ.
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Slovenskú akadémiu vied teší záujem mladých o vedecký výskum

V e d a  c h c e  p o m á h a ť  ľ u ď o m
Európska únia vyhlásila v roku 1989 súťaž 

pre mladých vedcov ((The European Union 

Contest for Young Scientists – EUCYS) 

s úmyslom motivovať mladých ľudí, aby sa 

venovali vede a prípadne sa vydali na dráhu 

výskumného pracovníka. Odvtedy sa každý 

rok stretávajú mladí výskumníci vo veku od 

14 do 21 rokov nielen z Európy, aby prezen-

tovali svoju prácu a uchádzali sa o najvyššie 

ceny. Podujatie ponúka účastníkom aj výni-

močnú príležitosť spoznať ďalších mladých 

vedcov a diskutovať o svojej práci so špič-

kovými svetovými výskumníkmi. Tohto ro-

ku mladé vedecké talenty Európy privítala 

v dňoch 21. – 26. septembra Bratislava.

Slovenská veda musí podporovať mladé ta-
lenty, a to aj v európskom rozmere. Je nevy-

Druhý ročník Konferencie NITT SK 2012 pod záštitou ministra školstva

P o d p o r a  t r a n s f e r u  t e c h n o l ó g i í
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratisla-
ve pripravilo na 9. októbra t. r. 2. ročník celoslovenskej konferencie 
s medzinárodnou účasťou pod názvom Konferencia NITT SK 2012 – 
Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Podujatie pod zášti-
tou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaplovi-
ča bolo organizované v rámci implementácie národného projektu 
CVTI SR Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií 
na Slovensku – NITT SK.

V tomto roku bolo nosnou témou podujatia predstavenie aktu-
álnych činností slovenských centier transferu technológií, zriade-
ných pri Univerzite Komenského v Bratislave, Žilinskej univerzite 

hnutné vychovávať a viesť mladých vedcov, 
aby mohli v budúcnosti dosahovať excelent-
né výsledky v základnom i aplikovanom 
výskume. Tieto slová adresoval vo svojom 
príhovore predseda SAV prof. Jaromír Pas-
torek desiatkam mladých vedcov Európy, 
ktorí sa zišli  22. septembra 2012 na sláv-
nostnom otvorení medzinárodnej súťaže 
mladých vedcov EUCYS 2012 v Bratislave. 
„Pre každého vedca je veľmi dôležité ob-
javiť niečo veľké, byť súčasťou veľkého vý-
skumu, a to želám aj vám,“ dodal predseda 
SAV. Podľa neho najvyššou motiváciou pre 
vedca je robiť vedu pre ľudí, aby veda po-
máhala ľuďom.

Otvorenie 24. ročníka EUCYS 2012 na 
Slovensku sa nieslo v priateľskej atmosfére 
a také boli aj úvodné slová čestných hostí. 
Jaromír Pastorek mal napríklad odpovedať 
aj na otázku, či je dobré mať vo výskumných 
tímoch viac ženy alebo mužov. „Nevidím 
žiadny rozdiel vo vedcoch mužoch a vedky-
niach ženách. Ide vždy o dobrú atmosféru 
v laboratóriu,“ povedal. Slovenská akadé-
mia vied každoročne poskytuje možnosť 
niekoľkým desiatkam doktorandov praco-
vať na špičkových vedeckých pracoviskách 
a získavať tak cenné skúsenosti pre ich bu-
dúcu samostatnú vedeckú prácu.

Víťazi EUCYS 2012 boli ocenení v rámci 
slávnostného odovzdávania cien v historic-
kej budove Slovenského národného divadla 

v Bratislave. Odovzdávanie cien sa uskutoč-
nilo za účasti všetkých účastníkov podujatia 
z 36 krajín sveta a predstaviteľov realizátor-
ských a sponzorských organizácií – medzi 
inými Wolfganga Burtschera, zástupcu ria-
diteľa Generálneho riaditeľstva pre výskum, 
inovácie a vedu Európskej komisie, Štefana 
Chudobu, štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR, 
Marie Any Viana-Baptisty, predsedníčky hod-
notiacej komisie súťaže EUCYS 2012, Ľubo-
ša Knotha, predsedu Úradu priemyselného 
vlastníctva SR, Albrechta Reimonda, pred-
sedu predstavenstva spoločnosti Volkswagen 
Slovakia, a. s., Ulricha Schuberta, predsedu 
organizácie EuCheMS, Isaury Gaety, riadi-
teľky kancelárie Corporate Affairs Global 
Program spoločnosti Intel Corporation, Krzy-
sztofa Maruszewskeho, riaditeľa Joint Rese-
arch Centre, Granta Philpotta, predstaviteľa 
Európskeho patentového úradu (European 
Patent Office), Eileen Clucas, predstaviteľky 
organizácie EIROforum a ďal ších.

Udelených bolo 34 ocenení, najmä v po-
dobe vzdelávacích pobytov vo vedeckých 
inštitúciách Európy, ale aj finančnej odme-
ny. Organizáciou súťaže bolo Európskou ko-
misiou poverené občianske združenie Mla-
dí vedci Slovenska v spolupráci s Minister-
stvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

M. Španková, B. Obradovičová

v Žiline, Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Technickej 
univerzite v Košiciach a Slovenskej akadémii vied a Centra výsku-
mu rastlinnej výroby v Piešťanoch, ktoré sa veľmi aktívne a úspeš-
ne zapája do ochrany svojho duševného vlastníctva. Zároveň boli 
predstavené podporné služby v rámci budovaného národného sys-
tému podpory transferu technológií v rámci projektu NITT SK. Na 
podujatí sa prezentovali i najlepšie príklady, postupy a odporúča-
nia v tejto oblasti z Nemecka a Českej republiky.

M. Š.
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Z prestížneho veľtrhu vynálezov a technológií na Taiwane

C e n y  p r e  s l o v e n s k ú  v e d u
V dňoch 20. – 23. septembra 2012 sa 
v priestoroch Taipeiského svetového ob-
chodného centra – Taipei World Trade Cen-
tre (TWTC) konal ôsmy ročník prestížneho 
medzinárodného veľtrhu vynálezov a tech-
nológií pod názvom Taipei International 
Invention Show and Technomart 2012, na 
ktorom bolo medzi ocenenými vynálezmi 
aj päť technológií vyvinutých pracoviskami 
Slovenskej akadémie vied a Univerzity Ko-
menského v Bratislave.

Podujatie sa konalo pod záštitou pia-
tich štátnych orgánov Taiwanu, menovite 
ministerstva pre hospodárske záležitosti, 
ministerstva národnej obrany, ministerstva 
školstva, národnej rady pre výskum a výbo-
ru pre poľnohospodárstvo. Hlavnými orga-
nizátormi podujatia boli Taiwanský výbor 
pre rozvoj zahraničného obchodu (Taiwan 
External Trade Development Council – TAIT-
RA), Priemyselný technologický výskumný 
inštitút (Industrial Technology Research 
Institute – ITRI) a Taiwanská technologic-
ká burza (Taiwan Technology Marketplace 
Service Centre – TWTM). Na slávnostnom 

otvorení, aj s účasťou slovenských zástup-
cov, boli prítomní vrcholní predstavitelia 
taiwanskej vlády spravidla v postavení ná-
mestníkov ministrov vrátane vicepreziden-
ta krajiny.

Tohtoročný veľtrh bol zameraný na ho-
rúce témy dnešnej doby, akými sú „smart 
technologies“ a priemyselné využitie pa-
tentovaných technológií, vďaka ktorým 
možno dosiahnuť významný technologický 
pokrok a zabezpečiť trvalo udržateľný rast 
hospodárstva, založeného na vedeckých 
poznatkoch. Na podujatí sa objavilo takmer 
700 vynálezcov z 25 krajín sveta, ktorí pre-
zentovali viac ako 2 000 vynálezov a paten-
tovaných technológií. Tieto počty zabezpe-
čujú pre taipeiské podujatie pozíciu najväč-
šieho a najprestížnejšieho veľtrhu inovácií 
v Ázii.

Je potešiteľné, že na takom prestížnom 
svetovom podujatí boli na aktuálnom roč-
níku zastúpené aj výstupy výskumno-vývo-
jovej činnosti slovenských vedcov. Dovedna 
až šesť technológií zo Slovenskej akadémie 
vied (Ústav polymérov, Ústav anorganickej 
chémie a Elektrotechnický ústav) a z Uni-
verzity Komenského (Prírodovedecká fa-
kulta a Fakulta matematiky, fyziky a infor-
matiky) bolo prezentovaných slovenskou 
delegáciou, ktorú tvorili zástupcovia Centra 
vedecko-technických informácií SR (CVTI 
SR). Účasť zástupcov zo Slovenska umož-
nila najmä finančná podpora organizáto-
rov podujatia v spolupráci s Taipeiským 
zastupiteľstvom v Bratislave a národného 
projektu CVTI SR, spolufinancovaného zo 
štrukturálnych fondov EÚ v rámci OP Vý-
skum a vývoj s názvom Národná infraštruk-
túra pre podporu transferu technológií na 
Slovensku – NITT SK. Na identifikácii poten-
ciálnych vynálezov zo Slovenska vhodných 
na prezentáciu na tomto fóre sa podieľal 
aj Úrad priemyselného vlastníctva SR. Vý-
ber prihlásených vynálezov zo SAV vrátane 
návrhu a realizácie ich prezentácie v Ázii 
zabezpečila Kancelária pre transfer techno-
lógií, poznatkov a ochrany duševného vlast-
níctva SAV (KTT SAV) pri Technologickom 
inštitúte SAV.

Nespochybniteľným úspechom sloven-
skej vedy je fakt, že v rámci silnej konku-
rencie najnovších poznatkov a technológií 
z celého sveta sa podarilo presadiť až piatim 
slovenským vynálezom. Tieto boli na zákla-
de rozhodnutia medzinárodnej poroty, tvo-
renej expertmi na duševné vlastníctvo z re-
levantných vedeckých, patentových a tech-
nologických inštitúcií z Taiwanu, Japonska, 

Veľkej Británie a Švajčiarska, ocenené na 
slávnostnom udeľovaní cien. Zlaté medaily 
boli udelené Ústavu polymérov SAV (Ivan 
Chodák a kol.) za biologicky degradovateľ-
né a kompostovateľné polyméry s vysokou 
mierou deformovateľnosti a Elektrotech-
nickému ústavu SAV (Pavol Kunzo a Peter 
Lobotka) za bezpaládiový plynový senzor 
založený na vodivom polyméri. Striebor-
nou medailou bol ocenený vynález Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky UK v Bra-
tislave (FMFI UK) s názvom Metóda spraco-
vania exhalátov a zariadenie na realizáciu 
tejto metódy. Bronzové medaily získali FMFI 
UK za vynález Corona Discharge Ion Mobili-
ty Time of Flight Mass Spectrometry a Ústav 
anorganickej chémie SAV (Pavol Šajgalík 
a kol.) za laboratórny žiarový lis ONE. Na 
všetky prezentované vynálezy SAV už boli 
podané medzinárodné patentové prihlášky 
PCT, pričom v prípade Elektrotechnického 
ústavu SAV a Ústavu anorganickej chémie 
SAV boli tieto finančne podporené z účelo-
vých prostriedkov CVTI SR v rámci budo-
vaného Národného systému na podporu 
transferu technológií.

V rámci podujatia v Taipei bolo tiež ofi-
ciálne podpísané Memorandum o porozu-
mení medzi Centrom vedecko-technických 
informácií SR a Industrial Technology Rese-
arch Institute, v ktorom obe strany deklaru-
jú záujem ďalej rozvíjať spoluprácu v oblasti 
podpory výskumu, vývoja, inovácií a trans-
feru technológií. Táto dohoda dáva reálny 
predpoklad na zintenzívnenie kooperácií 
slovenských a taiwanských výskumných 
a priemyselných organizácií.

Dosiahnuté úspechy slovenských vyná-
lezov na medzinárodnej pôde dokazujú, že 
aj na Slovensku sú produkované kvalitné 
vedecké výstupy, ktoré však často ostávajú 
„ukryté“ pred očami potenciálnych investo-
rov ochotných dané výstupy využiť v prie-
myselnej praxi. Je preto potrebné venovať 
dostatočnú pozornosť aj aktívnej propagá-
cii dosiahnutých výsledkov výskumno-vý-
vojovej činnosti a vyhľadávaniu partnerov 
na ich komerčné zhodnotenie.

Ceny z Taipei slávnostne odovzdali do 
rúk vynálezcov na medzinárodnom poduja-
tí Konferencia NITT SK – Transfer technológií 
na Slovensku a v zahraničí 9. októbra 2012 
v priestoroch Centra vedecko-technických 
informácií SR v Bratislave.

K. Műllerová, TI SAV, L. Bilský, CVTI SR | 
Foto: archív ÚACh SAV

DIPLOM A MEDAILA ZA VYNÁLEZ ÚSTAVU ANORGA-

NICKEJ CHÉMIE SAV.
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Tretia konferencia akadémií vied dunajského regiónu v Budapešti

M e m o r a n d u m  o  s p o l u p r á c i
Stálu konferenciu akadémií vied 14 krajín 
dunajského regiónu (DAC) sformovala Eu-
rópska akadémia vied a umení Salzburg 
na podporu Dunajskej stratégie, vyhláse-
nej Európskou radou v júni 2011. Prvé dve 
stretnutia boli vo Viedni a na jar 2012 na 
pozvanie predsedu SAV v Smoleniciach. Na 
treťom stretnutí 24. a 25. septembra 2012 
v Budapešti prijali zúčastnené akadémie 
vied Memorandum o spolupráci. Za SAV ho 
podpísal Ľubomír Falťan.

Počas relatívne krátkeho obdobia exis-
tencie urobila Dunajská stratégia určitý, aj 
keď nie dostatočný krok vpred.  Začína byť 
jasné, že počiatočná filozofia, žiadne nové 
peniaze, legislativa a inštitúcie nemôže pri-
niesť pokrok v pomaly sa transformujúcom 
dunajskom regióne a Dunajskú stratégiu 
nemožno porovnať s Baltickou stratégiou, 
postavenou na lepšie rozvinutých ekonomi-
kách. V júni 2012 komisár J. Hahn navštívil 
7 dunajských krajín a sformulovali sa pred-
poklady na vytvorenie dunajského inovač-
ného fondu zo zdrojov členských krajín, pri-
čom Európska únia prostriedky zo svojich 
zdrojov zdvojnásobí.

Podporu Dunajskej stratégii deklarovalo 
Joint Research Center EU v prioritách envi-
ronment, závlahy, navigácia a energia. Do 
zberu údajov v týchto oblastiach by sa mali 
zapojiť akadémie vied a zriadiť si na spolu-
prácu kontaktné body.

Na konferencii zvolanej na základe po-
zvania premiéra Maďarska V. Orbána sa 
zúčastnili minister životného prostredia 

ÚČASTNÍCI ROKOVANIA, DRUHÝ SPRAVA PODPREDSEDA SAV ĽUBOMÍR FALŤAN. Foto: archív

Riaditeľka EMBL Dr. Silke Schumacher na pôde SAV

V ý h o d y  k o o p e r á c i e
V Ústave pre výskum srdca SAV sa 9. októbra 2012 uskutočnilo 
stretnutie akademických aj mimoakademických pracovníkov z ob-
lasti molekulárnej biológie s riaditeľkou pre medzinárodné vzťahy 
EMBL (European Molecular Biology Laboratory) Dr. Silke Schu-
macher.

European Molecular Biology Laboratory je významnou európ-
skou výskumnou inštitúciou s bohatou infraštruktúrou pre mole-
kulárnu biológiu. Ako centrálna európska inštitúcia plní výskumné 
a edukačné funkcie prednostne pre členské krajiny EMBL a v men-
šom rozsahu pre ostatné európske krajiny. Je infraštruktúrnou 
a výskumnou jednotkou pre združenie európskych molekulárnych 
biológov a patrí do sústavy inštitúcií EMBC (European Molecular 
Biology Council) a  EMBO (European Molecular Biology Organiza-
tion). Dr. S. Schumacher vo svojej prezentácii informovala o štruk-

DR. SILKE SCHUMACHER.

túre, výsledkoch a možnostiach EMBL, ako aj o výhodách, ktoré by 
slovenskej vedeckej komunite orientovanej na molekulárnu biológiu 
vznikli po pristúpení Slovenskej republiky za člena EMBL. Po bohatej 
diskusii auditórium dospelo k názoru, že pristúpenie k EMBL je pre 
Slovensko výhodné a je potrebné ho v čo najkratšom čase realizovať.

(red.) | Foto: Juraj Broš

Maďarska Z. Illéš, predsedovia Maďarskej 
akadémie vied a Európskej akadémie vied 
a umení J. Palinkas a F. Unger, kardinál 
P. Erdö, predstavitelia 14 akadémií, diplo-
mati a  prezident Dunajskej rektorskej kon-
ferencie M. Gerzabek, ktorého vystúpenie 
bolo kľúčové, lebo univerzity sú v programe 
ďalej ako akadémie. Prítomný bol aj zástup-
ca generálneho riaditeľa Joint Research 

Center V. Šucha. Hovorcami zoskupenia 
DAC boli poverení M. Durovič a Š. Luby.

V súvislosti so stratégiou zo strany Ma-
ďarska bude zrejme exponovaná otázka eko-
logických vplyvov Gabčíkova. Ďalšie projek-
tové stretnutia budú v Bukurešti a v Heidel-
bergu na pôde tamojších akadémií.

Štefan Luby
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Návšteva Ch. Tokamanisa, riaditeľa sektoru pre nanovedy a nantotechnológie z EK

B o ľ a v á  t é m a  a p l i k á c i e  v ý s k u m u

O MAGNETICKÝCH KVAPALINÁCH 

A ICH APLIKÁCII HOSŤA Z EURÓPSKEJ 

KOMISIE INFORMOVALA V CENTRE NA-

NOKVAPALÍN ÚEF SAV ING. MARTINA 

KONERACKÁ, CSC. Foto: Katarína Čižmáriková

V dňoch 2. – 5. októbra t.r. zavítal na Slo-
vensko Christos Tokamanis, riaditeľ sektoru 
pre nanovedy a nanotechnológie (Head of 
Unit Nano and converging Sciences and Tech-
nologies) DG Research Európskej komisie. 
Jeho prvou zastávkou boli Košice. 

Návštevu pána Tokamanisa očakávali 
predovšetkým vedci pôsobiaci v oblasti „na-
no“,  pretože je zodpovedný za každoročné 
vypisovanie výskumných tém na európske 
projekty v danej oblasti a tiež za monitoro-
vanie projektov vybraných na financovanie.

Na návštevu ústavov SAV ho pozval Ing. 
Peter Lobotka, CSc., z Elektrotechnického 
ústavu SAV v Bratislave, ako delegát meno-
vaný ministrom školstva do Programového 
výboru NMP (nanovedy a nanotechnológie, 
materiály a nové výrobné technológie) na 
začiatku 7. rámcového programu. „Tému 
NMP má v DG Research na starosti riaditeľ-
stvo Industrial Technologies (Priemyselné 

Vo výstavníckom centre Expo Incheba Bratislava sa uskutočnila 
koncom septembra trojdňová výstava SLOVMEDICA a NON HAN-
DICAP 2012, na ktorej vystavovali aj organizácie Slovenskej aka-
démie vied. Odborná porota udelila sedem Zlatých Incheb. Medzi 
ocenenými bola aj SAV za kreatívnu expozíciu. Zlatú Inchebu poro-
ta udelila Parazitologickému ústavu SAV, ktorý na výstavu pripravil 
exponát pod názvom Parazity v mestách – riziko a prevencia ocho-
rení ľudí a zvierat. Ide o výstup realizácie projektu ŠF EÚ. Výsledky 

Z l a t á  I n c h e b a  p r e  p a r a z i t o l ó g o v
sa získali s podporou projektu Operačného programu Výskum a vý-
voj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (kód 
ITMS: 26220220116). V sprievodnom programe odznela prednáš-
ka s rovnakým názvom, členená na časti: Kliešte a najzávažnejšie 
prenášané choroby, ochrana a prevencia (doc. Branislav Peťko) 
a Škrkavky – stále aktuálnejší problém (Ingrid Papajová).

(red.)

magnetický ježko, navštívil laboratóriá na-
nomateriálov a aplikovaného magnetizmu, 
tiež experimentálnej chemickej fyziky, kde so 
znalosťou veci diskutoval s príslušnými od-
borníkmi. Fyzici mu chceli ukázať čo najviac, 
ale dôsledne naplánovaný program ich limi-
toval a hosťa z Bruselu už netrpezlivo očaká-
vali v Ústave materiálového výskumu SAV, 
konkrétne hlavný expert na nanotechnológie 
prof. Ján Dusza, vedúci oddelenia konštrukč-
nej keramiky a zodpovedný riešiteľ viacerých 
projektov z oblasti nanovedy a nanotechnoló-
gií. Predstavil hosťovi Centrum excelentnosti 
progresívnych materiálov s nano- a submikró-
novou štruktúrou i Centrum excelentnosti pre 
keramiku, sklo a silikátové materiály. V  jeho 
sprievode si pán Tokamanis pozrel AFM labo-
ratórium. Ako nás informoval prof. Dusza, do 
nanovedy prostredníctvom európskych štruk-
turálnych fondov získali v Košiciach prístroje 
asi za 4 – 5 miliónov eur.

bo ho očakávali predstavitelia slovenských 
firiem z oblasti nanotextilu, ktorí prezento-
vali svoje výrobky. Popoludní ešte navštívil 
Ústav geotechniky SAV.

 Pán Tokamanis ocenil dosiahnuté vý-
skumné výsledky vo všetkých troch košic-
kých ústavoch SAV, ktoré navštívil. „Jeho do-
jem ešte stúpol, keď sa dozvedel, ako biedne 
je výskum podporovaný na vládnej úrovni,“ 
prezradil nám P. Lobotka. Hosť z Bruselu 
v prednáške totiž spomenul aj známu úmeru 
– množstvo vynikajúcich vedeckých výsled-
kov je priamo úmerné množstvu vložených 
peňazí.

Ch. Tokamanis sa zaujímal aj o apliko-
vanie výsledkov výskumu. Všeobecne ho 
hodnotí ako boľavú tému. V situácii podfi-
nancovania vedy výskumníkom odporučil, 
aby sami začali s „mikroaplikáciami“, ktoré 
by po čase mohli priniesť danej výskumnej 
skupine financie na udržiavanie výskumu aj 
nové pracovné miesta pre región. Navrhol 
využiť financie, ktoré sú k dispozícii na pod-
poru cezhraničnej spolupráce.

 „Pán Tokamanis tvrdí, že na európskej 
úrovni je najvyšší čas na aplikovanie vý-
sledkov výskumu v oblasti nano. Preto jeho 
oddelenie vypísalo v poslednej výzve na rok 
2013 témy na tzv. veľké projekty, v ktorých 
sa vyžaduje účasť silných priemyselných 
partnerov. Inak nás USA, Japonsko, Juž-
ná Kórea v tejto oblasti nano predbehnú,“ 
uviedol P. Lobotka.

Potom sa Ch. Tokamanis presunul na 
dva dni do Bratislavy, kde mal v programe 
návštevu pracovísk SAV – Fyzikálneho ústa-
vu, Ústavu anorganickej chémie, Elektro-
technického ústavu, Chemického ústavu, 
Ústavu materiálov a mechaniky strojov, FEI 
STU, firmy Danubia Nanotech s.r.o., Me-
dzinárodného laserového centra, FMFI UK 
a FCHPT STU.

Katarína Čižmáriková

technológie) s troma sektormi. Každý sek-
tor sa stará o jedno z písmeniek N, M, P,“ 
ozrejmil nám P. Lobotka.

Christos Tokamanis začal prvú časť svojej 
návštevy prehliadkou niektorých pracovísk 
Ústavu experimentálnej fyziky SAV, kde ho 
privítal jeho riaditeľ doc. Karol Flachbart. 
Pozrel si Centrum nanokvapalín, zaujal ho 

Potom sa aula budovy ústavov SAV na 
Watsonovej ulici v Košiciach zaplnila ved-
cami a doktorandmi, ktorí sa venujú oblasti 
„nano“, aby si vypočuli prednášku Christosa 
Tokamanisa Developments in Nanoscience-
-Nanotechnologies: a European perspective 
and innovation strategy. Otázok a výmeny 
názorov bolo veľa, ale čas bol neúprosný, le-
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Noc výskumníkov po šiesty raz aj s účasťou SAV

Z m y s l u p l n é  v ý l e t y  z a  v e d o u
Tohoročným ústredným mottom 

festivalu vedy Noc výskumníkov 

bolo Veda je život. Podujatie chcelo 

ukázať, že vedci sú „obyčajní“ ľudia 

s výnimočným povolaním. Výsledkami 

svojej práce prispievajú k zlepšeniu 

života nás všetkých, no mimo nej vedú 

bežný život ako všetci ostatní.

Noc výskumníkov sa na Slovensku uskutoč-
nila už po šiesty raz. O jej náplni a cieľoch 
informovali organizátori 26. septembra 
2012 na tlačovej konferencii v priestoroch 
magistrátu mesta Bratislava. Zúčastnili sa 
na nej zástupcovia organizátorov a ďalších 
partnerov projektu: Štefan Chudoba, štát-
ny tajomník Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, primátor Hlavného 
mesta SR Bratislava Milan Ftáčnik, vedúci 
Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušan 
Chrenek, predseda SAV Jaromír Pastorek, 
predseda Slovenskej organizácie pre vý-
skumné a vývojové aktivity (SOVVA) Sta-
nislav Sipko a riaditeľ EurActiv.sk Pavel 
Nikodém.

Noc výskumníkov 2012 sa konala v pia-
tok 28. septembra 2012 v piatich sloven-
ských mestách – v Bratislave, Banskej Bys-
trici, Košiciach, Žiline a Tatranskej Lom-
nici pod záštitou ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR Dušana Čaploviča. 
Podujatie si získava rastúcu popularitu na 
Slovensku i v iných európskych krajinách. 
Zatiaľ čo do prvého ročníka v roku 2005 sa 
zapojilo 15 štátov a zúčastnilo asi 20 000 ľu-
dí, minulý rok to už bolo 33 štátov s viac ako 
750 000 účastníkmi.

Organizátori pripravili širokej odbornej, 
ale aj laickej verejnosti veľa noviniek, ktoré 
si mohli pozrieť v Bratislave, Žiline, Banskej 
Bystrici, Košiciach a Tatranskej Lomnici. Vo 
všetkých týchto mestách okrem Žiliny sa do 
programu zapojili aj ústavy SAV.

Fascinujúca vedecká párty

V bratislavskej Starej tržnici, kde sa usku-
točnilo hlavné podujatie celého festivalu 
vedy, sa predvádzala fascinujúca prezentá-

cia nanoštruktúr prostredníctvom laserov – 
Future Architekt, výstava fotografií vedcov 
SAV predstavila svet očami vedeckého pra-
covníka, záujemcovia sa učili rozpoznávať 
vírus a baktériu, pozreli si históriu v 3D, 
presvedčila sa, že aj hliník môže byť penový, 
zistili, ako sa dajú pomocou nových materi-
álov znižovať energetické záťaže prostredia 
a dozvedeli sa, ako fungujú experimenty 
v CERN-e. Celé podujatie sprevádzal bo-
hatý umelecký program. Noc výskumníkov 
2012 pokračovala až do ranných hodín pr-
vou Science party na Slovensku.

Tradičná prezentácia slovenských ved-
cov, a to v rôznych formách, prebiehala 
v bratislavskom Avion Shopping Parku. Vý-
skumníci z našich ústavov predviedli, ako 
funguje magnetická rezonancia, odhalili 
mýty a fakty o DNA, návštevníci mohli spo-
znať svoj glykokód, zistiť ako sa pripravuje 
Slovenský národný jazykový korpus a koľko 
má slovenčina slov, ako aj to, čo je supravo-
divosť a mnoho iného.

Na prezentáciách Ústavu experimen-
tálnej endokrinológie SAV sa návštevníci 
mohli presvedčiť, ako sa spotreba energie 
a preferencia pre základné metabolické 
substráty (cukry, tuky, bielkoviny) mení 
pri pohybe či jednoduchom napnutí svalov. 
Vedci im prezradili, ako si môžu vypestovať 
schopnosť dokonale zužitkovať to, čo zjedia 
a či sa tuk v ich tele ukladá viac pod kožou 
alebo obaľuje vnútorné orgány. Zároveň 
predstavili relatívne novú liečebnú metódu 
– biofeedback, ktorú sa dala vyskúšať aj na 
mieste.

Na Noci výskumníkov si návštevníci našli 
aj mikroparfumériu, ktorú pripravili ved-
ci z Chemického ústavu SAV. Bola v nej 
„bio-voňavka“, vyprodukovaná pomocou 
baktérií. V stánku tohto ústavu sa okrem 
toho uskutočnila demonštrácia dešifrova-
nia glykokódu za účelom skorej diagnostiky 
niektorých ochorení a výroby elektrickej 
energie z odpadu pomocou biobatérií.

Ústav molekulárnej biológie SAV sa 
podieľa na vývoji DNA čipov, ktoré vedia 
rozpoznať prítomnosť patogénov v klieš-
ťoch. V Avione mali záujemcovia možnosť 
sledovať, ako prebieha vyhodnocovanie ta-
kéhoto čipu pomocou špeciálneho laserové-
ho skenera, vyskúšať si izoláciu DNA alebo 
zistiť, čo je to elektroforéza.

Ako vyzerá výskum chrípky, ako ďaleko 
sú vedci vo výskume jeho mutácií a identi-
fikácií zmien potrebných na „preskočenie“ 
vírusu z vtáka na cicavca, to zasa ponúka-
la prezentácia Virologického ústavu SAV 
s názvom Hovorme o chrípke.

Fyzikálny ústav SAV pripravil sedem 
rozličných prezentácií. Napríklad: čo je to 
superhydrofóbny povrch, ako funguje sen-
zor dusíkatých pár plastickej pyrotechniky, 
model terča pre experiment v CERN-e, pri 
ktorom sa ortuť rozpadne na rádioaktívne 
zlato. Za asistencie odborníkov sa tiež dalo 
vyskúšať množstvo fyzikálnych pokusov na 
vlastnej koži.

Ústav polymérov SAV predstavil prípra-
vu a medicínske využitie moderných ma-
teriálov na báze polymérnych hydrogélov. 
Kontrolované uvoľňovanie liečiv z týchto 

UŽ OD RÁNA PRÚDILI DO OC OPTIMA V KOŠICIACH DAVY VEDYCHTIVÝCH ZVEDAVCOV. 
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materiálov je základom novej generácie 
liekov, ktoré sú zamerané hlavne na liečbu 
rakoviny a zápalových ochorení.

To, že niektoré stroje môžu nielen po-
čuť, ale vedia aj rozprávať, dokázali vedci 
z oddelenia analýzy a syntézy reči Ústavu 
informatiky SAV. Predviedli automatické 
rozpoznávanie reči, syntézu reči v slovenči-
ne s rôznymi stupňami emočného zafarbe-
nia, alebo dokonca automatické vytvorenie 
zvukovej knihy pre nevidiacich, pri ktorej 
má každá postava hlas zodpovedajúci svo-
jej role. Či stroj zachytí a prepíše všetko, čo 
mu človek nadiktuje, si mohli návštevníci 
vyskúšať aj sami.

Na exkurziu do ďalekej histórie pozývali 
vedci z Archeologického ústavu SAV. Uká-
zali, ako vyzerali pohrebiská v dobe bron-
zovej, 3D modely románskych kostolíkov 

a predstavili aj projekt zameraný na nein-
vazívne metódy archeologického výskumu.

Na akých miestach v budovách sa stráca 
najviac tepla, predviedli pomocou termo-
kamery vedci z Ústavu materiálov a me-
chaniky strojov SAV. Tí sa predovšetkým 
pochválili využitím panelov z penového hli-
níka, rôznymi prototypmi z nových materi-
álov a nechali záujemcov vyskúšať si prácu 
s polotovarom na vypeňovanie. 

Ústav anorganickej chémie SAV pred-
stavil originálny a efektívny Laboratórny 
žiarový lis, ktorý vyvinuli jeho vedci.

V Košiciach pribudli stovky 
výskumníkov

Obchodný komplex Atrium Optima v Koši-
ciach býva obyčajne v piatok predpoludním 
poloprázdny, no 28. septembra t.r. sa situ-
ácia vďaka Noci výskumníkov 2012 radikál-
ne zmenila. Obchodný komplex kapacitne 
nestačil predovšetkým v oválnom átriu na 
prízemí, kde postavili svoje expozície ved-
ci zo SAV, Univerzity P. J. Šafárika a Tech-
nickej univerzity (konkrétne jej hutníckej 
fakulty), Ústav priemyselného vlastníctva 
a ďalší.

Festival vedy Noc výskumníkov sa v tom-
to priestore konal po tretí raz. Po zlepšujúcej 
sa propagácii priťahuje toto podujatie stále 
viac zvedavcov rôznych vekových kategórií. 
Dominujú samozrejme školáci. Do Košíc 
prišli z miest od Popradu po Michalovce, 
čo dokazovalo zaplnené parkovisko pre 
autobusy. Výlet za vedou bol veľmi zmys-
luplný, lebo lepšie je raz vidieť, siahnuť si, 
vlastnoručne si vyskúšať ako stokrát počuť. 
Slúži ku cti zamestnancom a doktorandom 
košických ústavov SAV, že s veľkou vervou 
a trpezlivosťou vydržali predvádzať expe-
rimenty od rána do večera. „To je aj môj 
poznatok z tohto ročníka Noci výskumní-
kov,“ potvrdil nám Mgr. Pavol Szabó, CSc., 
osvedčený popularizátor vedy, v civile ve-
decký tajomník Ústavu experimentálnej 
fyziky SAV v Košiciach. „Bolo vidno, že sme 
sa poučili a sústavne sa organizačne i mar-
ketingovo zdokonaľujeme.“

V predchádzajúcich rokoch košickí vedci 
po 12-hodinových šichtách pomaly padali 
z nôh a strácali hlas, ale postupne si vycho-
vali ďalších, najmä doktorandov, s ktorými 
sa pri demonštrovaní pokusov striedajú. 
Vládla spokojnosť, len na budúci rok budú 
musieť organizátori Noci výskumníka pre 
výrazný vzostup záujmu Optimu azda ,na-
tiahnuť´...

Potvrdila to napríklad aj Mgr. Margaré-
ta Jevčáková, učiteľka zo Základnej školy 
na Hrnčiarskej ulici v Humennom: „Akciu 
sme si ,vygooglili‘, spojili sme sa s organi-
zátormi, zaregistrovali na ,SOVVA‘ a sme 
tu aj s tretiakmi a štvrtákmi. Deti sa veľmi 
tešili...“  

Zlatokopi z Banskej Bystrice

V rámci Noci výskumníkov 2012 oproti 
minulému roku pribudli v Banskej Bystrici 
k programu vo Hvezdárni aj zaujímavé ve-
decké prezentácie v Europa shopping cen-
ter. Záujemcovia sa tu stretli aj s vedcami 
z pracovísk SAV.

Geologický ústav SAV mal pre laických 
i odborných návštevníkov pripravené tri 
stánky. V tom s názvom Ako sa skúma pa-
leoklíma zeme? vedci ukázali, ako sa využí-
vajú geologické a paleontologické techniky 

pri výskume minulých klimatických zmien. 
Vedychtivá mládež sa mohla dozvedieť, ako 
sa postupuje pri odbornom „obnažovaní“ 
skamenených zvyškov schránok a častí tiel 
živočíchov alebo rastlín, ktoré kedysi žili na 
Zemi. A navyše si to mohli aj pod odborným 
dohľadom vyskúšať.  Čo má geológia spo-
ločné s ryžovaním zlata, prezradil stánok 
nazvaný Zlatá horúčka v Európe. Okrem 
praktickej ukážky ryžovania zlata a iných 
ťažkých minerálov z okolia Banskej Bystrice 
sa tu návštevníci dozvedeli kopu zaujíma-
vostí o zlate a širokospektrálnom využívaní 
jeho fyzikálnych a chemických vlastností. 
Aktívni účastníci tejto prezentácie dosta-
li na pamiatku osvedčenia o absolvovaní 
rýchlokurzu zlatokopa a do certifikátu im 
nalepili aj zrniečka zlata, ktoré si sami vy-
ryžovali. V stánku, ktorý niesol názov Deko-
račné kamene v mojom meste, si zasa mohli 
pozrieť ich vzorky pod optickými mikro-
skopmi a binokulárnou lupou.

Pre tých, ktorí sú dobrí v hre Logik, 
v stánku Ústavu informatiky SAV ponú-
kali možnosť zahrať si jej obdobu s robo-
tom. V jednoduchej aplikácii prezentovali, 
ako robot rozpoznáva farby a vyhodnocuje 
správnosť ich poradia.

Noc s Mirom Sanigom

Výskumná stanica Ústavu ekológie le-
sa SAV v Starých Horách sa aj tento rok 
zapojila do popularizačnej aktivity Noc 
výskumníka. Doc. Miroslav Saniga z Vý-
skumnej stanice organizoval poznávanie 
prírody počas noci z 28. na 29. septembra. 
Po besede o živote prírodovedca bola na 
programe terénna exkurzia do zátiší Sta-
rohorských vrchov – do oblasti Zamperku, 
Glezúra a Katrenky. Účastníci akcie boli na-
príklad „poslucháčmi“ jelenej ruje, húkania 
sov a skúsený sprievodca lesom M. Saniga 
ich aj zasvätil aj do kumštu vábenia týchto 
zvierat.  A keďže trasa populárno-vedeckej 
exkurzie viedla aj výsostnými teritóriami 
starohorských medveďov, účastníci tohto 
špecifického terénneho výletu mali mož-
nosť na vlastnej koži pocítiť, aké je to byť 
v odľahlom zátiší prírody uprostred noci 
v prostredí, v ktorom má svoje domovské 
právo medveď hnedý.

Všetci účastníci nočného výskumného 
pobytu v Starohorských vrchoch vo veku od 
desať do šesťdesiat rokov ocenili toto popu-
larizačné podujatie a už v predstihu sa pri-
hlásili na túto akciu v nasledujúcom roku.

M. Španková, K. Čižmáriková | Foto: J. Broš, 
K. Čižmáriková, T. Čižmárik

(Viac fotografií z Noci výskumníkov 2012 
na 3. strane obálky.) 

SOM VEDEC, PÝTAJTE SA! (MLADÁ VEDKYŇA BARBO-

RA UKROPCOVÁ Z ÚSTAVU EXPERIMENTÁLNEJ EN-

DOKRINOLÓGIE SAV).
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Stála výstava dejín výpočtovej techniky v Slovenskej akadémii vied

O d  k a l k u l a č k y  p o  s u p e r p o č í t a č
Na výstave dejín výpočtovej 
techniky v Slovenskej akadémii 
vied

Ako sme už v SPRÁVACH SAV informovali, 
v tzv. slušovickej hale, ktorá patrí Technolo-
gickému inštitútu SAV a nachádza sa v hor-
nej časti areálu SAV na bratislavskej Patrón-
ke, sprístupnili 16. decembra 2011 v kruhu 
externých spolupracovníkov a odborníkov 
na informačno-komunikačné technológie 
Stálu výstavu dejín výpočtovej techniky na 
Slovensku. Na komornej slávnosti boli prí-
tomní aj tvorcovia týchto strojov, väčšinou 
bývalí pracovníci a spolupracovníci Ústavu 
technickej kybernetiky (ÚTK) SAV na čele 
s akademikom Ivanom Planderom. Oficiál-
ne otvorenie výstavy sa uskutočnilo 17. má-
ja 2012.

Akadémia a výpočtová technika

Stála výstava dejín výpočtovej techniky 
vznikla ako projekt spoločného pracoviska 
Technologického inštitútu SAV a Výpočto-
vého strediska SAV a predstavuje výsledky 
výskumu a vývoja s dôrazom na postavenie 
Slovenskej akadémie vied, aké si vydobyla 
v oblasti informačných technológií.

Prvú kalkulačku v histórii vymyslel Blai-
se Pascal (1642), ale s výskumom a kon-
štrukciou počítačov, ako ich vnímame teraz, 
sa začína až v tridsiatych a nasledujúcich 
rokoch minulého storočia (číslicové počí-
tače J. Atanasoffa a K. Zuseho, koncepcia 
číslicového počítača J. von Neumana z roku 
1945 atď.). Z hľadiska SAV nás bude zau-
jímať predovšetkým rok 1958. V tom čase 
Ing. Ivan Plander uviedol v SAV do prevádz-
ky prvý slovenský analógový počítač vlast-
nej konštrukcie. Na Elektrotechnickej fakul-
te SVŠT prednášal vtedy predmet technická 

mechanika, ale v Laboratóriu teoretickej 
a aplikovanej mechaniky SAV na Koceľovej 
ulici už svojim študentom vysvetľoval, ako 
funguje jeho analógový počítač (ten, mimo-
chodom, slúžil na riešenie diferenciálnych 
rovníc a modelovanie spojitých procesov 
v SAV až do roku 1967). Analógový počítač 
z roku 1958 ako jeden z prvých úspechov 
výskumu a vývoja počítačovej techniky na 
pôde SAV patrí po zásluhe k ústredným ex-
ponátom tejto výstavy.

V čase zrodenia prvého slovenského ana-
lógového počítača začína na Elektrotech-
nickej fakulte SVŠT študovať mladý Štefan 
Kohút, ktorý sa stal zanieteným propagáto-
rom problematiky výpočtovej techniky na 
SAV. Fakultu skončil v roku 1963 (špeciali-
zácia elektrické stroje a prístroje), v nasle-
dujúcich rokoch vo svojej alma mater absol-
voval ešte postgraduálne štúdium so špecia-
lizáciou automatizácia a regulácia. V prvej 
polovici sedemdesiatych rokov vniká do 
tajov počítačov a programovania na študij-
ných pobytoch v Paríži (VARIAN), Kodani 
(REGNECENTRALEN), Frankfurte nad Mo-
hanom (CDC), Bruseli (EAI) a v americkom 
Maynarde (DEC). Náplňou a možno bez 
zveličenia povedať že aj zmyslom života sa 
mu stali počítače a informatika. Jeho profe-
sijná dráha, na ktorej je míľnikom založenie 
Výpočtového strediska SAV (1976, predtým 
ešte ako Styčného pracoviska pri ÚTK SAV 
pre počítač SIEMENS) sa završuje postom 
riaditeľa tohto pracoviska (2001 – 2006), 
kde momentálne pôsobí ako projektový 
manažér. Odchodom z riadiacej funkcie sa 
mu naplno otvára priestor na popularizáciu 
a propagáciu vedy, predovšetkým výpočto-
vej techniky.

Ešte v roku 2002 založil Ing. Kohút Mi-
nimúzeum výpočtovej techniky ako organi-
začnú zložku VS SAV, z ktorého realizoval 
výstavu histórie počítačov v Slovenskom 

národnom múzeu v rámci výstavy Maj-
stri ducha (2010 – 2011) ako prvú expo-
zíciu svojho druhu na Slovensku. Z nej 
vychádza projekt súčasnej stálej výsta-
vy, ktorá je doslova jeho „dieťaťom“. Uplat-
nil pritom – čo neujde pozornému náv-
števníkovi – nielen svoje bohaté odborné 
vedomosti, ale aj zmysel pre premyslenú 
systémovú výstavbu prezentácie tejto zlo-
žitej problematiky, podloženú navyše inšta-
lačnou kreativitou a cieľavedomým edukač-
ným zámerom.

Od praveku počítačov k súčasnosti

Ešte prv než sa návštevník výstavy ponorí 
do magického sveta počítačovej techni-
ky, dostane základnú informačnú schému 
problematiky v podobe panelov na chodbe 
a v prednáškovej miestnosti, kde je pripra-
vený televízny prijímač s náučným osem-
dielnym televíznym seriálom o počítačoch. 
Seriál pochádza z roku 1974 a v moderáto-
rovi na obrazovke takmer nespoznávame 
mladého, v tom čase tridsaťpäťročného Ing. 
Štefana Kohúta, vtedajšieho vedúceho po-
čítačového laboratória ÚTK SAV. Za tento 
film, nazvaný Osem dní v jednej pracovni, 
na ktorom sa okrem moderátorského postu 
podieľal aj ako odborný poradca, získal Šte-
fan Kohút ako člen kolektívu tvorcov v roku 
1976 Cenu SAV za popularizáciu vedy.

Je to prehliadka od „praveku“ počítačov, 
ktorý predstavujú prvé jednoduché me-
chanické stroje – kalkulačky, logaritmické 
pravítka, dierne štítky..., cez prvé generá-
cie počítačov, – v slovenskom prípade re-
prezentovaný spomínaným analógovým 
počítačom SAV a predovšetkým úspešným 
počítačom RPP-16 aj s jeho programovým 
vybavením a aplikáciami, ďalej cez osobné 
počítače, magnetické média a ďalšie zaria-
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denia na prenos dát až po obdobie superpo-
čítača, ktoré predstavuje projekt Slovenskej 
infraštruktúry pre vysokovýkonné počíta-
nie, do ktorého je zapojených sedem inšti-
túcií: Výpočtové stredisko SAV ako predkla-
dateľ projektu (riaditeľ Ing. Tomáš Lacko), 
Ústav informatiky SAV, Elektrotechnický 
ústav SAV, Slovenská technická univerzita, 
Žilinská univerzita, Univerzita Mateja Bela 
a košická Technická univerzita.

„Prvé exponáty som získal v roku 1968, 
pri likvidácii počítača ZRA-1,“ spomína Ing. 
Štefan Kohút. „Postupne prichádzali ďal-
šie, ktoré som uchovával doma v pivnici, až 
nastala príležitosť zverejniť túto zbierku vo 
Výpočtovom stredisku SAV. Najprv sme sú-
stredili zbierkový fond v jednej miestnosti, 
neskôr sme zriadili malé minimúzeum na 
prízemí strediska, pričom veľa strojov zosta-
lo v sklade. V roku 2010 sme museli priesto-
ry uvoľniť pre superpočítač, nuž nám vhod 
prišla tzv. slušovická hala Technologického 
inštitútu, kde sme mohli v piatich miestnos-
tiach na priestore 150 metrov štvorcových 

nainštalovať šesťsto zbierkových predmetov 
nevyčísliteľnej hodnoty.“

Práve za vybudovanie „minimúzea“ 
dostáva Ing. Štefan Kohút v roku 2007 po 
druhý raz Cenu SAV za popularizáciu vedy.

Prizrime sa teda niektorým zaujímavým 
„kúskom“ tejto expozície. Ústrednými expo-
nátmi sú počítače vyvinuté v SAV: Analógo-
vý počítač SAV (Laboratórium strojov a au-
tomatizácie SAV, 1958), zapožičaný zo Slo-
venského technického múzea v Košiciach, 
číslicový počítač RPP-16S (ÚTK SAV, 1973), 
zapožičaný zo Slovenského národného 
múzea v Bratislave, paralelný počítačový 
systém SIMD – Single Instriuction Multiple 
Data (ÚTK SAV, 1987), zapožičaný zo Slo-
venského technického múzea v Košiciach, 
minipočítač SMEP 50/50 (zachovali sa len 
dosky z počítača, dokumentácia, fotografie 
a film) na riadenie zváracieho robota s uni-
kátnym ovládaním pohybu elektródy (ÚTK 
SAV, 1985), ale aj experimentálna vzorka 
osobného počítača PC (ÚTK SAV,1987), 
integrovaný obvod UART (Universal Asyn-
chronnous Reciever Transmitter), jediný 
svojho druhu v krajinách RVHP (ÚTK SAV, 
1976) a ďalšie integrované obvody vyvinu-
té na ÚTK SAV, napr. obvod na kryptovanie 
dát pre počítače PC až po jednočípový 32 
bitový procesor typu RISC (ÚTK SAV, TES-
LA Piešťany, 1989). Súčasťou výstavy je aj 
patentovaný páskový vodič pre výpočtovú 
techniku vyvinutý v rámci projektu RPP-16 
vo Výskumnom ústave káblov a izolantov 
v Bratislave v roku 1974.

Druhou nosnou témou sú počítače, kto-
ré sa v SAV používali na vedecko-technické 
výpočty.

Sú to ZRA-1 (1962 – 1968), GIER (1967 
– 1975), PACER 600 (1976 – 1989), IBN 
RISC 6000 (1990 – 2004), ORIGIN (2000 – 
2011), ale aj obrázky alebo len časti počíta-
čov JSEP, CDC, SIEMENS, SMEP.

V roku 1975 sa v Slovenskej akadémii 
vied končí analógová vetva počítačov a už 
v polovici šesťdesiatych rokov minulého 
storočia – štyri roky po americkom výsku-
me – sa aj u nás prechádza na základný 
výskum počítača tretej generácie, ktorého 
výsledkom je RPP-16, tzv. rýchly programo-
vý procesor so 16-bitovým slovom. „Erpépé 
šestnástka“ je najväčším úspechom sloven-
skej informatiky, ktorý prezentuje výstava. 
Bol vyvinutý v Ústave technickej kyberne-
tiky v rokoch 1965 – 1973 ako stredný po-
čítač tretej generácie, určený na riadenie 
procesov. Prešiel cez základný i aplikovaný 
výskum, konštrukciu, prípravu výroby až 
po výrobu v závode TESLA Námestovo (od 
r. 1973), neskôr ZVT Námestovo, kde sa 
vyrobilo 214 kusov počítačov v štandardnej 
(RPP-16S) alebo minimálnej (RPP-16M) 
verzii.

Zodpovedným riešiteľom základného 
výskumu rýchleho programového proceso-
ra a aplikovaného výskumu univerzálneho 
riadiaceho počítačového systému 3. gene-
rácie RPP-16 bol doc. Ing. Ivan Plander, 
CSc. Po ňom na ďalšom, aplikovanom 
programovom vybavení počítačového sys-
tému pracoval RNDr. Eduard Kostolanský, 
CSc., ako zodpovedný riešiteľ.

Technické riešenie jednotlivých častí po-
čítača RPP-16 viedol Ing. Ivan Kočiš, CSc., 
ktorý bol pravou rukou doc. Plandera (o ich 
práci a úspechoch projektu RPP-16 je na vý-
stave premietaný 12-minútový film Počítače 
z Oravy).

Zázrak menom „erpépe šestnásť“

Projekt RPP-16 odštartoval na Slovensku 
i v celom federatívnom Československu 
nebývalý rozmach novej špecializácie – ky-
bernetiky. Konštruktéri, systémoví a apli-
kační programátori, špecialisti na riadenie 
procesov vyrastali „ako huby po daždi“. 
Nadšenie bolo úžasné. Robilo sa doslova vo 
dne i v noci. Programátori spávali v práci 
aby sa mohli o druhej ráno vymeniť pri po-
čítači a ladiť svoje programy. Z nich vyrást-
li dnešní IT špecialisti a ich nasledovníci. 
Dnes možno len žasnúť, čo všetko dokázali 
realizovať na vtedajšej technologickej úrov-
ni s jednoprocesorovým počítačom s ope-
račnou pamäťou 128 KB. Disková pamäť 
mala kapacitu len 29 MB. To všetko je treba 
mladým, budúcim IT špecialistom, povedať 
a ukázať.

Je potrebné si uvedomiť, že z aktivít pô-
vodného Ústavu technickej kybernetiky SAV 
vznikol aj Výskumný ústav výpočtovej tech-
niky v Žiline, ktorého úlohou bola príprava 
výroby RPP-16 a jeho inovácie, závod TESLA 
v Námestove na výrobu tohto počítača a ne-
skôr Závody výpočtovej techniky v Banskej 
Bystrici. V továrňach a organizáciách, kde 
sa tento počítač plánoval inštalovať, vznikli 
kolektívy inžinierov a programátorov. Na 
to boli naplánované a realizované štátne 
úlohy aplikovaného výskumu na nasadenie 
počítačov RPP-16 do riadenia výrobných 
procesov. Na vysokých školách sa zintenzív-
nilo vyučovanie teórie automatizovaných 
riadiacich systémov, mo de lovania a progra-
movania. V Ústave technickej kybernetiky 
SAV vznikla aj myšlienka zriadenia Centrál-
neho výpočtového strediska SAV, ktoré prvé 
tri roky (1973-76) bolo súčasťou ÚTK SAV 
a ďalšie tri roky ako samostatná organizá-
cia – Výpočtové stredisko SAV, hospodársky 
pričlenená k ÚTK SAV. Rozmach aplikácií 
počítačov v riadení bol dôvodom aj na zalo-
ženie pobočky ÚTK SAV v Banskej Bystrici, 
známej ako UAKOM, značka, ktorá sa pou-
žíva dodnes. Neskôr bol z Ústavu technickej 
kybernetiky SAV založený Ústav teórie riade-
nia a robotiky SAV a nakoniec, po roku 1989, 
sa pretransformoval na súčasný Ústav infor-
matiky SAV. Toto je treba v prvom rade vidieť 
za exponátmi výstavy: aktivitu pracovníkov 
SAV a ich príspevok k rozvoju štátu.

„Erpépé šestnástka má originálnu archi-
tektúru, nie je nijakou kópiou, je postavená 
výlučne na československých súčiastkach 
z Tesly Rožňov,“ zdôrazňuje Ing. Štefan Ko-
hút. „V rámci Rady vzájomnej hospodárskej 
pomoci dosiahla takú úroveň, že naši vý-
skumníci dostali za úlohu definovať novú 
sústavu počítačov SMEP (Systém malých 
elektronických počítačov)“.

To všetko sa dialo za železnou oponou, 
v atmosfére tvrdej normalizácie, ktorá 
chtiac-nechtiac doliehala aj na našich vý-
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Modernizácia energetickej sústavy na zámku Smolenice 

Z á m o c k á  p o h o d a  p o  p r v o m  r o k u
V roku 2011 sa na zámku Smolenice modernizovala energetická 
sústava. Zrekonštruovala sa kotolňa, v ktorej boli pôvodné kotly 
nahradené dvojicou kondenzačných kotlov Viessmann Vitocrosal 
200 2 x 311 kW. Ako ďalší zdroj na predprípravu teplej vody a chla-
denia sa nainštalovalo tepelné čerpadlo s plynovým pohonom 
typu AXGP710D1 a výmenník (chladivo – voda) air-water system 
(ďalej AWS ) s chladiacim výkonom 67,5 kW a vykurovacím výko-
nom 80 kW. To všetko vďaka nenávratnému finančnému príspevku 
v sume 100 000,00 eur, ktorý Kongresové centrum SAV na zámku 
v Smoleniciach získalo od neinvestičného fondu EkoFond.

Súčasťou inštalácie plynového tepelného čerpadla je aj špeci-
álny kit (balík) prípravy teplej vody, inštalovaný priamo v chla-

diacom okruhu spalinového motora, prostredníctvom ktorého sa 
v čase prevádzky tepelného čerpadla v režime chladenia dosahuje 
paralelne výkon 25 kW v teplej vode s teplotou 60 °C.

Došlo aj na výmenu ležatých rozvodov a rozdelenie sústavy do 
niekoľkých samostatne regulovaných častí. Neinvestičný fond Eko-
Fond poskytol tiež nenávratný finančný príspevok 10 380,00 eur na 
hydraulické vyregulovanie zámku s následnou termostatizáciou. 
V rámci toho sa realizovala akumulácia a distribúcia chladnej vody, 
v priestoroch kongresového centra sa inštalovali vodné konvektory 
vyčlenené na chladenie, ako aj akumulačný zásobník predpripra-
venej teplej vody s príslušnou technológiou. Projekt modernizácie 
energetickej sústavy zámku komplexne riešil takisto inštaláciu ria-
diaceho systému energetickej sústavy a jednotlivých zariadení, ako 
aj systému udržiavania tlaku vo vykurovacom systéme.

Namerané údaje a porovnanie spotreby plynu v roku 2012 opro-
ti predchádzajúcim obdobiam svedčia o celkovej úspore zemného 
plynu, ktorá sa pohybuje v priemere na úrovni 22,32 % už aj s tým, 
že vykurovanie a príprava TÚV od septembra 2011 zabezpečova-
la už zrekonštruovaná kotolňa. Ak sa zameriame len na prípravu 
TÚV, kde sme pracovali s exaktne nameranými údajmi, ako aj 
s priemernými hodnotami spotreby zemného plynu na prípravu 
TÚV v obdobiach vykurovacích sezón, vychádza priemerná úspo-
ra zemného plynu na prípravu TÚV oproti predchádzajúcemu ob-
dobiu až o približne 55 %. Ak do spotreby zahrnieme aj spotrebu 
zemného plynu na chladenie, potom sa priemerná úspora pohybu-
je na úrovni 47 %.

Realizáciou projektu modernizácie energetickej sústavy (časť – 
chladenie a predpríprava teplej vody plynovým tepelným čerpad-
lom) sa na zámku Smolenice dosiahla najmä energetická úspora 
a došlo aj k výraznému zníženiu prevádzkových nákladov spoje-
ných s opravami a údržbou pôvodného vykurovacieho systému 
zámku. A v neposlednom rade sa eliminovali negatívne vplyvy na 
životné prostredie.

E. B.
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skumníkov a ich prácu. Docenta Plandera 
zbavili funkcie zástupcu riaditeľa Ústavu 
technickej kybernetiky, ale funkciu hlav-
ného koordinátora celoštátnej (federálnej) 
úlohy, ktorá mala vyústiť do výroby a na-
sadenia RPP-16, mu ponechali. Do projek-
tu sa totiž „nalialo“ už príliš veľa miliónov 
a vtedajší mocní sa obávali, že celý projekt 
by bez osobnosti doc. Plandera skrachoval.

Od roku 1974 do konca roka 1989 sa 
počítače RPP-16 používali v 34 podnikoch 
a inštitúciách. V TOS Kuřim riadili integro-
vané výrobné úseky. V elektrárňach Nováky 
III riadili blok kotol – turbína a Nováky IV 
dvojpočítačový systém zasa výrobu elektric-
kej energie 2 x 200 MW. Počítač RPP-16 sa 
používal aj v OKR Důl Staříč Ostrava na ria-
denie hlbinných baní, kde sledoval pohyb 
baníkov v niekoľkých stovkách štôlní pod 
zemou, takže manažment bane vedel v re-
álnom čase, kde sa kto pre prípad havárie 
nachádza, zároveň tam evidoval pracov-
né výkony a následné robil výpočet mzdy. 
V bratislavskej Univerzitnej knižnici bola 

zavedená prvá automatizovaná evidencia 
kníh a výpožičiek, v Slovenských energe-
tických podnikoch v Trenčíne „erpépé šest-
nástka“ riadila vážske kaskády, v Žiline ju 
Slovenský energetický dispečing používal 
zasa na riadenie záťaží a prepínania elek-
trických distribučných sietí. V atómovej 
elektrárni A1 Jaslovské Bohunice počítače 
RPP-16 zabezpečovali supervízorové riade-
nie atómového reaktora, v JZD Slušovice 
sa tento počítač používal na evidenciu poľ-
nohospodárskej výroby. Počítače RPP boli 
inštalované aj vo výpočtových strediskách 
vysokých škôl a výskumných ústavov.

Niekdajšie „minimúzeum“ ani súčasná 
Stála výstava dejín výpočtovej techniky na 
Slovensku nie je len prezentáciou starých 
počítačov, je to predovšetkým prezentá-
cia užitočnosti vedeckého výskumu a jeho 
výsledkov dosiahnutých v SAV. Pre mladú 
generáciu je to vysvetlenie, ako sa u nás 
„rodili“ počítače: konštruovali sme ich sa-
mi, sami programovali operačné systémy 

a prekladače, vyrábali sme ich na Sloven-
sku, programovali sme riadiace a informač-
né systémy aj sme ich nasadzovali do praxe. 
A to bez zahraničných dodávateľov! Mala 
by to byť motivácia pre mladých – zopako-
vať podobné aktivity aj v súčasnom období, 
tak vo výskume, ako aj v aplikačnej praxi. 
Bolo by vynikajúce, keby o 50 rokov moh-
la byť výstava – vtedy už možno skutočné 
Múzeum počítačov – doplnená o ďalšie 
originálne slovenské stroje. Už dnes má 
Výpočtové stredisko SAV uzatvorenú zmlu-
vu o spolupráci so Slovenským technickým 
múzeom v Košiciach, ktoré sleduje a meto-
dicky usmerňuje túto činnosť podľa zákona. 
V neposlednom rade je táto stála výstava 
demonštráciou užitočnosti výskumu a jeho 
vplyvu na rozvoj spoločnosti. Pre pracovní-
kov SAV je dôležité uvedomiť si tieto sku-
točnosti v čase, keď sa chystá 60. výročie jej 
vzniku.

Z rozprávania Ing. Š. Kohúta a z podkladových 
materiálov pripravil: Emil Borčin | Foto: Štefan Kohút
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Priekopnícke výsledky aj zásluhou expertov Botanického ústavu SAV

N o v á  s t r a t é g i a  o c h r a n y 
b i o d i v e r z i t y
Medzinárodný vedecký tím, ktorého členmi 
boli aj pracovníci Botanického ústavu SAV 
Dominik Roman Letz a Karol Marhold, po 
prvýkrát preukázal, že vysoká druhová roz-
manitosť alpínskych rastlín nemusí nevy-
hnutne ísť ruka v ruke s vysokou genetickou 
rozmanitosťou jednotlivých druhov. Toto 
zistenie naznačuje, že do budúcnosti treba 
nájsť nové stratégie na ochranu biodiverzity 
v alpínskych regiónoch. Výsledky štúdie boli 
publikované v časopise Ecology Letters(1).

V pojme biodiverzita treba rozlišovať tri 
úrovne: ekosystémová, druhová a genetic-
ká diverzita jednotlivých druhov. Predchá-
dzajúce teórie predpokladali, že tieto tri 
úrovne sú vo vzájomnej zhode. Okrem iné-
ho aj preto, že sú podmienené tými istými 
procesmi. Podľa tohto tvrdenia by regióny 
s vysokou ekosystémovou diverzitou mali 
byť bohatšie na druhy a tieto druhy by sa 
mali vyznačovať vysokou genetickou diver-
zitou. Genetická diverzita je práve tak dô-
ležitá ako druhová diverzita, pretože práve 
ona určuje adaptabilitu druhov v podmien-
kach meniaceho sa prostredia. Ak v dôsled-
ku klimatických zmien dochádza k zmene 
prevládajúcich environmentálnych podmie-
nok v Alpách, potom adaptačná schopnosť 
alpínskych rastlín bude kľúčová z hľadiska 
dlhodobého zachovania druhovej diverzity.

Vedecké podujatie Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV

B u d ú c n o s ť  p r o d u k c i e  p o t r a v í n
Už po deviatykrát sa uskutočnilo vedecké podujatie pod názvom 
Recent Advances in Plant Biotechnology, ktoré Ústav genetiky a bio-
technológií rastlín (ÚGBR) SAV v Nitre začal organizovať už v roku 
1995 a v spolupráci s Ústavom molekulárnej biológie rastlín AV ČR 
v Českých Budějoviciach v tom striedavo pokračuje doteraz.

Posledné podujatie sa uskutočnilo v dňoch 24. – 28. septembra 
2012 v Starej Lesnej, tentoraz v spolupráci s Centrom rastlinnej 
výroby v Piešťanoch a so Slovenskou poľnohospodárskou univer-
zitou (SPU) v Nitre, ktorá pri príležitosti 60. výročia svojho zalo-
ženia hostila 41st Annual Meeeting of ESNA. Spoločné sympózium 
ÚGBR SAV a SPU v Nitre sa uskutočnilo pod názvom Advances in 
Agrobiology Research and their Benefits to the Future. Organizátori 
na ňom privítali 112 účastníkov z 24 krajín Európy, Ázie a Afriky, 
vrátane prezidenta European Society for New Methods in Agri-
cultural Research (ESNA) prof. Stefana Grega z Talianska, rektora 
SPU v Nitre prof. Petra  Bielika, generálneho riaditeľa Arab Center 
for the Study of Arid Zones and Dry Lands (ACSAD) Dr. Rafika Ali-
ho Saleha zo Sýrie, ako aj iných čelných predstaviteľov domácich 
a zahraničných univerzít a výskumných ústavov.

Spomínaný medzinárodný tím vedec-
kých pracovníkov pod vedením Univerzi-
ty v Grenobli a Švajčiarskeho federálneho 
inštitútu pre výskum lesa, snehu a krajiny 
(WSL) v rámci riešenia projektu 6. rámco-
vého programu EÚ INTRABIODIV objavil, 
že vysoká druhová diverzita nemusí nevy-
hnutne korešpondovať s vysokou genetickou 
diverzitou. Výskumníci študovali spôsoby 
rozšírenia 893 vysokohorských rastlín v Al-
pách. Po získaní genetických profilov vy-
braných 27 druhov metódou AFLP zistili, že 
územia s vysokou druhovou rozmanitosťou 
sa nezhodujú s územiami s vysokou gene-
tickou diverzitou. Vedcom sa podarilo zistiť 
aj príčinu tohto javu. Pri alpínskych rastli-
nách druhovú diverzitu ovplyvňujú lokálne 
podmienky prostredia, zatiaľ čo genetickú 
diverzitu určujú procesy, ktoré vedú k reko-
lonizácii uvoľnených plôch po roztopení ľa-
du po skončení posledného glaciálu. Navyše, 
paralelný výskum zrealizovaný v Karpatoch 
ukazuje, že tento fenomén sa netýka len Álp.

Tieto objavy sú mimoriadne dôležité pre 
ďalšiu starostlivosť o zachovanie biodiverzi-
ty v Alpách. Dnešné chránené územia sú pre-
važne na miestach, kde sa vyskytujú zriedka-
vé druhy a kde diverzita ekosystémov, a tým 
aj počet druhov dosahujú vysokú úroveň. 
Avšak to ešte negarantuje dostatočnú ochra-

nu alpínskych rastlín z dlhodobého hľadiska, 
pretože zachovanie ich genetickej diverzity 
súčasné chránené územia dostatočne neza-
bezpečujú. V budúcnosti bude potrebné, aby 
sa už existujúci systém chránených území 
doplnil o územia s vysokou genetickou diver-
zitou druhov. Okrem toho nové a už existujú-
ce chránené územia by mali byť efektívnejšie 
prepojené, aby sa tak zabezpečila dostatočná 
výmena jedincov a ich génov medzi rôznymi 
populáciami vysokohorských rastlín a aby sa 
genetická diverzita udržala aj z dlhodobého 
hľadiska.

Anna Guttová | BoÚ SAV

(1) Taberlet P., Zimmermann N.E., English T., Tribsch A., 
Holderegger R., Alvarez N., Niklfeld H., Coldea G., Mi-
rek Z., Moilanen A., Ahlmer W., Ajmone-Marsan P., Bo-
na E., Bovio M., Choler P, Cieślak E., Colli L., Cristea V., 
Dalmas J.-P., Frajman B., Garraud L., Gaudeul M., Gielly 
L., Gutermann W., Jogan N., Kagalo A.A., Korbecka G., 
Küpfer P., Lequette B., Letz D.R., Manel S., Mansion G., 
Marhold K., Martini F., Negrini R., Niño F., Paun O., 
Pellecchia M., Perico G., Piękoś-Mirkowa H., Prosser 
F., Puşcaş M., Ronikier M., Scheuerer M., Schneeweiss 
G.M., Schönswetter P, Schratt-Ehrendorfer L., Schüpfer 
F., Selvaggi A., Steinmann K., Thiel-Egenter C., Van Loo 
M., Winkler M., Wohlgemuth T., Wraber T., Gugerli F. 
& IntraBioDiv Consortium, 2012: Genetic diversity in 
widespread species is not congruent with species rich-
ness in alpine plant communities. Ecology Letters, 15: 
1439–1448.

Hlavnou témou stretnutia boli prezentácie a diskusie, týkajúce 
sa zlepšenia produkcie potravín v procese transformácie poľnohos-
podárstva z industriálneho na udržateľné a v rámci negatívnych 
globálnych zmien životného prostredia. Príspevky sa zamerali na 
široký rámec  otázok týkajúcich sa predovšetkým udržateľnosti 
poľnohospodárstva a produkcie potravín a surovín pri zvyšujúcej 
sa obmedzenosti prírodných zdrojov a v stále viac degradovanom 
životnom prostredí. Veľký dôraz bol kladený aj na úlohu nových 
biotechnológií pri vylepšovaní poľnohospodárskej produkcie za 
použitia metód molekulárnej biológie, genetického inžinierstva 
a iných -omics technológií, ako aj otázok pôdneho manažmentu 
a ochrany  životného prostredia.

Pracovníci ÚGBR SAV prezentovali 12 úst  nych a panelových 
prezentácií z celkového počtu 116  príspevkov, zameraných predo-
všetkým na prenos teoretických poznatkov do poľnohospodárskej 
praxe.

Ján Salaj | ÚGBR SAV
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Prezentácia Slovanského jazykového atlasu

M e d z i n á r o d n ý  d i a l e k t o l o g i c k ý 
p r o j e k t
Významným výsledkom medzinárodnej 

spolupráce slovenských dialektológov 

v rámci projektu Slovanský jazykový 

atlas je vydanie zväzku s tematikou 

Poľnohospodárstvo. Vo štvrtok 18. októbra 

t. r. ho v Malom kongresovom centre 

vydavateľstva VEDA prezentovala slovenská 

pracovná skupina dialektológov pri 

Medzinárodnom komitéte slavistov – prof. 

PhDr. Pavol Žigo, CSc., prom. fil. Adriana 

Ferenčíková, CSc., ktorá je vedeckou 

redaktorkou zväzku, PhDr. Ľubor Králik, 

CSc., a Mgr. Martin Chochol, PhD.

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV je účasťou 
na tomto projekte jediným pracoviskom na 
Slovensku, ktoré svoj výskum koordinuje so 
všetkými slovanskými krajinami: Bielorus-
kom, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskom, 
Českou republikou, Chorvátskom, Mace-
dónskom, Poľskom, Rus kou federáciou, 
Slovinskom, Srbskom a Čiernou Horou, 
Ukrajinou a Nemeckom, na území ktorého 
žijú nositelia hornolužickosrbských a dol-
nolužickosrbských nárečí. Vydávanie jed-
notlivých zväzkov Slovanského jazykového 
atlasu je naplnením zámeru opísať priro-
dzené formy národných jazykov poznat-
kami z 853 výskumných lokalít od Jadran-
ského mora po Ural tak, aby opis odrážal aj 
vnútornú diferenciáciu národných nárečo-
vých areálov. Do projektu sa zahrnuli aj slo-
vanské lokality, administratívne začlenené 
do štátnych útvarov s majoritným neslovan-
ským obyvateľstvom: celý areál slovinských 
nárečí aj s menšinovým obyvateľstvom 
na území Talianska, chorvátske nárečia aj 
s menšinovým obyvateľstvom na území Ra-
kúska, nárečia Bosny a Hercegoviny, srbské 

a čiernohorské nárečia, macedónske náre-
čia aj s menšinovým obyvateľstvom na úze-
mí Albánska a Grécka, bulharské nárečia 
aj s menšinovým obyvateľstvom na území 
Grécka a Turecka, české a moravské náre-
čia, slovenské nárečia, z toho tri lokality 
slovenských nárečí sú na území Maďarska, 
lužickosrbské nárečia a poľské nárečia, vý-
chodoslovanskú jazykovú skupinu tvoria 
lokality bieloruských nárečí, ukrajinských 
nárečí aj s menšinovým obyvateľstvom na 
území Rumunska a Moldavska, lokality 
ruských nárečí aj s menšinovým obyvateľ-
stvom na území Litvy, Lotyšska a Estónska. 
V každej z 853 lokalít sa spracúva 3 454 
skúmaných javov z oblasti hláskoslovia, tva-
roslovia, lexiky, tvorenia slov, sémantiky, 
prozódie a syntaxe. Získaný terénny mate-
riál sa kartograficky spracúva a interpretuje 
v dvoch sériách Slovanského jazykového 
atlasu: hláskoslovno-gramatickej a lexikál-
no-slovotvornej.

Zväzok, ktorý s tematikou Poľnohospo-
dárstvo prezentovala slovenská národná 
komisia, obsahuje 106 máp, na ktorých sa 
spracúvajú a komentujú názvy úžitkových 
rastlín, poľnohospodárskych drevín, ich 

plodín, sledujú sa motivačné činitele ná-
zvov, kolonizačné faktory, ovplyvňujúce 
pomenovania plodín. Slovenským dialek-
tológom patrí aj prvenstvo v počítačovej 
podpore spracovania materiálov Slovanské-
ho jazykového atlasu v tom, že vypracovali 
program automatizovaného kartografova-
nia skúmaných javov využitím digitálnych 
mapových matríc a finalizovaním grafickej 
sústavy fontov.

Zmysel takého rozsiahleho projektu, 
akým je Slovanský jazykový atlas, nie je len 
v interpretácii jazykového materiálu všet-
kých nárečí slovanských jazykov. Syntetizu-
júci pohľad na priestorové spracovanie pri-
rodzených podôb jazyka a komentár k tým-
to javom nadobúdajú interdisciplinárnu 
povahu, pretože sú svedectvom kontaktov 
kultúr, jazykov a ich vzájomných vplyvov. 
Okrem jazykovedy sa tak Slovanský jazy-
kový atlas stáva zdrojom poznatkov ďalších 
slavistických odborov: histórie, etnológie, 
kulturológie a poznatky z neho siahajú až 
po hranice fenomenológie jazyka.

Pavol Žigo | Foto: Juraj Broš

PROF. PAVOL ŽIGO Z 

JÚĽŠ SAV PREDSTAVUJE 

SLOVANSKÝ JAZYKOVÝ ATLAS – 

POĽNOHOSPODÁRSTVO (VĽAVO 

ČLEN SLOVENSKEJ PRACOVNEJ 

SKUPINY DIALEKTOLÓG 

Ľ. KRÁLIK).



konferencie      s p r á v y s a v     10 | 2012

15

>

>

Seminár venovaný pamiatke Ing. Jána Pravdu, DrSc

A k t i v i t y  v  k a r t o g r a f i i 
2 0 1 2
Kartografická spoločnosť SR, Geografický 

ústav SAV spolu s Katedrou mapovania 

a pozemkových úprav Stavebnej fakulty 

STU organizovali 11. októbra t.r. 

v poradí už 10. ročník seminára Aktivity 

v kartografii 2012, venovaného pamiatke 

Ing. Jána Pravdu, DrSc.

Pripomenuli si prínos akademika Kolomana Boďu

R e k o r d n ý  p o č e t  d o k t o r a n d o v
Už po siedmy raz pripravili v Košiciach 

seminár doktorandov venovaný pamiatke 

akademika Kolomana Boďu. V dňoch 

10. a 11. septembra t. r. privítali 

organizátori z Ústavu fyziológie 

hospodárskych zvierat SAV, Univerzity 

veterinárskeho lekárstva a farmácie 

a po prvý raz aj z Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 

rekordný počet prihlásených.

Počas dvoch dní na seminári odznelo 
44 príspevkov doktorandov 2. až 4. ročníka 
štúdia z troch košických ústavov SAV (Ústa-
vu fyziológie hospodárskych zvierat, Neu-
robiologického i Parazitologického ústavu), 
z Univerzity veterinárskeho lekárstva a far-
mácie a z Prírodovedeckej i Lekárskej fa-
kulty UPJŠ v Košiciach. „Cieľom podujatia 

je poskytovať doktorandom priestor na zís-
kanie praktických skúseností v dôležitých 
oblastiach vedeckého výskumu – prezentá-
cii vlastných výsledkov v ústnej a písomnej 
forme,“ povedal hlavný organizátor MVDr. 
Dušan Fabian, PhD., z ÚFHZ SAV.

Potešenie z vysokej účasti mladých ľudí, 
z ktorých mnohí stoja na prahu vedeckej 
kariéry, vyjadrila vo svojom úvodnom pri-
vítaní prof. Oľga Ondrašovičová, prorektor-
ka pre zahraničné a doktorandské štúdium 
UVLF v Košiciach. Kvalite seminára by pod-
ľa nej prospela aj väčšia účasť školiteľov 
doktorandov.

K účastníkom seminára, ktorý je tradične 
venovaný pamiatke akademika K. Boďu, sa 
prihovoril aj riaditeľ ÚFHZ SAV doc. Štefan 
Faix. Pripomenul mladým ľuďom zásluhy 
akademika Boďu pri zriadení a napredova-
ní ústavu, ktorý samostatne pôsobí od roku 
1969.  Akademik Boďa (1927 – 2005) bol 
jedným z popredných veterinárnych fyzio-
lógov na Slovensku, ktorého profesionálna 
kariéra bola spätá tak s Univerzitou veteri-
nárskeho lekárstva a farmácie, ako aj s Ústa-
vom fyziológie hospodárskych zvierat SAV 
v Košiciach. Vychoval veľký počet kvalitných 
doktorandov, z ktorých sa mnohí stali špičko-
vými vedcami. S príhovorom vystúpil aj prof. 

RNDr. Peter Fedoročko, CSc., riaditeľ Ústavu 
biologických a ekologických vied PF UPJŠ.

Príspevky, ktoré neboli tematicky obme-
dzené a pokrývali širokú škálu biologických 
vedných odborov ako metabolizmus, výži-
va, regulačná fyziológia, reprodukčná fy-
ziológia, neurobiológia, anatómia, bunková 
biológia, molekulová biológia, mikrobioló-
gia, parazitológia, hygiena potravín a ďal-
šie, hodnotila odborná komisia. Spomedzi 
všetkých účastníkov vybrala 12 najlepších 
prác, ktoré boli ocenené poukazmi na ná-
kup vedeckých publikácií. Ocenení boli: 
z UVLF – MVDr. Marek Krempaský, MVDr. 
Katarína Kuzyšinová, RNDr. Eva Bocková, 
MVDr. Adela Sarvašová, z Prírodovedec-
kej fakulty UPJŠ – Mgr. Zuzana Papčová, 
Mgr. Barbora Valeková, RNDr. Viera Kútna 
a Mgr. Monika Balogová, z Ústavu biologic-
kých a ekologických vied, z Ústavu fyzioló-
gie hospodárskych zvierat SAV – Mgr. Vero-
nika Kovaříková a Mgr. Anna Kandričáková, 
ďalej Mgr. Miriama Malčická z Parazitolo-
gického ústavu SAV a RNDr. Miriam Nagyo-
vá z Neurobiologického ústavu SAV.

Príspevky zo seminára doktorandov sú 
uverejnené v recenzovanom zborníku s ná-
zvom Vedecké práce doktorandov 2012.
Katarína Čižmáriková

Práve od tohto jubilejného ročníka bude 
každý nasledujúci seminár venovaný pa-
miatke jeho zakladateľa Ing. J. Pravdu, 
DrSc., dlhoročného pracovníka GgÚ SAV, 
ktorý zomrel 17. februára 2010. Seminár sa 
uskutočnil v priestoroch Stavebnej fakulty 
STU, kde jeho účastníkov privítal a pozdra-
vil je prodekan prof. J. Szolgay.

Na tohtoročnom seminári sa zúčastnilo 
takmer 70 kartografov, geografov a geoin-
formatikov zo Slovenska a Česka. V štyroch 
tematických blokoch odznelo 19 prednášok, 
v ktorých referujúci prezentovali výsledky 
približujúce najmä analýzu, hodnotenie 
a mapovú prezentáciu priestorových dát, 
ale aj analýzu historických máp, použitie 

nových techník v kartografii, a tiež výsledky 
dosiahnuté v kontexte celoeurópskeho pro-
jektu Geoland2 EUROLAND. Kartografické 
výstupy, vytvorené v rámci riešenia vybra-
ných úloh na Oddelení geoinformatiky GgÚ 
SAV, prezentovali vo svojich vystúpeniach 
prof. Ján Oťaheľ, Monika Kopecká a Kon-
štantín Rosina.

Odbornými garantmi seminára boli 
doc. J. Feranec (GgÚ SAV) a Ing. R. Fencík 
(SvF STU). Zo seminára bol vydaný zbor-
ník referátov (editori: J. Feranec, R. Fencík 
a P. Nemcová).

J. Feranec, M. Kopecká
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Dňa 27. septembra 2012 nás vo veku ne-
dožitých 92 rokov navždy opustil ne stor 
slovenskej jazykovednej slavistiky, slova-
kistiky i onomastiky, univerzitný profesor 
PhDr. Vincent Blanár, DrSc. Tento po-
predný slovenský jazykovedec, priekopník 
sloven skej lexikológie a náuky o vlastných 
menách – onomastiky, sa narodil 1. decem-
bra 1920 v obci Hul v okrese Nové Zámky. 
Po štúdiách pôsobil najdlhšie na Filozofic-
kej fakulte UK (1943 – 1958) a v r. 1961 
– 1990 v Jazykoved nom ústave Ľudovíta 
Štúra (predtým Ústave slovenského jazy-
ka) SAV. Profesor Blanár je autorom mo-
nografií z onomastiky Príspevok ku štúdiu 
slovenských osobných a pomiestnych mien 
v Maďarsku (1950), Živé osobné mená na 
strednom Slovensku. 1.1. Designácia osob-
ného mena; 1.2. Distribúcia obsahových 
modelov (1978, 1983 – v spolupráci s J. Ma-
tejčíkom), Teória vlastného mena (Status, 
organizácia a fungovanie v spoločen skej ko-
munikácii) (1996) a Vlastné meno vo svetle 
teoretickej onomastiky (2008, 2009) a z le-
xikológie monografií Zo slovenskej historic-
kej lexikológie (1961), Lexikálno-sémantická 
rekonštrukcia (1984) a Porovnávanie lexiky 
slovanských jazykov z diachrón neho hľadis-
ka (1993). Okrem toho napísal stovky štúdií 
a odborných článkov zo všetkých oblastí ja-
zykovedy, ktoré vyšli v domácich i zahranič-

Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik ocenil 10. októbra 2012 piatich 
seniorov, ktorí sa aktívne angažujú vo verejnom živote. V Zrkadlo-
vej sále Primaciálneho paláca im udelil pamätnú plaketu hlavného 
mesta a ocenenie Senior roka 2012. Medzi ocenenými nechýbala 
ani dlhoročná pracovníčka Slovenskej akadémie vied Ing. Elena 
Dimitrová, CSc.

Rodáčka z Revúcej absolvovala Vysokú školu sociálnu v Brne, 
ašpirantúru v oblasti sociológia získala na Karlovej univerzite v 
Prahe. Pracovala v Štátnom štatistickom úrade v Prahe, učila na 
Katedre epidemiológie Univerzity Komenského v Bratislave. Svoj 
život zasvätila vedeckej práci v Ústave experimentálnej onkológie 

ných časopisoch, zborníkoch a kolektívnych 
monografiách. Aj Historický slovník sloven-
ského jazyka je od svojich počiatkov spätý 
s menom prof. V. Blanára. On hral vedúcu 
úlo hu pri príprave a formovaní koncepcie 
„veľkého“ historického slovníka slovenči-
ny, ktorého ukážkový zväzok vyšiel pod je-
ho vedením r. 1973, on bol aj popredným 
tvorcom koncepcie realizovaného variantu 
slovníka stredného typu, ktorý vychá dzal 
ako Historický slovník slovenského jazyka v r. 
1991 – 2008 a nesie aj výraznú pečať jeho 
osobnosti.

 V centre bádateľských aktivít V. Blaná-
ra bola nesporne teória výskumu vlastných 
mien. Tejto vedeckej disciplíne vdýchol no-
vý rozmer a nový život svojím netra dičným 
pohľadom, ktorý sa ukázal ako neobyčajne 
premyslený, moderný a ktorý vedie ďalej k 
prehĺbenému a komplexnému pohľadu na 
samotnú podstatu a na fun govanie proprií 
a onymických sústav v ľudskom spoločen-
stve.

Blanárova monografia Teória vlastné-
ho mena (Status, organizácia a fungovanie 
v spoločenskej komunikácii) sa stala novým 
odrazovým mostíkom jeho vedeckej tvor-
by. Jej slovenská verzia vyšla vo Vede, vy-
davateľstve SAV, iba r. 1996 a už r. 2001 
ju európska lingvistická a onomastická ve-
rejnosť dostala v nemeckej verzii vydanej 

v SRN a v tom istom roku vyšiel tam aj sú-
bor vybraných Blanárových lexikologických 
a onomastických štúdií s názvom Selecta 
Linguistica et Onomastica.

Do nového storočia a tisícročia vstúpil 
V. Blanár už spomenu tými dvoma nemec-
kými publikáciami. Okrem toho v Jazyko-
vednom časopise pub likoval mimoriadne 
cennú teoretickú štúdiu Pragmatickolin-
gvistické metódy a proble matika v onomas-
tike (2004) a v monotematickom zborníku 
(Jazykové kategórie v teórii a praxi) mo-
nografickú štúdiu Morfologické kategórie 
vlast ných mien (2005). V zatiaľ poslednej 
monografii Vlastné meno vo svetle teoretickej 
onomastiky, ktorú vydali Slovenská jazyko-
vedná spo ločnosť pri SAV spolu s JÚĽŠ SAV 
(2008) a hneď potom aj Matica slovenská 
(2009) s paralelným anglickým prekladom, 
sa V. Blanár venoval vymedzeniu problema-
tiky výskumu vlastných mien so zreteľom 
na vývin filozofického a lingvistického mys-
lenia.

Profesor Blanár bol držiteľom čestného 
doktorátu Sofijskej univerzity a od začiatku 
r. 2009 aj štátneho vyznamenania Pribinov 
kríž I. triedy za významné zásluhy o kultúr-
ny rozvoj Slovenskej republiky.

Česť jeho pamiatke!

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

O c e n e n i e  p r e  E l e n u  D i m i t r o v ú
SAV, kde patrila k spoluzakladateľom registra zhubných nádorov. 
Stála tiež pri obrode Živeny, a aj vo svojich 87 rokoch života naďalej 
aktívne podporuje slovenské ženy. Obnovila činnosť obchodu LI-
PA s ľudovoumeleckými výrobkami z dielne členiek spolku. Osud 
ju zaviedol aj medzi pracovníkov Centra Memory, ktoré pomáha 
ľuďom s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou. Už šesť ro-
kov vedie tri krúžky tréningov pamäti v Živene a v domove sociál-
nych služieb v Ružinove. Tam založila aj Klub obyvateľov domova 
dôchodcov a organizuje rôzne kultúrne a spoločenské akcie.

(red.)



Foto: J. Broš, K. Čižmáriková, T. Čižmárik

V e d a  j e  ž i v o t
(fotoreportáž z Noci výskumníkov 2012)

Pravidelnou súčasťou aktivít Slovenskej akadémie vied v rámci Noci 
výskumníka je výstava fotografií zamestnancov SAV v areáli na Pat-
rónke s témou Svet fotoobjektívom vedeckých pracovníkov. Vo foyer 
pred veľkou zasadačkou SAV sa 28. septembra stretli obdivovatelia 
fotosveta a spolu s podpredsedníčkou SAV Vierou Rosovou, ktorá pre-
brala patronát nad podujatím, si prezreli najlepšie diela zamestnan-
cov Akadémie. Fotografie putovali aj do Starej tržnice, kde pokračo-
val večerný program.

Elektrotechnický ústav SAV vo svojom stán-
ku v Obchodnom centre AVION v Bratislave 
predstavil názorne svoje výskumne metódy.

Výskum vírusov 
môže byť 

pekne farebný, 
čo ocenili 

najmä malí 
návštevníci Noci 

výskumníkov 
2012.

Neurobiologička 
RNDr. Marcela 
Martončíková, 

PhD., z Košíc 
presvedčila 

poslucháčov, že 
obyčajný noc 

skrýva neobyčaj-
ný zmysel.

Na experiment 
poháňania auta 
myšlienkami sa 

v OC Optima 
v Košiciach stálo 

v rade.
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