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Jedenásť talentovaných mladých ľudí si 4. decembra t. r. v Malom kongresovom centre 
VEDY, vydavateľstva SAV, prevzalo prestížne ocenenie Študentská osobnosť Slovenska. Top 
študentskou osobnosťou sa stala Mgr. Marína Cihova z Ústavu experimentálnej onkológie 
SAV, ktorej odovzdal Ivan Gašparovič Cenu prezidenta SR. Foto: Juraj Broš

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky sa v bratislavskej Inchebe uskutočnil 8. novembra 
t.r. slávnostný galavečer, na ktorom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan 
Čaplovič ocenil významné osobnosti slovenskej vedy. V kategórii Vedecko-technický tím 
roka bol ocenený kolektív pôsobiaci v Centre fyziky veľmi nízkych teplôt Ústavu experi-
mentálnej fyziky SAV pod vedením prof. Petra Samuelyho.

Podpredseda SAV Ľubomír Falťan odovzdal 19. novembra t. r. Oľge Danglovej z Ústavu et-
nológie SAV Zlatú medailu SAV. Vedecká rada SAV jej ju udelila za celoživotné dielo ako 
prejav úprimného uznania a poďakovania. Foto: Juraj Broš
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Hovoríme s predsedom SAV prof. Jaromírom Pastorekom

A k a d é m i a  p o t v r d i l a  s v o j e 
o p o d s t a t n e n i e
O pár mesiacov sa skončí volebné obdobie 
súčasného Predsedníctva SAV. Bolo to ob-
dobie zložité tak z pohľadu celospoločen-
ského a ekonomického, ako aj interného, 
vnútroakademického. O predbežné zhod-
notenie uplynulých štyroch rokov sme po-
žiadali predsedu SAV prof. Jaromíra Pasto-
reka.

S akými očakávaniami ste na čele 
Slovenskej akadémie vied vstupovali 
do vymedzeného obdobia?

Vedel som, že to nebude jednoduché a veľa 
vecí si bude vyžadovať svoj čas. Prešiel som 
množstvom materiálov na rokovania a mys-
lím si, že za toto obdobie sa nám podarilo 
posunúť SAV na post najdôležitejšej vedec-
kej inštitúcie v krajine. Podarilo sa nám 
vyriešiť najdôležitejšiu, a pritom základnú 
otázku – či máme svoje opodstatnenie. A že 
ho máme, to dokazujú naše výsledky. V na-
sledujúcom období sa musíme viac zapájať 
do kreovania vednej politiky, presadzovať 
svoje zámery cez decíznu sféru a vybudovať 
z Akadémie modernú výskumnú inštitúciu. 
S tým súvisí aj transformácia a reštruktura-
lizácia.

Stretli ste sa na poste predsedu SAV aj 
s niečím, s čím ste nerátali? Museli ste riešiť 
nečakané problémy?

Život prináša samé nečakané a nepredví-
dateľné veci a snažil som sa to brať ako sa-
mozrejmosť. Myslím si, že aj tie nečakané 
udalosti sme riešili pohotovo a s dobrým 
výsledkom.

Od začiatku volebného obdobia 
súčasného Predsedníctva SAV bolo jasné, 
že sa bude musieť vyrovnať predovšetkým 
s dvoma úlohami – previesť Akadémiu 
úskaliami transformácie k jej novej podobe 
a riešiť otázku podfinancovania vedy 
a výskumu. Samozrejme, je nemožné, 
aby sa tieto záležitosti vyriešili jedným 
mávnutím čarovného prútika, zdá sa, že 
sme akoby stále na začiatku a spomínané 
úlohy sú aj pre budúce obdobie aktuálne 
a prioritné...

Som veľmi rád, že sa v tejto otázke našla 
podpora v Predsedníctve i v Sneme SAV. 
Úskalia riešení nás ešte len čakajú. Podfi-
nancovanie vedy je dlhodobý problém a bo-
lo by naivné veriť, že sa vyrieši počas jed-
ného volebného obdobia. Treba vychádzať 
z toho, že je kríza a napĺňajú sa predpokla-
dy prognostikov. Pre mňa je dôležité, že po-
kles financií sme zastavili a pevne verím, že 
ďalej budú už len rásť, a to nielen z fondov, 
ale aj zo štátneho rozpočtu. Vyžaduje si to 
však aktivity aj zo strany vedeckej komunity 
– prichádzať s konkrétnymi projektmi a po-
silňovať grantový systém.

Vaši predchodcovia dotiahli transformáciu 
len do podoby predstáv, aj keď u susedov 
už transformovaná Akadémia vied 
Českej republiky mohla slúžiť ako vzor. 
Pred vami teda stála neľahká úloha dostať 
ju už do konkrétnejšej podoby. Urobil 
sa v tejto záležitosti už kus práce ako 
analýza, diskusia, vecný zámer, no naďalej 
sa ozývajú hlasy, ktoré transformáciu 
odmietajú. A objavujú sa aj rôzne, pritom 

nie vždy vecné, diskusie v médiách. 
Ako to vnímate? 

Náš zámer je teraz posunúť transformá-
ciu na profesionálnu úroveň. Vnímam to 
ako súčasť dialógu. Podotýkam však, že to 
nepatrí do médií. Treba to riešiť interne, 
k spokojnosti všetkých strán. Nevyhnutná je 
aj trpezlivosť.

Transformáciu podporuje tiež vedenie 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR ako nevyhnutný krok dopredu. 
Podľa názoru pracovníkov 3. oddelenia 
vied SAV však tieto zmeny zasiahnu 
ich ústavy negatívne. No zdá sa, že iná 
možnosť nie je...

- Transformáciu podporovali aj predošlé ve-
denia ministerstva, podporovaná je aj v sú-
časnosti. Je to však výsostne naša záležitosť. 
Všetky ústavy a oddelenia zmeny zasiahnu 
rovnako. Musíme rátať s pozitívami, ale aj 
negatívami.

Čo považujete v tejto fáze za najakútnejšie 
a ako by mal podľa vás vyzerať ďalší postup 
v procese transformácie? 

Je zbytočné riešiť postupy, pokiaľ nie je do-
riešený legislatívny zámer. Zaviazali sme 
sa diskutovať a bez konsenzu nepôjdeme 
ďalej. Naším hlavným cieľom naďalej zo-
stáva robiť špičkový základný a aplikovaný 
výskum.

Aké nevyhnutné kroky čakajú Akadémiu 
v tomto smere?

Kľúčovým je nasledujúci rok. Legislatívny 
zámer bude potrebné presadiť v parlamen-
te.

O potrebe financovania vedy, výskumu 
či vzdelávania niet pochybností. A SAV 
neraz presvedčila verejnosť, že sú to nie 
vyhodené peniaze. V poslednom roku 
je aj široká verejnosť evidentne viac 
informovaná nielen o problémoch vedy, 
ale aj o jej úspechoch. Svedčia o tom 
časté výstupy v médiách o pracovných 
úspechoch vašich kolegov. Ktoré výsledky 
akademických pracovísk by ste v tejto 
súvislosti vyzdvihli?

Výsledkov je mnoho, každoročne ich vy-

REDSEDA SAV PROF. 

JAROMÍR PASTOREK: 

„STÁŤ NA ČELE VEDNEJ 

INŠTITÚCIE, AKO JE 

SLOVENSKÁ AKADÉMIA 

VIED, SI VYŽADUJE CELÉHO 

ČLOVEKA...“
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Národné centrum pre oblasť biotechnológií slávnostne odovzdali do prevádzky

P r e  š p i č k o v ý  v ý s k u m  i  v ý c h o v u
Protokol odovzdania Národného centra pre oblasť biotechnoló-
gií (NC BITCET) do pilotnej prevádzky je podpísaný. Stalo sa tak 
piatok 16. novembra t. r. vo Virologickom ústave SAV za účasti ge-
nerálneho riaditeľa sekcie vedy a výskumu MŠVVaŠ SR Róberta 
Szabóa, predsedu SAV Jaromíra Pastoreka, predsedu Rady vyso-
kých škôl Viktora Smieška, riaditeľa zastrešujúceho Virologického 
ústavu SAV Juraja Kopáčka a ďalších riaditeľov ústavov SAV zapo-
jených do projektu.

„Národné centrum BITCET vstupuje do prevádzky a čas ukáže, 
akú bude mať životaschopnosť. Bude centrom pre špičkový výskum 
a výchovu študentov a verím, že sa jeho úroveň a vybavenie priblí-
žia k svetovej špičke,“ povedal generálny riaditeľ sekcie vedy a vý-
skumu MŠVVaŠ SR Róbert Szabó. Poďakoval sa za vybudovanie 
centra špeciálne predsedovi SAV Jaromírovi Pastorekovi, ktorý stál 
na začiatku riešenia projektu, a tiež osemnástim rôznym ústavom 
SAV, ktoré na ňom dodnes participujú. Predseda SAV zdôraznil 
najmä nevyhnutnosť udržateľnosti tohto projektu. „Som rád, že sa 

nám ho podarilo dokončiť, ale budeme potrebovať ďalšie financie, 
aby sme mohli robiť v rámci projektu špičkový výskum. Oceňujem 
prácu všetkých na tomto projekte.“ Pripomenul, že väčšiu finanč-
nú podporu by mala mať Agentúra pre podporu výskumu a vývoja 
a následne pomáhať takým projektom, akým je aj Národné cen-
trum pre oblasť biotechnológií.

Projekt BITCET-u predstavil riaditeľ Virologického ústavu SAV 
Juraj Kopáček. Rozdelil ho na dve etapy: tú prvú (2003 – 2005) 
priblížil ako nákup prístrojov, počas druhej etapy (2006 – 2010) sa 
spustili jednotlivé centrá a neskôr aj subcentrá do prevádzky. Hlav-
né centrá projektu sú – genomika, proteomika, bunkové inžinier-
stvo a bioinformatika. Ich pracoviská sú umiestnené od Bratislavy 
až po Košice. 

Po príhovoroch a prezentácii si všetci zúčastnení prezreli praco-
visko centra na Virologickom ústave.

Beáta Obradovičová

hodnocujeme, máme analýzu, z ktorej vy-
plynuli špičkové tímy aj osobnosti vedy. 
Odzrkadľuje sa to vo výročných správach 
a v množstve výstupov v médiách.

Ako hodnotíte činnosť Predsedníctva SAV 
v uplynulom období? 

Snažili sme sa splniť všetko, čo sme naplá-
novali. Samozrejme, nie všetko je hneď spl-
niteľné, nečakali nás jednoduché, priamo-
čiare riešenia. Treba si však uvedomiť, že 
nemôžeme existovať bez toho, aby sme sle-
dovali vývoj vednej politiky na Slovensku. 
Činnosť predsedníctva nechcem hodnotiť ja 
sám, myslím si však, že sa posunula vpred. 
Nemožno povedať, že Akadémia stagnuje.

Aké sú vaše osobné pocity z rokov na čele 
Akadémie? 

Nepredstavoval som si, že to bude až také 
náročné. Stáť na čele vednej inštitúcie, ako 
je Slovenská akadémia vied, si vyžaduje ce-
lého človeka. Napriek tomu svoje pôsobenie 
hodnotím ako vnútorne obohacujúce.

Zaviedli ste v SAV otvorené diskusie 
a debaty so zamestnancami. Ukázali ste, že 
nemáte problém s priamou konfrontáciou. 

Je to pre vás podnetné? Osvojíte si niečo 
z návrhov iných?

Každá diskusia je podnetná a ja som zástan-
ca dialógu. Musíme vedieť prijímať aj názo-
ry iných, bez toho by to nešlo.

Slovenská akadémia vied bude na budúci 
rok sláviť významné jubileum – 60. výročie 
svojho vzniku. Ako by ste vy zbilancovali 
jednotlivé dôležité etapy jej existencie? 
Pripravuje sa niečo špeciálne k týmto 

oslavám? Čo by ste zaželali Akadémii 
k tomuto skvelému jubileu?

Na oslavu výročia sa musíme dôsledne pri-
praviť. Slovenskej akadémii vied prajem, 
aby jej všetci pracovníci mali vždy pocit 
z dobre vykonanej práce. Nechcem, aby to 
vyznelo ako klišé, ale všetkým jej pracovní-
kom prajem najmä zdravie a pokoj.

(red.)

ÚSTAV MERANIA 

SAV SI ZOSTROJIL 

SÁM SVOJ VLASTNÝ 

MR TOMOGRAF, 

NA KTOROM 

ROBIA ŠPECIÁLNE 

EXPERIMENTY
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Minister školstva ocenil úspešných výskumníkov a ich originálne výsledky

P o c t y  p r e  v ý z n a m n é  o s o b n o s t i 
v e d y
Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky sa 
v bratislavskej Inchebe uskutočnil 8. no-
vembra t.r. slávnostný galavečer, na ktorom 
minister školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR Dušan Čaplovič ocenil významné 
osobnosti slovenskej vedy. Udelené boli aj 
ocenenia v kategóriách Cena NATO, Cena 
Zväzu slovenských vedecko-technických 
spoločností, Cena Aurela Stodolu, Cena 
Slovenskej rektorskej konferencie a Cena 
Slovenskej akadémie vied za budovanie in-
fraštruktúry pre vedu.

Minister školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR Dušan Čaplovič postupne ocenil vý-
znamné osobnosti slovenskej vedy, medzi 
ktorými nechýbali ani vedeckí pracovníci 
Slovenskej akadémie vied PhDr. Valerián 
Bystrický, DrSc., prof. Ing. Ivan Chodák, 
DrSc., doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., či tím 
prof. Petra Samuelyho z Ústavu experimen-
tálnej fyziky SAV a kolektív Oddelenia ana-
lýzy a syntézy reči Ústavu informatiky SAV. 
Tí svojimi ďakovnými rečami dokázali, že 
vedci sú nielen šikovní, ale aj vtipní.

Cenu ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR 
za vedu a techniku za rok 2012 
získali:

V kategórii Osobnosť vedy a techniky: 

Ing. Jaromír Jezný, PhD., generálny ria-
diteľ ZTS VVU, a. s., Košice, za originálne 
výskumné riešenie a úspešný  vývoj a apli-
kácie servisných robotov pre prostredie s io-
nizujúcim žiarením,

prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., vedúci ve-
decký pracovník Ústavu polymérov SAV, 
za významný prínos v základnom výskume 
modifikácie plastov s výrazným prepojením 
na aplikácie v praxi a za vysokoškolskú vý-
učbu,

prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc., Katedra 
matematiky a deskriptívnej geometrie Sta-
vebnej fakulty STU v Bratislave, za úspeš-
né riešenie európskych projektov, ktorých 
výsledkom sú svetovo unikátne postupy na 
počítačovú analýzu časovo-priestorových 
4D obrazov v biológii a medicíne, spoluprá-
cu s praxou pri tvorbe medicínskeho sof-
tvéru a výchovu študentov a doktorandov 
v oblasti matematicko-počítačového mode-
lovania,

RNDr. Ivan Tkáč, PhD., Výskumné cen-
trum magnetickej rezonancie na Univer-
zite v Minnesote v USA, za vývoj metód in 
vivo NMR spektroskopie pri veľmi vysokých 
magnetických poliach a ich využitie pri štú-
diu neurochemických procesov v mozgu,

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., Elektro-
technický ústav SAV, za vynikajúce výsled-
ky v oblasti experimentálneho výskumu 
vlastností supravodivých vodičov v strieda-
vých magnetických poliach a aplikácie sup-
ravodičov v silnoprúdovej elektrotechnike,

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc., Ústav 
patológie Onkologického ústavu svätej 
Alžbety, za experimentálne práce v oblas-
ti výskumu prebiotik, ktoré ukázali cestu 
k prevencii dvoch najzávažnejších chorôb, 

a to aterosklerózy a zhubných nádorov, s re-
alizačnými výstupmi do praxe s medziná-
rodným ohlasom,

prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc., Katedra 
biometeorológie a hydrológie Fakulty zá-
hradníctva a krajinného inžinierstva SPU 
v Nitre, za vynikajúce celoživotné výsledky 
v oblasti výskumu a praktickej realizácie 
integrovanej ochrany pôdy a vody v poľno-
hospodársky využívanej krajine,

MVDr. Ján Rosocha, CSc., Združená tkani-
vová banka Univerzitnej nemocnice L. Pas-
teura a Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Ša-
fárika v Košiciach, ktorý svojím výskumom 
poukázal na dosiaľ nepredstaviteľné mož-
nosti aplikácie bunkovej liečby pri mno-
hých spoločensky závažných ochoreniach 
a vybudoval najmodernejšie pracovisko pre 
prípravu tkanivových a bunkových trans-
plantátov na Slovensku.

V kategórii Osobnosť vedy a techniky 
do 35 rokov:

Ing. Martin Kasenčák, PhD., IWE, vedú-
ci laboratória metalografie, mechanických 
skúšok a NDT, za optimalizáciu materiálo-
vých charakteristík zvarových spojov ocelí 
typu HARDOX, WELDOX a ARMOX pre po-
treby priemyselných aplikácií,

RNDr. Martin Fabián, PhD., samostatný 
vedecký pracovník Ústavu geotechniky SAV, 
za rozvoj mechanochémie v oblasti syntézy 
metastabilných nanokryštalických oxidov,

MUDr. Pavol Joppa, PhD., vysokoškolský 
učiteľ – odborný asistent, Klinika pneumo-
lógie a ftizeológie Lekárskej fakulty Univer-
zity P. J. Šafárika v Košiciach a Univerzitnej 
nemocnice L. Pasteura, za publikované vý-
sledky a významný podiel na riešení pro-
jektov výskumu v oblasti systémových pre-
javov chronickej obštrukčnej choroby pľúc,

RNDr. Zuzana Horvátová, PhD., vedecko-
-výskumný pracovník Výskumného ústavu 
vodného hospodárstva, za dosiahnuté vý-
sledky v oblasti hodnotenia pesticídov a ich 
dosahov na životné prostredie, v rámci ná-
rodnej úrovne aj pre účely európskeho re-
gistračného procesu,

Ing. Mária Bihuňová, PhD., Katedra zá-
hradnej a krajinnej architektúry Fakulty 
záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU 
v Nitre, za rozvoj vedy v odbore Krajinná 
a záhradná architektúra, za dosiahnuté vý-

CENU SAV ZA 

BUDOVANIE 

INFRAŠTRUKTÚRY 

PRE VEDU Z RÚK 

PREDSEDU SAV 

PROF. JAROMÍRA 

PASTOREKA 

PREVZAL KOLEKTÍV 

ODDELENIA 

KONŠTRUKČNEJ 

KERAMIKY ÚSTAVU 

MATERIÁLOVÉHO 

VÝSKUMU SAV 

VEDENÝ PROF. 

RNDR. JÁNOM 

DUSZOM, DRSC.
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sledky vo výskume a ich prezentáciu na me-
dzinárodnej úrovni.

V kategórii Vedecko-technický tím roka:

tím prof. Petra Samuelyho pôsobia-
ci v Centre fyziky veľmi nízkych teplôt 
Ústavu experimentálnej fyziky SAV za vý-
znamný prínos v oblasti výskumu vysokote-
pelnej supravodivosti pomocou experimen-
tálneho potvrdenia a objasnenia mechaniz-
mu dvojmedzerovej supravodivosti,

kolektív úseku výskumu a vývoja – Sek-
cia obnoviteľných zdrojov energie, 
EVPÚ, a. s., Nová Dubnica, za ukončený 
výskum komplexnej jednotky materiálové-
ho a energetického zhodnotenia komunál-
neho odpadu a jej úspešné experimentálne 
overenie v praxi,

kolektív Katedry elektroniky a multi-
mediálnych telekomunikácií Fakulty 
elektrotechniky a informatiky TU v Ko-
šiciach a Oddelenie analýzy a syntézy 
reči Ústavu informatiky SAV za výskum 
rečových technológií pre slovenčinu a vývoj 
unikátneho systému na automatický prepis 
diktátu so širokým praktickým nasadením 
v súdnictve SR,
 
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra 
za vybudovanie centier excelentnosti výsku-
mu živočíšnych genetických zdrojov, kvality 
a bezpečnosti nutričných zdrojov a vytvára-
nie partnerstva s medzinárodnými akade-
mickými a výskumnými inštitúciami,

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, infor-
matiky a telemedicíny Lekárskej fakulty 
UK v Bratislave za organizáciu sprievod-
ných podujatí v rámci Týždňa vedy a tech-
niky na Slovensku pre žiakov základných 
a stredných škôl v Bratislave,

Divadelný ústav za vedecko-výskumný 
projekt kolektívu slovenských teatrológov 
pod vedením prof. PhDr. Vladimíra Štefka, 

CSc., a publikáciu Dejiny slovenskej drámy 
20. storočia.

V kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti 
vedy a techniky:

Ing. Jozef Šesták, CSc., konateľ a riaditeľ 
spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX, s. r. o., za 
dlhodobé aktivity v oblasti výskumu a apli-
kácie vlákien v technických a odevných tex-
tíliách s využitím progresívnych technológií 
textilného zušľachťovania vrátane nano-
technológií a vytvorenie národného systé-
mu hodnotenia bezpečnosti textílií a ode-
vov v rámci textilnej humánnej ekológie,

PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., vedú-
ci vedecký pracovník Historického ústavu 
SAV, popredný slovenský historik a vše-
stranný organizátor vedeckého života v ob-
lasti spoločenských a humanitných vied, 
uznávaný vedeckými kruhmi doma a v za-
hraničí, autor početných monografických 
prác z obdobia dejín Slovenska v prvej po-
lovici 20. storočia,

prof. Ing. Ivan Plander, DrSc., odborník 
na kybernetiku a informatiku, Trenčianska 
univerzita Alexandra Dubčeka, za celoži-
votné zásluhy v oblasti vedy a techniky,

prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc., Fakulta 
chemickej a potravinárskej technológie 
STU v Bratislave, za vedecký a výskumný 
prínos do priemyselnej výroby hliníka ako 
významného člena celosvetovo uznávanej 
bratislavskej taveninovej školy,

doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., vedúci ve-
decký pracovník, dôchodca, za vynikajúce 
výsledky v lesníckej vede a výskume a ich 
úspešnú realizáciu v bývalom Českosloven-
sku, na Slovensku i v zahraničí,

prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc., Kated-
ra matematiky Fakulty prírodných vied 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, za 
vynikajúce výsledky v oblasti teórie vyučo-

vania matematiky, výchovy mladých vedec-
kých pracovníkov a tvorby učebníc pre zák-
ladné, stredné a vysoké školy,

prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc., Kated-
ra biochémie Prírodovedecká fakulta UK 
v Bratislave, za prelomové výsledky v oblas-
ti bunkovej bioenergetiky, založenie unikát-
nej vedeckej školy biochémie a formulova-
nie princípov kognitívnej biológie.

Na slávnostnom večere sa udeľovala aj Cena 
SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu. 
Z rúk predsedu SAV ju prevzal:
kolektív Oddelenia konštrukčnej kerami-
ky Ústavu materiálového výskumu SAV 
v zložení: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., doc. 
RNDr. František Lofaj, DrSc., lng. Františ-
ka Dorčáková, PhD., RNDr. Pavol Hvizdoš, 
CSc., Mgr. Monika Kašiarová, PhD., a RNDr. 
Milan Ferdinandy.

V rámci galavečera udelili 
ocenenia aj v ďalších kategóriách:

Ocenenie Propagátor vedy a techniky za 
rok 2012 prevzali: Ing. Eugénia Kiselyová, 
RNDr. Pavol Klucho, prof. Ing. Ivan Gsch-
wendt, DrSc.

Cenu SRK za umenie získal: Bc. Pavol Bršlík.

Cenu NATO udelili: prof. Ing. Daniele Ďu-
račkovej, PhD., doc. RNDr. Karolovi Nemo-
govi, CSc., doc. Ing.  Danke Švihlovej, PhD.

Cenu Aurela Stodolu za rok 2012 prevzali: 
Maximilián Bondra, Dominik Szabó, Miloš 
Ščurka, Martin Horák.

V programe slávnostného galavečera, ktorý 
moderovala Hana Rapantová, vystúpili pod 
taktovkou Bandu Mila Suchomela Dalibor 
Jenis, Katka Hasprová, Andrea Zimányová 
i americká speváčka Gail Andersonová.

Michaela Španková | Foto: Juraj Broš, SAV

V KATEGÓRII CELOŽIVOTNÉ ZÁSLUHY V OBLASTI VEDY A TECHNIKY MINISTER 

D. ČAPLOVIČ OCENIL PHDR. VALERIÁNA BYSTRICKÉHO, DRSC., Z HISTORICKÉ-

HO ÚSTAVU SAV.

CENU MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR V KATEGÓRII OSOB-

NOSŤ VEDY A TECHNIKY ZÍSKAL AJ DOC. ING. FEDOR GÖMÖRY, DRSC. (VĽAVO) 

Z ELEKTROTECHNICKÉHO ÚSTAVU SAV.
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Študentskou osobnosťou Slovenska Marína Cihová z ÚEO SAV

T a l e n t y  v e d y ,  u m e n i a  a  š p o r t u
Jedenásť talentovaných a výnimočných 
mladých ľudí si 4. decembra t. r. v Malom 
kongresovom centre VEDY, vydavateľstva 
SAV, prevzalo prestížne ocenenie Študentská 
osobnosť Slovenska. Projekt Študentská osob-
nosť Slovenska je národná súťaž študentov 
1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Za 
školský rok 2011/2012 do 8. ročníka súťaže 
nominovali predstavitelia fakúlt a riaditelia 
vedeckých pracovísk 83 študentov.

Záštitu nad projektom prevzal prezident 
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Hlav-
ným organizátorom projektu bol Junior 
Chamber International-Slovakia, generál-
nym partnerom pre školský rok 2011/2012 
už tradične spoločnosť Skanska SK, a.s. Pro-
jekt sa uskutočňuje s podporou Slovenskej 
rektorskej konferencie a pod odbornou ga-
ranciou Slovenskej akadémie vied. Cieľom 
je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti 
študentov 1., 2. alebo 3. stupňa vysoko-
školského štúdia, ktorí sú nielen výborný-
mi študentmi, ale sú v niečom výnimoční, 
napr. víťazi študentských odborných súťa-
ží, doktorandi s významnými vedecko-vý-
skumnými výsledkami, ale i úspešní umelci 
či športovci.

V 8. ročníku podujatia vyhlásili 11 ka-
tegórií podľa jednotlivých študijných smerov. 
V každej kategórii nezávislá odborná komisia 
vybrala víťazov, ktorí získali vecné ceny a fi-
nančnú odmenu. Medzi ocenenými boli aj 
zástupcovia Slovenskej akadémie vied.

Víťazi jednotlivých kategórií 
Študentská osobnosť Slovenska 
pre školský rok 2011/2012 sú:

1. Elektrotechnika, priemyselné 
technológie _ Ing. Pavol Kunzo, 
Elektrotechnický ústav SAV v Bratislave
2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika _ 
Ing. Ivan Brezáni, PhD., Fakulta BERG TU 
v Košiciach 
3. Informatika a matematicko-fyzikálne 
vedy
RNDr. Matúš Dirbák, Fakulta prírodných 
vied UMB v Banskej Bystrici
4. Lekárske vedy, farmácia _ Mgr. Marína 

Cihová, Ústav experimentálnej onkológie 
SAV v Bratislave
5. Prírodné vedy, chémia _ Mgr. Matúš 
Hyžný, Prírodovedecká fakulta UK 
v Bratislave
6. Stavebníctvo, architektúra _ Ing. arch. 
Michal Ganobjak, Fakulta architektúry 
STU v Bratislave
7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, 
drevárstvo _ Ing. Lukáš Hleba, Fakulta 
biotechnológie a potravinárstva SPU 
v Nitre
8. Právo,filozofia, politológia, sociológia 
_ Bc. Jaroslav Čollák, Právnická fakulta 
UPJŠ v Košiciach
9. Kultúra a umenie _ Bc. Jakub Viktorín, 
Filmová a televízna fakulta VŠMU 
v Bratislave
10. Ekonómia _ Ing. Mária Vojtková, MA, 
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
11. Šport _ Mgr. Danka Barteková, 
Fakulta politických vied a medzinárodných 
vzťahov UMB v Banskej Bystrici.

Top študentskou osobnosťou 2011/2012 
sa stala a cenu Prezidenta SR si prevzala 
Mgr. Marína Cihová z Ústavu experimen-
tálnej onkológie SAV v Bratislave, víťaz-
ka  kategórie Lekárske vedy, farmácia. Oce-
nenie získala za vedecký prínos v oblasti 
výskumu mezenchýmových kmeňových 
buniek a možností ich uplatnenia v protiná-
dorovej liečbe.

Mgr. Marína Cihová začala v Ústave ex-

perimentálnej onkológie SAV pracovať už 
ako študentka Prírodovedeckej fakulty UK. 
Pracovala v oblasti výskumu a využitia re-
trovírusových vektorov pre protinádorovú 
liečbu a obhájila aj diplomovú prácu s ná-
zvom Konštrukcia a testovanie nových retro-
vírusových vektorov. Po ukončení magister-
ského štúdia na Katedre molekulárnej bio-
lógie pokračovala v doktorandskom štúdiu 
v Ústave experimentálnej onkológie SAV. 
Kolektív, v ktorom Marína Cihová pracuje, 
sa venuje výskumu a využitiu dospelých 
mezenchýmových kmeňových buniek v pro-
tinádorovej génovej terapii. Nominovaná sa 
už štvrtý rok podieľa na výskume využitia 
mezenchýmových kmeňových buniek pri 
liečbe agresívnych mozgových nádorov.

Mária Cihová: „Venujem sa výskumu a vy-
užitiu dospelých mezenchýmových kmeňových 
buniek v protinádorovej liečbe, a to konkrétne 
liečbe glioblastomu, čo je najagresívnejší a naj-
bežnejší nádor mozgu. Kmeňové bunky dospe-
lé sú v podstate prítomné v každom tkanive 
tela, ale najviac ich je v tukovom tkanive alebo 
v kostnej dreni a my ich získavame vo výskume 
práve z tukového tkaniva. V našich experimen-
toch sa snažíme liečiť potkaní glioblastom, čo 
je v podstate model ľudského glioblastomu, 
a pritom sa snažíme čo najviac priblížiť reálnej 
situácii pacienta tak, aby to potom mohlo, ak 
to teda bude úspešné – a my vieme, že to úspeš-
né je –,v budúcnosti prejsť aj do klinickej praxe 
a priamo k pacientovi. Chcela by som sa ísť po-
zrieť do zahraničia, aspoň na nejaký čas a zís-
kať ďalšie skúsenosti, ale stále mám tú túžbu 
vrátiť sa späť na Slovensko. Verím, že aj tu sa 
dá robiť dobrá veda, a to aj napriek tomu, aké 
sú okolnosti našej vedy. Ja to považujem za 
veľkú škodu, keď naozaj talenty odchádzajú 
do zahraničia...“ 

(Red.) | Foto: Juraj Broš

ČESTNÍ HOSTIA ODOVZDÁVANIA OCENENIA 

ŠTUDENTSKÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKA – V PRVOM 

RADE ZĽAVA PREDSEDA SAV PROF. JAROMÍR 

PASTOREK, PREZIDENT SR IVAN GAŠPAROVIČ, 

VÝKONNÝ PREDSEDA ORGANIZÁCIE JCI SLOVAKIA 

MARIÁN MEŠKO A PODPREDSEDNÍČKA SAV PROF. 

DANIELA JEŽOVÁ.

SPOLOČNÁ FOTOGRAFIA OCENENÝCH ŠTUDENTOV S PREZIDENTOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
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Zlatá medaila a čestné plakety SAV

O c e n e n i e  v e d e c k ý c h  k v a l í t
Dňa 30. októbra 2012 odovzdal podpredseda 
SAV Juraj Lapin Čestnú plaketu SAV Dionýza 
Štúra za zásluhy v prírodných vedách prof. RN-
Dr. Vladimírovi Irovi, CSc., riaditeľovi Geo-
grafického ústavu SAV. Laudáciu predniesol 
člen Predsedníctva SAV Igor Túnyi.

Prof. V. Ira prednáša na Univerzite Ko-
menského v Bratislave a Univerzite Palackého 
v Olomouci. V rokoch 1994 – 1995 pôsobil na 
Univerzite v Cambridge a v r. 2001 na Univer-
zite v Göteborgu. Je autorom a spoluautorom 
viac ako 200 vedeckých prác, z toho 11 mono-
grafií. Vo svojej vedeckej práci sa venuje pre-
dovšetkým urbánnej geografii, behaviorálnej 
geografii, geografii času a geografickým as-
pektom udržateľnosti a kvality života. Počas 
svojej vedeckovýskumnej činnosti bol prof. Ira 
vedúcim mnohých projektov. Je predsedom 
redakčnej rady Geografického časopisu a ča-
sopisu Geographia Slovaca, ako aj členom re-
dakčných rád ďalších vedeckých časopisov. Je 
laureátom medzinárodných a domácich oce-
není, medzi inými Ceny Slovenskej akadémie 
vied za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu 
činnosť, udelenú kolektívu Geografického 
ústavu SAV za encyklopedické dielo Slovensko 
A-Ž.

———

Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologických 
vedách odovzdal v Košiciach 26. októbra t.r. 
doc. RNDr. Petrovi Pristašovi, CSc., z Ústavu 
fyziológie hospodárskych zvierat podpredse-
da SAV doc. Albert Breier.Plaketu ako výraz 
ocenenia jeho nesporných vysokých vedec-
kých a ľudských kvalít mu udelilo Predsedníc-
tvo SAV pri jeho príležitosti 50. narodenín.

Laudáciu na počesť oceneného predniesol 
člen Predsedníctva SAV doc. Juraj Koppel. 
Doc. P. Pristaš pôsobí v Ústave fyziológie hos-
podárskych zvierat SAV od roku 1993. Vo svo-
jej vedeckej práci sa venoval štúdiu reštrikč-
no-modifikačných systémov bachorových 
baktérií, následne sa zameral na oblasť mole-
kulárnej genetiky mikroorganizmov najmä vo 
vzťahu ku genetickej ekológii mikrobiálneho 

ekosystému tráviaceho traktu. Založil vedec-
kú školu orientovanú na štúdium mobilných 
génových elementov a mechanizmov šírenia 
génov v mikrobiálnej populácii. V tejto oblasti 
výskumu dosiahol so svojím tímom vynikajúce 
výsledky, čo prispelo k zaradeniu Ústavu fy-
ziológie hospodárskych zvierat SAV medzi po-
predné medzinárodné pracoviská zaoberajúce 
sa touto problematikou.

O vysokej kvalite vedeckej tvorby doc. 
P. Pristaša svedčia aj scientometrické údaje, 
84 publikácií vo WoK s viac ako 244 citáciami. 
Za súbor prác venovaných genetickej ekológii 
mikrobiálneho ekosystému tráviaceho traktu 
a bezpečnosti geneticky modifikovaných orga-
nizmov bol kolektív pod jeho vedením v roku 
2006 ocenený Cenou SAV za výsledky vedec-
ko-výskumnej činnosti. Doc. P. Pristaš sa aktív-
ne zapája aj do činnosti Snemu SAV, od roku 
2009 je členom výboru Snemu SAV a členom 
viacerých komisií P SAV.

———

Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologických 
vedách prevzal z rúk doc. Alberta Breiera 
8. novembra t.r. aj doc. RNDr. Ján Salaj, Dr-
Sc., riaditeľ Ústavu genetiky a biotechnológií 
rastlín SAV. Udelili mu ju pri príležitosti jeho 
životného jubilea – 60 rokov.

Ako v laudácii pripomenul doc. J. Koppel, 
jubilant po ukončení vysokoškolského štú-
dia pôsobil v Arboréte Mlyňany – v Ústave 
dendrobiológie SAV a od roku 1988 pracuje 
v Ústave genetiky a biotechnológií rastlín SAV 
v Nitre. V Arboréte Mlyňany sa venoval štruk-
turálnym a fyziologickým adaptáciám stáloze-
lených drevín na nízke teploty, v nitrianskom 
ústave sa zameral predovšetkým na cytologic-
ké a histologické charakteristiky reprodukč-
ného procesu rastlín v podmienkach in vivo 
a in vitro. V ostatných rokoch jeho hlavným 
vedeckým zameraním je štúdium štrukturál-
nych a molekulárnych aspektov somatickej 
embryogenézy rastlín. Zaviedol nové metodi-
ky na sledovanie expresie génov in situ, ktoré 
v rámci biológie rastlín vykonáva iba jeho pra-

covisko ako jediné na Slovensku. Docent Salaj 
je spoluautorom jednej domácej monografie, 
9 kapitol v knihách vydaných v zahraničí, viac 
ako 50 publikácií vo WoS s viac ako 400 SCI 
citácií. Vychoval piatich doktorandov. Ako 
externý učiteľ pôsobí dlhodobo na Katedre 
fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK 
aj na Fakulte biotechnológie a potravinárstva 
SPU v Nitre.

———

Pri príležitosti životného jubilea – 50 rokov 
prevzal 22. novembra t.r. Čestnú plaketu Jána 
Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách riaditeľ 
Ústavu pre výskum srdca RNDr. Miroslav Ba-
rančík, DrSc. Odovzdal mu ju podpredseda 
SAV doc. Albert Breier a laudáciu predniesol 
člen Predsedníctva SAV doc. Ladislav Petruš.

Ocenený, rodák z Trenčianskych Teplíc, 
študoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bra-
tislave. V roku 1987 nastúpil do Ústavu expe-
rimentálnej chirurgie SAV (terajší Ústav pre 
výskum srdca SAV). V roku 2000 sa stal samo-
statným vedeckým pracovníkom a vedúcim 
laboratória chémie proteínov. V roku 2010 ob-
hájil doktorskú dizertačnú prácu a v tom istom 
roku bol menovaný do funkcie riaditeľa ÚVS 
SAV. Vedecká práca Dr. Barančíka je zameraná 
na oblasť základného medicínskeho výskumu 
a problematiku súvisiacu s regulačnými a sig-
nálnymi mechanizmami zapojenými do odpo-
vedí živočíšnych buniek na rozdielne formy 
stresu a do procesov adaptácie na tento stres. 
V tejto problematike patrí medzi uznávaných 
odborníkov doma a v zahraničí. Dôkazom 
toho je jeho účasť na mnohých domácich aj 
zahraničných vedeckých podujatiach, ako aj 
spolupráca s viacerými vedeckými pracovis-
kami na Slovensku a významnými vedeckými 
pracoviskami v zahraničí. Dosiaľ publikoval 
viac ako 50 prác v časopisoch evidovaných 
vo WOS a 10 kapitol v monografiách. Jeho 
práce boli podľa databázy WOS citované viac 
ako 470-krát. Z hľadiska prínosu k rozvoju 
lekárskych vied je nezanedbateľné jeho pe-
dagogické pôsobenie a účasť na vedeckej vý-

OCENENÉHO PROF. VLADIMÍRA IRU (DRUHÝ ZĽAVA) PRIŠLI POZDRAVIŤ (ZĽAVA) 

PROF. MIKULÁŠ HUBA, PODPREDSEDA SAV JURAJ LAPIN, PROF. JÁN OŤAHEL 

A RNDR. MILAN LEHOTSKÝ. Foto: Juraj Broš

DOC. PETER PRISTAŠ (VĽAVO) 

S PODPREDSEDOM SAV DOC. ALBERTOM 

BREIEROM. Foto: K. Čižmáriková
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NOVÍ NOSITELIA ČESTNÝCH PLAKIET ĽUDOVÍTA ŠTÚRA ZA ZÁSLUHY 

V SPOLOČENSKÝCH VEDÁCH – SPRAVA ALEXANDRA JAROŠOVÁ, MÁRIA 

KOŠKOVÁ A MOJMÍR BENŽA. Foto Juraj Broš

chove. O prínose Dr. M. Barančíka pre rozvoj 
lekárskych vied svedčí aj cena Slovenskej fy-
ziologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu 
v roku 2005.

———

Podpredseda SAV Ľubomír Falťan odovzdal 
19. novembra t. r. Čestné plakety Ľudovíta 
Štúra za zásluhy v spoločenských vedách PhDr. 
Mojmírovi Benžovi, PhD., z Ústavu etnoló-
gie SAV, Mgr. Márii Koškovej, CSc., zo Sla-
vistického ústavu Jána Stanislava SAV a Mgr. 
Alexandre Jarošovej, CSc., z Jazykovedné-
ho ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Zlatú medailu 
SAV prevzala Oľga Danglová, CSc., z Ústavu 
etnológie SAV. Laudácie na počesť ocenených 
predniesol člen Predsedníctva SAV Miroslav 
Morovics.

Mojmír Benža, významný predstaviteľ etno-
lógie na Slovensku, je pracovníkom Ústavu 
etnológie SAV od roku 1980. Už v čase pôsobe-
nia v Slovenskom národnom múzeu v Martine 
spolupracoval s ÚEt SAV. Jeho záujem o et-
nickú problematiku sa začiatkom 90. rokov 
minulého storočia vyhranil dvoma smermi: 
na etnické menšiny na Slovensku a na sloven-
ské menšiny v zahraničí (výskum v Maďar-
sku, Rumunsku, Poľsku, na Ukrajine, v Srbsku 
a v Chorvátsku, ústiaci do syntetickej vedeckej 
práce Atlas tradičnej kultúry slovenských men-
šín v strednej a južnej Európe). Ako vedúci re-
alizačného kolektívu preukázal nielen potreb-
nú odbornú erudíciu a organizačné schopnos-
ti, ale predovšetkým veľkú empatiu k objektu 
bádania. Podieľal sa na najvýznamnejších pro-
jektoch etnologického výskumu na Slovensku 
realizovaných na prelome 20. a 21. storočia. 
Je i jeho zásluha, že Etnografický atlas Sloven-
ska získal v 1991 Národnú cenu SR za vedeckú 
prácu, Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 
v roku 1995 Cenu SAV i Medzinárodnú cenu 
Giuseppe Pitrého. Bol aj spoluautorom publi-
kácie Slovakia – European Contexts of the Folk 
Culture, ktorej slovenské vydanie bolo v roku 
2000 ocenené prémiou Literárneho fondu 
a Cenou SAV. PhDr. Mojmír Benža je význam-
nou a vedeckou obcou uznávanou osobnosťou 
etnológie a muzeológie nielen v rámci Sloven-
ska, ale i v stredoeurópskom priestore.

———

Mária Košková sa vo svojom hlavnom bá-
dateľskom zameraní venuje konfrontačným 

výskumom v oblasti slovensko-bulharskej le-
xikológie, frazeológie a gramatiky, lexikogra-
fickému spracúvaniu slovenskej a bulharskej 
slovnej zásoby. Postupne pôsobila v Bulhar-
skom kultúrnom a informačnom stredisku 
a na Veľvyslanectve Bulharskej republiky, kde 
viedla protokol a venovala sa prekladateľskej 
činnosti. Jej kariéra vedeckej pracovníčky sa 
začala v roku 1997, keď prišla do vtedajšieho 
Slavistického kabinetu SAV. Stala sa vedúcou 
výskumnej úlohy trojzväzkového Bulharsko-
-slovenského slovníka (neskôr koncipovanie 
hesiel realizuje sama). Toto dielo zapĺňa ci-
teľnú medzeru v poznávaní jazykových a kul-
túrnych kontaktov obidvoch národov. Prvý 
zväzok slovníka (2004) bol ocenený až troma 
cenami. Mária Košková je aj autorkou viace-
rých porovnávacích vedeckých štúdií a člán-
kov z oblasti bulharsko-slovenskej slavistickej 
jazykovednej problematiky. Aktívne sa venuje 
aj jazykovému prejavu bulharskej menšiny na 
Slovensku a jej jazykovým špecifikám, ktoré 
vznikajú pod vplyvom jazykovej interferencie. 
Vydala o. i. monografiu Z bulharsko-sloven-
skej frazeológie, v ktorej z viacerých aspektov 
konfrontuje frazeologické systémy bulharčiny 
a slovenčiny.

———

Alexandra Jarošová patrí medzi popredných 
slovenských jazykovedcov. Výsledky jej vedec-
kovýskumnej činnosti sú vzácne homogénne 
a zároveň sa vzájomne dopĺňajú. Svedčia o by-
tostnom záujme vedkyne o príslušnú vednú 
oblasť, ktorou je lexikológia a prekladová a vý-
kladová lexikografia, terminológia, gramatika 
či počítačová a korpusová lingvistika. V JÚĽŠ 
SAV pracuje od r. 1980. Podieľala sa na tvorbe 
významných lexikografických projektov, ako 
je napr. Veľký slovensko-ruský slovník. Napísa-
la početné štúdie o konfrontačnej lexikológii 
a ekvivalencii. V súčasnosti pôsobí ako vedúca 
oddelenia súčasnej lexikológie a lexikografie, 
ako vedúca projektu a hlavná spoluredaktorka 
a autorka viaczväzkového Slovníka súčasného 
slovenského jazyka, pri tvorbe ktorého sa pre-
javili jej výnimočné odborné, organizátorské 
a manažérske schopnosti. Do slovenskej jazy-
kovedy vniesla také závažné témy, ako je ana-
lýza slov s veľmi limitovanou lexikálnou spá-
jateľnosťou – monokolokabilné slová. Výrazný 
je jej prínos do frazeologickej teórie a spra-
covania typov ustálených spojení v úzkom 
prepojení s terminologickou problematikou 
viacslovných pomenovaní. Jej profesionálny 

záujem o jazykové zdroje a jazykové techno-
lógie súvisí aj s budovaním prvej lexikálnej 
databázy elektronických textov v JÚĽŠ SAV, 
ktoré A. Jarošová koordinovala v rámci gran-
tového projektu a ktorý v neskoršom vývine 
pokračoval ako projekt Slovenského národné-
ho korpusu.

———

Vedecký záujem Oľgy Danglovej sa sústredil 
najmä na tradičnú výtvarnú kultúru. Skúma-
nie tejto problematiky jednak rozšírila o nové 
kultúrno-historické kontexty – napríklad pri 
sledovaní vzťahu renesančného a barokového 
umenia k ľudovému umeniu, alebo ju sledo-
vala v širších temporálno-teritoriálnych rám-
coch. Hlavným výsledkom bola najmä syn-
tetická a moderne koncipovaná práca Dekor 
symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a eu-
rópsky kontext (2001), ktorá v slovenskej et-
nológii prestavuje prvý pohľad na vývoj škály 
vizuálnych motívov ako symbolov v tradičnom 
výtvarnom prejave Slovenska. Uplatnený prí-
stup vychádza z postulátov súčasnej modernej 
vizuálnej antropológie. Vedecky originálnym 
pohľadom na dekoratívnu a výtvarnú tradíciu 
– predovšetkým roľníckych spoločenstiev Slo-
venska v období približne 1850 až 1950 – je aj 
jej monografická publikácia Výšivka na Sloven-
sku – Embroidery in Slovakia z roku 2009. Ra-
dikálne politické zmeny v roku 1989 podnietili 
aj rozšírenie výskumného poľa O. Danglovej 
o nový tematický rámec, ktorým sa stali socio-
-ekonomické procesy a prejavy transformácie. 
Z hľadiska jej vedeckého smerovania patrí 
v tomto období ku kľúčovým problematika 
vývoja postsocialistickej spoločnosti, etnolo-
gická reflexia transformácie socialistického 
štátneho a kolektivizovaného poľnohospodár-
stva, skúmanie privatizácie a formovanie no-
vej vrstvy agropodnikateľov. K prácam so zá-
sadným prínosom k poznaniu celej uvedenej 
problematiky na Slovensku patrí monografia 
Slovenský vidiek : bariéry a perspektívy rozvoja 
(2006), ako aj viaceré vedecké štúdie publi-
kované v zahraničí. Záujem o problematiku 
priviedli O. Danglovú aj k medziodborovej, 
najmä etnologicko-sociologickej spolupráci. 
V spoluautorstve s V. Krivým vznikla aj mo-
nografia Svet mnohých „MY a ONI” : kolektívne 
identity na súčasnom Slovensku (2006).

Zdroj: Odd. vied SAV, K. Čizmáriková

DOC. RNDR. JÁN SALAJ 

S ČESTNOU PLAKETU SAV. 

Foto archív

OCENENÉMU RNDR. MIROSLAVOVI BARANČÍKOVI, 

DRSC., BLAHOŽELÁ PREDSEDNÍČKA VR ÚVS SAV 

MUDR. TATIANA RAVINGEROVÁ, DRSC. Foto: Juraj Broš
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Ústav polymérov SAV oslávil polstoročie svoje existencie

V y d o b y l  s i  p e v n é  m i e s t o 
v  s l o v e n s k e j  v e d e
Ústav polymérov SAV oslavoval 29. no-
vembra v Kongresovom centre Smolenice 
50. výročie svojho založenia. Jeho život sa 
začal písať 17. decembra 1962, keď sa La-
boratórium polymérov odčlenilo od Ústavu 
dreva, celulózy a chemických vlákien. Jeho 
zakladateľom a prvým riaditeľom bol Ing. 
M. Lazár, DrSc., ktorý v tomto roku oslávil 
svoje 85. narodeniny. Z Laboratória poly-
mérov vznikol v roku 1966 Ústav polymé-
rov SAV. Za polstoročie svojej existencie si 
Ústav polymérov SAV vydobyl významné 
postavenie v slovenskej vede a celosveto-
vé uznanie v oblasti polymérnej syntézy, 
charakterizácie, stabilizácie, degradácie, 
modelovania, kompozitných materiálov 
a biomateriálov. V súčasnosti patrí medzi 
popredné ústavy v štruktúre SAV.

Na oslavách sa zúčastnili súčasní a býva-
lí zamestnanci ústavu. K jubileu a k dosiah-
nutým úspechom zablahoželať a tento vý-
znamný míľnik v živote ústavu osláviť prišli 
aj vzácni hostia: predseda SAV prof. J. Pas-
torek spolu s manželkou prof. S. Pastoreko-
vou, podpredseda SAV za II. oddelenia vied 
doc. A. Breier, člen P SAV doc. L. Petruš, 
riaditeľ Ústavu makromolekulární chemie 
AV ČR v Prahe prof. F. Rypáček, riaditeľ 
Ústavu polymérnych materiálov FChPT 
STU prof. I. Hudec, riaditeľ Ústavu anorga-
nickej chémie SAV prof. P. Šajgalík, riaditeľ 
Chemického ústavu SAV Ing. M. Koóš, pod-
predseda Slovenskej chemickej spoločnosti 
doc. M. Drábik, prof. D. Bakoš z Ústavu po-
lymérnych materiálov FChPT STU a bývalý 
dekan FChPT STU, prof. Š. Toma z Katedry 
organickej chémie PriF UK a mnohí ďalší.

Oficiálnu časť osláv moderoval a účast-
níkov privítal predchádzajúci riaditeľ ústa-
vu Ing. J. Rychlý, DrSc. S vďakou a úctou si 

PRÍHOVORY 

POZVANÝCH 

HOSTÍ – ZĽAVA 

DOPRAVA: DOC. 

ING. L. PETRUŠ, 

DRSC., PROF. 

RNDR. Š. TOMA, 

DRSC., PROF. RNDR. 

J. PASTOREK, DRSC., 

ING. I. LACÍK, DRSC., 

ING. J. RYCHLÝ, 

DRSC., A PROF. ING. 

I. HUDEC, PHD.

J . P a s t o r e k  o s o b n o s ť o u  B r a t i s l a v y
Vydavateľstvo STAR production vyhlásilo v spolupráci s Bratislav-
ským kultúrnym a informačným strediskom druhý ročník ankety 
Osobnosť Bratislavy 2012. Výsledky slávnostne vyhlásili 28. no-
vembra 2012 v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca. 
Osobnosťou Bratislavy 2012 sa stali všetci nominovaní: prof. Šte-
fan Nosáľ, primárka 2. detskej kliniky Lekárskej fakulty UK Anna 
Hlavatá, herec a režisér Milan Lasica, herec František Kovár, pred-
seda SAV prof. Jaromír Pastorek, herec a riaditeľ divadla Aréna 
Juraj Kukura, generálna riaditeľka TV Markíza Zuzana Ťapáková, 
prvá dáma slovenského divadla – herečka Mária Kráľovičová a Ing. 
Vladimír Mráz.

„Človek bez snov je veľmi ochudobnený a vedec – ten nikdy ne-
smie prestať snívať,“ hovorí ocenený prof. Jaromír Pastorek, kto-
rého práca je priamym dôkazom toho, že aj na Slovensku, kde sú 
podmienky často obmedzené, sa dá robiť veda na svetovej úrovni. 
J. Pastorek sa zaslúžil o objav a definovanie bielkoviny, ktorá mô-
že pomôcť v boji proti rakovine. Je objaviteľom génu kódujúceho 
nádorovo asociovaný proteín. Venuje sa aj pedagogickej činnosti 
a výchove mladých vedeckých pracovníkov. Je členom viacerých 
vedeckých spoločností a držiteľom ocenenia Vedec roka Slovenskej 
republiky za rok 2001.
(red.)

minutou ticha pripomenuli zamestnancov, 
ktorí sa týchto osláv nedožili. Riaditeľ ústa-
vu Ing. I. Lacík, DrSc., vyzdvihol význam 
zakladateľov ústavu a poďakoval sa všet-
kým bývalým aj súčasným zamestnancom, 
pričinením ktorých ústav dosiahol súčasnú 
úroveň a ktorá predstavuje silný základ do 
budúcnosti. Po príhovoroch hostí predse-
da Vedeckej rady ÚPo SAV RNDr. P. Cifra, 
DrSc., a riaditeľ ústavu I. Lacík odovzdali 
Čestné medaily Ústavu polymérov SAV za-
mestnancom ústavu: doc. Ing. D. Bereko-
vi, DrSc., prof. Ing. T. Blehovi, DrSc., prof. 
RNDr, P. Hrdlovičovi, DrSc., prof. Ing. 
I. Chodákovi, DrSc., Ing. J. Pavlincovi, 
PhD., Ing. L. Rychlej, DrSc., Ing. J. Rychlé-
mu, DrSc., a prof. RNDr. J. Tiňovi, DrSc., 
ako aj čestným hosťom – prof. Ing. I. Hude-
covi, PhD., prof. RNDr. F. Rypáčkovi, CSc., 
a prof. RNDr. Š. Tomovi, DrSc., za ich vý-
znamný prínos pre rozvoj ústavu.

Pri príležitosti osláv vyšla kniha 50 rokov 
Ústavu polymérov SAV, ktorú spolu s I. La-
cíkom pokrstili predchádzajúci riaditelia 
J. Rychlý a prof. P. Hrdlovič. Na záver de-

ti zamestnancov ústavu, symbolická bu-
dúcnosť ústavu, priniesli slávnostnú tortu 
a dvojica tanečníkov Mgr. Z. Janigová a Ing. 
O. Toldy klasickými tancami ukončili sláv-
nostný program osláv.

Celá atmosféra, uvoľnený, príjemný 
a chvíľami dojímavý priebeh programu, či 
už pri odovzdávaní medailí za celoživotnú 
prácu alebo pri príchode detí pracovníkov, 
bola dôkazom toho najcennejšieho čím 
ústav disponuje: sú to múdri, vede odda-
ní ľudia v pracovnej oblasti a priatelia, pre 
ktorých ústav nie je len pracoviskom, ale 
miestom, kde sa môžu deliť o svoje radosti, 
starosti a úspechy s ľuďmi, ktorí sú si navzá-
jom blízki a vzájomne dôležití. Toto je jedna 
z hodnôt, ktorá je v súčasnej dobe vzácna 
a robí atmosféru ústavu jedinečnou.

Ústav polymérov SAV vykročil do svojej 
druhej polstoročnice. Verím, že bude na-
ďalej úspešne tvoriť svoje dejiny podložené 
priateľskou atmosférou, kvalitou vedeckej 
práce a vzdelávaním novej generácie od-
borníkov v makromolekulovej chémii.
Igor Lacík
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V Týždni vedy a techniky otvorilo dvere verejnosti vyše tridsať pracovísk SAV

V e d a  j e  p r á c o u  i  p o s l a n í m

Slovenská akadémia vied sa tak ako po 
minulé roky opäť zapojila do Týždňa vedy 
a techniky. Otvorené dvere pre verejnosť ma-
lo spolu až tridsaťpäť pracovísk SAV. Cieľom 
bolo ukázať širokej verejnosti, ako pracujú 
vedci, čo všetko súvisí s vedou a výskumom 
a vzbudiť záujem u všetkých vekových skupín. 
„Som veľmi rád, že sa Slovenská akadémia 
vied zapája každoročne do tejto aktivity. 
Chceme verejnosti ukázať, že veda nie je len 
našou prácou, ale aj naším poslaním. A naším 
záujmom je v prvom rade robiť vedu pre ňu,“ 
povedal predseda SAV Jaromír Pastorek.

V čase od 5. do 9. novembra 2012 pripra-
vili pracovníci SAV pestrý program. Okrem 
prednášok, besied, výstav si mohli návštev-
níci pozrieť laboratóriá a pracovné postupy 
výskumu. Zaujímavé prezentácie priamo 
v laboratóriu návštevníci uvideli napríklad 
v Ústave experimentálnej farmakológie a to-
xikológie SAV, v Ústave merania SAV, v Elek-
trotechnickom ústave SAV, v Parazitologic-
kom ústave SAV v Košiciach. Na spoznávanie 
dejín sa mohla verejnosť tešiť v Archeologic-
kom ústave SAV v Nitre alebo v Ústave de-
jín umenia SAV v Bratislave. Krásy jesennej 
prírody zase lákali v Arboréte Mlyňany SAV.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je 
pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR, v spolupráci s Centrom 
vedecko-technických informácií SR, Národ-
ným centrom pre popularizáciu vedy a tech-
niky v spoločnosti.

Na záver sa uskutočnil slávnostný galave-
čer, počas ktorého prebehlo  udeľovanie cien 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu 
SR a odovzdanie cien partnerov podujatia 
(pozri na inom mieste v čísle).

Čaro matematiky a chémie

Matematický ústav SAV otvoril 6. novembra 
2012 už po štvrtý raz dvere matematiky-
chtivým študentom z bratislavských gymná-
zií. Napriek tom, že v ústave nemajú unikát-
ne prístroje, prihlásili sa tri gymnáziá, aby si 

vypočuli naplánované prednášky popredných 
protagonistov ústavu, ale aj mladých kolegov. 
Napokon deň otvorených dverí navštívili štu-
denti nie z troch, ale až zo šiestich gymnázií 
a malá zasadačka ústavu začala praskať vo 
švíkoch. Študenti si v podaní prof. A. Dvure-
čenského mohli vypočuť, v čom je čaro mate-
matiky, Dr. S. Dobrev hovoril, čím sú zaujíma-
vé informačné siete, doc. R. Hajossy prekvapil 
študentov tým, že aj matematika pomáha pre-
pravovať zemný plyn a šetriť náklady. Veľmi 
obľúbenou témou pre každého mladého sú 
otázky šifrovania, do ktorého ich zasvätil doc. 
K. Nemoga a jeho doktorandka Ing. L. Lacko-
-Bartošová. Zapojenie mladej doktorandky sa 
ukázalo veľmi úspešné, lebo gymnazisti sa 
presvedčili, že aj mladí kolegovia vedia robiť 
zaujímavý matematický výskum.

Matematický ústav veľmi  potešil neo-
čakávaný záujem študentov bratislavských 
gymnázií. Riaditeľ ústavu prof. A. Dvurečen-
skij v tejto súvislosti podotkol: „Pripomínam, 
že vo svete rastie potreba matematiky, napr. 
novozvolený americký prezident B. Obama 
hlásal v nedávnych voľbách, že Spojené štáty 
potrebujú najať stotisíc učiteľov matematiky 
a vedy.  Preto nás záujem bratislavských štu-
dentov o matematiku teší, ale aj zaväzuje do 
budúcnosti.“

Desiatky až stovky študentov, ale aj iných 
návštevníkov chodilo vo štvrtok 8. novem-
bra po laboratóriách Chemického ústavu SAV 
a Ústavu anorganickej chémie SAV. Pracovní-
ci ústavou ich v rámci Týždňa vedy a tech-
niky privítali naozaj veľkolepo: okrem zau-
jímavých informácií a nových vedomostí im 
pripravili aj občerstvenie. Návštevníci mali 
po všetkých stránkach skvelý zážitok. V bio-
technologickom laboratóriu ChÚ SAV sa 
záujemcovia mohli dozvedieť, ako sa z bio-
katalyzátorov premenou látok tvoria naprí-
klad prekurzory liečiv, na čo slúži fermentor 
alebo dokonca ako sa pripravujú biobatérie.

O poschodie vyššie na oddelení hydro-
silikátov ÚACh SAV návštevníci pozorne 
počúvali, aké existujú horniny, o štruktúre 

minerálov, zaujímalo ich, na čo všetko sa 
používajú vo výrobe. Napríklad taká zubná 
pasta, krémy na pleť alebo liek na žalúdočné 
ťažkosti obsahujú prírodné ílovité materiály. 
Problematiku im okrem skúsených zamest-
nancov ústavu vysvetľovali doktorandi. „Je 
to skvelá príležitosť pre doktorandov vy-
skúšať si a osvojiť vysvetľovanie problema-
tiky študentom stredných škôl,“ skonštato-
val RNDr. Peter Komadel, DrSc. Ako názorná 
ukážka nechýbal ani prírodný kaučuk, o kto-
rom viacerí z návštevníkov vedeli, že sa pou-
žíva na výrobu pneumatík.

Chemické pokusy v praxi sú vždy pre 
laikov zaujímavým predstavením. Viaceré 
z tých základných prítomným predviedli 
opäť doktorandi. „Zaujala najmä chemická 
záhrada aj zapálenie kahanu bez použitia 
zápaliek či neviditeľné nápisy hydroxidom 
draselným na papieri, ktoré sa dajú odhaliť 
fenoftalínom,“ zhrnula Mgr. Magdaléna Do-
manická. Študenti aj iní návštevníci odchá-
dzali od chemikov s množstvom informácií, 
preto sa radi vrátia aj ďalšie roky.
Beáta Obradovičová | Foto: Juraj Broš

Posterový deň po dvadsiaty raz

Dňa 15. novembra sa konal v Ústave hydro-
lógie SAV jubilejný 20. posterový deň s me-
dzinárodnou účasťou: TRANSPORT VO-
DY, CHEMIKÁLIÍ A ENERGIE V SYSTÉME 
PÔDA – RASTLINA – ATMOSFÉRA, ako aj 
deň otvorených dverí. Posterové dni sú tra-
dičnou spoločnou akciou Ústavu hydrológie 
a Geofyzikálneho ústavu SAV v Týždni vedy 
a techniky, ktorá si už získala veľmi dob-
rý ohlas v hydrologickej komunite nielen 
na Slovensku, ale i v okolitých krajinách. 
Aj tento rok sa na podujatí zišlo vyše 100 

V MATEMATICKOM ÚSTAVE DO TAJOMSTIEV ŠIFROVANIA ZASVÄCOVAL MLADÝCH NÁVŠTEVNÍKOV DOC. 

K. NEMOGA.

PREDSEDA TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

TIBOR MIKUŠ S AUTORKAMI PUBLIKACIE MODEL RE-

PREZENTATÍVNYCH GEOEKOSYSTÉMOV NA REGIONÁL-

NEJ ÚROVNI, M. MOYZEOVOU A Z. IZAKOVIČOVOU.



11_12 | 2012    s p r á v y s a v     zo života SAV

10

účastníkov, ktorí si vypočuli prednášku doc. 
Šťastnej z Mendelovej univerzity v Brne na 
tému Influence of a certain global problem on-
to a biotic and an abiotic part of the landsca-
pe. Zaujímavým spestrením úvodnej časti bol 
krst monografie Ing. Viliama Nováka, DrSc., 
Evapotranspiration in the Soil-Plant-Atmo-
sphere System, ktorá vyšla tohto roku vo 
vydavateľstve Springer. Potom už nasledo-
vali diskusie pri posteroch o najnovších vý-
sledkoch riešených projektov, ktoré doteraz 
ešte neboli publikované. Z Posterového dňa 
vyšiel zborník recenzovaných príspevkov 
na CD a v tlačenej forme zborník abstraktov 
prezentovaných posterov.
Pavla Pekárová

Výskum priamo na človeku

Proces výskumu, opisy konkrétnych experi-
mentov, prednášky a ukážky práce s experi-
mentálnymi prístrojmi mohol vidieť každý, 
kto prišiel do Ústavu merania SAV v utorok 6. 
novembra. Študentov na exkurzii najviac za-
ujali konkrétne prístroje, ktoré im pracovníci 
ústavu predviedli aj v praxi. Prístroj na mera-
nie EKG, celotelový MR tomograf, či prístroj 
na meranie EEG, boli najväčšími lákadlami 
nielen pre študentov stredných a vysokých 
škôl. Takéto experimentálne merania sa bež-
ne vo výskume robia na človeku. „Napríklad 
na celotelovom MR tomografe sa robia expe-
rimenty skúmania krčnej chrbtice alebo hla-
siviek,“ vysvetľoval počas prezentácie študen-
tom prof. Ivan Frollo. Nasledovala prednáška 
o spracovaní EKG a jeho experimentálnych 
meraní. Kto mal záujem, mohol si priamo na 
mieste nechať zmerať aktivitu srdca, dokonca 
aj mozgu. Z výsledkov uvidel aj to, ako reagu-
je jeho mozog na obyčajné žmurknutie oča-
mi, alebo akú má hladinu alfa. Experimenty 
s ľudským mozgom idú v Ústave merania SAV 
až tak ďaleko, že vedci skúšajú, ako silou vôle 
pohnúť napríklad počítačovou myšou. Na pra-
covisku privítali nielen študentov stredných či 
vysokých škôl, ale aj zástupcov širokej verej-
nosti, ktorí sa zaujímajú o vedeckú prácu.

Farmakologický výskum je veľmi prospeš-
nou a nevyhnutnou súčasťou vedy, o čom sa 
každý návštevník presvedčil sám. Konkrétne 
mohli vidieť prístroj, ktorý skúma komfor-
mačné zmeny v proteínoch, spôsobujúce 
rôzne závažné ochorenia ako Alzheimerovu 
chorobu, degeneratívne poruchy či Parkin-
sonovu chorobu. Ďalším zaujímavým a roz-
siahlym výskumom v Ústave experimentálnej 
farmakológie a toxikológie SAV je hľadanie 
účinného liečiva na reumatoidnú artritídu. 
Je to zatiaľ neliečiteľné ochorenie. Návštev-
níci tohto laboratória mohli vidieť presný 
postup každodennej práce na tomto experi-
mente, ktorý potrvá dvadsaťosem dní. Nová 
skúmaná látka sa porovnáva už aj s tými, 
ktoré sú pre pacientov dostupné, aby sa zis-
tilo, či je účinnejšia.
Beata Obradovičová

Zaujímavá téma prilákala do Ústavu pre vý-
skum srdca SAV desiatky študentov z Gymná-
zia J. Hronca a študentov z Gymnázia Spoje-
nej školy Sv. Rodiny. Po oba dni si študenti 
na úvod vypočuli popularizačnú prednášku 
MUDr. J. Styka,CSc., Srdce a prevencia srd-

ŠTUDENTI SI POČAS DŇA 

OTVORENÝCH DVERÍ V ÚSTAVE 

PRE VÝSKUM SRDCA SAV 

VYSKÚŠALI SVOJE PRAKTICKÉ 

ZRUČNOSTI PRI PRÁCI 

S PIPETOU.

SÚČASŤOU TRASY EXKURZIE 

V NEUROBIOLOGICKOM 

ÚSTAVE SAV V KOŠICIACH BOLA 

AJ PREHLIADKA OPERAČNÉHO 

MIKROSKOPU.

ING. EMIL GAŽO Z ÚSTAVU 

EXPERIMENTÁLNEJ FYZIKY 

SAV VYSVETĽUJE PRINCÍP 

SUPRAVODIVOSTI, KTORÝ 

DEMONŠTROVAL NA 

LEVITUJÚCOM VLÁČIKU.

ŠTUDENTOV Z BRATISLAVSKEJ 

„ADLERKY“ V EXPOZÍCII STÁLEJ 

VÝSTAVY DEJÍN VÝPOČTOVEJ 

TECHNIKY NA SLOVENSKU 

SPREVÁDZAL ING. ŠTEFAN 

KOHÚT.
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covocievnych chorôb, v rámci ktorej sa do-
zvedeli o anatómii srdca, jeho funkcii a re-
gulácii činnosti. V ďalšej časti sa oboznámili 
s nevyhnutnosťou prevencie a s činnosťami, 
ktorými sa dá predchádzať vzniku srdcovo-
cievnych chorôb (fyzická aktivita, správna 
výživa a pod.), ako aj potrebe výskumu v tej-
to oblasti. Potom pracovníčka záchrannej 
služby oboznámila študentov so zásadami 
poskytovania prvej pomoci, obnovenia dý-
chania a činnosti srdca u dospelých a detí, 
pričom študenti mali možnosť prakticky si 
vyskúšať získané poznatky na figurínach.

S veľkým záujmom sa stretol taktiež ná-
učný kvíz, v ktorom si študenti mohli overiť 
svoje vedomosti o srdci. V rámci prehliad-
ky ústavu mali študenti možnosť vidieť film 
o činnosti izolovaného srdca potkana, oboz-
námiť sa s výskumnou činnosťou ústavu, 
s prístrojovým vybavením a niektorými prak-
tickými ukážkami laboratórnej techniky. Svo-
ju zručnosť si mohli overiť pri príprave vzorky 
na spektrálnom fotometri, zaujali ich obrázky 
z elektrónového a fluorescenčného mikrosko-
pu a iné pripravené zaujímavosti. Deň otvore-
ných dverí v ÚVS SAV mal pohodový a úspeš-
ný priebeh. Srdce zaujalo, o čom svedčí veľký 
záujem študentov, množstvo otázok a prísľub, 
že sa stretneme i v budúcom roku.
Miroslav Barančík

Veda pre všetkých 

Pod takýmto heslom v rámci Týždňa vedy 
a techniky usporiadali 7. novembra 2012 od-
borno-prezentačné popoludnie pracovníci 
Ústavu krajinnej ekológie SAV. Základom pre-
zentácie bolo predstavenie novej koncepcie 
ochrany prírody na báze reprezentatívnych 
geoekosystémov (REPGES). Koncepcia RE-
PGES bola v ÚKE SAV rozpracovaná v roku 
2005 a predstavená formou Atlasu REPGES 
Slovenska. Vzhľadom na to, že každá krajina, 
každý región je špecifickou jednotkou s osobi-
tými prírodnými podmienkami, s prírodným 
potenciálom, ale aj so špecifickými vrtochmi 
a ohrozeniami, bolo potrebné koncepciu roz-
pracovať na regionálnu úroveň. Pracovníci 
ústavu si za modelové územie zvolili okres 
Trnavu. Vybrali si ho preto, že v tomto území 
realizujú krajinnoekologický výskum od ro-
ku 1985. Okres Trnava  týmto bol zaradený 
do medzinárodnej siete lokalít pre dlhodobý 
ekologický výskum. Súčasťou podujatia bola 
aj prezentácia knižnej publikácie Izakovičová, 
Miklós, Moyzeová a kol.: Model reprezenta-
tívnych geoekosystémov na regionálnej úrovni. 
Publikáciu po obsahovej stránke uviedol jeden 
z autorov prof. L. Miklós a do praxe ju uviedol 
predseda Trnavského samosprávneho kraja 
Tibor Mikuš, ktorý ocenil množstvo informá-
cií, ktoré publikácia prináša a tiež návrh ma-
nažmentu na zachovanie a trvalo udržateľné 
využívanie a ochranu jednotlivých typov REP-
GES identifikovaných v regióne Trnava.
Z. Izakovičová, Ľ. Halada, E. Adamčeková

Svoje dvere verejnosti otvoril  6. novembra 
aj Ústav svetovej literatúry SAV v priestoroch 
na Konventnej ulici. Počas tohto podujatia 
sa riaditeľ ústavu prof. Adam Bžoch pokúsil 
zhodnotiť výsledky práce za rok 2012. Účast-
níci sa mohli oboznámiť s tromi tohtoroč-
nými číslami ústavného časopisu World Li-
terature Studies i s najnovšími publikáciami 

vedeckých pracovníkov ústavu, medzi nimi 
s monografickou prácou o elektronickej lite-
ratúre, ktorá vznikla v spoluautorstve B. Su-
wary a Z.Huzsárovej, slovakisticko-rusistický 
vedecký zborník viacerých autorov, ktorého 
editormi sú E. Maliti a J. Azarov, dvojdielnu 
monografiu J. Jankoviča o význame legen-
dy Grófa Zrínskeho ako príspevku k rozvoju 
slovensko-chorvátskych kultúrnych vzťahov, 
hispanistickú prácu M. Kučerkovej o ma-
gickom realizme v diele Isabel Allendeovej, 
monografiu D. Pucherovej o súčasnej afric-
kej diasporickej literatúre,  literárnovednú 
prácu R. Gáfrika o prínose sanskritskej li-
terárnej vedy či germanistické zborníkové 
štúdie M.Bátorovej a R.Mikuláša. Súčasťou 
podujatia bola prednáška A. Bžocha, v rámci 
ktorej predstavil nizozemskú literárnu mo-
dernu. Svoju pozornosť zameral predovšet-
kým na holandského neskorého modernistu 
Martinusa Nijhoffa a jeho básnickú skladbu 
Awater, najviac interpretovanú nizozemskú 
báseň 20. storočia. Napokon ešte zaznel slo-
venský preklad básne spolu s prianím, aby 
sa i naďalej v Ústave  svetovej literatúry SAV 
hodnotila práca vedeckých pracovníkov ako 
produktívna, inšpiratívna a kvalitná.
Terézia Benejová

V rámci Týždňa vedy a techniky Výpočtové 
stredisko SAV poukázalo na päťdesiatroč-
nú tradíciu vedecko-technických výpočtov 
v SAV, počnúc počítačom ZRA-1 v roku 1962 
a končiac (zatiaľ) superpočítačom POWER 
775, ktorý nesie meno Aurela Stodolu. Úbo-
há „zetera“, vtedy obdivovaný zázrak techni-
ky a úžasná vec v SAV, na ktorú sa hneď vrhli 
vedeckí pracovníci a učili sa programovať, je 
dnes vo forme súčiastok a dokumentácie sú-
časťou Stálej výstavy dejín výpočtovej techni-
ky na Slovensku, inštalovanej na spoločnom 
pracovisku VS SAV a TI SAV v Slušovickej ha-
le v areáli SAV na Patrónke.

Počas Týždňa vedy a techniky sa jeden deň 
– pondelok – venovali členom občianskeho 
združenia ACHO – Aktívne chvíle oddychu, 
ktorí voľné chvíle trávia stepovým a džezo-
vým tancom, ale tento oddych v ňom nachá-
dzajú mnohí „IT-čkári“. Záujem bol veľký. 
V stredu bol deň otvorených dverí, na ktorom 
sa zúčastnili záujemcovia z verejnosti a tri 
školské triedy z Gymnázia sv. Uršule, Spojená 
škola na Tignerovej ulici a štvrtáci z elektro-
technickej priemyslovky – Adlerky. V piatok sa 
zasa venovali bývalým zamestnancom Ústavu 
technickej kybernetiky (dnes UI SAV).
Štefan Kohút 

Veda nie je vôbec nudná, o čom sa presvedči-
li aj žiaci základných a stredných škôl počas 
Týždňa vedy a techniky v Ústave biochémie 
a genetiky SAV v Ivanke pri Dunaji. Laborató-
riá im sprístupnili 6. a 7. novembra. Stretnu-
tia so žiakmi ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke 
pri Dunaji sú už peknou tradíciou s názvom 
Vedci deťom – deti vedcom. Pracovníci ústavu 
sa im snažili cez názorné pokusy ukázať, že 
veda a výskum nie sú nudnými. Nielenže sa 
žiaci dozvedeli, ako sa skúma inteligencia 
a pocity pri zvieratách, ako kvasinky spô-
sobia, že cesto na koláče rastie, no mohli si 
niečo vyskúšať aj sami. Napríklad v balóni-
kovom pokuse s kvasinkami s prostredím na 
optimálne kvasenie a produkciu CO2. Veľký 
záujem už tradične vyvolali prednáška a vi-

deo o ivanských prepeliciach v kozme a naj-
mä stretnutie naživo s hlavným hrdinom vi-
dea – japonskou prepelicou. V jednotlivých 
laboratóriách ústavu žiakom doktorandi 
predviedli rôzne zaujímavosti vedeckej prá-
ce. Na záver, aby platilo aj to druhé – „deti 
vedcom“, žiaci dostali za úlohu spracovať 
svoje dojmy a predstavy o práci vedca vý-
tvarnou formou a autorov troch najvydare-
nejších prác odmenili knihou.

Stredoškolákov z 3. ročníka Evanjelic-
kého lýcea v Bratislave ivanskí vedci viedli 
k poznaniu, že veda je zmysluplná a pritom 
vzrušujúca práca a že kariéra vedca prináša 
aj v našich, zďaleka nie ideálnych podmien-
kach pocit z dobre odvedenej práce. Po pre-
zentácii výskumného programu ústavu štu-
dentom v bloku krátkych prednášok ukázali 
zaujímavosti výskumu. V prednáške Ľudský 
genóm v kuchyni: ako podomácky získať DNA 
z buniek sa zoznámili s ľudským genómom 
z trochu inej stránky, ako sa o ňom píše 
v učebniciach, a dozvedeli sa, ako sa dá izo-
lovať pomocou tých najjednoduchších po-
môcok. V prezentácii Sú vtáky rozumné? sa 
dozvedeli, že správanie vtákov je oveľa kom-
plexnejšie, ako si bežne myslíme a niektoré 
druhy sú schopné naučiť sa aj zložitým čin-
nostiam vrátane výroby a užívania nástrojov. 
Vo videoprezentácii Kozmická prepelica sa 
študenti zoznámili s japonskou prepelicou 
ako prvým pozemským vyšším organizmom, 
ktorý sa narodil v kozme.  V laboratóriách si 
študenti vyskúšali izoláciu vlastnej DNA po-
mocou „chemikálií“ bežne dostupných v ku-
chyni, oboznámili sa s princípmi detekcie po-
vrchových bielkovín na bunkách hovädzieho 
dobytka a pozreli si v reáli niektoré metódy 
výskumu učenia u vtákov. Deň otvorených 
dverí ÚBGŽ SAV sa skončil jednoznačným 
úspechom a hostia i hostitelia hneď aj preja-
vili záujem o ďalšiu spolupráca v budúcnosti.
I. Hapala

Chodia radi medzi akademikov

V prvý novembrový týždeň si všimli Koši-
čania zvýšený pohyb skupín detí a mládeže 
v okolí ústavov Slovenskej akadémie vied. 
Vysvetlenie je jednoduché – i tu sa konal 
Týždeň vedy a techniky 2012 a v rámci neho 
dni otvorených dverí. 

Dvere svojich laboratórií a pracovní ten-
toraz v Košiciach otvorili Detašované pra-
covisko Matematického ústavu, Neurobiolo-
gický ústav, Ústav materiálového výskumu, 
Parazitologický ústav a Ústav experimentálnej 
fyziky SAV. Na ich ponuku prísť na exkurziu 
zareagovali základné a stredné školy z Po-
pradu, Michaloviec, Krompách, Vranova nad 
Topľou, Bardejova, Sečoviec, samozrejme 
z Košíc a ďalších miest východného Sloven-
ska. Z najväčšej diaľky každý rok pravidelne 
pricestujú gymnazisti z Tisovca, ktorí majú 
stabilnú spoluprácu s Ústavom experimen-
tálnej fyziky SAV. Nechýbali ani tentoraz. 
Z miniankety, ktorú sme narýchlo urobili 
medzi školákmi, vyplynulo, že drvivá väč-
šina neberie tieto návštevy ako ulievanie 
sa z vyučovania. Radi chodia medzi akade-
mikov, vždy sa všeličo zaujímavé dozvedia 
a vedci ich presvedčia, že napríklad aj fyzika 
môže byť zaujímavá. Pochopiteľne, najväčšej 
obľube sa tešia praktické demonštrácie.
Katarína Čižmáriková
Foto: J. Broš, E. Kohútová
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Z výročného seminára II. oddelenia vied SAV

D ô l e ž i t o s ť  o t v o r e n ý c h 
d i s k u s i í
Septembrová akreditácia vedeckých orga-
nizácií, transformácia SAV a možné zmeny 
v organizačnej štruktúre II. oddelenia SAV 
boli témami výročného seminára vedec-
kých organizácií II. oddelenia SAV.

Konal sa v Smoleniciach v dňoch 30. a 31. 
októbra t. r.  Zúčastnení hovorili aj o blí-
žiacich sa voľbách do Predsedníctva SAV. 
Počas debát vzišlo niekoľko zaujímavých 
podnetov, ktorými sa orgány a ústavy II. od-
delenia vied SAV plánujú v blízkej budúc-
nosti zaoberať. Prítomní ocenili efektivitu 
takýchto stretnutí, na ktorých si vymieňajú 
informácie a postrehy o fungovaní praco-
vísk.

O témach diskutovali predseda SAV 
Jaromír Pastorek, podpredsedníčka SAV 
Daniela Ježová, podpredseda SAV pre II. 
oddelenie Albert Breier, člen predsedníctva 
SAV Juraj Koppel, riaditelia ústavov II. od-

Pamätná plaketa SAV prof. Mártonovi Jólankaiovi

V e d ú c a  o s o b n o s ť  p e d o l ó g i e

PODPREDSEDA SAV JURAJ LAPIN ODOVZDÁVA PROF. MÁRTONOVI JÓLANKAIOVI 

(VĽAVO) PAMÄTNÚ PLAKETU SAV.

Predsedníctvo SAV udelilo prof. Mártonovi Jólankaiovi z Maďar-
ska Pamätnú plaketu SAV. Dňa 12. novembra 2012 mu ju odovzdal 
podpredseda SAV Juraj Lapin. Laudáciu predniesol člen Predsed-
níctva SAV Igor Túnyi. Na slávnostnom odovzdávaní sa zúčastnili 
aj RNDr. Vlasta Štekauerová, CSc. a Ing. Viliam Nagy, PhD., z Ústa-
vu hydrológie SAV.

Prof. Márton Jólankai je pracovníkom Maďarskej akadémie vied 
ako poradca pre výskum, vývoj a verejnú správu a tiež riaditeľom 
Ústavu rastlinnej výroby v Szent István University, Gödöllő. Sférou 
jeho záujmu je vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva. Je ve-
dúcou osobnosťou pedológie, vodného hospodárstva a rastlinnej 
výroby Maďarskej akadémie vied a členom Európskej spoločnosti 
pre agronómiu, medzinárodnej výskumnej organizácie obrábania 
pôdy a členom redakčných rád Agrokémia és Talajtan, Növényter-
melés, Acta Agronomica Hungarica a Magyarország Kultúrflórája. 

Významnou aktivitou prof. M. Jolankaia je organizácia putov-
nej medzinárodnej konferencie Alpy Adria Scientific Workshop, kto-
rá sa v roku 2011 uskutočnila už po jedenásty raz. Od roku 2006 sa 
na tomto workshope zúčastňuje aj Ústav hydrológie SAV, pričom sa 
vytvorila veľmi dobrá a priateľská spolupráca medzi prof. M. Jó-
lankaiom a jeho kolegami a zamestnancami bratislavského ústavu. 
V roku 2008 sa siedme podujatie Alps Adria Scientific Workshop 
s veľkým úspechom organizovalo v KC Academia v Starej Lesnej 
(rekordný počet účastníkov – 600) a v roku 2012 v Smoleniciach. 

Aktivity prof. Mártona Jólankaia prispeli k úspechu našich ve-
deckých publikácií prinášajúcich dobré výsledky v Current Content 
a Scopuse. Systém organizácie Alps Adria Scientific Workshops na-
pomáha našim mladým vedcom v získavaní lepšej orientácie a pra-
xe v ich vedeckom výskume. Tieto podujatia sú dôkazom precíz-
nych organizačných schopností prof. M. Jolánkaia.

(I.OV SAV) | Foto: Michaela Španková

delenia, predseda Snemu SAV Ján Sedlák, 
členovia II. komory Snemu SAV, predse-
da akreditačnej komisie II. oddelenia vied 

a predsedovia príslušných hodnotiacich 
panelov.
(Zdroj: II. odd. vied SAV) 

NA VÝROČNOM SEMINÁRI VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÍ II. ODDELENIA SAV DISKUTUJE PREDSEDA SAV 

PROF. JAROMÍR PASTOREK, VPRAVO RIADITEĽ ÚSTAVU ANORGANICKEJ CHÉMIE SAV PROF. PAVOL 

ŠALGALÍK. Foto: R. Grznár
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Vedecké kapacity SAV prednášajú deťom 

V e d a  n i e  j e  n u d a
Veda nie je nuda – to  je motto Petržalskej 

super školy, na Slovensku ojedinelého 

projektu mestskej časti Petržalka 

v spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami 

Petržalka a odborným vkladom Slovenskej 

akadémie vied. V DK Zrkadový háj ju 25. 

októbra t. r. otvorili starosta MČ Petržalka 

Vladimír Bajan a predseda SAV Jaromír 

Pastorek.

Petržalská super škola je sériou deviatich 
prednášok vedeckých kapacít Slovenskej 
akadémie vied, vďaka ktorým sa žiaci 5. – 

9. ročníka petržalských základných škôl 
dostanú k novým vedeckým poznatkom 
z geografie, matematiky, chémie, fyziky, 
biológie, dejepisu, občianskej náuky či in-
formatiky vo vzťahu k Petržalke.

„Prostredníctvom tohto projektu žiaci 
našich škôl pochopia a spoznajú Petržalku 
inak ako doteraz a získajú nové informácie 
v rôznych prierezových oblastiach regionál-
neho vzdelávania priamo zo zdroja. Týmto 
moderným spôsobom  tiež zažijú vedu inak 
ako v školských laviciach, čo môže neskôr 
ovplyvniť aj ich rozhodovanie o vlastnej ka-
riére,“  povedal starosta Petržalky Vladimír 
Bajan, ktorý spolu s predsedom SAV Jaro-
mírom Pastorekom podpísal Memorandum 
o spolupráci.

Predseda SAV v tejto súvislosti pripo-
menul: „Dnešná mladá generácia je veľmi 
bystrá a vnímavá. Je preto dôležité rozvíjať 
ich záujem o vedu ako takú, a to zaujíma-

vou formou.“ A dodal, že práve v Bratislave 
sa nachádza prevažná väčšina vedeckých 
kapacít. Očakáva, že vedci na prednáškach 
dostanú od žiakov zvedavé otázky, čo je veľ-
kou inšpiráciou pre samotných vedcov.

Žiaci všetkých jedenástich petržalských 
základných škôl si budú môcť vypočuť té-
my ako napríklad Zemetrasenie vo svete 
a u nás (prof. Peter Moczo) či Čaro mate-
matiky – Petržalka v číslach (prof. Anatolij 
Dvurečenskij). Odborným garantom pro-
jektu za SAV je Peter Vršanský z Geologic-
kého ústavu SAV. Séria vedeckých pred-
nášok bude pokračovať do júna budúceho 
roka vždy s atraktívnou a nečakanou témou 
pre ďalšie ročníky, pričom kvalifikovanosť 
a odbornosť všetkých prednášok garantujú 
prominenti delegovaní Slovenskou akadé-
miou vied.

Michaela Španková

Pamätné plakety SAV odovzdal vo Zvolene pri príležitosti 55. na-
rodenín RNDr. Jánovi  Kulfanovi, CSc., a 50. narodenín Ing. Pet-
rovi  Zachovi, PhD., z Ústavu ekológie lesa SAV  podpredseda SAV 
doc. Albert Breier. Plakety ako výraz ocenenia ich nesporných vy-
sokých vedeckých a ľudských kvalít im udelilo Predsedníctvo SAV. 
Na  slávnosti 25. októbra t. r. na pôde ústavu sa zúčastnil aj člen 
Predsedníctva SAV doc. Juraj Koppel, ktorý predniesol laudácie.

 
RNDr. Ján Kulfan sa vo svojej vedeckej práci sa venuje viace-

rým aspektom ekológie hmyzu a bezstavovcov. Študoval zlože-
nie a distribúciu spoločenstiev húseníc motýľov a ďalších skupín 
hmyzu vývinovo asociovaných na smrek a iné lesné dreviny, v nie-
koľkých prácach analyzoval vplyv priemyselných imisií na hmyz 
(najmä na motýle) a skúma aj dopady kalamít v horských smre-
kových lesoch na bezstavovce. Je spoluautorom prvej komplexnej 
práce o ohrození a ochrane našich denných motýľov, Červeného 
zoznamu motýľov SR a autorom resp. spoluautorom metodických 

P a m ä t n é  p l a k e t y  e k o l ó g o m
a hodnotiacich prác o ohrozených a chránených druhoch motýľov. 
V medzinárodnom tíme riešil problematiku významu mŕtveho dre-
va v lesoch pre niektoré skupiny bezstavovcov. J. Kulfán je predse-
dom Vedeckej rady ÚEL SAV.

 
Ťažiskom vedeckej práce Ing. Petra Zacha je výskum hmyzu, 

najmä chrobákov v odumierajúcich a odumretých stromoch, venu-
je sa aj ekológii vtákov. Skúma medziročné zmeny vo výskyte pod-
kôrnikov v horskom smrekovom lese, zameriava sa aj na výskum 
biológie a ekológie celoeurópsky významných druhov chrobákov. 
Je autorom publikácie o kriticky ohrozenom druhu kováčika Am-
pedus quadrisignatus v strednej Európe, autorom, resp. spoluauto-
rom 127 vedeckých a odborných publikácií (z toho 25 CC), ktoré 
boli citované 204 krát (z toho 82 SCI citácií), i ďalších publikácií. 
Od r. 2000 je námestníkom riaditeľa ÚEL SAV.

(II. OV SAV) | Foto: archív 

ING. PETROVI ZACHOVI POBLAHOŽELAL K OCENENIU AJ DOC. JURAJ KOPPEL.RNDR. JÁN KULFAN PREBERÁ Z RÚK PODPREDSEDU SAV DOC. ALBERTA BREIERA 

PAMÄTNÚ PLAKETU SAV. 
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Postrehy zo sympózia Lignobiotech II 2012 v japonskej Fukuoke

PETER BIELY N o v á  v l n a  z á u j m u 
o  k o m p l e x n é  v y u ž i t i e  r a s t l i n n e j 
h m o t y

Japonská Fukuoka (ostrov Kyushu) v dňoch 
14. – 17. októbra 2012 privítalo účastníkov 
sympózia Lignobiotech II. Išlo o v poradí 
dvanáste podujatie venované biotechnoló-
giám využívaným pri spracovaní lignocelu-
lózy, ale iba druhé pod týmto názvom. Sym-
pózium, konané v trojročných intervaloch 
už od roku 1980, sa pôvodne volalo Inter-
national Conference on Biotechnology in the 
Pulp and Paper Industry (v skratke ICPPI). 
V roku 2010, keď sa konalo vo Francúzsku, 
došlo k skráteniu jeho dlhého názvu na Lig-
nobiotech, a aj k jeho novému číslovaniu. 
Narastajúca aktuálnosť výskumu komplex-
ného využitia rastlinnej biomasy si vyžiada-
la tiež skrátenie intervalu jeho usporadúva-
nia z troch na dva roky.

V kulisách záhrad 
Semiramidininých

Účasť na Lignobiotechu II mi umožnil me-
sačný pobyt na Graduate School of Agri-
cultural and Life Sciences, The Tokyo Uni-
versity. Na univerzitu ma pozval prof. Ma-
sahiro Samejima, vedúci katedry výskumu 
biomateriálov, na ktorej sa podobne ako my 
v Bratislave už niekoľko desaťročí zaobera-
jú mikrobiálnymi enzýmami degradujúcimi 
rastlinnú hmotu. Podujatia vo Fukuoke sa 
zúčastnilo 140 vedcov z 21 krajín. Organi-
zátori ich určite očakávali viac, predovšet-

kým zo susednej Číny a Kórey. Že by ich 
neúčasť bola dôsledkom súčasných sporov 
krajiny usporiadateľov so susedmi o ostro-
vy? Z východnej Európy prišla na podujatí 
okrem mňa Anikó Várnai z Maďarska.

Sympózium prichýlilo architektonicky 
unikátne kongresové a kultúrne centrum 
Acros Fukuoka (akronym pre Asian Cross 
Road Over the Sea of Fukuoka), ktoré má na 
južnej strane zelené terasy, akési novodobé 
záhrady Semiramidinine, a vyzerá ako zele-
ná hora. Terasy antického divu sveta určite 
nesiahali do takých výšok ako tie vo Fuku-
oke.

Na sympóziu odznelo 46 prednášok 
a bolo vystavených aj toľko posterov. S vý-
nimkou troch 35-minútových úvodných 
sekčných prednášok popredných vedcov 
z tejto oblasti výskumu (Dan Cullen, USDA, 
Madison, WI: Vincent L. Chiang, North Ca-
rolina University, NC: Harold L. Snyder, Du-
Pont China), všetky ostatné trvali 20 minút.

Komplexne využitie biomasy

Prvá časť programu sympózia bola veno-
vaná základnému výskumu v oblasti en-
zýmovej transformácie rastlinnej hmoty. 
Prednášky demonštrovali pokrok, ktorý 

AUTOR (TRETÍ SPRAVA V PRVOM RADE) S JAPONSKÝ-

MI KOLEGAMI..

UNIKÁTNE KONGRESOVÉ A KULTÚRNE CENTRUM ACROS FUKUOKA.

MOMENTKA Z ULICE 

OSTROVNEJ FUKUOKY – 

VÝLOV ÚHOROV.
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KONGRESOVÉHO 

CENTRA.

sa v posledných rokoch dosiahol analýzou 
mikrobiálnych genómov, sekretómov a pro-
teómov drevokazných húb. Posledné dva 
termíny označujú súbory bielkovinných 
katalyzátorov, ktoré mikroorganizmy pro-
dukujú s cieľom rozkladu rastlinnej hmoty. 
Sekvenovanie genómov poriadne zlacnelo 
a hlavne sa neuveriteľne urýchlilo, a tak 
spolu s novými technikami identifikácie 
bielkovín umožňuje vyhľadávať nové mik-
robiálne enzýmy degradujúce rastlinnú 
hmotu. Odzneli tiež príspevky o nových 
metódach šľachtenia mikroorganizmov 
využívaných na selektívnu transformáciu 
drevnej hmoty prípadne na selektívnu de-
gradáciu niektorých komponentov. Značnej 
pozornosti sa dostalo oxidatívnym bielkovi-
nám a enzýmom degradujúcich lignín a aj 
polysacharidy. Oxidatívne enzýmy štiepia-
ce polysacharidy, zvané polysacharidmo-
nooxygenázy, boli objavené iba nedávno. 
Predstavujú nové biokatalyzátory na zvyšo-
vanie účinnosti enzýmovej hydrolýzy celu-
lózy a jej konverzie na glukózu a bioetanol 
druhej generácie. Ide o bielkoviny, ktoré ka-
talyzujú štiepenie polysacharidov na inom 
princípe ako klasické hydrolázy. Ich aktívne 
miesto tvorí organokovový komplex dvoj-
mocnej medi, ktorý umožňuje oxidatívne 
štiepenie polysacharidových reťazcov po-
mocou kyslíka. Niektoré drevokazné huby 
majú vo svojom genóme až 20 génov kó-
dujúcich takéto bielkoviny, čo podčiarkuje 
ich významnú úlohu pri rozklade rastlinnej 
hmoty.

Pozornosť sa venovala tiež možnostiam 

zvýšenia účinnosti enzýmovej hydrolýzy ce-
lulózy klasickými celulázami. Účinnosť ce-
lulolytických enzýmov pri vysokej koncen-
trácii substrátu znižuje ich častý bimodulár-
ny charakter. Súčasťou takýchto celuláz je 
nielen katalytický modul, ale aj nekatalytic-
ký modul viažuci enzým na celulózu. Celu-
lózu viažuce domény je vhodné z takýchto 
enzýmov odstrániť a hydrolýzu uskutočňo-
vať iba katalytickými modulmi, ktoré sa ne-
lepia na substrát. Absencia nekatalytických 
domén takto uľahčuje recykláciu enzýmov, 
teda znižuje náklady na proces hydrolýzy.

Témou mojej prednášky vo Fukuoke boli 
nové poznatky o mikrobiálnych enzýmoch 
deacetylujúcich rastlinné hemicelulózy, čo 
je doména našej bratislavskej skupiny. Tie-
to enzýmy nachádzajú uplatnenie v prípa-
de biodegradácie hemicelulóz izolovaných 
nealkalickými postupmi frakcionácie rast-
linnej hmoty. Predúprava rastlinnej hmoty 
spôsobmi, v ktorých sa nepoužívajú alkálie 
likvidujúce esterové väzby v rastlinných po-
lysacharidoch, je z ekologického hľadiska 
prijateľnejšia.

Cielená genetická manipulácia 

Sympózium naznačilo, že výskum, cie-
ľom ktorého je uľahčiť enzýmový rozklad 
drevnej hmoty, sa uberá aj smerom k zme-
ne chemického zloženia rastlinnej hmoty. 
Aplikuje genetickú manipuláciou procesov 
biosyntézy bunkových stien rastlín, ktorá 
vedie k znižovaniu obsahu lignínu, k modi-

fikovanej štruktúre stien, ktorá bude menej 
odolná voči sacharifikujúcim enzýmom. Na 
sympóziu zaujali pokusy o metabolické in-
žinierstvo topoľa, ryže aj modelovej rastli-
ny Arabidopsis thaliana. Jeden z prístupov 
je genetický zásah do metabolických dráh, 
zásah, ktorý vedie k modifikácii stavebných 
jednotiek lignínu tak, aby strácali schop-
nosť polymerizovať, a tak znižovať nežiadu-
ci vplyv tejto nesacharidovej zložky na re-
zistenciu rastlinných bunkových stien voči 
sacharifikujúcim enzýmom. Zaujímavé, že 
všetky príspevky týkajúce sa cielenej zmeny 
zloženia bunkových stien genetickými ma-
nipuláciami pochádzali buď z USA, alebo 
Japonska, čo potvrdzuje nastúpený trend 
týchto krajín pokračovať v genetických ma-
nipuláciách rastlín.

Záver sympózia naznačil nové možnosti 
využívania lignínu na výrobu chemikálií, 
detergentov a kyslík viažucich prísad do 
baliacich materiálov. Predstavitelia priemy-
selných firiem referovali o nových proce-
soch predúpravy rastlinnej hmoty pred jej 
enzýmovou degradáciou, ako aj o nových 
vysokoúčinných enzýmových preparátoch 
degradácie rastlinnej hmoty. Výsledky vý-
skumu, ktoré odzneli, jednoznačne vedú 
k zlepšeniu súčasných možností frakcio-
nácie, biodegradácie a biokonverzie ligno-
celulózy a jej zložiek. Z pohľadu reálnych 
možností výroby bioetanolu druhej generá-
cie sympózium vyznelo veľmi optimisticky.

Zaujímavý program sympózia prebiehal 
prakticky bez prestávky denne do nesko-
rých hodín, takže účastníci nedostali žiad-
nu možnosť na prehliadku tohto menej zná-
meho, ale významného japonského mesta 
na ostrove Kyushu, čo bolo ľúto hlavne tým, 
ktorí pricestovali zo značných diaľav a od-
lietali hneď po sympóziu. Účastníci si pre-
to odnášali so sebou väčšinou iba obrázky 
nočnej Fukuoky.

Japonské nobelovské očakávania

Na sympóziu rezonovala však aj iná vý-
znamná udalosť japonskej vedy. Niekoľko 
dní pred jeho otvorením získali Shinya Ya-
manaka z Kyoto University a Brit John B. 
Gurdon z University of Cambridge spolu 
tohtoročnú Nobelovu cenu za fyziológiu 
a medicínu – za vybudovanie základov re-
generatívnej medicíny využitím kmeňových 
buniek. Japonskí vedci očakávali aj No-
belovu cena za chémiu, a to pre Sumio Iji-
ma, profesora Meijo University of Nagoya, 
protagonistu uhlíkových nanotrubíc, dnes 
kľúčového materiálu v nanotechnológiách. 
Sumio Ijima ju však tento rok nedostal, 
možno nabudúce... Dve Nobelove ceny pre 
Japonsko v jednom roku by bolo azda prive-
ľa. Sympózium Lignobiotech III bude v roku 
2014 v druhom najväčšom čílskom meste 
Conceptión, ktoré sa preslávilo hlavne ze-
metraseniami. Definitívny termín podujatia 
sa ešte neurčil.

Foto: autor

(Autor, RNDr. Peter Biely, DrSc., je vedeckým 
pracovníkom Chemického ústavu SAV.)
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Napriek nesporným úspechom 

v diagnostike a terapii je pri ochorení 

AIDS veľa nezodpovedaných otázok. 

Bez odpovedí na tieto otázky nemožno 

očakávať úspešnejšiu liečbu pacientov. 

Silným argumentom pre toto tvrdenie 

je fakt, že zatiaľ sa nedá zastaviť 

celosvetové šírenie AIDS, najmä nie 

v Afrike a Ázii.

Všeobecne sa akceptuje, že retrovírus HIV je 
jediným pôvodcom AIDS a bol prenesený na 
ľudí z opíc v Afrike cestou náhodných kon-
taktov pred približne 35 – 50 rokmi. Aj keď 
toto tvrdenie nie je dostatočne dokázané, je 
odborníkmi všeobecne akceptované. Teda 
až na výnimky, ako sú Duesberg, Rasnick 
a iní, ktorí tvoria silnú opozíciu dogme HIV 
rovná sa  AIDS. Viacerí z týchto oponentov 
sa však prezentujú inou dogmou, že vírus 
HIV vôbec neexistuje, alebo ak áno, nie je 
zodpovedný za AIDS. Podobne, ako zástan-
covia dogmy HIV = AIDS majú na svoje tvr-
denia veľa argumentov. Kde je teda pravda?

Táto situácia vyzýva k tomu, aby sa bo-
jovalo proti AIDS oveľa komplexnejšie a je 
nevyhnutné prekonať všetky dogmy a tabu, 
ktorými je toto ochorenie obklopené. A na-
vyše je potrebné akceptovať aj iné faktory, 

Kľúčová úloha baktérií v AIDS – nová AIDS hypotéza

VLADIMÍR ZAJAC D o b r á  s p r á v a  n i e l e n 
p r e  A f r i k u

Projekt na obnovu oblastí zasiahnutých rádioaktivitou

Š a n c a  p r e  t í m  M . H a j d u c h a
Tím Dr. Martina Hajducha z Ústavu genetiky a biotechnológií rast-
lín SAV v Nitre pozval Severoatlantický pakt vypracovať projekt 
v rámci programu Veda pre mier. Projekt bude zameraný na obnovu 
rádioaktivitou zasiahnutých oblastí, ktoré môžu vzniknúť naprí-
klad teroristickým útokom s použitím rádioaktívnych látok. Využí-
vať sa budú viacročné skúsenosti tímu Dr. M. Hajducha z výskumu 
rastlín v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti so špeciálnym zreteľom 

na využitie rastlín schopných ekonomickej obnovy zasiahnutých 
oblastí. Vedci na vypracovanie projektu získali predbežný grant 
v hodnote 7 000 eur, z ktorého sa bude hradiť plánovacie stretnutie 
v Nitre za účasti ukrajinských vedcov a obhajoba projektu v sídle 
NATO v Bruseli.

 
Zdroj: ÚGBR SAV

nielen HIV, ktoré sa môžu podieľať na tom-
to ochorení. 

Pred viac ako 20 rokmi pri práci v teré-
ne na diagnostike leukózy pri hovädzom 
dobytku, ktorá je indukovaná retrovírusom 
BLV, mi napadla „kacírska“ myšlienka, že 
baktérie by mohli prenášať BLV. Postup-
ne sme zistili genetickú informáciu BLV 
v baktériách infikovaných kráv. Počas stáže 
v laboratóriu prof. F. Wong-Staala na uni-
verzite v San Diegu (USA) som našiel HIV 
genetickú informáciu, až s 90-percentnou 
podobnosťou s príslušnými HIV-1 sekven-
ciami, v baktériách a kvasinkách u AIDS 
pacientov z USA a následne zo Slovenska, 
ale aj u HIV pozitívnych detí z Kene a Kam-
bodže. V materiáloch týchto pacientov sme 
našli aj HIV podobné bielkoviny. Zistili sme, 
že tieto baktérie sú schopné prekonávať pri-
rodzené bariéry organizmu, vstupovať do 
ľudských buniek, najmä imunitných (lym-
focytov). Na základe našich výsledkov sme 
dospeli k týmto záverom:

1.  HIV je v ľudskej populácii od počiatku 
našej existencie. Zdedili sme ho od na-
šich predkov.

2.  Baktérie a kvasinky sú prirodzenými 
hostiteľmi HIV genetickej informácie.

Príčina ochorenia AIDS je výsledkom 
globálnych zmien v našej črevnej mikrofló-
re v dôsledku nadmerného užívania anti-
biotík, liekov, drog a zmien v životnom štýle 
– homo a análny sex. Ich vplyvom sa poru-
šila stáročiami tvorená rovnováha medzi 
patogénnymi a nepatogénnymi baktériami 
v črevnom trakte, ktorá je základom našej 

existencie. Patogénne baktérie sa premno-
žili, prekonali orgánové bariéry, prenikli do 
organizmu a tie, ktoré niesli HIV informá-
cie, napadli lymfocyty, zoslabili imunitný 
systém a vyvolali imunodeficienciu. Rezo-
lútne odmietam dogmu, ktorá odôvodňu-
je pandémiu AIDS prenosom retrovírusu 
z opíc na ľudí v Afrike počas posledných 
35 – 50 rokoch ako dôsledok ich náhodných 
kontaktov. A to je dobrá správa pre Afriku. 
Hypotéza dáva odpovede na väčšinu dote-
raz nezodpovedaných otázok a otvára nové 
perspektívy v diagnostike a najmä v terapii 
AIDS, ktorá spočíva v likvidácii baktérií ob-
sahujúce HIV, čo je pre pacientov nie veľmi 
zaťažujúce.

Veľká časť výsledkov dosiahnutých na-
ším kolektívom týkajúcich sa zistenia HIV-
-podobných genetických informácií a HIV-
-podobných bielkovín bolo publikovaná 
v odborných zahraničných časopisoch a sú 
aj kapitolou v knihe Microbes, viruses a pa-
rasites in AIDS, ktorú som editoval. Naše 
výsledky, a na nich založenú hypotézu, som 
posledne prezentoval v Las Vegas (august 
2012) na II. celosvetovej virologickej kon-
ferencii, kde sa stretla s veľkým ohlasom 
(Dr. Qianjun Li, University of Alabama, Dr. 
M. Mandu Baba, University of Maiduguri 
Teaching Hospital, Nigeria). Viacerí vedci 
– prof. Z. K. Khan a iní z Drexel University 
College of Medicine, Philadelphia) – to na-
zvali revolúciou v AIDS.

(Autor, doc. RNDr. Vladimír Zajac, CSc., je 
pracovníkom Ústavu experimentálnej onkológie, 
SAV.) 
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ČÍNSKI HOSTIA – PROG-

NOSTICI S PRACOVNÍKMI 

ÚSTAVU ORIENTALISTIKY 

SAV. Foto archív ÚO SAV

Návšteva významných čínskych vedcov v Ústave orientalistiky SAV

P o z i t í v a  v z á j o m n e j 
i n f o r m o v a n o s t i
Ústav orientalistiky SAV hostil v dňoch 

22. – 28. októbra 2012 významných čín-

skych vedcov-prognostikov, a to riaditeľa 

Ústavu pre výskum Ruska, východnej 

Európy a Centrálnej Ázie (Institute of 

Russian, East Europe and Central Asian 

Studies) prof. Zhu Xiaozhonga (Ču Siao-

čung), ekonomického námestníka tohto 

ústavu prof. Li Jinfenga (Li Ťinfeng), 

ktorých sprevádzala popredná čínska 

slovakistka-politologička, odborníčka 

na výskum moderných dejín a súčasnosti 

Slovenskej republiky i Českej republiky, 

docentka Jiang Li (Ťiang Li).

Hlavným podnetom návštevy bola už viac-
ročná výborná vzájomná vedecká spoluprá-
ca oboch pracovísk. Jej súčasťou bola z na-
šej strany účasť nášho vedeckého pracovní-
ka Gabriela Pirického na dôležitom vedec-
kom fóre Čína – krajiny strednej a východnej 

Európy, ktoré v dňoch 24. – 26. septembra 
2011 v Pekingu usporiadal práve tento ústav 
a na ktorom náš islamista a turkológ pred-
niesol prednášku The Turkish Integration 
into the EU and the Islamic Religion. O me-
siac neskôr prednášala slovenská sinologič-
ka Marina Čarnogurská v tomto ústave na 
tému: Náboženská moc a vplyv Svätej Stolice 
na život v Slovenskej republike, demonštrova-
ná Základnou zmluvou medzi Slovenskou re-
publikou a Svätou stolicou. Z čínskej strany 
treba spomenúť predovšetkým mnohoroč-
né konzultácie doc. Ťiang Li so slovenskými 
historikmi i politológmi a zbieranie potreb-
ného historického, politologického a socio-
logického materiálu pre jej knihu Slovensko, 
ktorá bola v Číne vôbec prvou publikáciou 
o našej krajine, a neskôr i pre jej ďalšie ve-
decké práce o Slovensku a o jeho význame 
na geopolitickej mape strednej Európy.

Ústav pre výskum Ruska, východnej 
Európy a Centrálnej Ázie Čínskej akadé-
mie spoločenských vied (spolu s viacerými 
ďalšími ústavmi tejto akadémie) je záro-
veň poradným orgánom vlády ČĽR, a teda 
akékoľvek, hoci len letmé, poznatky týchto 
troch špičkových predstaviteľov spome-
nutého ústavu o súčasnej situácii v našej 
geopolitickej oblasti môžu mať dôležitý po-
radenský dosah aj na smerovanie a kvalitu 
čínsko-slovenských vzájomných vzťahov 
na vládnej úrovni. Naopak, ich informácie 
o aktuálnej politike Číny voči Európskej 
únii, či konkrétne voči krajinám strednej 
a východnej Európy, môžu zasa význam-

ne posilniť a prehĺbiť slovenské vedomosti 
o prognózach čínskych záujmov v našom 
geopolitickom regióne. Preto sme prof. Zhu 
Xiaozhonga požiadali o prednášku na tému 
vzťahov Číny a centrálnej a východnej Euró-
py v zrkadle histórie i súčasnosti, ako aj ich 
ďalšia budúca perspektíva, ktorú predniesol 
na pôde SAV tým vedeckým pracovníkom 
a doktorandom Ústavu orientalistiky SAV, 
Historického ústavu SAV i Sociologického 
ústavu SAV, ktorí o to prejavili záujem. V si-
tuácii rastúceho geopolitického významu 
Číny vo svete, a teda i v Európe, to bola nie-
len pre nás, ale aj pre našu súčasnú realitu 
veľmi dôležitá prednáška. Nielenže zmapo-
vala najnovší historický vývoj vstupu ČĽR 
na modernú svetovú mocenskú i hospodár-
sku scénu, ale poodhalila viaceré podstatné 
veci z perspektívy ďalšieho vývoja vplyvu 
Číny i jej kľúčových mocensko-hospodár-
skych pák na formovanie sa dnešného glo-
bálneho sveta, s detailným dosahom i na 
konkrétne pomery v strednej a východnej 
Európe. Výborná informovanosť a argu-
mentácia prof. Zhu Xiaozhonga vo vedomí 
poslucháčov, zdá sa, prelomila aj ich možnú 
nedôveru voči politike ČĽR v súčasnom sve-
te a po prednáške podnietila zaujímavú dis-
kusiu. Prednáška bola zároveň aktuálnou 
odpoveďou všetkým tým našim politickým 
či kultúrnym predstaviteľom, ktorí nedoká-
žu pochopiť význam a historickú dôležitosť 
dobrej kultúrnej spolupráce a prospešnosti 
geopolitickej orientácie našich krajín nie-
len na západnú Európu a USA, ale aj na 
dve ďalšie súčasné svetové veľmoci – Rusko 
a ČĽR.

Veľká medzinárodná vedecká konferen-
cia usporiadaná v najbližších rokoch na tú-
to tému Slovenskou akadémiou vied spolu 
s Čínskou akadémiou spoločenských vied 
by mohla byť preto veľmi užitočným príno-
som nielen pre celú našu spoločenskovednú 
obec, ale aj pre stredoeurópsku politickú 
verejnosť a určite by mohla progresívne pri-
spieť k ozdraveniu nášho pohľadu na Čínu 
ako aj k zlepšeniu našich názorov na novo-
vznikajúci stav polarizácie moci vo svete, 
v ktorom sa už hlavná os medzinárodných 
záujmov centruje úplne iným smerom, než 
na aký sme boli zvyknutí v nedávnej minu-
losti.

 Marina Čarnogurská
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Za svojím devätnástym zatmením Slnka putoval Dr. V. Rušin tentoraz do Austrálie

K e ď  j e  p o č a s i e  l o t é r i a . . .
Pracovník Astronomického ústavu SAV 
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., sa nedávno vrá-
til zo svojho devätnásteho pozorovania za-
tmenia Slnka. Tentoraz sa za nim vybral do 
ďalekej Austrálie. O tom, aké výsledky malá 
slovenská expedícia, v ktorej bol ešte pracov-
ník AsÚ SAV Dr. Metod Saniga a Dr. Pavol Ra-
pavý, riaditeľ Hvezdárne v Rimavskej Sobote, 
dosiahla, sme sa s V. Rušinom pozhovárali.

S akými výskumnými zámermi ste sa 
vybrali za zatmením do východnej 
Austrálie?
Ako je všeobecne známe, úplné zatmenia 
Slnka sú jedinečnou príležitosťou na pozo-
rovanie bielej a emisnej koróny s vysokým 
rozlíšením. Biela koróna vo výške do dvoch 
polomerov nad fotosférou Slnka sa nedá 
pozorovať ani pomocou koronografov na 
kozmických sondách SOHO a STEREO. 
Náš výskumný program bol koordinovaný 
v rámci pracovnej skupiny „Solar eclipses“ 
pri Medzinárodnej astronomickej únii. Za-
meriaval sa na výskum jemných štruktúr 
bielej koróny s teoretickým rozlíšením oko-
lo 20 oblúkových sekúnd, to je okolo 15 tisíc 
kilometrov na Slnku, a ich spojením s útvar-
mi vo fotosfére Slnka a rozdelením mag-
netických polí. Na tento cieľ nám slúžil zr-
kadlový teleobjektív Samyang s ohniskovou 
dĺžkou 80 cm. Záznam pozorovania sa robil 
automaticky s digitálnymi aparátmi Canon 
EOS 5D MarkII, EOS 50D a EOS 550D po-
mocou špeciálneho programu, ktorý nám 
pripravil prof. RNDr. M. Druckmüller, DrSc.

Náš druhý experiment bol zameraný na 
štúdium emisnej spektrálnej čiary 530,3 nm 
(zelená koróna). Na tento experiment sme 
používali dva teleobjektívy s ohniskovou dĺž-
kou 50 cm a úzkopásmovymi filtrami s po-
lošírkou priepustnosti 0,15 nm s pracovnou 
teplotou 45º C. Jeden teleobjektív je nasta-
vený na vyššie uvedenú vlnovú dĺžku, druhý 
na spojité pozadie (kontinuum) v blízkej 
vzdialeností emisnej spektrálnej čiary. Je to 
z toho dôvodu, že na intenzitu emisnej koró-
ny prispieva aj spojité spektrum, a ak chce-
me určiť teplotu a hustotu tejto spektrálnej 
koróny, musíme poznať jej „čistú“ intenzitu, 
ktorá sa získa odpočítaním pozadia od svetla 
koronálnej čiary. Kým v prvom experimente 
svetlo bielej koróny je výsledkom rozptylu 
žiarenia fotosféry na voľných elektrónoch, 
v druhom prípade ide o vlastné svetlo ko-
róny, ktoré vzniká preskokom elektrónu 
z vyššej na nižšiu hladinu trinásťkrát ionizo-
vaného železa (Fe XIV). Korónu tvorí štvrté 
skupenstvo hmoty – plazma, ktorej teplota je 
od 1 do 5 miliónov Kelvinov.

Popri štúdiu morfologických a fyzikál-
nych vlastností bielej a emisnej koróny pre 
dané zatmenie, ktoré sú určené rozlože-
ním magnetických polí na povrchu Slnka, 
je veľmi dôležité aj hľadanie zmien koróny 

s fázou cyklu slnečnej aktivity, ktorej stred-
ná perióda je okolo 11 rokov, a tiež medzi 
cyklami. Ako vieme, súčasný cyklus slneč-
nej aktivity v porovnaní s predchádzajúcimi 
cyklami je veľmi nízky, a nie je jasné, či túto 
skutočnosť bude odzrkadľovať aj koróna.

Tentoraz bola príroda proti vám. Slnko 
zastrel mrak... 
Výber pozorovacieho stanovišťa sa robí dl-
ho pred skutočným zatmením Slnka (ešte 
doma). Nebolo to inak ani tentoraz. Naša 
expedícia bola súčasťou väčšej americkej 
expedície, ktorú organizoval a viedol prof. 
J. M. Pasachoff z Williams College a výber 
miesta robil ešte koncom roka 2011. Vtedy 
bolo potrebné rezervovať ubytovanie, o kto-
ré bol v páse totality v Austrálii mimoriadne 
veľký záujem. Mesačný tieň po „pevnine“ 
totiž prechádzal len malým kúskom severo-
východnej Austrálie a potom pokračoval po 
Tichom oceáne smerom k brehom Čile, kde 
sa pri západe Slnka zatmenie skončilo. Lov-
ci zatmení po tomto zatmení boli už „hlad-
ní“, pretože v minulom roku nebolo úplné 
zatmenie Slnka, hoci boli štyri čiastočné 
(jedno z nich sme videli aj u nás). Z lodí sa 
síce koróna pozorovať dá, ale nie na vedec-
ké účely, a tak sa profesionálni astronómo-
via koncentrovali práve na toto územie.

Miesto zatmenia sa vyberá podľa prav-
depodobnosti pekného počasia, dostupnos-
tí a dĺžky úplného zatmenia. Naše vybrané 
pozorovacie miesto bolo v dedine Trinity 
Beach (cca 3 500 obyvateľov), ktorá sa na-
chádza asi 20 km od mesta Cairns, správ-
neho strediska tejto zaujímavej a svetozná-
mej, turisticko-atraktívnej tropickej oblasti. 
Ubytovaní sme boli v luxusnej budove Vue 
Apartmens na 5. poschodí, kde sme mali aj 
svoje pozorovacie stanovište. Dedina Trini-
ty Beach je rozľahlá, ako napokon všetko 
v Austrálii, a náš apartmánový dom sa na-
chádzal hneď vedľa pláže. Piate poschodie 
na pozorovanie bolo celkom optimálne, 

keďže úplné zatmenie Slnka nastalo asi ho-
dinu po východe Slnka (14. 11. o 06,39 h 
miestneho času, u nás bol vtedy utorok 
13. 11. 2012, 21,39 h) a výška Slnka nad 
horizontom bola len 14 stupňov! Pravdepo-
dobnosť pekného počasia v tomto ročnom 
období (jar) pre celú oblasť zatmenia bolo 
asi 50 percent s tým, že niektoré pozorova-
cie lokality mohli mať aj pekné počasie. Na 
základe dlhodobej prognózy počasia sa ne-
čakala súvislá vrstva mrakov, ale len lokál-
ne malé mráčiky vysokej dynamiky. A práve 
jeden taký veľký, hustý čierny mrak v čase 
úplného zatmenia Slnka nám dokonale 
zakryl nami túžobne očakávaný zriedkavý 
prírodný úkaz – úplné zatmenie. Asi pol ho-
diny po zatmení bola obloha asi na 30 mi-
nút nádherne modrá... Žiaľ, zatmenie sa 
nedá odložiť ani o deň, hodinu či sekundu.

SMUTNÉ TVÁRE KRÁTKO 

PO ÚPLNOM ZATMENÍ 

SLNKA – ZĽAVA V. RUŠIN, 

M. SANIGA A P. RAPAVÝ. 

Foto: V. Rušin.

KOMBINÁCIA POVRCHU SLNKA (MAGNETICKÉ PO-

LIA), EXTRÉMNE ULTRAFIALOVEJ KORÓNY V SPEK-

TRÁLNEJ ČIARE 17,4 NM Z DRUŽICE SWAP (ŽLTO-

ZELENÁ FARBA), SPRACOVANÁ BIELA KORÓNA 

(MODROBIELA FARBA) METÓDOU S. KOUTCHMYHO 

NA ZÁKLADE POZOROVANIA J. M. LECLEIRA A VON-

KAJŠIA BIELA KORONA (ČERVENÁ PLOCHA) Z KORO-

NOGRAFU C2 NA KOZMICKEJ SONDE SOHO. (Credit: J.M. 

Lecleire a CNRS, Paríž).
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A či bola príroda proti nám? Nie som 
si istý. Počas predchádzajúcich deviatich 
zatmení od roku 1998 sme mali počas za-
tmení dobré pozorovacie podmienky, hoci 
sa občas mraky „obtierali“ o Slnka, a tak sa 
s vysokou pravdepodobnosťou dalo očaká-
vať, že raz musí prísť aj horšie počasie.

sa bude analyzovať v spolupráci s inými po-
zorovaniami koróny z prístrojov na druži-
ciach či kozmických sondách alebo zo Zeme 
(magnetické polia). Samotná koróna mala 
tvar maxima. Treba tiež povedať, že tvar 
a štruktúra koróny sa skúma aj z hľadiska 
dlhodobého vývoja koróny, rozdelení častíc 

nený na sieti National Geographic Society 
(USA), ktorá našu trojčlennú expedíciu fi-
nancovala.

Ako pochodili iné expedície?
Vedľa nás, asi o tri izby ďalej, bola najkom-
pletnejšia a „najbohatšia“ expedícia pre po-
zorovanie koróny, ktorú viedla prof. S. Hab-
balová z Havajskej univerzity (hodnota ich 
prístrojového vybavenia sa blížila k cene 
1 milióna eur). Súčasťou tejto expedície bol 
aj prof. Druckmüller, P. Aniol a ďalší kole-
govia z USA. Svoju pobočku mali „vo vnút-
rozemí“, asi 30 km západnejšie od nás. Obe 
pochodili rovnako ako my – zle. Skupina Dr. 
Koutchmyho mala svoju základňu tam kde 
my, no druhú asi 80 km severozápadným 
smerom. Tam ich čakalo pekné počasie a na 
pripojenom obrázku uvádzam ich korónu 
– spracovanú a kombinovanú s rozložením 
magnetických polí na povrchu Slnka z koz-
mickej sondy SOHO, extrémne ultrafialovou 
korónou z družici SWAP (Proba 2) a vonkaj-
šou korónou, pozorovanou koronografom 
na kozmickej sonde SOHO (vonkajšia, čer-
vená časť obrázku). Tento obrázok nádherne 
demonštruje spojitosť magnetických štruk-
túr Slnka v jeho rôznych vrstvách.

Veľmi dobre pochodila súkromná expe-
dícia Dr. J. Slobinsa a ďalších, ktorí mali vy-
nikajúcu pozorovaciu techniku, a pokiaľ mi 
je známe, ponúkli nám účasť na spracovaní 
ich údajov.

Už teraz zrejme myslíte na budúcu výpravu 
za zatmením. Neodradí vás tohtoročný 
neúspech? 
Ako som už povedal, nepriaznivé počasie 
počas zatmenia nepovažujem za neúspech, 
iba ak by to sme si spôsobili vlastným priči-
nením. Práve naopak, zmarenie pozorovania 
mrakmi považujem za výzvu. Už v Austrálii 
sme začali kuť plány na ďalšie, koordinované 
pozorované úplného zatmenie, ktoré nasta-
ne 4. novembra 2013 a mesačný tieň vo veľ-
mi úzkom páse bude po pevnine prechádzať 
z Gabunu cez Kongo do Ugandy a Kene.

V Afrike som svoju zatmeňovú kariéru 
v roku 1973 začínal a dvadsiatou expedí-
ciou na tomto kontinente by som ju chcel 
úspešne ukončiť. Bude to zrejme v spolu-
práci so zahraničnými kolegami.

Zo svojich výprav si vždy okrem vedeckých 
poznatkov prinášate aj niečo navyše, 
napríklad vynikajúce fotografie ľudí, 
prírody, prostredia... Čím sa pochválite 
tentoraz.
Austrália z hľadiska prírody a architektú-
ry vo veľkých mestách (napríklad budova 
Opery v Sydney) je nepochybne veľmi zau-
jímavá. Mňa tieto objekty veľmi nezaujíma-
jú, a vlastne, na prehliadky prírodných krás 
nebol ani čas. Museli sme sa držať plánu 
našej cesty a vedeckého programu, ako sme 
ho navrhovali v projekte. Počas „voľna“ som 
niečo nafotografoval, najmä ľudí, a ak všet-
ko dobre dopadne, druhé vydania mojich 
knižných „Zážitkov“ či „Poézie ľudskej duše“ 
budú o tieto nádherné zábery doplnené.

Pripravil Emil Borčin

V tejto časti zemegule ste už v minulosti 
zatmenie pozorovali. Vtedy s väčším 
úspechom...
Ak zoberieme širšiu oblasť tejto juhový-
chodnej časti sveta, zatmenie som tu pozo-
roval štyrikrát. Prvé v roku 1983 – Cepu vo 
východnej časti ostrova Jáva, druhé v roku 
2009 – atol Enewetak na Marshallových 
ostrovoch a v roku 2010 to bol atol Tata-
koto vo Francúzskej Polynézii, no a teraz 
Austrália. Celkové skóre: 2,75 : 1,25 pre 
pekné počasie. V roku 1983 sme zatmenie 
pozorovali cez mraky. Súčasne treba dodať, 
že v rokoch 2009 a 2010 sme mali veľké 
šťastie, keďže vtedy nám cez Slnko prebehli 
len ľahké mráčiky. Našťastie, každé z týchto 
zatmení trvalo viac ako 5 minút, takže mali 
sme dostatočne dlhý čas i perfektné pod-
mienky na pozorovanie.

Možno tentoraz hovoriť o neúspešnej 
výprave a „vyhodených peniazoch“? Alebo 
expedícia priniesla nejaké výsledky?
Začnem s druhou časťou odpovede. Naša 
expedícia sa skladala z troch-štyroch tímov 
a každý bol na inom pozorovacom stanoviš-
ti, čo znížilo riziko nepriazne počasia. Do-
konca, prof. Pasachoff pozoroval zatmenie 
z helikoptéry, pretože aj jeho pozorovacie 
stanovište v Miallo malo nepriaznivé pod-
mienky. Ďalšie dve skupiny mali na pozoro-
vanie vcelku dobré podmienky (oblohu po-
krýval ešte veľmi slabý cirrus), a tak v zása-
de možno povedať, že naša väčšia expedícia 
nepochybne prinesie výsledky. Videl som 
zábery z jedného pozorovacieho stanovišťa 
a už dnes možno povedať, že nad severným 
pólom Slnka sa nachádzal veľmi zaujímavý 
útvar, pripomínajúci tenisovú raketu, ktorý 

v slnečnom vetre, a na analýze týchto úloh 
sa budeme podieľať aj my. Úloha expedície, 
resp. jej niektorých členov, sa nekončí len 
samotným pozorovaním, ale aj analýzou 
odpozorovaných dát, a tým, že sme boli sú-
časťou jednej veľkej expedície, máme v tejto 
analýze svoje nezastupiteľné miesto.

A „vyhodené peniaze“? Ak by sa na za-
tmenie malo chodiť len v prípade pekného 
počasia, potom by sme o slnečnej koróne ve-
deli veľmi málo, lebo nikdy a nikde sa nedá 
zaručiť pekné počasie. Je to viac ako lotéria. 
Okrem toho, kontakt s kolegami na mieste 
zatmenia stimuluje nové myšlienky nielen 
pre výskum slnečnej koróny, ale aj Slnka 
ako našej najbližšej životodarnej hviezdy 
vôbec. Táto úloha je nenahraditeľná. Ja 
ako vedúci našej expedície som sa tu stre-
tol s prof. Pasachoffom, Dr. S. Koutchmym, 
prof. S. Habbalovou, prof. M. Druckmülle-
rom (napísal nám program na automatické 
pozorovanie) a ďalšími.

My sme v Austrálii mali aj iné poslanie. 
Kolega doktor Saniga, ktorý sa zaoberá te-
oretickými otázkami konečných geometrií 
s možnou aplikáciou vo výskume slneč-
nej koróny či čiernych dier, má viacročnú 
spoluprácu s Royal Melbourne Institute of 
Technology University, známou ako RMIT 
(mimochodom, letuška spoločnosti British 
Airways, s ktorou sme leteli do Austrálie na 
linke Singapur – Londýn, bola jej absolvent-
kou). Pred zatmením Slnka sme na tejto 
prestížnej univerzite, ktorá má okolo 70-ti-
síc študentov a pobočku aj vo Vietname, 
strávili tri dní, kde sme diskutovali o ďalšej 
spolupráci. Tu sme mali aj prednášku o vý-
skume slnečnej koróny počas úplných za-
tmení Slnka, ktorá vzbudila značný záujem. 
Večer po prednáške sme sa v slovensko-čes-
kej reštaurácii Koliba stretli so skupinou 
Slovákov žijúcich v okolí Melbourne. Bol to 
obojstranne príjemný večer.

V predvečer zatmenia môj rozhovor 
o výskume koróny počas zatmení bol zverej-

STAV OBLOHY V MAXIMÁLNEJ FÁZE ÚPLNÉHO ZA-

TMENIA SLNKA (06:39:00 VÝCHODOAUSTRÁLSKÉHO 

ČASU, 14. 11. 2012). JASNÝ BOD VĽAVO JE VENUŠA, 

UPROSTED CEZ REDŠIU ZLOŽKU MRAKU JE NÁZNAK 

BIELEJ KORÓNY. Foto: V. Rušin.
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Medziodborová toxikologická konferencia v Starej Lesnej

E U R O T O X  2 0 1 7  p r i v í t a 
B r a t i s l a v a
V Kongresovom centre SAV Academia v Sta-
rej Lesnej sa uskutočnila už 17. medziod-
borová toxikologická konferencia TOXCON 
2012, spojená s kurzom Advanced Toxicolo-
gy Course. Konferencia sa konala pod zášti-
tou Federácie európskych toxikologických 
spoločností – EUROTOX s finančnou pod-
porou Vyšehradského fondu. Hlavným or-
ganizátorom bol Ústav experimentálnej far-
makológie a toxikológie (ÚEFT) SAV a Slo-
venská toxikologická spoločnosť SETOX.

Pôvodne česko-slovenské alebo sloven-
sko-české stretnutia prekročili už pred pár 
rokmi rámec lokálneho stretávania sa toxi-
kológov. Svedčí o tom aj fakt, že tento rok 
sa vo Vysokých Tatrách zišlo viac ako 150 
vedeckých pracovníkov nielen z Čiech, Slo-
venska a krajín V4, ale aj z ďalších európ-
skych krajín a USA.

Výkonný výbor EUROTOX-u už po tretí-
krát poveril organizátorov konferencie prí-
pravou toxikologického kurzu pre mladých 
toxikológov. Tohtoročný Advanced Toxico-
logy Course bol už druhým kurzom pre po-
kročilých. Na kurze prednášali prof. Horst 
Spielmann (Free University, Berlín), prof. 
Emanuela Corsini (University of Milan), Dr. 
Helena Kanďárová (MatTek, In Vitro Life 
Sciences, Bratislava), Dr. Ján Sedlák (riadi-
teľ Ústavu experimentálnej onkológie SAV) 

Medzinárodná konferencia v nitrianskom Ústave genetiky a biotechnológií rastlín SAV 

P o t r a v i n a  t r e t i e h o  t i s í c r o č i a
V dňoch 21. – 24. októbra 2012 sa uskutočnila v Ústave genetiky 
a biotechnológií rastlín SAV v Nitre medzinárodná konferencia pod 
názvom Neglected and Under-utilized Species – Research in 21st Cen-
tury. Využívaniu tejto skupiny rastlín, tzv. pseudocereálií, sa v sú-
časnosti venuje stále väčšia pozornosť pre vysoký obsah plnohod-
notných bielkovín, tukov, minerálnych i balastných látok a obsah 
škrobu. Plodiny ako pohánka jedlá (Fagopyrum esculentum), mrlík 
čílsky (Chenopodium quinoa) a láskavec (Amaranthus sp.) nachá-
dzajú čoraz väčšie využitie v racionálnej výžive a môžu sa použí-
vať ako čiastočná náhrada chlebového obilia. Najmä o láskavci sa 
začína hovoriť ako o potravine tretieho tisícročia. Ako časť súčas-
ného obnovenia záujmu o nutričný a ekonomický potenciál málo 
využívaných a podceňovaných plodín bol opätovne iniciovaný je-
ho výskum s vytvorením predpokladu na agronomické zlepšenie 
a úspešnú reintrodukciu. Láskavec totiž spĺňa všetky kritériá na 
selekciu plodín vhodných pre trvalo udržateľné a ekologicky prija-
teľné poľnohospodárstvo.

a mladým toxikológom prednášal aj mla-
dý slovenský vedec Mgr. Michal Pastorek 
(takisto z ÚEO SAV). Teoretické poznatky 
získané v rámci prednášok mali mladí toxi-
kológovia možnosť vyskúšať si aj prakticky 
na cvičeniach. Slovenská toxikologická spo-
ločnosť SETOX a ÚEFT SAV vydali súbor 
prednášok ako ďalší učebný text Advances 
in Toxicology.

Konferenciu slávnostne otvoril riaditeľ 
ÚEFT SAV a úradujúci prezident SETOX-u 
RNDr. Michal Dubovický, PhD. Prítomná 
bola aj podpredsedníčka SAV prof. Daniela 
Ježová, ktorá predniesla jednu z pozvaných 
úvodných prednášok. Za českú stranu sa 
účastníkom prihovoril prof. Jiří Hudeček 
z Katedry biochemie Přírodovědecké fa-
kulty UK v Prahe. Za EUROTOX sa na kon-
ferencie zúčastnil prezident spoločnosti 
Dr. Aristidis Tsatsakis z Grécka, ktorý po 
krátkom príhovore pozdravil účastníkov 
aj v slovenčine. Ďalšiu úvodnú prednášku, 
venovanú mottu konferencie „Toxicology 
at the Cross-road“, predniesol prof. Horst 
Spielmann z Freie Universität Berlina. Prof. 
Jirki Liesvoiuri z Finnish Institute of Oc-
cupational Health vo svojej úvodnej pred-
náške hovoril o dôležitosti toxikológie v re-
gulácii používania chemických látok, ako aj 
vo vzdelávaní a každodennom živote.

Na konferencii odznelo 34 prednášok 
a 90 príspevkov účastníci uviedli vo for-
me posterov. Abstrakty všetkých prác sú 
uverejnené v špeciálnom vydaní časopisu 
Intedisciplinary Toxicology, ktorý vydáva 
spoločnosť SETOX v spolupráci s ÚEFT SAV.

Podpora Vyšehradského fondu umožnila 
na konferencii oceniť a podporiť mladých 
vedcov do 35 rokov. Do súťaže o najlepšiu 
prácu sa zapojilo 12 mladých toxikológov. 
Vedecký výbor konferencie TOXCON a spo-
ločnosť SETOX udelili 3 ceny TOXCON 2012 
– Young Researcher Award. Získali ich M. Po-
hanka (Fakulta vojenského zdravotnictví 
UO, Hradec Králové), L. Umannová (Bio-
fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.) a A. Novotná 
(PřiF Univerzity Palackého v Olomouci).

A ešte potešujúca správa: Na tohtoroč-
nom kongrese EUROTOX v Štokholme sa 
rozhodlo, že Slovenská toxikologická spo-
ločnosť SETOX v úzkej spolupráci s Ústa-
vom experimentálnej farmakológie a to-
xikológie SAV získala právo organizovať 
kongres EUROTOX 2017 v Bratislave. Zvíťa-
zili sme v silnej konkurencii toxikologických 
spoločností Belgicka a Fínska.

J. Navarová a M. Dubovický

Na tejto veľmi špecifickej konferencii sa zúčastnilo takmer 50 
odborníkov (vedeckí pracovníci, ale aj zástupcovia výrobcov potra-
vinových doplnkov) nielen z Európy (Česká republika, Fínsko, Ho-
landsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko), ale 
aj z Japonska, Nigérie a Juhoafrickej republiky. Okrem pracovné-
ho zasadania, týkajúceho sa pestovania, šľachtenia a zlepšovania 
nutričných vlastnosti rôznych druhov láskavca, bola pre účastníkov 
pripravená aj odborná exkurzia do Centra obnoviteľných zdrojov 
energie v Kolíňanoch (Technická fakulta SPU v Nitre), kde sa spra-
cúva biomasa láskavca na bioplyn.

Na nitrianskej konferencii došlo aj k zmene v predsedníctve 
Amarantovej asociácie (EAA – European Amaranth Association); 
po doterajšej predsedníčke RNDr. Alene Gajdošovej, CSc., z ÚGBR 
SAV v Nitre prevzala túto funkciu Ing. Dagmar Janovská, PhD., 
z Génovej banky Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Prahe.

A. Gajdošová, J. Salaj
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Unikátny medzinárodný projekt s účasťou pracovísk SAV

N á d e j  p r e  p a c i e n t o v 
s  a l k a p t o n ú r i o u

PROF. JOZEF ROVENSKÝ (VĽAVO) Z NÁRODNÉHO 

ÚSTAVU REUMATICKÝCH CHORÔB V PIEŠŤANOCH 

A PROF.  JAMES GALLAGHER Z UNIVERZITA LIVERPOOL

 (ANGLICKO).

Alkaptonúria je geneticky podmienená po-
rucha metabolizmu aminokyseliny tyrozínu 
a fenylalanínu. Je to autozomálne recesívne 
dedičné ochorenie, spôsobené recesívnym 
génom na chromozóme 3 a vznikne u člove-
ka, ktorý zdedí tento gén po oboch rodičoch. 
Postihnutý  človek nie je schopný metaboli-
zovať správne bielkoviny, pričom sa v tele 
hromadí kyselina homogentisová, ktorá 
spôsobuje pri vylučovaní  tmavé sfarbenie 
moču, ukladanie pigmentu do rozličných 
spojivových tkanív. Následne vzniká tmavé 
zafarbenie sklér očí, tmavnutie ušníc. Ukla-
danie pigmentu postihuje aj životne dôležité 
vnútorné orgány ako srdce, dýchacie cesty či 
obličky. Abnormálna erózia chrupavky vedie 
k progresívnemu degeneratívnemu ochore-
niu kĺbov, spôsobuje ťažké bolesti chrbtice 
a kĺbov, pracovnú neschopnosť, sociálnu 
izoláciu a často aj depresiu. Veľmi dôležitá 
je včasná diagnostika ochorenia, ktoré môže 
byť identifikované už v ranom detstve klinic-
ky, ako aj genetickým vyšetrením. Včasná le-
kárska pomoc môže zabrániť mnohým kom-
plikáciám, ktoré sa zvýraznia po 40. roku 
života postihnutého jedinca.

Toto verejnosti nie veľmi známe ochore-
nie, ktorým trpeli už rodiny v starom Egypte, 
bolo evidované počas celého historického 
obdobia. No až v roku 1902 anglický lekár 

Prednáška amerického ekonóma Daniela W. Bromleyho

K r í z a  a k o  d ô s l e d o k  m o r á l n e h o 
ú p a d k u ?
V Aule Dionýza Ilkoviča sa 23. októbra t. r. za účasti viac ako 100 
hostí domácej i zahraničnej akademickej komunity uskutočnila 
prednáška amerického profesora ekonómie Daniela W. Bromley-
ho na tému Globálna finančná kríza: Sme väzňami zastaraného eko-
nomického systému? Prednáška bola súčasťou série podujatí na po-
česť laureátky Nobelovej ceny Elinor Ostrom, ktorá mala navštíviť 
SAV, keby nás 12. júna predčasne nebola opustila...

Profesor Bromley uviedol, že dôraz na potrebu neobmedzené-
ho rastu odsunul na vedľajšiu koľaj nielen starostlivosť o životné 
prostredie, ale i morálny rozmer ekonomických procesov. Pred 
Adamom Smithom bolo štúdium ekonómie súčasťou morálnej filo-
zofie. Ak nechce ľudstvo dokráčať na koniec ekonomickej histórie, 

je po dvesto rokoch intelektuálnej nezávislosti čas znovu objaviť 
ekonomickú teóriu a politickú ekonómiu v širších súvislostiach.

Prof. D. W. Bromley posobí ako emeritný profesor aplikovanej eko-
nómie na University of Wisconsin-Madison v Spojených štátoch ame-
rických a zároveň ako hosťujúci profesor na Humboldtovej univerzite 
v Berlíne. Jeho výskum sa orientuje najmä na oblasť inštitucionálnych 
základov ekonómie: právne a filozofické aspekty vlastníckych práv 
a prírodných zdrojov, inštitucionálnych aspektov politiky životného 
prostredia a na ekonomický rozvoj. Podujatie sa uskutočnilo v rámci 
série návštev renomovaných zahraničných partnerov projektov CE 
SPECTRA+ a CE SAV CESTA a s  podporou Nadácie Tatra banky.
V. Poklemová, P. Baus

Sir Archibald E. Garrod definoval alkaptonú-
riu ako vrodené ochorenie s poruchou meta-
bolizmu. Ochorenie sa vyskytuje vo vysokom 
počte aj na Slovensku. Podľa výsledkov ve-
deckých bádaní z oddelenia klinickej gene-
tiky Jesséniovej lekárskej fakulty UK v Mar-
tine je najvyšší výskyt na Slovensku v hor-
natých endemických oblastiach na Orave, 
Kysuciach a Horehroní. Dosiaľ neexistovala 
pre pacientov s alkaptonúriou účinná liečba. 
Ľuďom postihnutýcm týmto ochorením sa 
vedci a lekári snažia pomôcť už roky.

Výsledkom dlhoročnej práce mnohých 
odborníkov z celého sveta, ktorí sa zaoberajú 
výskumom a liečbou alkaptonúrie, je práve 
štartujúci unikátny medzinárodný projekt 
DevelopAKUre, ktorý je financovaný z pros-
triedkov 7. rámcového programu EÚ. Hlav-
ným cieľom projektu je overiť účinok nitizi-
nónu u pacientov s alkaptonúriou. Projekt 
je koordinovaný britskou spoločnosťou pre 
alkaptonúriu AKU Society. Na Slovensku sa 
na projekte zúčastňuje Národný ústav reu-
matických chorôb v Piešťanoch, Ústav mole-
kulárnej fyziológie a genetiky SAV a vedeckí 
pracovníci ďalších ústavov SAV. Hlavným ko-
ordinátorom slovenskej časti je prof. MUDr. 
Jozef Rovenský, DrSc, FRCP. Pri príležitosti 
začiatku projektu bola v dňoch 1. – 2. no-
vembra t.r. v Piešťanoch organizovaná AKU 

konferencia. Na medzinárodnej konferen-
cii vystúpili svetoví odborníci v tejto oblasti 
a prítomní boli aj zástupcovia britskej AKU 
Society.

Ak sa podarí vedcom a lekárom nájsť 
dostatočné silné dôkazy o účinnosti lieku 
nitizinónu, pacientom s alkaptonúriou svi-
tá nová nádej odbúrať utrpenie, ktoré toto 
onemocnenie so sebou prináša.

Valéria Zacharová 
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Seminár Geograf ického ústavu SAV

O c h r á ň m e  z v y š k y  k u l t ú r n e j 
k r a j i n y
Možnosti identifikácie, zachovania a ďalšie-
ho využitia zvyškov kultúrnej krajiny v Ma-
lých Karpatoch a v priľahlej časti Podunajskej 
nížiny – to bol názov seminára, ktorý uspo-
riadal Geografický ústav SAV 7. novembra t. 
r. vo Svätom Jure. Podujatie bolo súčasťou 
projektu  Operačný program stredná Euró-
pa – Hodnotenie a trvale udržateľný rozvoj 
kultúrnej krajiny s využitím inovatívnej 
účasti a vizualizačných prostriedkov (skrá-
tene Vital Landscapes).

Na podujatí odzneli  štyri prednášky rie-
šiteľov projektu Vital Landscapes z Geogra-
fického ústavu SAV: Projekt Vital Landscapes 
a príklad typologickej klasifikácie kultúrnej 

Plody slovensko-poľskej výskumnej spolupráce

D n i  ž i v o č í š n e j  f y z i o l ó g i e 
v  K o š i c i a c h
Fyziologické dni každé dva roky striedavo pripravujú českí a slo-
venskí organizátori. Organizácia tohtoročných jubilejných 25. dní 
živočíšnej fyziológie pripadla na košický Ústav fyziológie hospodár-
skych zvierat SAV.  

V konferenčných priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinár-
nych lekárov v Košiciach na Podhradovej sa v októbri na tri dni 
stretli vedeckí pracovníci z akademických a univerzitných praco-
vísk, výrobnej a priemyselnej sféry, ktorí sa zaoberajú výskumom 
fyziologických procesov v organizme zvierat a ľudí, fyziológiou 
tráviaceho traktu, reprodukčnou fyziológiou, mikrobiológiou, vý-
živou a metabolizmom zvierat a mnohých ďalších oblastí vo vzťahu 
k zdravej výžive a ochrane zdravia zvierat a ľudí. Boli medzi nimi 
experti nielen zo Slovenska, ale aj Česka a Poľska. Svoje práce 
predniesli postupne v štyroch vedeckých sekciách: Metabolizmus 
a výživa; Mikrobiológia a fyziológia trávenia; Endokrinológia; Re-
produkcia. Súčasťou programu konferencie boli aj posterové pre-
zentácie vyše štyroch desiatok účastníkov.

Súčasťou programu bola aj slávnostná večera, na úvod ktorej odo-
vzdal riaditeľ ÚFHZ SAV v Košiciach doc. Štefan Faix, predseda or-
ganizačného výboru, pamätné listy pri príležitosti 50. výročia spolu-
práce medzi ústavom a družobnými ústavmi v Českej republike a Poľ-
sku. Pamätné listy boli udelené: predsedníčke Českej a Slovenskej 
etologickej spoločnosti prof. MVDr. Eve Barányiovej, CSc., z Inštitútu 
trópov a subtrópov ČZU v Prahe, prof. MVDr. Emilovi  Pilipčincovi, 
PhD., rektorovi Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Ko-
šiciach, Ing. Janovi Kopečnému, DrSc., riaditeľovi Ústavu živočíšnej 
fyziológie a genetiky AV ČR, prof. Ing. Milanovi Marounekovi, DrSc., 
z Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Prahe a prof. Janovi Ko-
walczykovi, PhD., Dr.h.c., emeritnému riaditeľovi Instytutu Fizjologii 
i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Poľskej akadémie vied.

krajiny (J. Hanušin), Zmeny krajiny pod-
malokarpatskeho regiónu v r. 1949 – 2003 
(M. Madajová, M. Cebecauerová), Sídel-
no-demografické zmeny a kultúrna krajina 
podmalokarpatského regiónu (P. Podolák, 
M. Šveda) a Kultúrno-historický potenci-
ál pre rozvoj podmalokarpatského regiónu 
(J. Lacika). Po nich nasledovali vyžiadané 
prezentácie od ďalších odborníkov (D. Šte-
funková, A. Dobrucká, M. Škrovina). Celko-
ve sa na seminári zúčastnilo temer 40 hostí, 
najmä predstavitelia miestnej samosprávy, 
štátnej správy, štátnej ochrany prírody, mi-
movládnych organizácii a študenti.

Nad seminárom prevzal záštitu prof. Mi-

kuláš Huba, predseda Výboru Národnej ra-
dy SR pre pôdohospodárstvo a životné pro-
stredie, ktorý sa na časti seminára zúčastnil 
spolu s podpredsedníčkou NR SR Erikou 
Jurinovou a poslancom NR SR za stranu 
OĽaNO I. Hraškom. Seminár prispel k ďal-
šiemu rozšíreniu teoretických i praktických 
poznatkov z problematiky identifikácie 
a ochrany zvyškov kultúrnej krajiny nielen 
v podmalokarpatskom regióne, ale na Slo-
vensku vôbec.

Erika Mészárosová

Záverečný deň podujatia sa začal slávnostne – odovzdaním 
Čestnej plakety SAV za zásluhy v biologických vedách prof. Tadeus-
zovi Michalowskemu. Pri príležitosti 70. narodenín mu ju na návrh 
Vedeckej rady ÚFHZ udelilo Predsedníctvo SAV. Laudáciu prednie-
sol doc. Š. Faix a čestnú plaketu odovzdal člen P SAV doc. Juraj 
Koppel.

Prof. T. Michalowski je pracovníkom Instytutu Fizjologii i Ży-
wienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAV, posledných viac ako 
15 rokov vedie oddelenie fyziológie a trávenia prežúvavcov, ktoré 
sa vypracovalo na špičkové európske a svetové pracovisko v oblasti 
biológie anaeróbnych prvokov tráviaceho traktu prežúvavcov. Spo-
lupráca košického ústavu s prof. Michalowskim a jeho inštitútom 
sa začala približne v roku 1998 a vyvrcholila spoločnou účasťou 
oboch našich pracovísk v dvoch projektoch 5. rámcového progra-
mu EÚ, venovaných charakterizácii bachorových prvokov, príprave 
Európskej zbierky bachorových prvokov (ERCULE – European ru-
men ciliate culture collection) a využitiu prvokov pri monitorovaní 
environmentálnej bezpečnosti GMO (CIMES – Ciliates as monitors 
for environmental safety of GMO). Spolupráca medzi oboma pra-
coviskami pokračuje aj po skončení týchto projektov a spoločné vý-
skumné aktivity sa čiastočne presunuli od charakterizácie bacho-
rových prvokov ku genetike a variabilite bachorových baktérií. Len 
nedávno ukončili spoločný slovensko-poľský výskumný projekt ve-
novaný genetike a genomike anaeróbnych druhov treponém. Táto 
spolupráca bola zúročená v 12 spoločných vedeckých publikáciách 
a významným podielom prispela k rozvoju anaeróbnej mikrobioló-
gie v Ústave fyziológie hospodárskych zvierat SAV. 

Katarína Čižmáriková
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K 300. výročiu narodenia slovenského neskorobarokového básnika

H u g o l í n  G a v l o v i č  v  k o n t e x t e 
d o b y
Medzinárodná vedecká konferencia Hu-
golín Gavlovič (1712 – 1787) a jeho dielo 
v dobovom literárnom a kultúrnom kontexte, 
usporiadaná 12. – 13. novembra t.r. v bý-
valom refektári františkánskeho kláštora 
v Bratislave, bola venovaná 300. výročiu 
Gavlovičovho narodenia. Organizátormi 
podujatia boli Ústav slovenskej literatúry 
SAV a Rehoľa Menších bratov – františká-
nov.

Dominantou medziodborovo zamerané-
ho programu bola tlačená i rukopisná tvor-
ba  jedinečného predstaviteľa slovenskej 
františkánskej kultúry 18. storočia, sledova-
ná v súvekých literárnych, kultúrnych a ná-
boženských súvislostiach. Veľký okruh  prí-
spevkov sa sústredil na etickú a eschatolo-
gickú problematiku Gavlovičových skladieb 
Valaská škola mravúv stodola a Škola kres-
ťanská, resp. na ich postavenie v súvekých 

V Ústave slovenskej literatúry SAV pokračujú v organizovaní 

vedeckých seminárov venovaných osobnostiam slovenskej 

literárnej vedy, ktorých život a dielo boli spojené so Slovenskou 

akadémiou vied. Deviate pokračovanie cyklu Pamäť literárnej 

vedy (2. 10. 2012) si pripomenulo pamiatku a vedecký odkaz 

PhDr. Zlatka Klátika.

Seminár pri príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia Zlatka 
Klátika (narodil sa 24. 1 . 1922 v Starej Pazove na Dolnej zemi, 
zomrel r. 1990), literárneho vedca, kritika, prekladateľa a publi-
cistu, sa zameral na recepciu detskej literatúry. Jeho hlavná orga-
nizátorka Timotea Vráblová oslovila odborníkov z tejto oblasti zo 
Slovenska i zo zahraničia, pretože práve detská literatúra predsta-
vovala jednu z dominantných výskumných tém Zlatka Klátika.

Ondrej Sliacky (PF UK Bratislava) v príspevku Predzvesť histo-
rického výskumu dejín slovenskej literatúry pre deti a mládež ukázal 
na ideologické obmedzenia a deformácie, ktoré sú prítomné v Klá-

V ÚSlL SAV pokračoval cyklus Pamäť literárnej vedy

V e d e c k ý  p o r t r é t  Z l a t k a 
K l á t i k a

žánrových kontextoch (Hana Bočková, MU 
Brno; Barbara Suchoń-Chmiel, Jagelovská 
univerzita Krakov; P. Juraj A. Mihály OFM, 
Františkánsky kláštor Bratislava; Martina 
Kubealaková, UMB Banská Bystrica; Timo-
tea Vráblová a Lenka Rišková USlL SAV; 
Silvia Lauková, UKF Nitra; Stephan Teich-
gräber, Dokumentationsstelle für ost-  und 
mitteleuropäische Literatur Viedeň). Na do-
bové výklady a aplikáciu princípov poetiky 
concetta, emblému a symbolu v slovenskom 
i českom slovesnom umení vrátane Gavlovi-
čovho diela sa zamerali Marie Škarpová (JU 
České Budějovice), Miloslav Konečný (UCM 
v Trnave) a Gizela Gáfriková (USlL SAV). 
Inšpiratívnym  medziodborovým aspektom 
zaujali Hana Urbancová (UHV SAV) a Ivo-
na Kollárová (ÚK SAV). Literárnohistoricky 
dosiaľ takmer nereflektovanú Gavlovičovu 
kázňovú zbierku Kameň ku pomoci predsta-

vila Erika Brtáňová (USlL SAV). Nechýbal 
ani retrospektívny pohľad na podoby refle-
xie domáceho baroka v tridsiatych a štyrid-
siatych rokoch 20. storočia (Edita Príhodo-
vá, KU Ružomberok). V ďalších príspevkoch 
odzneli informácie o autorovej rukopisnej 
pozostalosti vo fondoch Archívu literatúry 
a umenia SNK v Martine i o stave archív-
neho a historického výskumu pôsobenia 
františkánskej rehole v 18. storočí v Uhor-
sku (Eva Augustínová, SNK Martin; Marián 
Babirát, ŠA Bratislava; Rudolf Hudec, DÚ 
Bratislava).

Príspevky a diskusia účastníkov poduja-
tia potvrdili, že vedecky korektnému pozna-
niu Gavlovičovho diela a literárnej proble-
matiky 18. storočia vôbec ostáva literárno-
historický výskum stále veľa dlžný.

 
Gizela Gáfriková

tikových prácach z päťdesiatych rokov 20. storočia a jeho postup-
ný prechod od ideologizovania k oceňovaniu estetickej funkcie. 
Zuzana Stanislavová (FF PU Prešov) sledovala autorské pôsobenie 
Z. Klátika na stránkach celoštátneho československého časopisu 
pre detskú literatúru Zlatý máj. Radoslav Rusňák (FF PU Prešov) 
priblížil, ako Z. Klátik vnímal pojem svetová literatúra pre deti 
a mládež.  Gabriela Magalová (UKF Nitra) sa sústredila na Klátiko-
vu interpretáciu tvorby J. C. Hronského. O zvieracích rozprávkach 
J. C. Hronského v podaní Z. Klátika hovorila Timotea Vráblová 
(ÚSlL SAV Bratislava). Jarmila Hodoličová (Univerzita Nový Sad) 
priblížila pôsobenie Zlatka Klátika v slovenskom vojvodinskom li-
terárnom kontexte v referáte Juhoslovanský osud a juhoslovanské 
motívy v tvorbe pre deti Zlatka Klátika.

Seminár ukázal, že ľudský aj vedecký portrét Zlatka Klátika je 
dnes už iba čiastkový a torzovitý, že viaceré fakty sú neznáme a že 
v každom prípade bude prínosné nanovo sa pristaviť aj pri jeho 
prácach z oblasti výskumu literárnych žánrov (cestopisy) a slo-
vensko-slovanských literárnych vzťahov (Ján Kollár a chorvátski 
romantici, štúrovci a Juhoslovania  a pod.). 

(ÚSlL SAV) 
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S e m i n á r  g e o g r a f o v
V dňoch 23. a 24. októbra t. r. sa v Skalici uskutočnil už XVII. čes-
ko-slovenský geografický akademický seminár Časovo-priestorové 
aspekty regionálnych štruktúr ČR a SR. Podujatie znamenalo ďalšie 
pokračovanie úspešnej spolupráce medzi Geografickým ústavom 
SAV a Ústavom geoniky AV České republiky. Okrem spoluorganizu-
júcich ústavov na podujatí predstavili svoje príspevky aj zástupco-

C e n t r u m  m a g n e t i c k e j  r e z o n a n c i e
Slávnostné odovzdávanie Národného centra magnetickej rezonan-
cie (NC NMR) do pilotnej výskumnej prevádzky  sa uskutočnilo 
14. novembra 2012 sa v zasadacej miestnosti VR Fakulty chemickej 
a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Prezentoval hlavné 
ciele projektu: Výchova odborníkov pre meracie systémy na prin-

M y s l e n i e  b e z  h l a v y
Pracovníci Ústavu svetovej literatúry SAV si  mohli 14. novembra 
vypočuť filozoficky zameranú prednášku o myslení bez hlavy. 
V priestoroch ústavu vystúpil vďaka podpore Goetheho inštitútu 
prof. Kurt Röttgers, ktorý do roku 2009 pôsobil na Fernuniversi-
tät v Hagene. Vo svojom príspevku Oben ohne. Denken ohne Kopf 
(Hore bez. Myslenie bez hlavy) sa zaoberal dualizmom rozumu 

M a c e d ó n s k o - s l o v e n s k é  p o h ľ a d y
Knihu Makedonsko-slovački komparativni sogledbi (Macedónsko-
-slovenské porovnávacie rozhľady; Skopje: Univerzitet za make-
donska literatura, 2012, 366 s.) autora Zvonka Taneskiho (1980) 
prezentovali v Ústave svetovej literatúry SAV. Dr. Ján Jankovič, 
DrSc., ktorý prezentáciu moderoval privítal autora publikácie, ako 
aj prof. Dr. Maju Jakimovsku-Tošić, riaditeľku Literárnovedného 
ústavu v Skopje. Literárny kritik, básnik, esejista a redaktor Zvonko 

via z geografických pracovísk univerzít v Brne, Českých Budějovi-
ciach či Olomouci. Konkrétne príspevky reflektovali o. i. témy ako 
trendy v populačnom vývoji, rozvoj infraštruktúry, sídelný vývoj 
a funkčné využitie krajiny, ako i potenciály a limity jednotlivých 
rozvojových trajektórií dané ich zasadenosťou do komplexu sociál-
neho a prírodného prostredia. 

cípoch NMR, odborných i vedeckých na báze doktorandského štú-
dia, pôsobenie ako inkubačné centrum na podporu vzniku nových 
výrobkov a technológií, podpora riešenia vlastných vedecko-vý-
skumných projektov a podpora činnosti iných centier výskumu.

a srdca, fenoménom tela. Prostredníctvom názorov širšej skupi-
ny filozofov sa pokúsil prezentovať danú problematiku z hľadiska 
dejín filozofického myslenia či radikálnej myšlienky francúzskeho 
herca a básnika Antoina Artuada o bezpohlavnosti tela. Preklad téz 
k prednáške do slovenčiny, ako aj o uvedenie hosťa a moderovanie 
prednášky sa postarala pracovníčka ústavu prof. Mária Bátorová.

Taneski svoju profesionálnu činnosť desať rokov realizoval na Slo-
vensku a istý čas pôsobil aj v Ústave svetovej literatúry SAV. V knihe 
Macedónsko-slovenské porovnávacie rozhľady rozpoznávame zloži-
to, ale komplexne štruktúrované vedecké dielo, do ktorého sú za-
komponované macedónsko-slovenské pohľady na témy z poézie, 
prózy i dramatickej literatúry, vzájomné antologické prezentácie, 
ako aj preklady/prebásnenia.
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P o s l e d n ý  p o t l e s k  p r e 
p r o f .  M .  Č i č a
Pred pár dňami nás opustil prof. JUDr. Mi-
lan Čič, DrSc., Dr. h. c. Rodák zo Zákamen-
ného na Orave delil svoj život medzi vedu 
a politiku. V Slovenskej akadémii vied za-
stával funkciu riaditeľa Ústavu štátu a prá-
va. V roku 1988 bol podpredsedom SAV, 
z Predsedníctva bol povolaný na post minis-
tra spravodlivosti.

Ako podpredseda SAV rozbehol proces 
prestavby v akadémii. Bol prvým pono-
vembrovým predsedom slovenskej vlády, 
pôsobil v parlamentných orgánoch a neskôr 

Z a  f y z i k o m  I n g .  J .  K r i š t i a k o m
Vo veku nedožitých 70 rokov nás 23. novembra 2012 navždy opus-
til jadrový fyzik, pedagóg Ing. Jozef Krištiak, CSc. Narodil sa 18. 
decembra 1942 v Turzovke. Po maturite na JSŠ v Turzovke štu-
doval na Fakulte technickej a jadrovej fyziky ČVUT v Prahe, kto-
rú ukončil v roku 1966. V rokoch 1966 – 1972 pracoval v Ústave 
jadrového výskumu v Řeži pri Prahe, od roku 1972 pracoval vo 
Fyzikálnom ústave SAV v Bratislave. Absolvoval viacero študijných 
pobytov: 1969-70 na Univerzite vo Winnipegu v Kanade, 1975-78 
v Spojenom ústave jadrového výskumu v Dubne v Rusku. Vedeckú 
hodnosť kandidáta vied získal v roku 1974. Pracoval v jadrovej fy-
zike, ako aj v oblastiach spojených s aplikáciou jadrovo-fyzikálnych 
metód v chémii, vo fyzike tuhých látok (pozitrónová anihilačná 
spektroskopia) a tiež v jadrovej energetike. Bol autorom 135 ve-
deckých prác publikovaných prevažne v renomovaných medziná-
rodných vedeckých časopisoch a držiteľom jedného patentu. Pred-
nášal na medzinárodných konferenciách a patril k zakladateľom 

Z o m r e l  D r .  J o z e f  J a b l o n i c k ý
Nielen pracovníci Ústavu politických vied 
SAV, ale všetci, ktorí poznali, či už osobne 
alebo prostredníctvom prác, pána doktora 
Jozefa Jablonického prijali 7. decembra t.r. 
s hlbokým zármutkom správu o jeho úmrtí.

PhDr. Jozef Jablonický, DrSc. (nar. 3. 1. 
1933) patril nepochybne k najvýznamnej-
ším znalcom druhého československého 
odboja a historických udalostí Slovenska 
20. storočia. Knihou Z ilegality do povstania 

viedol práce na Ústave SR. Bol predsedom 
Ústavného súdu SR a potom, až do svoj-
ho skonu, vedúcim kancelárie prezidenta 
Slovenskej republiky. Vo funkcii predsedu 
Ústavného súdu SR čelil v ťažkých 90-tych 
rokoch snahám o ovplyvnenie rozhodnutí. 
Za jeho postoje a výsledky vo vede i zásluhy 
o Slovenskú akadémiu vied mu bola ude-
lená Zlatá medaila SAV. Neskôr sa stal ak-
tívnym členom Európskej akadémie vied 
a umení a jej slovenskej delegácie. Na ostat-
nom výročnom zhromaždení slovenských 

členov koncom októbra t.r. v Smoleniciach 
vystúpil k otázkam krízy a potrebných re-
foriem súčasného hospodárskeho mecha-
nizmu. Tu dostal nateraz posledný potlesk 
na pôde Európskej akadémie vied a umení. 
Mal však veľa priateľov a spolupracovníkov, 
ktorí na neho budú spomínať so sympatiami 
a v duchu mu iste znova zatlieskajú.

Štefan Luby

tradície usporiadania medzinárodných konferencií v oblasti jadro-
vej fyziky na Slovensku. Editoval 4 zborníky. Bol členom viacerých 
poradných orgánov SAV, nositeľ Striebornej medaily akademika D. 
Ilkoviča. K obhajobe diplomových prác priviedol 15 študentov.

V posledných rokoch patril k skupine lekárov a fyzikov, ktorí 
pracovali na získaní moderného urýchľovača nabitých častíc pre 
Slovensko, ktorý by slúžil v medicíne pri diagnóze a liečení onko-
logických chorôb. Svoju vedeckú činnosť zameral najmä na oblasť 
pozitrónovej anihilačnej spektroskopie, ku ktorej úspešne dotiahol 
viacerých doktorandov. Svojou odbornosťou a ľudským prístupom 
si získal uznanie celej vedeckej komunity, ktoré vystihujú aj kondo-
lencie z celého sveta.

Česť jeho pamiatke!

(FÚ SAV)

z roku 1969 rehabilitoval a vrátil do spo-
ločenského povedomia ľudí zaraďovaných 
do občianskeho odboja. V roku 1974 musel 
z politických dôvodov odísť z Historického 
ústavu SAV a stal sa na dlhé roky zamest-
nancom Štátneho ústavu pamiatkovej sta-
rostlivosti v Bratislave. Naďalej sa však za-
oberal témami súvisiacimi s protifašistickou 
rezistenciou. Počas obdobia normalizácie 
nemohol publikovať výsledky svojho báda-

nia, a preto ich rozširoval samizdatovo, pri-
čom následne vychádzali v exilových peri-
odikách a publikáciách. Ako jediný historik 
na Slovensku polemizoval s prácou Gustáva 
Husáka Svedectvo o Slovenskom národnom 
povstaní. V rokoch 1976 – 1989 bol v pria-
mej konfrontácii so Štátnou bezpečnosťou. 
Patril k občianskemu disentu.

Vo svojich prácach sa snažil o čo najver-
nejšie zobrazenie udalostí a osôb zaraďo-
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Predsedníctvo SAV na základe výberového 
konania na štvorročné obdobie vymenova-
lo od 1. decembra 2012 RNDr. Jána Kor-
manca, DrSc., do funkcie riaditeľa Ústavu 
molekulárnej biológie SAV a Ing. Karola Iž-
dinského, CSc., do funkcie riaditeľa Ústavu 
materiálov a mechaniky strojov SAV.

Ján Kormanec sa narodil v Žiline. Je absol-
ventom Prírodovedeckej fakulty UK v Brati-
slave v odbore chémia, špecializácia bioché-
mia. Vedecký výskum v oblasti molekulár-
nej biológie a následne vedecké tituly CSc. 
a DrSc. získal v Ústave molekulárnej bioló-
gie SAV. Študijné a pracovné pobyty absol-

N o v í  r i a d i t e l i a  ú s t a v o v  S A V
voval v Max-Planck Institut fur Experimen-
talle Medizin, Gottingen (1989-89), Max-
-Planck Institut fur Moleculare Physiologie,  
Dortmund, (1995-96, 1998) a Université 
Paris Sud, Orsay cedex (2003). Za výsledky 
svojej vedeckej činnosti získal Cenu SAV za 
vedecko-výskumnú činnosť (1996), v roku 
2004 sa stal Vedcom roka Slovenskej repub-
liky a i. Je autorom 101 publikácií takmer 
výlučne v zahraničných karentovaných ča-
sopisoch,  jednej kapitoly v americkej knihe 
s 1 148 citáciami a jedného patentu.

Karol Iždinský sa narodil v Bratislave. 
Ja absolventom Strojníckej fakulty SVŠT. 

vaných k druhému odboju. V počiatkoch 
spracovávania osudov odbojárov sa dozve-
dal o ich perzekvovaní, ktorému boli vy-
stavení počas komunistického režimu. Vy-
šetrovaniu, súdeniu, žalárovaniu a rôznym 
formám šikanovania odbojárov po Februári 
1948 sa systematicky venoval po roku 1990. 
Pravda a spravodlivosť neboli pre Dr. Jablo-
nického len abstraktné pojmy, ale životný 
postoj. Bol presvedčený o tom, že pravda 
zvíťazí, aj keď cesta k tomuto poznaniu nie 
je jednoduchá. Patril k tým osobnostiam, 
ktorých vyjadrenia vždy zavážili. Svoje pre-
svedčenie nikdy neskrýval. Nemal obavu 
z konfrontácie, lebo si bol vedomý sily prav-
dy. Celý jeho život bol spojený s pravdou, so 
spravodlivosťou a s pokrokom. V publiko-
vaných prácach a vyjadreniach pripomínal 
nevinné obete, ktoré sú vždy na rozdiel od 
vykonávateľov neprávostí známe. Po zmene 

režimu v roku 1989 na nikoho neútočil, ale 
začal sa systematicky venovať téme perze-
kúcie odbojárov komunistickým režimom. 
Do nových pomerov vstupoval s vysokým 
morálnym a profesionálnym kreditom.

Stal sa spoluzakladateľom a osem rokov 
riaditeľom novovzniknutého pracoviska 
v rámci SAV, a to Politologického kabinetu 
SAV. Zároveň bol predsedom Komisie vlády 
SR pre analýzu historických udalostí z ro-
kov 1967 – 1970. Už pri konštituovaní Po-
litologického kabinetu SAV si uvedomoval, 
že politická história bude mať opäť silný 
vplyv na politiku, čo platí vlastne dodnes. 
Po skončení funkčného obdobia v roku 
1998 sa naďalej podieľal na jeho aktivitách 
a rozvoji. 

Celoživotné dielo Dr. Jozefa Jablonic-
kého je ohromujúce. Sú to minimálne dve 
desiatky kníh, nespočetné množstvo štúdií 

a vyjadrení pre médiá. Jeho práce sú nie-
len aktuálne, ale aj inšpiratívne. Po rokoch 
namáhavej práce sa dočkal aj celospolo-
čenského uznania v podobe niekoľkých 
významných ocenení, či už je to Pribinov 
kríž I. triedy udelený prezidentom SR, Cena 
ministra kultúry SR, Cena Milana Hodžu, 
Cena Dominika Tatarku, alebo Cena Múzea 
SNP.

Záujemcovia o dejiny Slovenska 20. sto-
ročia budú stále nachádzať odpovede na 
vlastné či cudzie otázky v dielach význam-
nej osobnosti historickej vedy na Slovensku, 
ktorou  Dr. Jozef Jablonický rozhodne zo-
stáva.

Česť jeho pamiatke.

Norbert Kmeť

S t a n o v i s k o  S l o v e n s k e j 
k o m i s i e  p r e  v e d e c k é  h o d n o s t i
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti (SKVH), poradný orgán 
ministra školstva, vedy výskumu a športu SR, na svojom zasadnutí 
dňa 4. 9. 2012 rokovala aj o kritériách na získanie najvyššej vedec-
kej hodnosti doktora vied (DrSc.). V tejto súvislosti sa zaoberala 
aj vyjadrením predsedu rektorskej konferencie, prof. RNDr. Libora 
Vozára, CSc., k hodnosti doktora vied v rozhovore, ktorý vysielala 
stanica Rádio Slovensko.

Prepis časti rozhovoru s prof. RNDr. Liborom Vozárom, 
CSc. v rámci relácie „K veci – Plagiáty doktorských a iných 

vedeckých prác“ vysielanej rozhlasovou stanicou Rádio 
Slovensko dňa 5. 6. 2012 o 18:30 h.

Prof. Vozár: No na túto oblasť sú také rozdielne názory. Sú určití pre-
sadzovatelia titulu veľkého doktorátu alebo doktora vied, ktorí ho-
voria, že to súvisí s vedeckou kariérou príslušného vedca a v podstate 
pokladajú titul doktora vied za isté zavŕšenie vedeckej kariéry a mno-
hí z týchto ľudí aj presadzujú, aby aj podmienkou k tomu, aby sa stal 
vysokoškolský učiteľ, vedecko-pedagogický zamestnanec, profesorom, 
aby bol doktorom vied. Na druhej strane si treba uvedomiť, že ten-

Od roku 1982 pôsobí v Ústave materiá-
lov a mechaniky strojov SAV a je bývalým 
dvojnásobným predsedom Snemu SAV. 
Jeho odborným zameraním sú kompozit-
né materiály s kovovou maticou, prášková 
metalurgia, recyklácia zliatin horčíka, elek-
trónová mikroskopia. Študijné pobyty ab-
solvoval na Institut metalurgii im. Bajkova 
v Moskve (1988), letnej škole elektrónovej 
mikroskopie Max Planck Institut für Mikro-
strukturphysik v Halle (1993, 1994, 1995). 
Je členom Slovenskej spoločnosti pre nové 
materiály a technológie a Spoločnosti pre 
náuku o kovoch a ďalších komisií a pracov-
ných skupín.
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to titul doktora vied tak viac zodpovedal ruskému modelu vyso-
kého školstva alebo ruskému modelu vedy, pretože nám ho pri-
niesol socializmus a v súčasnosti moc niet paralely k doktorovi 
vied vo vyspelo svete. Povedzme v Amerike alebo aj vo vyspelých eu-
rópskych krajinách je prakticky najvyšší vedecký titul doktor filozo-
fie, ..., PhD. naše alebo naše doktorandské štúdium. No a v podstate 
potom už je to smerovanie aj vedeckej činnosti, aj výskumnej činnosti 
viac do oblasti publikačnej činnosti, viac do oblasti komerčnej a me-
nej do oblasti titulov.

Stanovisko SKVH k vyjadreniu prof. Vozára

DrSc. na Slovensku, v Česku a krajinách bývalého Sovietskeho zvä-
zu nie je vedecký titul, ale vedecká hodnosť. Bez ohľadu na pôvod 
tejto hodnosti v Československu a jeho kontinuitu v samostatnej 
SR a ČR hodnosť DrSc. dosiaľ najlepšie odlišuje špičkových ved-
cov a vedecko-pedagogických pracovníkov. Túto dobre dokumen-
tovateľnú skutočnosť spochybňujú najmä tí pracovníci, ktorí majú 
relatívne slabé vedecké výsledky vo vzťahu k svetovému priemeru. 
Niektoré vyjadrenia hrubo zjednodušujú význam hodnosti DrSc. 
u nás a vo svete.

Doktor vied (v skratke DrSc., D.Sc., S.D., Sc.D.) je akademická 
hodnosť alebo titul udeľovaný v mnohých krajinách vo svete. V nie-
ktorých krajinách znamená štandardný titul doktora, v niektorých 
znamená „vyšší doktorát“ udeľovaný na základe významných ve-
deckých výsledkov, ktoré prekračujú úroveň vyžadovanú pre aka-
demický titul PhD. Príkladom je Veľká Británia, Írsko, krajiny Com-
monwealthu, Dánsko a donedávna aj Francúzsko (v súčasnosti je 
to tzv. habilitation).

Každá krajina má svoje dôležité špecifiká. Jedným zo špecifík 
Slovenskej republiky je relatívne vysoký počet vysokoškolských 
profesorov. Mnohí z nich získali titul najmä pre nutnosť zabezpečiť 
garantovanie študijného programu v relatívne vysokom počte vyso-
kých škôl. Iba časť profesorov dosiahla také vedecké výsledky, ktoré 
sú medzinárodne významné a umožňujú získať hodnosť DrSc.

Slovenská komisia pre vedecké hodnosti vyjadruje jednak po-
ľutovanie, jednak veľké znepokojenie z postoja niektorých oficiál-
nych predstaviteľov akademickej komunity na Slovensku k úrovni 
vedy a výskumu a ich národným a historickým špecifikám na Slo-
vensku. SKVH sa domnieva, že vyjadrenie profesora Vozára nepo-
máha vede a vysokému školstvu na Slovensku a že zavádza aj ve-
rejnosť, aj časť vedeckej komunity.

1 3 .  z a s a d n u t i e  V e d e c k e j  r a d y  S A V  1 3 .  1 1 .  2 0 1 2
Vedecká rada SAV

prerokovala:
  Priority vedy a výskumu SAV;

udelila:
  vedeckú hodnosť doktora vied o kultúre 

a umení prof. PhDr. Pavlovi Koprdovi, 
CSc., z Katedry romanistiky UKF v Nitre,

  vedeckú hodnosť doktora geologických 
vied RNDr. Vlaste Štekauerovej, CSc., 
z Ústavu hydrológie SAV,

  vedeckú hodnosť doktora biologických 
vied Ing. Zdene Sulovej, CSc., z Ústavu 
molekulárnej fyziológie a genetiky SAV a

 prof. RNDr. Zdeňkovi Dvořákovi, 
PhD., vedúcemu Katedry buňěčné bio-

logie a genetiky Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci,

  Medailu SAV za podporu vedy:
 PhDr. Viere Rosovej, CSc., 
 prof. PhDr. Jánovi Bakošovi, DrSc.,
 Ing. Miroslavovi Koóšovi, DrSc., 
 Ing. Viliamovi Novákovi, DrSc.
Antonia Štaffová

4 1 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a  S A V  6 .  9 .  2 0 1 2
Predsedníctvo SAV

schválilo:
  Centrum excelentnosti SAV pre III. oddelenie vied SAV: CE Slov-

Slav-Slavistický ústav Jána Stanislava, Ústav slovenskej literatú-
ry SAV;

udelilo:
  Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských ve-

dách Mgr. Márii Koškovej, CSc., pri príležitosti životného jubi-
lea,

  Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-che-
mických vedách RNDr. Stanislavovi Hlaváčovi, CSc., pri príle-
žitosti životného jubilea,

  Čestnú plaketu SAV Aurela Stodolu za zásluhy v technických ve-
dách doc. Ing. Ladislavovi Hluchému, CSc., pri príležitosti ži-
votného jubilea;

vymenovalo:
prof. MVDr. Michala Nováka, DrSc., do funkcie riaditeľa Neuroi-
munologického ústavu SAV s účinnosťou od 1. 10. 2012 na obdobie 
4 rokov.

M i m o r i a d n e  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a  S A V  1 4 .  9 .  2 0 1 2
Predsedníctvo SAV 

prerokovalo:
  návrh opatrení na zefektívnenie činnosti 

rozpočtových a príspevkových organizá-

cií SAV v zmysle požiadavky Minister-
stva financií SR;

schválilo:
  návrhy na udelenie Ceny ministra škol-

stva, vedy, výskumu a športu SR za vedu 
a techniku v kategóriách:

Osobnosť vedy a techniky
  prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., Ústav 
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polymérov SAV, za významný prínos 
v základnom výskume modifikácie plas-
tov s výrazným prepojením na aplikácie 
v praxi a vysokoškolskú výučbu.

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
  PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., Histo-

rický ústav SAV, za celoživotné zásluhy 
v oblasti rozvoja slovenskej historiogra-
fie, jej vedecko-organizačného riadenia 
a kvalitnej prezentácie v zahraničí.

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
  RNDr. Hana Čenčariková, PhD., Ústav 

experimentálnej fyziky SAV, za význam-
ný teoretický príspevok k štúdiu koope-
ratívnych javov v silne korelovaných sys-
témoch.

Antonia Štaffová

4 2 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a  S A V  1 8 .  1 0 .  2 0 1 2
Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
  program Štipendium SAV a CE SAV;

schválilo:
  protokoly o hodnotení vedeckých orga-

nizácií SAV a zaradenie vedeckých orga-
nizácií SAV do výkonnostných stupňov,

  pravidlá hodnotenia a financovania ča-
sopisov;

udelilo:
  Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologic-

kých vedách prof. RNDr. Michalovi Ze-
manovi, DrSc.,

  Čestnú plaketu SAV J. Jessenia za zásluhy 
v lekárskych vedách RNDr. Oľge Pechá-
ňovej, DrSc., a RNDr. Miroslavovi Ba-
rančíkovi, DrSc.,

  Cenu SAV za infraštruktúru kolektívu 
Oddelenia konštrukčnej keramiky 
ÚMV SAV;

vymenovalo:
  Ing. Karola Iždinského, CSc., do funk-

cie riaditeľa Ústavu materiálov a mecha-
niky strojov SAV s účinnosťou od 1. 12. 
2012 na obdobie 4 rokov;

vzalo na vedomie:
  správu zo zahraničnej služobnej cesty 

J. Barančíka zo zasadnutia pracovnej 
skupiny v súvislosti s otvorením 1. spo-
ločnej výzvy 2012 konzorcia M-ERA.Net 
v Rumunsku,

  správu zo zahraničnej služobnej cesty 
J. Barančíka z konferencie Taiean Nano 
Week Exihibition na Taiwane,

  správu zo zahraničnej služobnej cesty 
J. Barančíka z konferencie 7. RP EÚ v Ne-
mecku,

  správu zo zahraničnej služobnej cesty 
M. Nováka z účasti na seminári Jak prěd-
chádzet finančným chybám v projektoch 
7. RP v Brne,

  správu zo zahraničnej služobnej cesty 
M. Nováka z účastí na konferencií Con-
ference and Partnering Event on Resilience 
against Disasters v Japonsku,

  správu zo zahraničnej služobnej cesty 
E. Majkovej a J. Pastoreka, ktorí sa v Ber-

ne zúčastnili na Inovačnom fóre Stálej 
misie OSN pre ľudské práva v Ženene, 
a návštevy CERN-u vo Švajčiarsku,

  správu zo zahraničnej služobnej cesty 
E. Majkovej z účasti na workshope – 
Marmar Research Center Tubitak v Turec-
ku,

  správu zo zahraničnej služobnej cesty 
R. Imricha z účasti na 61. zasadnutí 
Stáleho výboru pre medicínske vedy 
(EMRC) Európskej nadácie pre vedu 
(ESF) v Českej republike,

  správu zo služobnej cesty I. Hermanov-
skej zo zasadnutia ERA-NET pre trans-
lačný onkologický výskum TRANSCAN 
v Bratislave,

  informáciu o dohode o multilaterál-
nej spolupráci v rámci DAC a záveroch 
zo stretnutia DAC v Budapešti (24. 9. 
2012),

  informáciu o účasti organizácií SAV na 
Noci výskumníka 2012.

Antonia Štaffová

4 3 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a  S A V  7 .  1 1 .  2 0 1 2
Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
  návrh priorít vedy a výskumu SAV,
  návrh organizačného zabezpečenia 60. vý-

ročia SAV;

schválilo:
  osnovu správy o činnosti organizácie 

SAV, osnovu výročnej správy o činnosti 
SAV a harmonogram prípravy,

  organizovanie slovensko-japonského 
workshopu v júli 2013,

  vypísanie výzvy na Štipendium SAV a CE 
SAV,

  Edičný plán neperiodických publikácií 
SAV na rok 2012 – II. časť podľa predlo-
ženého návrhu ER SAV,

  delimitáciu pracovníkov Prognostické-
ho ústavu SAV do Ústavu ekológie lesa 
SAV;

súhlasilo:
  so zmenou štruktúry odboru vedy a vý-

skumu Úradu SAV, ako aj so zriadením 
referátu projektových analýz,

  s pokračovaním účasti SAV v projekte 
TRANSCAN-ERA-NET on Translation 
Cancer Research, so zapojením SAV do 
2. spoločnej výzvy (JTC 2012): „Primár-
na, sekundárna a terciálna prevencia ra-
koviny“ a s financovaním najviac dvoch 
výskumných projektov vybraných na zá-
klade druhej výzvy 2012 (JTC 2),

  s podaním projektu v programe COFUND;

udelilo:
  Čestnú plaketu Ľudovíta Štúra za záslu-

hy v spoločenských vedách prof. PhDr. 
Ivovi Pospíšilovi, DrSc.; 

vymenovalo:
  RNDr. Jána Kormanca, DrSc., do funk-

cie riaditeľa Ústavu molekulárnej bioló-
gie SAV s účinnosťou od 1. 12. 2012 na 
obdobie 4 rokov;

vzalo na vedomie:
  správu zo zahraničnej pracovnej cesty 

J. Oszlányiho v Belgicku, kde sa v dňoch 
22. – 23. 10. 2012 zúčastnil European 
Academies Science Advisory Council, 
Environment Steering Panel Meeting,

  správu zo zahraničnej pracovnej cesty 
J. Barančíka v Ruskej federácii v dňoch 
29. – 31. 10. 2012, počas ktorej sa zúčast-
nil rokovaní na Prezídiu Ruskej akadé-
mie vied k otázkam rozšírenia spoluprá-
ce SAV s vedeckými inštitúciami v Ruskej 
federácii v rámci 7. RP EÚ,

  informáciu o stave prác na VII. zväzku 
Encyclopaedie Beliana.

Antonia Štaffová
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Mária Bátorová
Dominik Tatarka – slovenský Don Quijote
(Viaz., 304 s., dokumentárna príloha)

Kto bol Dominik Tatarka? Muž mnohých identít a rol, ktoré sa 
k sebe nehodia, nie sú komplementárne, ba niekedy sa až vylu-
čujú, preto dodnes o ňom chýba súvislejší výskum. Muž, ktorý 
miloval prítomný okamžik a v ňom večnosť. Muž „špecifickej 
senzibility“. Muž s vlastnou víziou slobodného sveta a medzi-
ľudských vzťahov. Muž, ktorý na počiatku v úzkostiach hľadal 
Boha, aby ho postupne na svojej ceste nachádzal. Muž ideí, uva-
žovania, myslenia a činu. Málovravný, no konajúci. Zameraný 
na podstatu vecí, vážny a bez humoru. Rapsód, balansujúci na 
nietzscheovskom povraze, človek, ktorého mentálne a morálne 
základy mali podstatu základov mrakodrapu v oblastiach , kde 
bývajú časté zemetrasenia.
Táto kniha prichádza s tromi kľúčovými argumentmi o Tatarkovi 
a jeho diele. Po prvé Tatarka bol „existencialistom“ pred konšti-
tuovaním tohto literárneho prúdu vo Francúzsku. Upozorňuje 
na to jednak sám a predmetná práca to potvrdzuje v komparácii 
s Camusom. Po druhé Tatarka nebol ateista a nebol len „občan“. 
Po tretie Tatarka nepatrí svojím dielom k postmoderne.
Predmetný výskum sa venoval rôznym aspektom autorovho ži-
vota a diela a ukázal ho v jeho plnej mnohorozmernosti, v ľud-
skej aj intelektuálnej živosti, ktorá sa premietla do jeho diel. 
Vznikol tak pomerne kompletný obraz z mnohých hľadísk mate-
riálovo podopretý vlastným dielom autora, obraz, ktorý si samo-
zrejme nenárokuje na úplnosť.

Igor Broska – Igor Petrík – Pavel Uher
Akcesorické minerály granitických hornín Západných 
Karpát
(Viaz., 236 s., ilustrovaná)

Vedecká monografia je venovaná drobným, zväčša mikroskopic-
kým akcesorickým minerálom granitických hornín, ktoré – hoci 
sa vyskytujú v týchto horninách v malých množstvách – sú in-
formačne mimoriadne bohaté. Autorov viedlo k jej napísaniu 
množstvo faktického materiálu nazhromaždeného za päť desať-
ročí ich výskumu na Slovensku a potreba prezentovať tieto po-
znatky systematicky v ucelenej podobe. Do publikácie sa dostali 
na jedno miesto informácie roztratené v mnohých vedeckých 
publikáciách spolu s informáciami z menej dostupných zdrojov, 
ako sú zborníky alebo výskumné správy, ale aj zatiaľ nepubliko-
vané materiály autorov. Väčšina uvedených výsledkov vznikala 
postupne v rámci výskumných projektov na Geologickom ústave 
SAV a Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a pred-
stavuje spojenie geologicko-mineralogicko-petrologického vý-
skumu s geochemickými metódami, zacielenými na interpretá-
ciu podmienok vzniku a vývoja granitických hornín Západných 
Karpát. V istom zmysle ide o aplikáciu genetickej mineralógie 
v petrológii granitov. Množstvo údajov a analýz je v tejto mono-
grafii prezentované po prvýkrát v súvislostiach, ktoré bude ešte 
potrebné vedecky overiť v teréne.

Jan Pešek
Komunistická strana Slovenska. Dejiny politického 
subjektu. I. Na ceste k moci (1945 – 1948), pri moci – od 
prevratu k pokusu o reformu (1948 – 1968)
(Viaz., 288 s., fotografická príloha)

O perzekúciách, nezákonnostiach a zločinoch komunistického 
režimu sa písalo veľa, no veľmi málo o samotnej komunistickej 
strane, ktorá bola hlavným pilierom (chrbticou) komunistické-
ho režimu. Veľmi málo, alebo takmer vôbec sa nerozoberalo, 
aká to bola politická strana, akú mala štruktúru, členstvo, ve-
denie, stranícky aparát, ako vlastne fungovala. Práve tomu sa 
venoval uznávaný odborník na túto problematiku Jan Pešek, ve-
decký pracovník Historického ústavu SAV, to znamená dejinám 
tejto strany v období od roku 1945, teda od času, keď začína 
urputný zápas o politickú moc na Slovensku, cez február 1948, 
keď si moc uzurpovala, až po august 1968, keď bola pri moci 
a pokúšala sa aj o reformu svoju i reformu spoločnosti.N
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Šťastné Šťastné 
vianočné sviatky 2012 vianočné sviatky 2012 

a úspešný a úspešný 
Nový rok 2013Nový rok 2013 

svojim čitateľom želá redakcia Správ SAV


