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Ing. Ján Tkáč, DrSc., z Chemického ústavu SAV ako prvý slovenský vedec získal vzácny
grant od European Research Council (ERC). Ide o významnú poctu, o ktorej na tlačovej
konferencii informovali (sprava) podpredseda SAV doc. Albert Breier, držiteľ grantu ERC
Ján Tkáč, riaditeľ Chemického ústavu SAV Miroslav Koóš, a člen Predsedníctva SAV a zároveň vedecký pracovník Chemického ústavu SAV doc. Ladislav Petruš. Foto: Juraj Broš
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Na Ministerstve kultúry SR bola 9. júla t.r. tlačová beseda, na ktorej predstavili elektronickú encyklopédiu Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom. Predstaviteľov médií
o nej informovali (zľava) riaditeľ SĽUK-u Juraj Hamar, minister kultúry SR Marek Maďarič,
riaditeľka Ústavu etnológie SAV Gabriela Kiliánová. Foto: TASR, Martin Baumann.

Prof. Ján Dusza z Ústavu materiálového výskumu SAV prevzal v talianskej Perugii diplom
o členstve vo Svetovej akadémii keramík (World Academy of Ceramics – WAC). Na slávnostnej ceremónii ho dekorovali prezident Nominačného výboru WAC prof. Mrityunjay
Singh z USA (vľavo) a prezident poradnej rady WAC prof. Masihiro Yoshimura z Japonska
(na snímke vpravo). Foto: archív J. D.

Prezident SR Ivan Gašparovič
ocenil mladých vedcov zo SAV

>

Najvyšší predstaviteľ Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič privítal 3. júla t.r. v Prezidentskom paláci štyroch mladých vedeckých pracovníkov Slovenskej akadémie
vied, aby im odovzdal ocenenie. Úspešní
mladí vedci sa na stretnutí zúčastnili pod
vedením predsedu SAV prof. Jaromíra
Pastoreka a prezidentovi SR ich predstavila podpredsedníčka SAV pre vzdelávanie
a doktorandské štúdium prof. Daniela Ježová.
Ivan Gašparovič v príhovore vyjadril veľkú radosť z možnosti stretnúť sa s mladými
vedcami. V ich prítomnosti vyslovil nádej:
„Budete to asi vy, ktorí budete pokračovať
v úspechoch slovenskej vedy, budete to práve
vy, ktorí obnovíte výsledky, ktoré slovenská
veda zaznamenávala.“
Prezident konštatoval neľahkú pozíciu
vedcov, ktorí sa napriek finančnej neatraktívnosti nevzdali svojho rozhodnutia a chcú
venovať svoju odbornú kapacitu poslaniu,
„aby sme my, ľudia, obnovili svoju dôveru
v to, čo nám súčasný život nedáva – dôveru
v budúcnosť“. Poďakoval sa aj tým, ktorí
mladých vedcov vedú v ich odbornom napredovaní a ocenil, že podporujú takých,
akých naša spoločnosť potrebuje – „vzdelaných, múdrych mladých ľudí“.

 Ing. Peter Ditte, PhD., z Virologického

Ing. Boris Hudec

ústavu SAV,
 PhDr. Ján Belják, PhD., z Archeologic- je mladým výskumným pracovníkom Elekkého ústavu SAV.
trotechnického ústavu SAV v Bratislave. Venuje sa príprave a charakterizácii štruktúr
———
kov-izolant-kov pre nanorozmerné pamäte
typu DRAM. Najlepšie výsledky dosiahol
Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD., s Pt elektródou pripravenou vákuovým naparovaním s využitím tzv. „shadow mask“.
patrí medzi popredných mladých vedeckých V rámci jeho výskumu sa mu podarilo depracovníkov Ústavu materiálového výskumu monštrovať využiteľnosť tenkých dielekSAV v Košiciach. Venuje sa výskumu moder- trických vrstiev TiO2 pre pamäťové čipy
ných keramických kompozitných materiá- novej generácie, čo uľahčí ďalšie škálovanie
lov. Zaoberá sa najmä systémami na báze počítačových pamätí. Výsledky bude prekarbidu kremičitého a nitridu kremičitého, zentovať na konferencii elektrochemickej
spevneného uhlíkovými nanotrubičkami. spoločnosti (ECS) v USA v rámci pozvanej
Komplexne opísala vplyv chemického zlo- prednášky. V novembri 2011 získal ocenenie
ženia a tepelného spracovania špeciálnych Študentská osobnosť Slovenska v kategórii
kompozitov na ich mikroštruktúru, mecha- elektrotechnika, priemyselné technológie.
nické, lomové a tepelné vlastnosti. Získala V decembri 2011 sa stal držiteľom individucelkom nové poznatky publikované vo sveto- álneho grantu nadácie Intenda – Podporujevých vedeckých časopisoch, ktoré prispieva- me individuality pre najlepšieho doktoranda
jú k vývoju nových konštrukčných keramic- Slovenska v kategórii technické vedy.
kých materiálov s výbornou kombináciou
vlastností. Tieto materiály nachádzajú široké
uplatnenie v rôznych priemyselných apli- Ing. Peter Ditte, PhD.,
káciách, napr. ako rezné a brúsne nástroje,
výhrevné odporové články, súčiastky odolné patrí medzi mladých výskumných pracovnívoči opotrebeniu, korózii a agresívnym pro- kov Virologického ústavu SAV v Bratislave.
strediam. V posledných rokoch absolvovala Venuje sa výskumu karbonickej anhydrázy
Ocenenia z rúk prezidenta si potom prevza- niekoľko zahraničných pobytov v Nemecku, IX (CAIX), ktorej výskyt v nádoroch znamePoľsku a Slovinsku. V roku 2008 bola ocene- ná zhoršenú prognózu v liečbe onkologicli:
 Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD., ná štipendiom Podporného fondu Štefana kých pacientov. Ako prvý opísal mechanizSchwarza ako jedna z vynikajúcich absol- mus regulácie aktivity tohto onkoproteínu.
z Ústavu materiálového výskumu SAV,
 Ing. Boris Hudec z Elektrotechnické- ventov doktorandského štúdia a v roku 2012 Zistil, že fosforylácia CAIX prostredníctvom
získala 3. cenu v súťaži mladých vedeckých proteín kinázy A (PKA) vedie k výraznému
ho ústavu SAV,
pracovníkov SAV do 35 rokov.
okysľovaniu extracelulárneho prostredia.

OCENENIE Z RÚK PREZIDENTA SR PREBERÁ ALEXANDRA KOVALČÍKOVÁ.

Z OCENENIA OD PREZIDENTA PRE MLADÚ VEDECKÚ PRACOVNÍČKU ÚSTAVU
MATERIÁLOVÉHO VÝSKUMU SAV V KOŠICIACH SA TEŠÍ AJ PREDSEDA SAV PROF.
JAROMÍR PASTOREK.

zo života SAV
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OCENENIE PREBERÁ BORIS HUDEC...

... PETER DITTE...

...A JÁN BELJAK.

Pokiaľ je však PKA zablokovaná, k okysľovaniu nedochádza. Kyslé extracelulárne
prostredie, ktoré je charakteristickou črtou
pevných maligných nádorov, sťažuje liečbu
chemoterapiou a rádioterapiou. Výsledky
jeho výskumu majú preto význam pre vývoj nových postupov v liečbe nádorových
ochorení. V roku 2010 obsadil prvé miesto
v súťaži mladých onkológov v kategórii
mladý vedecký pracovník do 35 rokov.
V júni 2012 získal cenu za prvé miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV
do 35 rokov.

PhDr. Ján Beljak, PhD.,

prehistorického osídlenia v málo prebádaných regiónoch. Od roku 2009 je vedúcim
systematického archeologického výskumu
na významnej Národnej kultúrnej pamiatke
Pustý hrad vo Zvolene. Od roku 2010 je členom pracovnej skupiny Európskeho archeologického konzília pre roľníctvo, lesníctvo
a manažment poľnohospodárskej pôdy. Od
roku 2012 je členom Archeologickej rady
pri Ministerstve kultúry SR. V júni 2012 získal prvé miesto v rámci tretieho oddelenia
SAV v súťaži mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov.

pracuje v Archeologickom ústave SAV
v Nitre. Venuje sa výskumu osídlenia na
strednom Slovensku s dôrazom na dobu
rímsku. Ako prvý presne definoval východnú hranicu Kvádov v jednotlivých chronologických stupňoch doby rímskej. V súčasnosti vedie pracovnú skupinu, ktorá sa v rámci
projektu Centrum výskumu najstarších
dejín stredného Podunajska venuje archeologickej prospekcii na juhu Slovenska.
Výsledky majú veľký význam pre poznanie

Košický vedec prof. J. Dusza členom Svetovej akadémie keramík

Uznanie za výnimočný prínos

>

Diplom o členstve vo Svetovej akadémii keramík (World Academy
of Ceramics) si na medzinárodnej konferencii Forum 2012 – New
Frontiers of Ceramics for Sustainable Society v Perugii (Taliansko)
prevzal košický vedec prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. Vedúci oddelenia konštrukčnej keramiky Ústavu materiálového výskumu
SAV prof. Ján Dusza sa stal členom tejto významnej svetovej organizácie len ako druhý vedec-keramik zo Slovenskej republiky – od
roku 1999 je v zozname členov WAC prof. RNDr. Pavol Šajgalík,
DrSc., riaditeľ Ústavu anorganickej chémie SAV v Bratislave, odborník na progresívne keramické materiály, vedec roka SR 2006.

Diplom ako uznanie za výnimočný prínos pri vývoji keramík odovzdali prof. J. Duszovi prof. Mrityunjay Singh z USA, prezident nominačného výboru, a prof. Masihiro Yoshimura z Japonska, prezident poradnej rady WAC.
Rozhodujúcimi kritériami na prijatie prof. J. Duszu do WAC, na
čele ktorej stojí jej zakladateľ prof. Pietro Vincenzini z Talianska,
bol jeho intenzívny výskum keramických a nanokeramických materiálov (publikoval asi 100 CC článkov), viac ako 600 citácií a jeho podiel na založení (v r. 2000) a organizovaní medzinárodnej
konferencie Fraktografia progresívnych materiálov (Fractografy of
Advanced Ceramics). Tá dosiahla svetovú úroveň a v dvojročných
cykloch sa strieda s podobnou konferenciou v USA. Nasledujúca
konferencia bude v Smoleniciach v septembri 2013.
„Prijatie za člena Svetovej akadémie keramík vnímam ako ocenenie prínosu mojej vedecko-výskumnej práce a priznám sa, aj ako
vec prestíže. Umožní mi priamy a pravidelný kontakt s najväčšími
svetovými vedeckými kapacitami v oblasti keramických materiálov,
výmenu najnovších poznatkov a vytváranie možností na spoločné
projekty,“ povedal po návrate z Talianska prof. J. Dusza, špecialista
na lomovú mechaniku krehkých materiálov a na nanomateriály.
Súčasťou programu svetovej konferencie, ktorá sa konala
v dňoch 30. júna až 3. júla t. r., boli aj prehliadky historických
miest v regióne Umbria – Perugie, Gubbio a Assisi.
Katarína Čižmáriková

DVAJA AKADEMICI-KERAMICI ZO SLOVENSKA PRI PREHLIADKE TALIANSKEJ PERUGIE – PROF. PAVOL ŠAJGALÍK (VĽAVO) A PROF. JÁN DUSZA. Foto: archív J. D.
8 | 2012
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Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV získal grant European Research Council

Úspech slovenského vedca

>

Ing. Ján Tkáč, DrSc. (nar. 1972) z Chemické- „fit“. Je teda veľmi dôležité, aby sa „glykokód“ presne dešifroval pre správne fungovaho ústavu SAV je prvým slovenským vedcom, nie bunky. Mnohé škodlivé mikróby si vyvinuli veľmi rafinované spôsoby, ako tento „glykoktorý získal vzácny grant od European Re- kód“ prelomiť, napr. aj „ukradnutím“ glykánovej identity, aby boli dobre maskované.
search Council (ERC). Ide o významnú pocDruhou dôležitou oblasťou využitia je
diagnostika ochorení. Podľa držiteľa ERC
tu, vďaka ktorej bude môcť tento vedec mla- grantu sa napr. rakovinové bunky líšia od
zdravých tým, že majú na povrchu viac sadej generácie pracovať na svojom projekte charidov, a na základe toho sa môže podariť
vyvinúť prostriedky, ako už v počiatočnom
s názvom Elektrochemické lektínové a glyká- štádiu zistiť tieto odchýlky buniek. „Na to
budeme musieť vyvinúť vysoko citlivé zanové biočipy integrované s nanoštruktúrami. riadenia a využijeme nanomateriály, čo sú
materiály s veľmi malými rozmermi asi stoZložitý názov skrýva výskum z oblasti gly- tisíckrát tenšie ako ľudský vlas a s vynikajúkomiky, ktorá je v súčasnosti jednou z naj- cimi vlastnosťami.“ Následne bude možné
progresívnejších vedeckých disciplín. Z roka pokúšať sa o výskum na reálnych vzorkách,
na rok pribúdajú dôkazy, že glykány alebo ako je napr. krvná plazma. Projekt by mal
sacharidy zohrávajú veľmi dôležitú úlohu naplno odštartovať na jeseň alebo začiatv procesoch ľudského tela. „Poznatky sa získa- kom zimy tohto roku.
vajú vďaka technike biočipov, ktorými môžeme
Výskum Jána Tkáča, ktorý je členom tímu
analyzovať veľké množstvo vzoriek v krátkom Dr. Petra Gemeinera, DrSc., má aktívnu podčase,“ vysvetľuje Ján Tkáč. Za cieľ projektu si poru oddelenia glykobiotechnológie Cheurčil aplikáciu biočipov v rozpoznávaní glykó- mického ústavu SAV. Grant ERC je významdu, čo môže v praktickom živote pomôcť pri ný v tom, že sa prísne posudzuje, udeľuje sa
vývoji prírodných vakcín a liečiv.
jednotlivcom a plne podporuje kompletný
Glykány sú na informácie bohaté moleku- výskum. Špecializuje sa najmä na mladú
ly, zodpovedné za uskladnenie a kódovanie generáciu úspešných vedcov. Ján Tkáč je
„povelov“ v bunke tak, aby bunka zostala absolventom Fakulty chemickej a potravi-

nárskej technológie STU, absolvoval stáže vo
Švédsku i Anglicku. Je autorom 47 publikácií
v zahraničných časopisoch, štyroch kapitol
v knihách a vyše 780 citácií. Je recipientom
prestížneho štipendia Marie Curie Individual Fellowship, člen víťazného tímu v celosvetovej súťaži podnikateľských zámerov
Nanochallenge, člen oceneného kolektívu
na Cenu SAV za vedecko-výskumnú činnosť
a člen špičkového vedeckého tímu v SAV.
J. B.
ÚSPEŠNÝ MLADÝ VEDEC ING. JÁN TKÁČ, DRSC.

Foto:

Juraj Broš

Výsledky CE SAV CESTA na pôde Massachusetts Institute of Technology

Zapojenie sa do špičkového
výskumu

>

Štúdia o terajšom i budúcom inštitucionálnom usporiadaní európskych krajín v procese globalizácie, ktorú vypracovala riešiteľka
a vedúca Centra excelentnosti SAV CESTA, JUDr. Mgr. Martina
Lubyová, PhD., z Prognostického ústavu SAV, bola prijatá na rokovanie konferencie 24th Annual Meeting of Society for Advancement of Socio-Economics, ktorá sa konala na Massachusetts Institute of Technology (MIT) v Bostone 27. – 29. júna 2012.
Society for Advancement of Socio-Economics (SASE), založená
v roku 1989, sa úspešne etablovala ako elitná medzinárodná spoločnosť v oblasti sociálnej ekonómie. V súčasnosti táto disciplína
zažíva nebývalý rozvoj v dôsledku hospodárskej krízy a nejasného
budúceho spoločensko-ekonomického vývoja. Členstvo v SASE
a účasť na jej podujatiach je mimoriadnou príležitosťou na zapojenie sa do špičkového zahraničného výskumu v uvedenej oblasti.
Organizácia 24th SASE Annual Meeting na prestížnej pôde MIT,
ako aj účasť popredných ekonómov z MIT, Harvardskej univerzity,

LSE a ďalších špičkových amerických i európskych vedeckých inštitúcií, podčiarkuje prestíž podujatia.
Príspevok v oblasti inštitucionálnej ekonómie, ktorý bol vypracovaný v rámci činnosti Centra excelentnosti SAV CESTA, bol prezentovaný v rámci sekcie „Socio-Economic Conflict and the Dynamics of
Institutional Change“, ktorú viedol Bruno Amable z Paris Sorbonne
Université, považovaný za autora jednej z hlavných klasifikácií ekonomík v rámci modelov tzv. variet kapitalizmu (varieties of capitalism),
založených na štrukturálnych komplementaritách. Diskutérom nášho
príspevku bola Elvire Guillaud (Paris Sorbonne Université), moderátorom bol Robert Boyer (CEPREMAP). V rámci diskusie sa posudzovali najmä väzby na proces európskej integrácie a globalizácie. Massachusetts Institute of Technology sa organizáciou tohto podujatia
prihlásil k aktívnej účasti na výskume v oblasti spoločenských vied.
Martina Lubyová | Prognostický ústav SAV
zo života SAV | konferencie
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Slovenská akadémia vied udelila medaily za podporu vedy

Ocenenie práce jubilantov

>

Medaila SAV za podporu vedy putovala
27. júna 2012 do rúk doc. RNDr. Ľudevíta Kádašiho, DrSc., a RNDr. Karola Ondriaša, DrSc. V budove Úradu SAV im ich
slávnostne odovzdala prof. Daniela Ježová, podpredsedníčka SAV pre vzdelávanie
a doktorandské štúdium. Oceneným ich
udelila Vedecká rada SAV pri príležitosti ich

PODPREDSEDOVIA SAV
PROF. DANIELA JEŽOVÁ
A DOC. ALBERT BREIER
ODOVZDÁVAJÚ DOC.
ĽUDEVÍTOVI KÁDAŠIMU
(VPRAVO) MEDAILU SAV
ZA PODPORU VEDY.
Foto: Juraj Broš

životného jubilea.
Dlhoročný pracovník Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV doc. Ľudevít
Kádaši je vyzretou vedeckou osobnosťou,
zapojenou do medzinárodnej siete odborníkov v oblasti výskumu monogénnych hereditárnych ochorení. Výsledky, ktoré publikoval, prispeli k výraznému zlepšeniu diagnostiky a k včasnej aplikácii terapie viacerých ochorení, ako sú: cystická fibróza, rôzne typy svalovej dystrofie, fenylketonúria
a ďalšie. Dosiaľ publikoval viac ako 90 prác
vo vedeckých časopisoch, medzi ktorými
nechýbajú práce v takých prestížnych časopisoch ako New England Journal of Medicine
či Nature Genetics. Popri bohatej citovanosti
prác jeho výsledky priniesli početné aplikácie v diagnostických postupoch včasnej detekcie monogénnych hereditárnych
ochorení, ktoré so svojím tímom vypracoval
a inicioval ich zavedenie do klinickej praxe.
Za svoju prácu bol poctený viacerými oceneniami, napr. Pamätnou medailou Viliama
Izakoviča za zásluhy o rozvoj lekárskej genetiky na Slovensku (2006), Striebornou
medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti za zásluhy o rozvoj v oblasti pediatrie
(2007) alebo Cenou SAV za popularizáciu
vedy (2008). Od roku 2008 je členom Učenej spoločnosti SAV.
Karol Ondriaš je popredný biofyzik, ktorý svoju kariéru v SAV začal v Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie

MEDAILU SAV
ZA PODPORU VEDY
PREBRAL Z RÚK PROF.
DANIELY JEŽOVEJ
AJ KAROL ONDRIAŠ.
Foto: Juraj Broš

(1977) a neskôr v nej pokračoval v Ústave
molekulárnej fyziológie a genetiky SAV (od
r. 1997). Začiatok jeho kariéry nasmeroval
na to obdobie prestížny pobyt na univerzite
v Szegede. Neskôr absolvoval pracovné pobyty na Columbia University v New Yorku.
Dopracoval sa k vedeckým výsledkom, ktoré umožnili nové pohľady na deje prebiehajúce v živočíšnych bunkách a ktoré právom
možno označovať za prelomové. Vedecká
erudícia, invenčnosť vedeckých prístupov
a v neposlednom rade jeho nápaditosť mu
umožňujú získavať výsledky, ktoré ho zara-

ďujú k svetovej špičke v tomto odbore. Nie
je preto prekvapujúce, že výsledky publikoval v tých najprestížnejších vedeckých časopisoch, ako sú Cell, Science a ďalšie. Jeho
bohato citované práce mu otvárajú dvere
do najvýznamnejších pracovísk vo svete.
Vedecké výsledky K. Ondriaša boli ocenené v roku 2002 Plaketou Dionýza Štúra za
zásluhy v prírodných vedách. V tom istom
roku získal prémiu Literárneho fondu za
vedecký ohlas v kategórii prírodných vied
a od roku 2008 je členom Učenej spoločnosti SAV.

Medailu SAV za podporu vedy si pri príležitosti životného jubilea prevzal 11. júla t. r. MUDr. Ján Styk, CSc. V budove Úradu SAV mu
ju slávnostne odovzdala prof. Daniela Ježová. Laudáciu na jeho počesť predniesol podpredseda SAV pre II. oddelenie vied doc. Albert
Breier.
Ján Styk, rodák z Banskej Bystrice (1942),
promoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v roku 1965 a už počas štúdia sa ako
vedecká pomocná sila zúčastňoval na riešení vedeckých problémov v Ústave experi8 | 2012
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mentálnej chirurgie SAV (terajší Ústav pre
výskum srdca SAV). Okrem toho sa veľmi
aktívne zapájal do projektov medzinárodnej spolupráce. Patrí medzi uznávaných odborníkov v oblasti výskumu porúch kardio-

vaskulárneho systému. Významne prispel
k vývoju metodológie a prostriedkov pre
modernú kardiochirurgiu. V rámci svojej
kariéry sa venoval aj výskumu mechanických podporných systémov zlyhávajúceho

srdca ako prostriedkov zlepšujúcich stav pacientov s chronickým ochorením srdca. Bol
členom tímu, ktorý spolupracoval s prof.
Barnardom pri vývoji postupov transplantácie srdca. V neskoršom období sa venoval
výskumu adaptácie srdca na ischemicko-reperfúzne poškodenie. Ako špičkový ve-

decký pracovník je od roku 1999 členom
Vedeckého kolégia SAV pre lekárske vedy.
V rokoch 1998 – 2010 bol riaditeľom Ústavu
pre výskum srdca SAV. Pedagogicky pôsobil na Lekárskej fakulte UK i Fakulte telesnej výchovy a športu UK. O prínose MUDr.
Styka k rozvoju lekárskych vied svedčia

aj získané vyznamenania, napr. Cena SAV
za vedecko-popularizačnú činnosť (1970,
1983), Pamätná plaketa Padovskej univerzity (1980) či Čestná plaketa Jána Jessenia
za zásluhy v lekárskych vedách (2002).
(zdroj: II. OV SAV)

SPOLOČNÁ FOTOGRAFIA ZO
SLÁVNOSTNÉHO UDEĽOVANIA
MEDAILY – ZĽAVA: RIADITEĽ ÚVS SAV
MIROSLAV BARANČÍK, PROF. DANIELA
JEŽOVÁ, VYZNAMENANÝ JÁN STYK,
TÁŇA RAVINGEROVÁ A DOC. ALBERT
BREIER. Foto: Robert Grznár

Realizácia poľsko-slovenského projektu INFRAREGTUR je zavŕšená

Potenciál cestovného ruchu
OBÁLKA VEDECKEJ
MONOGRAFIE, KTORÁ
PATRÍ K NAJDÔLEŽITEJŠÍM
VÝSLEDKOM PROJEKTU.
Foto: Vladimír Székely

>

samosprávy a ďalších organizácií pôsobiacich v pohraničí. Konali
sa v dvoch etapách. V roku 2010 mali stretnutia hlavne informačno-konzultačný charakter. Druhé kolo stretnutí sa konalo koncom
roka 2011 a na stretnutiach už boli prezentované výsledky uskutočneného výskumu, vďaka čomu bolo možné konzultovať predbežné výsledky s účastníkmi jednotlivých stretnutí. Tieto stretnutia
sa konali v troch mestách v Poľsku – Sanok, Nowy Targ a Żywiec
a v troch mestách na Slovensku – Prešov, Poprad a Žilina (24. septembra 2010 a 29. novembra 2011).
Záverečným podujatím v rámci projektu bola záverečná konferencia, ktorá sa uskutočnila 19. júna 2012 na Úrade Malopoľského
vojvodstva v Krakove (Małopolski Urząd Wojewódzki). Organizátormi konferencie boli obe riešiteľské pracoviská. V jej úvode riaditelia
ústavov oboznámili pozvaných účastníkov z Poľska aj zo Slovenska
s vedeckou činnosťou oboch riešiteľských organizácií. Riešitelia projektu predstavili účastníkom konferencie základné ciele a najmä
výsledky dosiahnuté v rámci projektu, ako napr. vybrané prístupy
k analýze dopravnej dostupnosti, problematika dopravnej infraštruktúry v poľsko-slovenskom pohraničí, výsledky výskumu zamerané na percepciu cestovného ruchu a dostupnosti v poľsko-slovenskom pohraničí, výsledky analýzy vonkajšej a vnútornej dostupnosti
poľsko-slovenského pohraničia v cestnej doprave a analýza železničnej a leteckej dostupnosti poľsko-slovenského pohraničia.
Výsledkom projektu sú aj dve monografie. Prvá s názvom Poľsko-slovenské pohraničie z hľadiska dopravnej dostupnosti a rozvoja
cestovného ruchu zhŕňa výsledky vedeckých analýz. Druhá monografia – Možnosti zlepšenia dostupnosti a rozvoja cestovného ruchu
v poľsko-slovenskom pohraničí – námety odporúčania a dobré príklady – je odbornou monografiou a môže slúžiť ako praktická príručka pre spomínané zainteresované subjekty.
Základné informácie o projekte spolu s vybranými výsledkami
projektu sú dostupné aj prostredníctvom webovej stránky projektu: http://www.infraregtur.eu.

V období od augusta 2009 do júna 2012 sa Geografický ústav SAV
podieľal na riešení poľsko-slovenského projektu s názvom Infraštrukturálne a organizačné možnosti zlepšenia priestorovej dostupnosti
ako činiteľ rozvoja poľsko-slovenských regiónov cestovného ruchu (INFRAREGTUR). Projekt č. WTSL.02.01.00-14-087/08 bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.
Vedúcim partnerom projektu bol Ústav geografie a priestorového plánovania Poľskej akadémie vied (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk – IGiPZ PAN),
koordinátorom celého projektu bol dr. hab. Marek Więckowski a koordinátorom slovenskej časti projektu Mgr. Daniel Michniak, PhD.
Hlavným vedeckým cieľom projektu bolo poukázať na možnosti
využitia potenciálu cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí v dôsledku zlepšenia priestorovej dostupnosti. Druhým nemenej dôležitým zámerom bol transfer vedeckých poznatkov a osvedčených postupov zo sektora vedy do oblasti starostlivosti o zverené
územie (administratívny sektor).
Dôležitou súčasťou realizácie projektu boli informačno-konzultačné stretnutia určené pre predstaviteľov miestnej a regionálnej Daniel Michniak
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Elektronická encyklopédia – výsledok úspešného aplikovaného projektu

Ľudová kultúra slovom
a obrazom

>

VSTUPNÁ STRÁNKA ELEKTRONICKEJ ENCYKLOPÉDIE
NA ADRESE WWW.LUDOVAKULTURA.SK

Dňa 9. júla 2012 sa na Ministerstve kultúry SR konala tlačová konferencia, na ktorej
minister kultúry SR Marek Maďarič spolu
s Vladimírom Kyseľom (Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry pri SĽUK-u),
Gabrielou Kiliánovou (Ústav etnológie SAV)
a Jurajom Hamarom (SĽUK) prezentovali
výsledok úspešného aplikovaného projektu
– elektronickú encyklopédiu Tradičná ľudová
kultúra Slovenska slovom a obrazom. Elektronická encyklopédia bola na konci marca
2012 sprístupnená bez obmedzenia na adrese: www.ludovakultura.sk.
Návrh aplikovaného projektu vznikol
v roku 2008 ako spoločná iniciatíva Koordinačného centra tradičnej ľudovej kultúry1
a Ústavu etnológie SAV. Projekt encyklopédie vychádzal z vládnej úlohy Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru,
ktorej riešenie určilo uznesenie vlády SR
č. 666, B.2. z 8. augusta 2007 a ktorý získal
finančný grant Ministerstva kultúry SR na
roky 2009 a 2010. Jednou z úloh koncepcie
je šíriť vedomosti o kultúrnom dedičstve
Slovenska medzi najširšou verejnosťou. Pripravovaná encyklopédia zabezpečovala originálnym spôsobom splnenie takejto požiadavky, keďže jej hlavným cieľom bolo poskytnúť prostredníctvom internetu množstvo informácií o tradičnej ľudovej kultúre
Slovenska širokému okruhu záujemcov.
Projekt organizačne a technicky zabezpečovalo Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry. Ústav etnológie SAV mal v kompetencii prípravu štruktúry encyklopédie
a jej vedeckej koncepcie, zostavenie heslára,
výber autorského kolektívu i celkovú redakciu samotného korpusu hesiel. Vytvorila sa
desaťčlenná redakčná rada, v ktorej pôsobili pracovníci ústavu PhDr. Mojmír Benža,
PhD., Oľga Danglová, CSc., Mgr. Ľubica
Falťanová, CSc., Daniel Luther, CSc., PhDr.
Katarína Popelková, CSc., Mgr. Dušan Ratica, CSc., PhDr. Peter Slavkovský, DrSc., prof.
PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc., a PhDr. Juraj Zajonc, CSc. V redakčnej rade pracovala
i bývalá doktorandka ústavu, v tom čase už
odborná asistentka Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave Mgr.
Katarína Nováková, PhD., ktorá zároveň bola manažérkou projektu. Funkciu hlavnej redaktorky prevzala PhDr. Gabriela Kiliánová,
CSc., riaditeľka pracoviska.
Projekt sa oprel o koncepčné i organizačné skúsenosti a poznatky vedeckých pracovníkov Ústavu etnológie SAV, ktoré získali
pri realizácii syntetických diel o kultúrnom
dedičstve, poctených viacerými oceneniami, ako Etnografický atlas Slovenska (1990)
a Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska
8 | 2012
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(1995).2 V ilustračnej zložke sa do veľkej
miery využili výsledky projektu riešeného
v Ústave etnológie SAV pod názvom Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho
dedičstva Európy (APVV-0530-06); jedným
z jeho cieľov bola digitalizácia obrazových
dokumentov, uložených vo vedeckých archívoch pracoviska.
Elektronická encyklopédia obsahuje
1 813 hesiel, na tvorbe ktorých sa zúčastnilo 62 autorov z rôznych vedeckých, vedecko-pedagogických, kultúrnych a iných
inštitúcií. Autori a redaktori sa snažili, aby
heslá stručne, ale obsažne, populárnou formou a prístupným jazykom prinášali informácie o javoch tradičnej ľudovej kultúry na
území Slovenska, o každodennom aj sviatočnom živote jeho obyvateľov – Slovákov
i príslušníkov národnostných menšín. Heslá vo veľkej miere zachytávajú bohatstvo
a rozmanitosť kultúrnych javov, ktorými je
Slovensko charakteristické. Zároveň sa autori usilovali (pokiaľ to poznatková báza
dovoľovala) opísať premeny kultúrnych javov v čase a ich podoby v súčasnosti. Heslá
obsahujú údaje najmä od 19. storočia po súčasnosť. Ide o časové obdobia, z ktorých má
etnológia najviac zozbieraných poznatkov.
V mnohých heslách sa však nachádzajú aj
informácie zo starších období.
Dielo dobre využilo možnosti, ktoré poskytuje internet. Texty hesiel sú doplnené
bohatou obrazovou dokumentáciou – fotografiami, kresbami, schémami a podobne.

Záujemcovia získajú veľa informácií aj prostredníctvom zvukovej a filmovej dokumentácie, ktorá sprostredkúva nenahraditeľné
poznatky napríklad o zvuku hudobných nástrojov, o melódii konkrétnej piesne alebo
o krokoch a figúrach určitého tanca. Vo fotografickej, zvukovej i filmovej dokumentácií
sa využívali prednostne autentické záznamy
získané pri terénnych výskumoch. V prípade,
že sa autentická dokumentácia nezachovala
alebo nebola k dispozícii, pristúpilo sa k názorným rekonštrukciám opisovaných javov.
O autentickej alebo rekonštruovanej podobe
obrazového, zvukového alebo filmového dokumentu je čitateľ hesla, pochopiteľne, vždy
informovaný. Všetky heslové texty sú doplnené niekoľkými odkazmi na pramennú,
resp. vedeckú literatúru. Záujemcom sa tak

1

Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry je
pracovisko, ktorého hlavnou úlohou je realizovať odporúčanie na ochranu tradičnej kultúry a folklóru, ktoré
bolo prijaté na 25. zasadnutí Generálnej konferencie
UNESCO 15. novembra 1989. Vláda SR schválila návrh
opatrení na zabezpečenie tohto odporúčania uznesením
č. 448 v roku 2000. Od svojho vzniku patrilo Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry pod Národné osvetové centrum. Od roku 2010 pracovisko funguje v rámci
organizačnej štruktúry Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK). Bližšie pozri http://www.
ludovakultura.sk/ a http://old.culture.gov.sk/sekcie/
tradicna-kultura-a-osveta.
2 Etnografický atlas Slovenska (1990) získal Národnú
cenu, Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, I. a II.
(1995) bola ocenená o. i. medzinárodnou cenou G. Pitré
a Cenou SAV.

ponúka možnosť rozširovať svoje poznatky
o danej téme. Vyhľadávanie výrazov v heslári a obsahové prepojenie hesiel zabezpečili
redaktori encyklopédie bohatým systémom
odkazov a podrobným registrom, ktorých
aplikácia v internetovom prostredí zvyšuje
užívateľský komfort diela.
Elektronická encyklopédia Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom
je príkladom úspešnej popularizácie vedeckých poznatkov získaných základným

škôl a univerzít, v múzeách, osvetových zariadeniach a podobne, by nikdy takéto dielo nemohlo vzniknúť. Elektronická podoba
encyklopédie zároveň otvára možnosť dielo
ďalej dopĺňať a aktualizovať. Kontakty na
internetovej stránke www.ludovakultura.
sk poskytujú užívateľom možnosť zasielať
otázky alebo pripomienky k dielu, ktoré
môžu byť využité ako podnety pri prípadných úpravách hesiel.
Podľa doterajších zistení je dielo jedinou

a kýmkoľvek na svete. Encyklopédiu môžu
využívať slovakisti, slavisti, prekladatelia, ktorí budú hľadať význam špeciálnych
výrazov, obyvatelia Slovenska i krajania
v zahraničí alebo akýkoľvek záujemcovia
o hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo
Slovenska. Riešiteľské pracoviská projektu,
Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry a Ústav etnológie SAV, už sformulovali
návrh na preklad elektronickej encyklopédie do anglického jazyka. Pokiaľ by návrh

ILUSTRÁCIA K HESLU
„MARIÁNSKE PÚTE“,
ŠUMIAC, 1971. ARCHÍV
DIAPOZITÍVOV ÚSTAVU
ETNOLÓGIE SAV.
Foto: F. Styk

ILUSTRÁCIA K HESLU
„BÁBKA“, ZO ZBIEROK
A. ANDERLEHO, BANSKÁ BYSTRICA. ARCHÍV
DIAPOZITÍVOV ÚSTAVU
ETNOLÓGIE SAV.
Foto: H. Bakaljarová

výskumom. Veď bez dát, ktoré sú výsledkom etnologických bádaní a ktoré sa zhromažďovali v Ústave etnológie SAV od jeho
vzniku v roku 1946, ale aj na iných pracoviskách, napríklad na katedrách vysokých

elektronickou encyklopédiou v Európe, ktorá komplexne spracováva heslá o tradičnej
ľudovej kultúre nejakého teritória. Uverejnenie encyklopédie na internete otvára neobmedzené využitie informácií kdekoľvek

získal finančnú podporu, dielo by ponúklo
vedomosti o tradičnej ľudovej kultúre Slovenska i medzinárodnej verejnosti.
Gabriela Kiliánová | Ústav etnológie SAV

Nové riaditeľky ústavov SAV

>

Predsedníctvo SAV na základe výberového konania vymenovalo
od 1. júla 2012 na štvorročné obdobie PhDr. Annu A. Hlaváčovú,
CSc., do funkcie riaditeľky Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV
(ÚDFV SAV). Anna Hlaváčová (nar. 1996) je absolventkou Vysokej
školy múzických umení v Bratislave v odbore divadelná a filmová
dramaturgia. Po štúdiu nastúpila do Umenovedného ústavu SAV.
Réžiu študovala v Paríži, Bruseli, Paríži i v Tokiu. Tri roky pracovala interne na univerzite v Bayreuthe, dva roky na vedeckom mieste
na VŠVU a tri roky na FF VŠMU. Okrem toho sa venuje vlastnej režijnej tvorbe. Má za sebou tri knižné preklady, editorstvo a množstvo publikovaných štúdií a esejí. V rokoch 2008 – 2010 pôsobila
v Ústave pamäti národa a od roku 2010 je vedeckou pracovníčkou
ÚDFV SAV. Jej vedeckým zameraním sú mimoeurópske divadelné
kultúry, dejiny umenia obdobia Florentského koncilu a prvých koloniálnych výprav.

Predsedníctvo SAV na základe výberového konania vymenovalo od
1. augusta 2012 na štvorročné obdobie Mgr. Tatianu Podolinskú,
PhD., do funkcie riaditeľky Ústavu etnológie SAV. Štúdium na FiF
UK v Bratislave so zameraním na religionistiku skončila v roku 1997.
Jej odborným zameraním sú ľudová religiozita, religiozita Rómov,
náboženská ikonografia a európske mytológie. Bola vedúcou, spoluriešiteľkou i koordinátorkou mnohých vedeckých projektov a venuje
sa aj pedagogickej a kurátorskej činnosti. Absolvovala množstvo zahraničných pobytov a výskumov – v Nórsku, Taliansku, Francúzsku,
Švédsku, Mexiku a terénny výskum religiozity v lokalite Uaxactún
v Guatemale. Medzi ocenenia T. Podolinskej patrí Knižná prémia
Literárneho fondu za rok 2006 v kategórii diel interdisciplinárnej
a encyklopedickej povahy, Cena Predsedníctva SAV za 1. miesto v súťaži Mladý vedecký pracovník SAV do 35 rokov (2007) a členstvo
vo vedeckom kolektíve CEKI ocenenom Cenou podpredsedu vlády
a ministra školstva SR: Vedecký tím roka 2009.

———
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K objavu Higgsovho bozónu prispeli aj vedci zo Slovenskej akadémie vied (I.)

Krok do novej
subjadrovej fyziky
EDUARD KLADIVA, JAROSLAV ANTOŠ

>

Začiatkom tohtoročných prázdnin vzrušil
fyzikov aj novinárov na celom svete seminár
v Európskom laboratóriu pre časticovú fyziku (CERN), na ktorom dve veľké výskumné
skupiny, ATLAS a CMS, prezentovali dlhoočakávané výsledky hľadania takzvaného
Higgsovho bozónu. Na experimente ATLAS
pracujú aj členovia Oddelenia subjadrovej
fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV
v Košiciach (OSF ÚEF SAV). Aj keď formulácie predstaviteľov experimentov na
seminári boli opatrné („objavili sme novú
časticu“), nielen novinári, ale aj fyzici hovoria o možnom experimentálnom objave
teoreticky predpovedanej Higgsovej častice.

Hľadanie Higgsovej častice
má dlhú históriu
Higgsov bozón je dôsledkom Higgsovho mechanizmu narušenia elektroslabej symetrie.
Teória predpokladá, že v raných štádiách
nášho vesmíru existovala symetria medzi interakciami (minimálne tromi – silnou, elektromagnetickou a slabou). V určitej etape
evolúcie vesmíru došlo k spontánnemu narušeniu tejto symetrie, vďaka čomu sprostredkovatelia slabej interakcie (W a Z bozóny)
získali hmotnosť. Na vysvetlenie tohto narušenia tri nezávisle skupiny teoretikov v 60.
rokoch minulého storočia navrhli mechanizmus, predpokladajúci existenciu skalárneho
poľa, prejavom ktorého je Higgsov bozón.
Hmotnosť tohto bozónu Štandardný model
(ŠM), dnes vo všeobecnosti akceptovaná te-

ória mikrosveta, nepredpovedá, istým vodidlom sú modifikácie ŠM. Na dôkaz platnosti
Higgsovho mechanizmu bolo potrebné túto
časticu objaviť experimentálne. To je značne
komplikované, keďže teória nevie predpovedať, kde hľadať jej hmotnosť.
Na všetkých veľkých urýchľovacích komplexoch to bola v minulosti najaktuálnejšia
téma skúmania. Až donedávna experimentálne dáta iba vymedzovali oblasti, v ktorých
sa existencia Higgsovej častice s vlastnosťami podľa Štandartného modelu vylučovala.
Medzníkom v hľadaní Higgsovej častice bol
urýchľovací komplex LEP (Large Electron-Positron Collider) v CERN-e, na ktorom experimenty posunuli hranicu možnej hmotnosti
Higgsovho bozónu nad 114 GeV/c2 .
Na Tevatrone, najvýkonnejšom americkom urýchľovači častíc vo Fermilabe, sa experimenty CDF a D0 počas celej ich histórie
snažili experimentálne dokázať existenciu
tejto častice. Postupovali dvoma cestami.
Nepriamy spôsob vymedzenia oblasti hmotnosti Higgsovej častice v rámci Štandardného modelu spočíval v presnom meraní
hmotnosti top kvarku a W-bozónu. Medzi
hmotnosťou Higgsovej častice a hmotnosťami top kvarku a W-bozónu v rámci Štandardného modelu je logaritmická závislosť.
Meranie hmotnosti top kvarku a W-bozónu
experimentmi CDF a D0 dosiahlo limitnú
presnosť, ktorá pravdepodobne nebude veľmi dlho prekonaná.
Pri priamom hľadaní Higgsovej častice
v rozpadových kanáloch narážame na nasledujúci problém: Účinný prierez produk-

BUDOVA RIADIACEHO CENTRA EXPERIMENTU ATLAS S UMELECKÝM VYOBRAZENÍM DETEKTORA. VLASTNÝ DETEKTOR SA NACHÁDZA PRIAMO POD BUDOVOU
V HĹBKE 100 M POD ZEMOU. Foto: CERN
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cie Higgsovej častice (pravdepodobnosť objavenia sa Higgsovej častice v konkrétnej reakcii) klesá s rastúcou hmotnosťou častice a
zároveň sa mení pravdepodobnosť rozpadu
častice do konkrétneho koncového stavu.
Dominantný produkčný kanál pri jednej
hmotnosti Higgsovej častice je iný ako pri
inej hmotnosti. Nie je preto možné vybrať si
jeden typ reakcie, ktorý je ľahké pozorovať.
Nezostáva nič iné, než sa zamerať na množstvo možných produkčných a rozpadových
kanálov, nezávisle ich študovať vo vzťahu
k produkcii Higgsovej častice, a potom tieto
výsledky štatisticky spájať (kombinovať).
Zhruba pred šiestimi rokmi sa v experimente CDF vytvorila silná skupina nazvaná
HDG (Higgs Discovery Group), ktorá sa snažila aplikovať nové metódy analýzy a kombináciu rôznych kanálov produkcie Higgsovej
častice s cieľom zvýšiť citlivosť spracovania
dát na preukázanie existencie Higgsovej
častice. Niekoľkoročné úsilie tejto skupiny,
v ktorej pracoval aj člen Oddelenia subjadrovej fyziky ÚEF SAV v Košiciach Roman
Lysák, PhD., položilo moderné metodické
základy hľadania Higgsovej častice. R. Lysák
významnou mierou prispel k zvýšeniu citlivosti experimentu CDF na možnú detekciu
Higgsovej častice v konkrétnom kanáli. Výsledkom práce skupiny bolo podstatné ohraničenie oblasti hmotností, v ktorej sa mohla
hmotnosť hľadanej častice v rámci Štandardného modelu nachádzať. Dokonca niekoľko
dní predtým, ako CERN oznámil objav novej
častice ašpirujúcej byť hľadanou Higgsovou
časticou, zverejnil Fermilab analýzu výsled-

POHĽAD DO VNÚTRA DETEKTOROVÉHO KOMPLEXU ATLAS POČAS ZIMNEJ
ÚDRŽBY. LESKLÝ KRUH V STREDE JE KRYOSTAT KVAPAĽNO-ARGÓNOVÉHO KALORIMETRA, OBKOLESENÝ VENCOM SIVÝCH BLOKOV SNÍMACEJ ELEKTRONIKY
A MODRÝCH BLOKOV ZDROJOV NAPÁJANIA. Foto: CERN

kov hľadania Higgsovej častice na Tevatrone,
v ktorej kombinácia výsledkov experimentov CDF a D0 ukázala na možnú existenciu
Higgsovej častice vo vymedzenej oblasti.

Koniec hľadania a začiatok
skúmania
Významný krok pri hľadaní Higgsovej častice urobili experimenty ATLAS a CMS na
urýchľovacom komplexe LHC. Na spoločnom seminári 4. júla 2012 oznámili predstavitelia týchto experimentov predbežné
výsledky analýzy údajov získaných zo zrážok protónov na urýchľovači LHC (Large
Hadron Collider) pri energii 7 TeV (údaje
z roku 2011) a pri energii 8 TeV (časť údajov z roku 2012).
Urýchľovač LHC uviedli do prevádzky
v CERN-e neďaleko Ženevy v septembri
2008, ale havária krátko po spustení spôsobila ročný odklad. V novembri 2009 začal
urýchľovač znova pracovať a postupne zvyšoval energiu urýchlených zväzkov častíc aj
ich intenzitu, čo viedlo k exponenciálnemu
rastu množstva zaznamenaných dát. Ich
priebežná analýza v roku 2011 priniesla
prvé nádejné výsledky v hľadaní Higgsovej
časti na úrovni štatistickej významnosti 3 .
Zvýšenie energie zrážok na 8 TeV v roku
2012 zvýšilo pravdepodobnosť produkcie
Higgsovej častice v zrážkach protónov a
zvýšenie intenzity zväzkov viedlo k nárastu
množstva zrážok protónov. Fyzici v experimentálnych skupinách implementovali začiatkom roka 2012 efektívnejšie algoritmy
do trígeru detektorového komplexu, čím
vylepšili selekciu zrážok, v ktorých by sa
mohla vyskytovať Higgsova častica. Výrazne tiež zlepšili metódy analýzy získaných
údajov na základe skúseností z roku 2011.
Pôvodne sa predpokladalo, že množstvo
údajov, dostatočné na potvrdenie alebo vyvrátenie existencie Higgsovej častice, získajú
experimenty ku koncu roku 2012. Vedenie
CERN-u a experimentov ATLAS a CMS prijalo stratégiu zverejňovania priebežných
výsledkov; jedným z míľnikov bola konfe-

VIZUALIZÁCIA PRÍPADU ROZPADU KANDIDÁTA NA HIGGSOVU ČASTICU NA DVA
FOTÓNY S PRODUKCIOU 2 HADRÓNOVÝCH SPŔŠOK V ZRÁŽKE 2 PROTÓNOV
S CELKOVOU ENERGIOU 8 TEV. HADRÓNOVÉ SPŔŠKY SÚ ZVÝRAZNENÉ MODROU
A ČERVENOU PLOCHOU, OBA FOTÓNY
SÚ VIDITEĽNÉ AKO NAJVÄČŠIE SPŔŠKY
ŽLTEJ FARBY V ZELENO OZNAČENOM
ELEKTROMAGNETICKOM KALORIMETRI.
(Zdroj: publ.ATLAS-CONF-2012-09)

POZOROVANÁ LOKÁLNA ŠTATISTICKÁ
VÝZNAMNOSŤ (SIGNIFICANCE)
V ZÁVISLOSTI OD HMOTNOSTI
HIGGSOVHO BOZÓNU V OBLASTI
NÍZKYCH HMOTNOSTÍ. PREBY TOK
PRÍPADOV ZRÁŽOK S DANOU
HMOTNOSŤOU ZODPOVEDÁ KLADNÝM
HODNOTÁM A PRE HMOTNOSŤ 126 GEV/
C2 SA BLÍŽI K 6 SIGMA. (Zdroj: graf ATLAS)

rencia ICHEP (International Conference on
High Energy Physics) začiatkom júla 2012
v Melbourne. Spomenuté opatrenia spolu
s perfektnou prácou urýchľovača viedli k tomu, že sa štatistická významnosť získaných
a priebežne analyzovaných dát priblížila
k hranici 5 , čo sa vo fyzike vysokých energií
považuje za hodnoverne preukázaný objav.
Vedenie CERN-u pripravilo preto špeciálny
seminár v predvečer konferencie ICHEP, na
ktorom zverejnili aktuálne výsledky analýzy. Seminár bol určený pre širokú fyzikálnu
obec, preto iba zhrnul celkové výsledky. Vedecké referáty, ktoré obsahovali podrobnosti
o registrácii zrážok, kalibrácii, spracovaní
údajov a fyzikálnej analýze boli prednesené
na konferencii ICHEP 2012.
Nová častica bola pozorovaná zároveň

FABIOLA GIANOTTI (V ČERVENOM), HOVORKYŇA EXPERIMENTU ATLAS, PREDNÁŠA NA ŠPECIÁLNOM SEMINÁRI V CERN-E 4. JÚLA 2012 O OBJAVE NOVEJ ČASTICE, KTORÁ MÔŽE BYŤ HĽADANÝM HIGGSOVÝM BOZÓNOM. SEMINÁR BOL VYSIELANÝ OBRAZOM NAŽIVO DO CELÉHO
SVETA. Foto: CERN

na detektoroch ATLAS a CMS. Obidva experimenty pozorujú signál rozpadu možnej
Higgsovej častice na dva fotóny a taktiež
signál rozpadu na dva Z bozóny, rozpadajúce sa na dva leptóny. Experiment CMS
stanovil hmotnosť novej častice na 125,3 ±
0,6 GeV/c2 so štatistickou významnosťou
4,9  a ATLAS získal najpravdepodobnejšiu
hmotnosť 126,5 GeV/c2 s lokálnou štatistickou významnosťou 5 .
Aj po seminári pokračovala v tímoch
ATLAS aj CMS intenzívna analýza dát a dotiahnutie detailov do prvého finálneho vedeckého článku. Podarilo sa aj mierne vylepšiť získané výsledky. Zatiaľ čo hmotnosť
novej častice zistená experimentom CMS
oproti údajom zo seminára 4. júla t.r. sa nezmenila, hmotnosť získaná tímom ATLAS
mierne klesla na hodnotu 126,0 ± 0,5 GeV/
c2, čím sa priblížila k údajom CMS. Štatistická významnosť výsledku z experimentu
ATLAS sa zvýšila na 5,9  lokálne a 5,3 
globálne, z experimentu CMS narástla do
5,0  lokálne a 4,6  globálne. Každý kolektív zaslal vedecký článok o výsledkoch
hľadania Higgsovej častice na publikovanie 31. júla 2012 a zverejnil ich v depozitári arxiv.org (ATLAS: http://arxiv.org/
abs/1207.7214 , CMS: http://arxiv.org/
abs/1207.7235). Články boli prijaté na publikovaniu vo Physics Letters B. Spoluautormi
článku o objave novej častice v experimente
ATLAS sú zo Slovenskej akadémie vied D.
Bruncko, J. Antoš, J. Ferencei, E. Kladiva,
M. Seman a P. Stríženec.

Ako ďalej s Higgsovým bozónom?
Signifikantnosť publikovaných výsledkov
v oboch experimentoch dosahuje alebo presahuje 5 , čo oprávňuje k tvrdeniu o objave
publicistika
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novej častice. Zatiaľ zistené vlastnosti danej častice sú konzistentné s vlastnosťami
Higgsovho bozónu predpovedanými Štandardným modelom. Mnohé vlastnosti však
ešte neboli preštudované, a to je úloha na
najbližšie mesiace a roky. Vedenie CERN-u
zmenilo grafikon práce urýchľovača LHC,
aby umožnilo experimentálnym tímom získať viac údajov na štúdium vlastností novej
častice ešte pred plánovanou odstávkou
urýchľovača v rokoch 2013 a 2014, počas
ktorej dôjde k úprave urýchľovacieho komplexu na vyššie energie a vyššie intenzity
zväzkov. Zrážky ťažkých iónov pôvodne
plánované na november 2012 boli presunuté na začiatok budúceho roka a urýchľovač
bude pracovať v režime zrážok protónov až
do vianočnej prestávky v decembri 2012.
Čo vieme o novej častici okrem jej hmotnosti a pravdepodobnosti rozpadu na rôzne
častice? Je to bozón, to znamená častica s celočíselným spinom, ktorý však s najväčšou
pravdepodobnosťou nie je rovný jednej (očakávaná hodnota spinu v súlade so Štandardným modelom je 0). Nevieme, či pozorovaná
častica je práve Higgsov bozón Štandardného
modelu, či ide o fundamentálnu časticu alebo
je zložená z iných častíc.
V doterajších výsledkoch sa objavujú aj
nové, zatiaľ nezodpovedané otázky. Oba
experimenty, ATLAS aj CMS, pozorujú výrazné zvýšenie pravdepodobnosti rozpadu
novej častice na dva fotóny oproti predpovedi pre Higgsov bozón Štandardného modelu. Pravdepodobnosť rozpadu častice na
WW a ZZ bozóny je v údajoch experimentu
ATLAS výrazne vyššia ako vo výsledkoch
experimentu CMS. Nejasný zatiaľ ostáva
rozpad novej častice na 2 tau-leptóny.

POMER PRAVDEPODOBNOSTI ROZPADU OBJAVENEJ ČASTICE V JEDNOTLIVÝCH KANÁLOCH
K PRAVDEPODOBNOSTI PREDPOVEDANEJ ŠTANDARDNÝM MODELOM. VĽAVO VÝSLEDKY EXPERIMENTU ATLAS, VPRAVO EXPERIMENTU CMS. JEDNOTKA ZNAMENÁ, ŽE ČASTICA SA ROZPADÁ AKO
HIGGSOV BOZÓN ŠTANDARDNÉHO MODELU. (ZDROJ: GRAF ATLAS A CMS)

Odpovede na tieto otázky sú dôležité aj
pre hľadanie nových častíc a efektov, predovšetkým supersymetrických, a bolo by
užitočné poznať aspoň niektoré odpovede
pred opätovným uvedením urýchľovača do
prevádzky koncom roku 2014.
Napriek opatrnosti vo vyjadreniach
v obidvoch článkoch, či pozorovaná častica je dlho hľadaný Higgsov bozón, hovorí
väčšina fyzikov o objave Higgsovho bozónu. Objavu predchádzal excelentný výkon
urýchľovača LHC a bezprecedentne rýchle
spracovanie a analýza nových tohtoročných
dát a ich kombinácia s dátami roku 2011.
Tento úspech sa podaril vďaka tímu, ktorý
urýchľovací komplex CERN vytvoril a staral
sa o jeho bezchybnú funkčnosť, vďaka tímu
fyzikov a inžinierov na oboch experimen-

toch a v neposlednom rade aj vďaka dlhoročnej práci tímov fyzikov na Tevatrone,
ktorí prispeli metodickými prostriedkami,
s využitím ktorých bol objav uskutočnený.
(Dokončenie v budúcom čísle)
(Autori sú vedeckými pracovníkmi Ústavu
experimentálnej fyziky v Košiciach)
Poznámka: Európske laboratórium pre časticovú fyziku ako rozsiahly súbor výskumných pracovísk a experimentálnych zariadení buduje a prevádzkuje Európska organizácia pre jadrový výskum, ktorá pozostáva
z členských a pridružených krajín (CERN). V súčasnosti
je najvýznamnejšou medzinárodnou organizáciou pre
vedecký výskum v oblasti štruktúry hmoty. Slovensko je
plnoprávnym členom CERN-u od 1. júla 1993 a podieľa
sa na financovaní základnej výskumnej infraštruktúry
Laboratória – sústavy urýchľovačov častíc, výkonného
výpočtového strediska, obslužných pracovísk.

Známy planetárny fyzik Ladislav E. Roth prednášal v Bratislave

Najnovšie výsledky misie
k Saturnu

>

Od 12. do 27. júna 2012 bol hosťom Geofyzikálneho ústavu SAV
známy planetárny fyzik slovenského pôvodu Ladislav E. Roth, nositeľ Medzinárodnej ceny SAV za rok 2003.
Je emeritným vedeckým pracovníkom Jet Propulsion Laboratory – hlavného strediska NASA pre lety bez posádky, ktorý je súčasťou univerzity Caltech v Pasadene a centrom riadenia robotických
kozmických sond. Prostredníctvom L. E. Rotha malo Slovensko zastúpenie vo vedení významných medziplanetárnych misií, akými
boli napr. Viking, Mariner, Apollo, Magellan či Cassini. Misia dvoch
spojených sond Cassini-Huygens, ktorá sa priblížila k Saturnu v roku 2004, je jedným z celosvetovo najúspešnejších vedeckých projektov začiatku 21. storočia, na ktorom L. E. Roth participoval ako
jeden z dvanástich hlavných vedeckých manažérov. Bol zodpovedný za radarový prieskum Saturna a jeho mesiacov.
Fyzikálny ústav SAV využil prítomnosť tohto skvelého odborníka na usporiadanie prednášky pre verejnosť, ktorá sa uskutočnila
26. júna t.r. pod názvom Misia Cassini Equinox. Ladislav E. Roth
v nej prezentoval najnovšie výsledky projektu Cassini. Množstvom
8 | 2012
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kvalitných ilustračných snímok priblížil poslucháčom spôsoby sondovania, snímkovania a interpretácie získaných údajov z posledného obdobia. O úspešnosti sondy Cassini, ktorá odštartovala v roku 1997, svedčí fakt, že plánované ukončenie misie v roku 2008
sa pre bezchybný chod prístrojov už dvakrát predĺžilo a počíta sa
s jej pokračovaním najmenej do roku 2017. V bohatej diskusii mali
poslucháči možnosť nazrieť do kuchyne riadiaceho centra amerických medziplanetárnych letov, dozvedieť sa zaujímavosti z histórie
kozmického výskumu, ale aj počuť informáciu o tom, že vyslanie
ďalšej sondy do planetárneho priestoru za Saturnom sa z dôvodu
súčasných finančných limitov odkladá na neurčito.
Ladislav E. Roth úspešne spolupracuje s Geofyzikálnym ústavom SAV na projekte Európskej únie, ktorého témou je vypracovanie nového scenára vzniku Zeme. Mnohí slovenskí vedci v ňom
vidia svoj vzor a jeho úspechy a znalosti bude azda možné využiť
i v rámci kozmického výskumu, na ktorom participuje SAV.
I. Túnyi, P. Filip

Druhá medzinárodná konferencia molekulárnej a translačnej medicíny

Zacielené na riziká
reumatoidnej artritídy

>

Molekulárno-medicínske centrum SAV
usporiadalo 26. júna t. r. klinicko-vedeckú
konferenciu, zameranú na oblasť výskumu
reumatoidnej artritídy (www.mtm2012.sav.
sk). Konferencia je výsledkom bilaterálnej
spolupráce slovenských a rakúskych špecialistov a završuje projekt Gény zvyšujúce riziko
reumatoidnej artritídy v slovenskej a rakúskej
populácii v rámci programu Cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
2007– 2013 (viac na www.sk-at.eu).
Podstatou realizácie projektu Rasgenas,
financovaného z prostriedkov EÚ a z Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 – 2013, bolo objasnenie genetických faktorov podieľajúcich sa na vzniku
a rozvoji autoimunitných chorôb. Unikátnym prístupom v projekte je vytvorenie spoločnej databázy slovenských a rakúskych
partnerov, ktorá slúži na analýzu genetických, serologických a klinických dát. Výstupom projektu je zistenie početnosti génov
spojených s rizikom reumatoidnej artritídy
v rakúskej a slovenskej populácii. Výsledky
projektu bude možné v budúcnosti využiť aj
pri cielenej liečbe pacientov s reumatoidnou
artritídou, ako aj pri určovaní rizika vzniku
reumatoidnej artritídy či iných autoimunitných ochorení ešte pred ich vznikom.
Reumatoidná artritída je jedným z najčastejších autoimunitných ochorení a len
na Slovensku ňou trpí asi 50-tisíc pacientov.
Pri reumatoidnej artritíde, podobne ako
aj pri iných autoimunitných ochoreniach

napáda imunitný systém štruktúry vlastného organizmu, čo v prípade reumatoidnej artritídy vedie k chronickému zápalu
a postupnému zničeniu kĺbov. Týmto ochorením trpia všeobecne viac ženy ako muži.
Čo ho zapríčiňuje, nie je úplne známe, ale
genetická predispozícia v ňom zohráva významnú úlohu. Slovenskí vedci sa spolu
s najlepšími svetovými vedeckými tímami
podieľajú na odhaľovaní genetickej predispozície a ďalších mechanizmov pri vzniku
tohto ochorenia. V posledných rokoch došlo
k významnému zlepšeniu kvality starostlivosti o pacientov s reumatoidnou artritídou
zavedením tzv. biologickej liečby, založenej na monoklonálnych protilátkach blokujúcich špecifické molekuly imunitného
systému. Na Slovensku sú pacienti s týmto
ochorením liečení na špičkovej úrovni, ako
aj v sieti ambulantných reumatológov.
Vedeckí pracovníci úzko spolupracovali
s Národným ústavom reumatických chorôb
v Piešťanoch, s Lekárskou univerzitou vo
Viedni i s reumatológmi z celého Slovenska.
Na konferencii vystúpil jeden z popredných
svetových odborníkov, prof. Josef Smolen,
– prednosta kliniky internej medicíny a reumatológie na prestížnej Viedenskej lekárskej univerzite (Medizinische Universität
Wien), prezident Rakúskej imunologickej
spoločnosti a člen Kráľovskej lekárskej
spoločnosti, ďalej prof. Rose Zamoyska,
vedúca oddelenia bunkovej imunológie
na University of Edinburgh, ako aj ďalší

POPREDNÍ SVETOVÍ ODBORNÍCI NA KONFERENCII
O RIZIKÁCH REUMATOIDNEJ ARTRITÍDY – ZĽAVA
PROF. ROSE ZAMOYSKA, PH.D., PROF. JOSEF SMOLEN, PH.D., RICHARD IMRICH, M.D., PH.D. A PROF.
GUNTER STEINER, PH.D.

významní prednášajúci z Veľkej Británie,
Rakúska a Slovenska. Čestným hosťom bol
Mgr. Martin Hutter, predstaviteľ Riadiaceho orgánu pre Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007
– 2013, ktorým je magistrát mesta Viedne.
Na tlačovej konferencie okrem menovaných
vystúpili aj prof. Alan Ebringer B.Sc, M.D.,
ktorý pôsobí na prestížnej univerzite Kings
College London, a Dr. Richard Imrich, PhD.,
riaditeľ Molekulárno-medicínskeho centra
SAV a vedúci Laboratória endokrinológie
človeka v Ústave experimentálnej endokrinológie SAV.
Valéria Zacharová

Deň otvorených dverí v Astronomickom ústave SAV

Sprievodcovia vesmírom

>

„Astronómia je mierou kultúry“ – napísal
svojho času M. R. Štefánik, významný slovenský astronóm, vojak a politik. Bolo to síce ešte začiatkom 20. storočia, ale jeho slova platia aj v súčasnosti. Pokračujúc v tomto
duchu, pracovníci Astronomického ústavu
SAV (AsÚ SAV) v Tatranskej Lomnici predložili do Agentúry na podporu výskumu
BUDE RAZ ZO MŇA ASTRONÓM? ZÁUJEM O POZOROVANIE SLNKA BINOKULÁROM, MIMOCHODOM
TYPOM ĎALEKOHĽADU, KTORÝMI BOLO NA ASÚ SAV
OBJAVENÝCH 18 KOMÉT, BOL U MLADÝCH NÁVŠTEVNÍKOV OBROVSKÝ.

a vývoja SR už po druhý raz za sebou projekt na popularizáciu astronómie, ktorého
cieľom bola popularizácia astronomických
poznatkov medzi najširšou verejnosťou.
V rámci súčasného projektu – „Objavuj vesmír, tvoj domov“, ktorý sa zhodou okolností končí koncom augusta a ktorý mal celkom 12 podprogramov, pracovníci AsÚ SAV
v letných mesiacoch pripravili „dní otvorených dverí“ jednak v materskom ústave
na Starolesnianskych lúkach a jednak na
vysokohorskej koronálnej stanici na Lomnickom štíte. Počas tejto akcie mohli stovky
návštevníkov Vysokých Tatier, ale aj domákonferencie | zo života SAV
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ci obyvatelia „nakuknúť“ do zákutí ústavu
a bližšie sa zoznámiť s prístrojmi pracoviska, jeho vedeckým zameraním a prácou
samotných vedeckých pracovníkov. Kým
svetelné tabule vo vstupnej hale, podobne
ako aj panely „Náučného chodníka“ v okolí ústavu obrazom aj slovom poskytujú informácie o najdôležitejších vesmírnych
objektoch, v kupole ústavu si návštevníci
mohli pozrieť 60-centimetrový ďalekohľad
s najmodernejšou registračnou technikou,
ktorá slúži na výskum zákrytových premenných hviezd, komét a asteroidov. Mimochodom, nenápadná svetelná krivka zákrytovej
premennej hviezdy dokáže určiť veľkosť
a hmotnosť oboch zložiek sústavy. Presná
poloha asteroidov umožňuje spresňovať
ich dráhy, a tak odhaľovať, či dané teleso sa
môže „stretnúť“ so Zemou.
Na Lomnickom štíte si zasa návštevníci
mohli pozrieť prístroj – koronograf, ktorý
vytvára umelé zatmenie Slnka, dovoľujúce
v obmedzenej výške nad Slnkom pozorovať
jeho najvyššiu vrstvu – korónu, veľmi riedku, ale zato riadne horúcu (viac ako milión
kelvinov). Okrem toho, „koronálny viacnásobný polarimeter“, zakúpený z európskych
štrukturálnych fondov, v kombinácii s koronografom a zložitou výpočtovou technikou
umožňuje merať záhadné magnetické polia
v slnečnej koróne, ktoré, ak sa „zjednodušujú“, spôsobujú na Slnku výbuchy s následkami pre Zem a biosféru.
Popri dňoch otvorených dverí, sme v rámci projektu každoročne pripravovali celoslovenský astronomický seminár, v ktorom
sme učiteľov prírodovedných predmetov,

MLADÍ NÁVŠTEVNÍCI PRI SVETELNÝCH PANELOCH V ASTRONOMICKOM ÚSTAVE SAV NA STAROLESNIANSKYCH LÚKACH. SPRIEVODCOM IM JE MGR. Ľ. HAMBALEK.

najmä astronómie, informovali o najdôležitejších trendoch a výsledkoch astronomického výskumu. Účastníci seminárov dostali
bezplatne aj zborník prednášok a ppt-prezentácie.
Veľmi atraktívne boli aj pohľadnice s astronomickou tematikou a stručným textom
v slovenskom i anglickom jazyku, ktorých
sa v rokoch 2006 – 2009 (prvý projekt
„Stretnutia s vesmírom“) a 2009 – 2012
(druhý projekt) vydalo takmer 200-tisíc.
Ohlas návštevníkov „otvorených dverí“,
ako aj nočných pozorovaní či účastníkov se-

minárov bol veľmi pozitívny a mnohí z nich
sa tešia na ďalšie podobné akcie pracovníkov Astronomického ústavu SAV. Otázne
však je, či sa pre popularizáciu vedy vypíšu
nové projekty...
A ako súviseli naše projekty so slovami
M. R. Štefánika? Šírenie astronomických
poznatkov prispieva k všeobecnej vzdelanosti ľudí a k pokroku – vedomostnému aj
kultúrnemu.
Vojtech Rušin, AsÚ SAV Tatranská Lomnica
| Foto: autor

Korešpondenčné semináre pre študentov

Motivácia na štúdium
prírodných vied

>

Motivácia študentov stredných a základných škôl so zámerom priblížiť im problematiku prírodných vied, oboznámiť ich s možnosťami
štúdia na vysokých školách a uplatnením v praxi – to sú ciele projektu APVV LPP-0277-09 Korešpondenčné semináre z chémie a biológie.
Korešpondenčný seminár z chémie pre stredné školy má tradíciu od roku 1987, neskôr vznikol aj korešpondenčný seminár z biológie pre stredné školy a seminár z prírodných vied pre základné
školy (5. – 9. ročník). Organizuje ich Ústav anorganickej chémie
SAV v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK.
V rámci súťažnej časti projektu kolektív autorov zostaví tri kolá zadaní so zaujímavými úlohami so zameraním na dynamicky sa
rozvíjajúce odbory chémie a biológie, resp. prírodovedné predmety základných škôl. Úlohy vyžadujú využitie kreatívneho a logického myslenia. Po skončení tretieho kola sú najúspešnejší riešitelia
pozvaní na odborné sústredenie. Pozvaní stredoškoláci získajú certifikát, ktorý ich oprávňuje na štúdium chémie, resp. biológie na
Prírodovedeckej fakulte UK bez prijímacích skúšok.
Tento rok sa na odborných sústredeniach v júnovom termíne
8 | 2012
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v Bardejove zúčastnilo 106 študentov stredných a základných škôl.
Odborný program zabezpečili vedeckí pracovníci Slovenskej akadémie vied, Prírodovedeckej fakulty UK a medailisti z medzinárodných olympiád, v súčasnosti študujúci na vysokých školách.
Chemici sa dozvedeli o vývoji liečiv proti rakovine a HIV, o nových metódach organickej syntézy, vypočuli si prednášku z kvantovej chémie, spoznali možnosti výpočtov a numerických analýz s využitím počítača, oboznámili sa s využitím rádiouhlíkovej metódy
na stanovenie veku archeologických nálezov a absolvovali aj ukážky experimentálnej chémie. S naozaj praktickým využitím chémie
sa oboznámili v rámci prednášok o chémii v jadrovej energetike
a o spracovaní rádioaktívnych odpadov.
Pre biológov boli prichystané zaujímavé prednášky o biodiverzite, chromozómoch, epigenetike, reči tela a alternatívnych zdrojoch
energie. Vyskúšali si praktické úlohy z mikrobiológie, izolácie DNA
a absolvovali terénne cvičenia z botaniky. Mali možnosť zúčastniť
sa na pitve švába, ryby a laboratórneho potkana s podrobným odborným výkladom.

Sústredenie základných škôl prebiehalo hravejšou formou. Žiaci s nadšením prijímali nové poznatky a radi sa zapájali do hier
s biologickým alebo chemickým zameraním. Rôzne prednášky sa
striedali s praktickými cvičeniami, zameranými na mikroskopovanie, zoologické a botanické terénne cvičenia. Slovenské elektrárne, a.s., zabezpečili celodenný program, ktorého súčasťou bola exkurzia v elektrárni Vojany a návšteva planetária v Prešove.
Veľmi dôležitou pridanou hodnotou odborných sústredení je
aj vytvorenie komunity študentov s podobnými záujmami, ktorí
ostanú v kontakte aj po skončení sústredenia. Aj preto sú súčasťou sústredenia voľnočasové aktivity. Študenti navštívili múzeum
a historické centrum Bardejova, Bardejovské kúpele a skanzen ľudovej architektúry, absolvovali túry na hrad Zborov a cez hrebeň
Javoriny prešli do Poľska, pričom zanietení biológovia pozorovali
zaujímavé druhy hmyzu, obojživelníkov, vtákov a rastlín, na ktoré
bolo územie naozaj bohaté.
Poďakovanie za realizáciu a podporu projektu korešpondenčných seminárov patrí Ústavu anorganickej chémie a Botanickému
ústavu SAV, Prírodovedeckej fakulte UK, Agentúre na podporu výskumu a vývoja a Slovenským elektrárňam, a.s.
ING. MICHAL MÁJEK VYSVETĽUJE VYUŽITIE ZRÁŽACÍCH REAKCIÍ V ANALY TICKEJ
CHÉMII

Stanislav Kedžuch | Ústav anorganickej chémie SAV | Foto autor

Dni Milana Hodžu 2012 venované politikovi a žurnalistovi Antonovi Štefánkovi

Pokračujú v dobrej veci
NA KONFERENCII O ANTONOVI
ŠTEFÁNKOVI VYSTÚPILI O. I. AJ MÁRIA
ŠIMKOVÁ (JÚĽŠ SAV), DOC. VLADIMÍR
GONĚC (FILOZOFICKA FAKULTA MU BRNO)
A MARTIN VAŠŠ (FILOZOFICKÁ FAKULTA UK
BRATISLAVA). Foto: archív ÚPV SAV

>

V posledný tohtoročný júnový týždeň sa konal v poradí už 8. ročník Dní Milana Hodžu,
podujatia zahŕňajúceho celú škálu aktivít
rozličného charakteru – od vedeckej konferencie cez literárne súťaže až po bohatý
kultúrno-spoločenský program organizovaný obcou Sučany. Prvoplánovým cieľom
hodžovských dní je sprístupňovať a šíriť
na Slovensku myšlienkový odkaz tohto
publicistu, politika a štátnika prostredníctvom odborných aj kultúrno-osvetových
podujatí. V širšom kontexte je cieľom organizátorov systematicky prispievať k lepšiemu poznaniu dobovej slovenskej politiky
a spoločnosti, posilňovať historické vedomie a podporovať orientáciu občanov Slovenskej republiky na pozitívne vlastenectvo.

V tomto roku sa naplno prejavilo odhodlanie organizátorov pokračovať v projekte,
aj keď ešte dva týždne pred začiatkom nebola potvrdená záštita ani finančná podpora z Úradu vlády SR. Dobre rozbehnutú
spoluprácu so štátnymi úradníkmi pri príprave predchádzajúceho ročníka zabrzdil
pád vlády koncom minulého roka a predčasné parlamentné voľby na jar tohto roku.
No presvedčenie o prospešnosti tohto podujatia viedlo predstaviteľov všetkých zainteresovaných inštitúcií, ktoré sa každoročne
podieľajú na jeho príprave, k rozhodnutiu
realizovať ôsmy ročník vlastnými silami za
akýchkoľvek podmienok. Boli to martinská
Slovenská národná knižnica (SNK), obec
Sučany, Bilingválne gymnázium Milana
Hodžu v Sučanoch, Základná škola Mila-

na Hodžu v Bratislave, Národné osvetové
centrum v Bratislave a v neposlednom rade
Ústav politických vied (ÚPV) SAV. Napokon
však nový predseda vlády SR neprerušil
kontinuitu tradície prihlásenia sa premiérov k odkazu Milana Hodžu, a záštitu prijal.
Aj tento rok sa Dni Milana Hodžu začínali slávnostným vyhodnotením žiackych
prác zaslaných do súťaže Hodžov novinový
článok. Mottom literárnej súťaže bol výrok
Jána Berkyho Mrenicu o zmysle existencie
človeka. Odkaz, ktorý tento talentovaný,
tvorivý a skromný človek mladej generácii
zanechal, sú úcta a láska k materinskému
jazyku, k tradíciám a kultúre slovenského
národa. Odborná porota na čele s D. Machalom mala náročnú úlohu posúdiť 127
žiackych prác. Potešilo, že dve z nich prišli
konferencie

správysav

8 | 2012

13

zo slovenskej školy v chorvátskom Iloku
a štyri zo slovenských škôl v Rumunsku.
Ocenenia si prišli prevziať deti z celého Slovenska. Hostiteľom v Pálffyho paláci v Bratislave bol pán Karol Pavlů, člen hodžovskej
rodiny. Okrem organizátorov sa prítomným
prihovorili aj vnuk M. Hodžu John Palka
a Anina Botošová, dcéra J. Berkyho Mrenicu. Jeho vnučka Barborka Botošová sa
postarala o jedinečný zážitok, keď zahrala
na husliach pieseň Cigánsky plač v úprave
svojho starého otca.
Výsledky súťaže Hodžova esej, určenej
študentom gymnázií a stredných škôl, vyhlásili v Bilingválnom gymnáziu v Sučanoch. Jej zámerom je provokovať mladých
ľudí, aby tvorivo cizelovali svoje postoje
k politicko-spoločenským témam, zvyčajne podloženým niektorým z citátov od
M. Hodžu, a aktualizovali ich na súčasné
podmienky. Témou tohto ročníka sa stala
polemika s Hodžovou myšlienkou z roku
1926, že mladosť je taká chyba, ktorá sa
napráva vekom. Odbornej porote na čele
s J. Beňovským, riaditeľom Slovenského
národného literárneho múzea v Martine,
pripadlo posúdiť 64 prác s pomerne vyrovnanou kvalitou. Osobitnú cenu venoval
starosta obce Sučany za prácu o osobnosti
Milana Hodžu.
Vedecké konferencie o osobnostiach
slovenskej politiky v gescii ÚPV SAV a SNK
v Martine oslovujú odbornú i laickú verejnosť a tvoria odbornú zložku programu Dní
Milana Hodžu. Počas prvých troch ročníkov
boli venované práve M. Hodžovi, od roku
2008 sa konferencie sústreďujú na osobnosti, ktoré v slovenskej a československej
politike pôsobili spolu s ním. Ich cieľom je
poskytnúť odborníkom aj verejnosti súbor
znalostí o ich osobnostných profiloch, politickom myslení a pôsobení v dobovom politickom systéme. Od roku 2008 si účastníci
takto pripomenuli život a dielo M. Rázusa,
F. Jurigu, I. Dérera a V. Šrobára. Tohtoročná
vedecká konferencia Osobnosti slovenskej
politiky sa konala 28. – 29. júna 2012 a jej

témou bol život a dielo politika, žurnalistu
a vedeckého pracovníka Dr. Antona Štefánka. Do programu organizátori zaradili viac
ako 30 príspevkov od slovenských a českých
historikov, politológov, filozofov, sociológov, literárnych vedcov aj jazykovedcov. Za
pozornosť stojí, že do programu sa zapojilo
14 prednášajúcich zo šiestich spoločenskovedných ústavov SAV. Dokazuje to, že pri
správnom zameraní projektu možno vytvoriť tím pracovníkov z viacerých ústavov.
Anton Štefánek do slovenskej politiky
vstupuje ako príslušník opozičnej skupiny
mladej generácie združenej okolo časopisu Hlas (1898 – 1904), v ktorom prezentuje svoje názory na politické a spoločenské
dianie. V rokoch 1907 – 1915 pôsobí v časopisoch Slovenský obzor, Ľudové noviny
a Slovenský denník. Prispieva tiež do časopisu mladých – Prúdy. Prostredníctvom tlače
ovplyvňuje slovenskú politiku a zároveň sa
podieľa na rozvoji dobovej slovenskej žurnalistiky. Je propagátorom orientácie na
česko-slovenskú vzájomnosť a idey jednotného československého národa. Spolupracuje s českým spolkom Českoslovanská jednota, ktorá organizuje každoročne od roku
1908 až do začiatku vojny v Luhačoviciach
stretnutia stúpencov česko-slovenskej vzájomnosti. V čase vojny, po zákaze vydávania Slovenského denníka, odchádza v roku
1915 do redakcie Národných listov v Prahe.
V roku 1917 spolu s Vavrom Šrobárom sa
zaslúžil o to, že do štátoprávneho vyhlásenia Českého zväzu poslancov v ríšskom parlamente vo Viedni sa dostala aj slovenská
otázka.
Po vzniku Česko-Slovenska pôsobí v rokoch 1918 – 1920 na Ministerstve s plnou
mocou pre správu Slovenska. Zastáva čechoslovakistické a centralistické pozície.
Politicky sa angažuje v agrárnej strane, je
poslancom a neskôr aj senátorom v československom parlamente. V roku 1929 je menovaný do funkcie ministra školstva a národnej osvety. Po skončení politickej kariéry
sa venuje vedeckej a pedagogickej činnosti

na Univerzite Komenského v Bratislave. Je
považovaný za zakladateľa slovenskej sociológie. V roku 1949 odchádza z verejného
života. Svojím životom a dielom sa Anton
Štefánek zaraďuje medzi popredných slovenských politikov – intelektuálov, ktorí
svojimi názormi a postojmi ovplyvňovali
slovenskú aj československú politiku.
Napriek nepriaznivej finančnej situácii a suchotám v obecnej kase, nevzdali sa
svojho podujatia ani seniori regiónu Turca.
Ich každoročné stretnutia so spoločensko-kultúrnym i športovým programom sa stali
neodmysliteľnou súčasťou programu Dní
M. Hodžu.
Pietnou spomienkou na Národnom cintoríne v Martine a v obci Sučany 30. júna
2012 účastníci vzdali úctu svojmu rodákovi. Sučianske slávnosti predstavujú aj dôstojný rámec pre udelenie Ceny M. Hodžu
za vedeckú činnosť pri výskume osobností
slovenskej politiky a Čestnej ceny za propagáciu osobnosti Dr. M. Hodžu a Slovenska.
Organizačný výbor Cenu M. Hodžu za rok
2012 udelil in memoriam PhDr. Mariánovi
Hronskému, DrSc., za výskum života a diela
Dr. M. Hodžu a ďalších osobností slovenskej
politiky, ako aj za celkový prínos pre rozvoj
poznania dejín Slovenska v 20. storočí a ich
prezentovanie v širšom medzinárodnom
kontexte. Cenu v zastúpení rodiny prevzala
E. Petrovičová, ktorá vo svojom vystúpení
priblížila život a dielo oceneného. V osobe
M. Hronského stratil Ústav politických vied
SAV aj celá slovenská veda nielen vynikajúceho historika, ale aj kolegu a priateľa.
Čestná cena za propagáciu osobnosti Dr.
M. Hodžu a Slovenska bola udelená mimovládnej organizácii Priatelia Slovenska so
sídlom vo Washingtone.
Záver ôsmeho ročníka tohto podujatia
patril slávnostným bohoslužbám v evanjelickom a. v. kostole Sučanoch. Už dnes však
organizátori aj účastníci uvažujú nad témami pre budúci ročník.
Eleonóra Petrovičová | ÚPV SAV

Prognostický ústav SAV vydal pr vé číslo pravidelného bulletinu

Trh práce: vývoj a prognózy

>

Kolektív autorov z Prognostického ústavu SAV začal publikovať
pravidelný bulletin Trh práce: vývoj a prognózy. Jeho cieľom je poskytnúť prehľad o vývoji základných ukazovateľov trhu práce v SR,
ako aj prognózy ich budúceho vývoja. Tieto údaje sú čoraz žiadanejšie odbornou aj laickou verejnosťou vzhľadom na často diskutované témy zo sociálnej oblasti.
Prvé číslo bulletinu vyšlo v júni 2012 v nadväznosti na prácu
v oblasti využitia analýzy časových radov na prognózovanie základných ukazovateľov trhu práce, ktorá bola prezentovaná na seminári Centra excelentnosti CESTA v Prognostickom ústave SAV.
Jeho obsahom sú aj prognózy vývoja mesačných hodnôt časových

8 | 2012

14

správysav

konferencie | udalosti

radov nezamestnanosti, miery nezamestnanosti a voľných pracovných miest do konca roka 2012. Keďže najvyššiu spoľahlivosť dosahujú odhady v prvom prognózovanom štvrťroku, prognózy mesačných časových radov budú aktualizované štvrťročne. V ďalšom
čísle bulletinu budú pridané dlhodobejšie prognózy vývoja zamestnanosti založené na časových radoch štvrťročných údajov.
Webová verzia bulletinu bude zverejňovaná na webových stránkach CE CESTA www.ce-cesta.eu. Webová verzia prvého čísla je
dostupná na adrese http://www.ce-cesta.eu/index.php?id=5.
(Zdroj: PÚ SAV)

Medailová žatva slovenských astronomických olympionikov

Potvrdili svoje dobré meno

>

Päť účastníkov – a všetkých päť
úspešných riešiteľov! S takou bilanciou
sa vrátila zo 6. ročníka Medzinárodnej
olympiády z astronómie a astrofyziky
(The International Olympiad on Astronomy
and Astrophysics – IOAA) v Riu de Janeiro
výprava slovenských astronomických
nádejí. Z nich dvaja získali zlatú medailu
a jeden striebornú.
Vo výprave boli: Matúš Kulich z Gymnázia
v Detve, Peter Kosec a Filip Ayazi, obaja
z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, Miroslav
Gašpárek zo Súkromného gymnázia v Žiline a Michal Račko z Gymnázia J. Lettricha v Martine. Vedúcim výpravy bol RNDr.
Ladislav Hric, CSc., predseda Výkonného
výboru Astronomickej olympiády na Slovensku a vedecký pracovník AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici, a pedagogickou vedúcou
RNDr. Mária Hricová-Bartolomejová. Pätica
získala nomináciu reprezentovať Slovensko
po víťazstve v celoslovenskom finále Astronomickej olympiády, ktoré už 6. rok organizovala Slovenská astronomická spoločnosť
pri SAV v spolupráci s Astronomickým ústavom SAV v Tatranskej Lomnici. V súčasnosti
jej výrazne pomáha aj Slovenská ústredná
hvezdáreň v Hurbanove.
Šiesty ročník Medzinárodnej olympiá-

dy z astronómie a astrofyziky sa v Brazílii
uskutočnil v dňoch 4. – 14. augusta 2012 a
zúčastnilo sa na ňom 29 delegácií z 27 krajín sveta. Dovedna súťažilo 135 študentov.
Po prílete do Brazílie naši olympionici
zistili nepríjemnú skutočnosť: „Ani jedna
zo šiestich batožín nám neprišla, zostala
v Paríži, kde ju zabudli preložiť,“ spomína
Ladislav Hric. „Chlapcom tak chýbali knihy
a mapky, ktoré chceli ešte použiť na tréning
pod reálnou južnou oblohou na rozdiel od
tej cvičnej v planetáriu v Žiari nad Hronom...“ Kufre dorazili až po troch dňoch,
ale ešte včas, aby si mládenci mohli obliecť
slávnostné obleky na otvárací ceremoniál 6. augusta v Mestskom planetáriu v Rio
de Janeiro. „Konkurencia sa zvýšila, no my
sme sa spoliehali predovšetkým na Petra
Koseca, ktorý bol na IOAA už po štvrtý, no,
žiaľ, už aj posledný raz, lebo zmaturoval
a od jesene ide študovať fyziku a astrofyziku na Univerzite v Cambridge,“ pridáva ďalšie informácie L. Hric.
Po ceremoniáli organizátori odviezli súťažiacich asi 100 km severne Ria de Janeiro,
na farmu Ribeirao, ktorá funguje ako hotel.
Tam strávili väčšinu času pri krásnom jazere pod tmavou nočnou oblohou pri riešení
teoretických aj dátových úloh a najmä pri
pozorovaniach.
Ako prvé súťažiaci riešili teoretické úlohy. Astrofyziku zvládli dobre, no bolo dosť
príkladov z nebeskej kartografie, ktorá
mnohým urobila nemalé problémy. Naši aj
tak „zahviezdili“. Všetci sa stali úspešnými
riešiteľmi tejto náročnej olympiády. P. Kosec ziskom zlatej medaily zaznamenal osobný olympijský „hattrick“ a tentoraz sa celko-

vo umiestnil na piatom mieste na svete. Nebyť straty nešťastných 20 bodov z pozorovania oblohy, mohol byť prvý! Okrem toho
dostal ešte diplom za absolútne víťazstvo
v dátovej analýze, ktorú urobil bez straty
bodov. Druhú zlatú medailu pre Slovenskú
republiku vybojoval náš najnádejnejší študent M. Kulich, vlani v Poľsku bronzový.
Je to obrovský úspech aj pre ľudí, ktorí mu
pomáhali vo hvezdárni v Žiari nad Hronom,
a poďakovanie patrí aj doc. V. Bahýlovi z TU
vo Zvolene, s ktorým často pozorovali oblohu v hvezdárni Júlia. Príjemným prekvapením bol M. Račko, ktorý sa dôsledne pripravoval a výrazne zlepšil a získal striebornú
medailu. M. Gašpáreka delili od bronzovej
medaily len dve priečky, ešte sa musí zlepšiť
v dátovej analýze. F. Ayazi bol nováčikom,
a aj keď príklady rátal výborne, chýbali mu
skúsenosti z pozorovania nočnej oblohy,
najmä tam na južnej pologuli.
Naši mladí astronómovia dosiahli v Brazílii zatiaľ najväčší úspech v histórii IOAA,
veľmi dobre reprezentovali „Eslovaqiu“.
Patrí im za to poďakovanie. Vďaka patrí
všetkým, ktorí pomáhajú organizovať Astronomickú olympiádu na Slovensku. Ďalší
ročník IOAA bude pre nás bližšie – v Grécku
– od 28. 7. do 5. 8. 2013. „Grécki kolegovia
nás už neoficiálne pozvali. Samozrejme,
je to výzva tiež pre študentov, aby sa opäť
zapojili a sledovali informácie o Astronomickej olympiáde aj na stránke www.sas.
astro.sk, aby sme spolu popracovali a udržali dobré meno slovenskej astronomickej
mlade vo svete,“ želá si RNDr. Ladislav Hric.
Katarína Čižmáriková

Mladí fyzici priniesli bronz

>

Mladí slovenskí fyzici priniesli z medzinárodnej súťaže bronzové
medaily. Reprezentovali Slovensko na 25. ročníku Turnaja mladých fyzikov v nemeckom Bad Salgau pri Stuttgarte, kde súperili
s tímami z celého sveta. Bronzovú medailu vyhrali pri zisku 190,1
bodu, pričom od zlatej ich delilo len 1,8 bodu. „Napriek tomu sme
s výsledkom spokojní, lebo sme za sebou nechali aj takých silných
súperov ako Poľsko, Austrália a Čína,“ povedal slovenský predseda odbornej komisie Turnaj mladých fyzikov František Kundracik.
Víťazom medzinárodného kola sa stalo družstvo z Južnej Kórey,
ktoré obhájilo svoje vlaňajšie víťazstvo, druhý skončil Singapur.
Slovenský tím tvorili kapitán Marco Bodnár, Michal Hledík a Matej Badin (všetci Gymnázium J. Hronca, Bratislava), Adam Dej

(Gymnázium Pezinok) a Kamila Součková (Škola pre mimoriadne
nadané deti, Bratislava). Vedúcimi tímu boli Tomáš Bzdušek a Boris Vavrík z Fakulty matematiky a fyziky UK v Bratislave. V úlohe
nezávislých porotcov sa na súťaži okrem F. Kundracika zúčastnil
aj Martin Plesch z Fyzikálneho ústavu SAV. Obaja naši porotcovia
spolu s ostatnými pripravili už aj úlohy na ďalší ročník súťaže, ktorá bude v Taipei na Tajvane. Slovenský tím mladých fyzikov ďakuje
okrem Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR aj APVV,
ktorá podporila prípravu reprezentačného tímu a účasť dvoch pozorovateľov.
J. B.

zo života SAV
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Zomrel PhDr. Cyril Kraus
Dňa 11. augusta 2012 zomrel v Bratislave
dlhoročný vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV, popredný literárny
historik PhDr. Cyril Kraus, DrSc. Narodil
sa 3. 7. 1928 v Tisovci. Študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave slovenčinu
a filozofiu. Po absolvovaní štúdia sa stal
pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry,
kde pôsobil až do odchodu na dôchodok
(1993). Tam obhájil aj hodnosť kandidáta
vied o umení (1961) a hodnosť doktora vied
o umení (1991). Ako školiteľ vychoval niekoľko literárnych historikov. V rokoch 1964
– 1966 redakčne viedol časopis Slovenská
literatúra. Prednášal na viacerých vysokých
školách (Karlova univerzita v Prahe, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta v Nitre, Trnavská univerzita
v Trnave).
Publikačne začínal ako literárny kritik,
ťažiskom jeho profesionálneho literárnovedného záujmu sa však už v päťdesiatych rokoch 20. storočia stal predovšetkým výskum
slovenskej literatúry obdobia klasicizmu
a romantizmu. V jeho intenciách sa venoval

aj otázkam literárnej genológie, muzeológie
a editorstva literárnych textov 19. storočia.
Krausovým „kmeňovým“ autorom bol Andrej Sládkovič. Dôkladné spracovanie života
a diela tohto romantického básnika podal
v rovnomennej monografii (1962), ktorá
v skrátenej verzii vyšla aj v českom preklade
a o desaťročie neskôr aj v rozšírenej a prepracovanej reedícií (1972). V ďalšej monografickej práci podrobil analýze slovenskú
baladickú tvorbu, ktorú sledoval na pozadí
žánrovej diferenciácie romantickej poézie
(1966). Z tohto výskumu vzišli aj dva výbery
zo slovenských balád (Žltá ľalia a Stojí, stojí
mohyla). Koncepčným a vývinovým otázkam národnej literatúry sú venované monografie Generácia v pohybe (1973), Retrospektívy a kontinuita (1978), Impulzy a inšpirácia
slovenského romantizmu (1979), Poézia Jana
Bottu (1981), Čas literatúry (1986), Začiatky
slovenskej kritiky (1991), Slovenský literárny
romantizmus (1999). C. Kraus v nich predostrel vlastnú koncepciu slovenského romantizmu, ktorá vychádza z dôkladného poznania ideových a estetických parametrov litera-

túry konca 18. a prvej polovice 19. storočia.
Výsledky svojich výskumov popularizoval
najmä v spolupráci s rozhlasom a televíziou.
Významným vkladom do literárnohistorického bádania bola editorská činnosť
Cyrila Krausa. Okrem sprístupnenia pramenného materiálu k dejinám slovenskej
kritiky (Kritika v slovenskom národnom obrodení, 1990) pripravil vydanie literárnych
a literárnokritických diel J. Kollára, A. Sládkoviča, J. Francisciho, J. Bottu, S. H. Vajanského, Ľ. Podjavorinskej, F. Kleischnitzovej,
J. Silana, V. Beniaka, antológiu z poézie
klasicizmu a i. S nevšedným čitateľským
ohlasom sa stretol jeho objavný dvojzväzkový výber z romantickej poézie a prózy, ktorý
vyšiel vo vydavateľstve Slovenský Tatran
(prvé vydanie 2001 – 2002).
Cyril Kraus ostane v našich spomienkach
ako jeden z tých vedeckých pracovníkov,
pre ktorých bola literárnohistorická práca
nielen otázkou umu, ale i srdca.

(ÚSlL SAV)

39. zasadnutie Predsedníctva SAV
4. júla 2012
Predsedníctvo SAV
prerokovalo:
 informáciu o aktuálnom stave implementácie projektov ŠF v organizáciách SAV, s vytipovaním najzávažnejších problémov pri
jej realizácii,
 návrh koncepčného riešenia špecializovaných a servisných organizácií SAV,
 analýzu počtu doktorandov a školiteľov v jednotlivých ústavoch
SAV,
 správu o postupe v riešení odpredaja rekreačných zariadení
v Píle a Patinciach,
 informáciu o postupe prác pri rekonštrukcii rekreačného objektu Bystrina v Trenčianskych Tepliciach,

vymenovalo:
 Mgr. Tatianu Podolinskú, PhD., do funkcie riaditeľky Ústavu
etnológie SAV s účinnosťou od 1. 8. 2012 na obdobie 4 rokov;
vzalo na vedomie:
 informáciu o výsledku volieb orgánov VEGA v VI. funkčnom ob-

dobí (2012 – 2016),
 účasť ÚGBR SAV v projekte „Vybudovanie výskumného centra

AgroBioTech“ v rámci OP VaV, opatrenie 2. 2.,
 harmonogram prezenčných návštev vedeckých organizácií so

spravodajcami ústavov,
 správu z pracovnej cesty J. Pastoreka do Japonska, ktorej sa v dňoch

25. – 29. 6. 2012 zúčastnil ako člen delegácie prezidenta SR,
 správu zo zahraničnej služobnej cesty Ľ. Falťana do Mníchova,

kde sa v dňoch 19. – 20. 6. 2012 zúčastnil na konferencii „Andrássy Universität Budapest: Perspektiven der Wissenschaft im
schválilo:
Donauraum und Möglichkeiten der Kooperation mit der Wirt navýšenie počtu novoprijatých doktorandov,
schaft“,
 návrh na zmenu v zložení Komisie SAV pre medzinárodnú ve správu zo zahraničnej služobnej cesty I. Hermanovskej v Nórdecko-technickú spoluprácu,
sku – účasť na zasadnutí Fóra členských krajín Európskej nadá zmenu v zložení Akreditačnej komisie I. OV SAV a v Hodnotiacie pre vedu o evaluácii výskumu financovaného z verejných
com paneli pre vedy o Zemi a Vesmíre,
zdrojov (7. – 8. 5. 2012),
 zmenu v zložení Hodnotiaceho panelu pre matematicko-fyzi správu zo zahraničnej služobnej cesty I. Hermanovskej vo Veľkej
kálne vedy a informatiku,
Británii – účasť na kódovacom workshope programu ERA-NET
 Edičný plán neperiodických publikácií SAV na rok 2012 – I. časť
TRANSCAN podľa klasifikačného systému Common Scientific
podľa predloženého návrhu Edičnej rady SAV,
Outline (18. – 20. 6. 2012),
 informáciu zo stretnutia s eurokomisárom pre regionálnu politiudelilo:
ku J. Hahnom vo Viedni a Bratislave.
 Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologických vedách doc. RNDr.
Antonia Štaffová
Petrovi Pristašovi, CSc.
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Významný chemik a popularizátor vedy
V Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV, bola 12. júla 2012 prezentácia knihy Iva Proksa, „Celok je jednoduchší
ako jeho časti“ (jej názov je citátom slávneho kréda amerického teoretika fyziky J.
W. Gibbsa) s podtitulom Vybrané kapitoly
z histórie exaktných prírodných vied. Prierez
životom a charakter práce Ing. Iva Proksa.
DrSc., vtipne okomentoval jeho bývalý spolupracovník profesor Eduard Plško, na cestu k čitateľom knihu uviedol predseda SAV
prof. Jaromír Pastorek spolu s prof. Pavlom
Šajgalíkom, riaditeľom Ústavu anorganickej chémie SAV, ktorý bol iniciátorom vydania tohto diela. Profesor Jaroslav Šesták
z Akadémie vied ČR, jeden z recenzentov
diela, uviedol, že Ivo Proks bol „nazapomenutelná osobnost, jeden z největších česko-slovenských chemiků, termodynamiků a ter- Obálka knihy.
moanalytiků”. Bol nielen významným chemikom, ale aj pedagógom, a predovšetkým
jedným z významných protagonistov histórie vedy. Jeho záľuba v histórii prírodných
vied sa stala známou vo vedeckej komunite
nielen pre hĺbku záberu, ale predovšetkým
pre vyváženosť historických faktov, historických súvislostí, vedeckého poznania danej doby a osobného vkladu velikána vedy,
ako aj jeho najintímnejších denných zážitkov. I. Proks bol vynikajúci prednášateľ;
jeho prednášky o histórii termodynamiky,
a prírodných vied vôbec, boli naozaj nezabudnuteľné. Nakoniec, tak vznikla aj myšlienka vydať túto knihu. Svojou vysokou odbornosťou si získal mnohé uznania, o čom
svedčí rad ocenení, ktoré mu udelili doma
i v zahraničí.
Pohľad na účastníkov prezentácie v Malom kongresovom centre VEDY,
vydavateľstva SAV. V prvom rade druha zľava sedí manželka autora,
pani Naďa Proksová, ktorá mala výrazný podiel na finálnych prácach
pri vydaní diela.

Knihu do života uviedol predseda SAV prof. Jaromír Pastorek,
po jeho pravici sedia prof. Pavol Šajgalík a prof. Jaroslav Šesták
z Akadémie vied ČR.

Ing. Ivo Proks, DrSc.,
osobnosť česko-slovenskej
chémie a autor vedecko-populárnej knihy „Celok
je jednoduchší ako jeho
časti“.

Ing. Ivo Proks, DrSc., sa narodil 16. júna
1926 v Brne, kde tiež absolvoval Fakultu
chemického inžinierstva na Vysokej škole
technickej. V roku 1953 nastúpil do novozriadeného Laboratória anorganickej chémie SAV, ktoré neskôr prerástlo do Ústavu
anorganickej chémie SAV. Vo vedeckej aktivite sa Dr. Proks zameral na teoretické
i experimentálne štúdium termodynamiky
a kinetiky procesov v systémoch dôležitých
v technológii keramiky, cementu a skla. Medzi jeho teoretickými prácami je významné
najmä zovšeobecnenie van Laarovej rovnice na opis rovnováhy reakcií. Odvodil tiež
všeobecnú metódu výpočtu dodatkových
termodynamických veličín pre binárne systémy na základe fázovej rovnováhy a kalorimetrického merania zmien entalpie procesov v týchto systémoch a zaoberal sa aj
ďalšími problémami chemického výskumu.
Autor sa, žiaľ, vydania svojej knihy nedožil, zomrel 21. októbra 2011 uprostred práce na jej korektúrach.
Michaela Španková | Foto: autorka

K záľubám
Iva Proksa
patrilo aj
kreslenie
vtipných
obázkov.
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