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Na tradičnom Novoročnom koncerte Slovenskej akadémie vied 10. januára 2014 v priesto-
roch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave medzi hosťami nechýbali (zľava) 
starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Tatiana Rosová, štátny tajomník MŠVVaŠ 
SR Štefan Chudoba s manželkou, predseda Akadémie vied ČR Jiří Drahoš a predseda Bra-
tislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Foto: Katarína Selecká

Na pôde Ústa-
vu experimen- 
tálnej farmako- 
lógie a toxiko-
lógie SAV sa 
u s k u t o č n i l o  
s y m p ó z i u m 
Trendy vo vý-
vinovej toxiko-
lógii a terato-
lógii, venované 
pamiatke prof. 
MUDr. Richarda  
Jelínka, DrSc., 
významného, 
m e d z i n á r o d -
ne uznávaného 
česko-sloven-
ského teratoló-
ga. Prednášku o dôsledkoch černobyľskej tragédie na zmenu novorodeneckého pomeru po-
hlaví predniesol doc. Miroslav Peterka (na snímke s manželkou) z Ústavu experimentálnej 
medicíny AV ČR, v.v.i., Praha (viac na s. 3). Foto: archív ÚEFT SAV

Krátko pred vianočnými sviatkami bola v bratislavskej Štefánke prezentácia vedecko-po-
pulárnej knihy Dušana Podhorského (na fotografii v strede) Štefánikov svet (VEDA, vyda-
vateľstvo SAV, 2013). Na cestu k čitateľom ju posypaním lupeňmi kvetov symbolicky vy-
prevadili bývalý predsedovia SAV prof. Branislav Lichardus a prof. Štefan Luby. Foto: archív D. P. 
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Tradičné novoročné koncerty SAV v Bratislave a Košiciach

V e d c i  v í t a l i  r o k  s  u m e n í m
Na tradičnom Novoročnom koncerte Slo-
venskej akadémie vied 10. januára 2014 
v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálne-
ho paláca v Bratislave privítal predseda SAV 
Jaromír Pastorek významné osobnosti ve-
deckého a spoločenského života. 

Medzi hosťami nechýbali predseda Aka-
démie vied Českej republiky Jiří Drahoš, 
starostka mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto Tatiana Rosová, predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja Pavol Frešo či 
štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR Štefan Chudoba. Po-
zvanie prijali aj zástupcovia Národnej rady 
SR, rektori a zástupcovia slovenských uni-
verzít, bývalí predsedovia SAV, členovia 
Snemu SAV, Vedeckej rady, Predsedníctva 
SAV, Učenej spoločnosti a ďalší zástupcovia 
Akadémie. 

Z príhovoru predsedu SAV

Prof. Jaromír Pastorek v príhovore o.i. po-
vedal: 

„Na prelome rokov zvykneme bilancovať 
a pozerať sa vpred – teda uzatvárať dosiah-
nuté a predniesť želané.

V polovici roka 2013 skončilo svoje pô-
sobenie šieste predsedníctvo ponovem-
brovej histórie Slovenskej akadémie vied: 
Tretina jeho členov prešla aj do nasledu-
júceho funkčného obdobia, do terajšieho 
Predsedníctva SAV. Preto prelom rokov 
2013 a 2014 nevnímam ako zlom, ale ako 
výzvu nastaviť a zavŕšiť transformáciu 
Slovenskej akadémie vied. Istotne, túto 
úlohu budeme hodnotiť presne o rok; av-
šak nie je úlohou novou, je témou dlhodo-
bejšou. Ale práve v tomto roku sa z témy 
transformácie stala úloha presne právne 

a ekonomicky skonštruovať podobu na-
šej vedeckej inštitúcie. Nastaviť ju tak, 
aby vo vedeckých organizáciách – pre-
transformovaných na verejno-výskumné 
inštitúcie – naši vedci rozvíjali slovenské 
vedecké poznanie, výskum a bádanie v in-
terakcii s európskou a svetovou excelent-
nou vedou. 

Vedecký potenciál – zanietenosť a erudo-
vanosť – sú charakteristikou našich vedcov: 
Toto jadro intelektuálnej a novátorskej tvo-
rivosti je v jednotlivých ľuďoch. A inštitú-
cia SAV je nielen nositeľkou mena vrcholnej 
vedeckej inštitúcie v krajine, ale predovšet-
kým báza utvárania podmienok pre svoju 
vedu – pre svojich vedcov tak, aby sme boli 
svetoví. Vlani sme oslávili 60. výročie Slo-

venskej akadémie vied, pripomenuli sme si, 
že inštitucionálne ustanovenie aj jednotli-
vé dejinné úseky neboli vždy ľahké; ale kre-
dit Akadémie držali osobnosti vedy a ich ve-
decký potenciál. 

Rok 2014 je rokom mnohých výročí – 
a štvrťstoročnica víťazstva demokratických 
princípov usporiadania spoločnosti bude 
výročím každej inštitúcie, spoločenstva a – 
dovolím si povedať – aj každého jednotliv-
ca našej krajiny. Výročím triumfu slobody – 
nevyhnutnej aj pre vedecký život. Slobody 
– platformy zodpovednosti každého za svo-
je kroky a za vzájomnú harmóniu v napre-
dovaní spoločenstva. 

Napĺňanie slobody a zodpovednos-
ti je dvojjediným princípom: Pre efektív-
ne fungovanie každého ľudského úsilia 
v demokratickej spoločnosti princíp slobo-
dy a zodpovednosti vyžaduje transparent-
né pravidlá, premyslenú funkčnosť a roz-
hodnutia, za ktorými sú činy a argumenty 
konkrétnych ľudí. Preto musíme pristúpiť 
k transformácii Slovenskej akadémie vied, 
rozlúčiť sa s rezíduami inštitucionálnych 
konštruktov minulého storočia a prijať mo-
dernú a účelnú formu organizácie vedecké-
ho života.“

V hudobnom programe Novoročného 
koncertu SAV sa predstavil známy sloven-
ský operný spevák, tenorista Miroslav Dvor-
ský s klavírnym sprievodom Jozefa Malí-
ka. O produkciu sa postaral Jaromír Okša. 
Program koncertu bol zostavený z diel A. 
Dvořáka, M. Schneidera Trnavského, G. 
Verdiho, G. Pucciniho,  P. Tostiho, R. Leon-
cavalla a G. Dusíka.

JArOmír PASTOrEK, PrEDSEDA SAV, PrI PríhOVOrE.

ZAPLNENá ZrKADLOVá SIEň PrImAcIáLNEhO PALácA.
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Časopis Nature medicine o práci Ústavu polymérov SAV

N o v é  t r e n d y  v  l i e č b e  c u k r o v k y
Práca tímu Ing. Igora Lacíka, DrSc., z Ústavu polymérov SAV je za-
hrnutá v článku Encapsulate This, ktorý vyšiel  7. januára 2014 ako 
News Features v časopise Nature Medicine 20, 9 – 11 (2014). Venu-
je sa prehľadu o súčasnej situácii a trendoch v liečbe cukrovky en-
kapsulovanými ostrovčekmi buď v tzv. mikrokapsulách (niekoľko 
ostrovčekov obalených v polymérnej membráne vo forme guľôčky 
s veľkosťou cca pol milimetra; transplantuje sa niekoľko 100-tisíc 
takýchto guľôčok prevažne do brušnej dutiny), alebo v tzv. makro-
kapsulách (niekoľko 100-tisíc ostrovčekov je obalených v polymér-
nom puzdre, ktoré sa transplantuje prevažne podkožne). Článok 
opisuje zameranie tímov určujúcich súčasné trendy v transplantá-
cii enkapsulovaných ostrovčekov a zdôrazňuje, že zásadnou pod-
mienkou úspešnej aplikácie tohto princípu v liečbe cukrovky je bio-
kompatibilita materiálu.

Ústav polymérov SAV je uvedený v súvislosti s transplantáciami 
mikrokapsúl do opíc v spolupráci s tímom prof. Josého Oberholze-
ra z University of Illinois, Chicago, v rámci projektu The Chicago 

Diabetes Project www.thechicagodiabetesproject.com:  Igor Lacík, 
director of the Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences 
in Bratislava, is also advancing a new spin on microencapsulation. 
He and his colleagues started with alginate beads but then coated the 
capsules with a layer of another polymer called poly(methylene co-gu-
anidine), or PMCG. José Oberholzer, chief of transplant surgery at the 
University of Illinois at Chicago, is now collaborating with the Slova-
kian group to test the capsules in primates.

V uvedených experimentoch sa jednak overia doteraz získa-
né výsledky poukazujúce na inertnosť mikrokapsúl po transplan-
tácii a ich schopnosť ochrániť transplantované opičie ostrovčeky 
(alotransplantát) minimálne po obdobie dvoch mesiacov, a získa-
jú sa aj výsledky týkajúce sa možnosti dosiahnutia dlhodobej kon-
troly hladiny cukru v krvi pri diabetických opiciach. V prípade po-
zitívnych výsledkov sa plánuje predklinická validácia s výhľadom 
na klinické testy. 
Zdroj: ÚPo SAV

V Košiciach už po pätnásty raz

Tradícia novoročných koncertov SAV v Ko-
šiciach zaznamenala už pätnáste pokra-
čovanie. V koncertnej sále Domu umenia, 
v ktorom má svoje sídlo Štátna filharmónia 
Košice, sa 15. januára na ňom zišli význam-
né osobnosti vedeckého a spoločenské-
ho života, akademickej obce, zamestnanci 
i priatelia Slovenskej akadémie vied. 

Moderátor večera doc. Juraj Koppel, 
člen Predsedníctva SAV a zástupca vedec-
kého sekretára SAV, privítal vzácnych hostí 
– generálnu konzulku Maďarskej republiky 
v Košiciach Évu Molnár-Czimbolmosné, za 
akademickú obec rektorov prof. Ladislava 
Mirossaya (Univerzita P. J. Šafárika v Ko-
šiciach), prof. Emila Pilipčinca (Univerzita 
veterinárneho lekárstva a farmácie v Koši-
ciach) a prof. Reného Matloviča (Prešovská 
univerzita v Prešove) a ďalších.

Ten 15. novoročný koncert SAV v Koši-
ciach bol významný aj tým, že osobne na 
ňom vystúpil ako sólista na klarinet hosti-
teľ, riaditeľ Štátnej filharmónie Košice Július 
Klein, ktorý sa v týchto dňoch dožil životné-
ho jubilea a s ktorým Akadémia roky spolu-
pracuje. V mene predsedu SAV prof. Jaromí-
ra Pastoreka pozdravila prítomných členka 
Predsedníctva SAV prof. Daniela Ježová. Vo 
svojom príhovore zaželala všetkým najmä 

zdravie a splnenie snov, svojich i ľuďom oko-
lo seba. Následne poďakovala Júliusovi Klei-
novi za dlhoročnú spoluprácu so SAV i nápad 
organizovať okrem novoročného koncertu aj 
spoločný júnový koncert, ktorý je známy pod 
názvom Mladí mladým – umelci vedcom. Je 
to nezvyčajný a príťažlivý spôsob, ako spo-
jiť nádejných vedcov a umelcov. „Slovenská 
akadémia vied si vysoko váži váš pozitívny 
postoj k našej inštitúcii, vaše úsilie o prepoje-
nie vedy a umenia. Poskytujete nám jedineč-
né zážitky v tomto významnom stánku hud-
by, miesta oddychu i relaxácie aj pre vedcov,“ 
povedala prof. Ježová a zapriala jubilujúce-

mu J. Kleinovi ešte mnoho tvorivých síl. Zá-
roveň mu odovzdala Medailu k 60. výročiu 
SAV a ďakovný list predsedu SAV.

Pod taktovkou dirigenta Leoša Svárov-
ského (ČR) potom odzneli diela W. A. Mo-
zarta, G. Rossiniho, F. V. Kramářa-Krom-
mera a G. Gershwina v podaní sólistov 
– Júliusa Kleina (klarinet), Ferenca Tomiča 
z Ukrajiny, klarinetistov Štátnej filharmó-
nie a Štátneho divadla Košice a Artura Ja-
roňa z Poľska (klavír). Po koncerte nasle-
doval spoločenský večer.  
M. Španková, K. Čižmáriková | Foto: K. Selecká  

a T. Čižmárik

JÚLIuS KLEIN (VPrAVO), rIA-

DITEľ ŠTáTNEJ FILhArmóNIE 

KOŠIcE A DLhOrOČNý PrIATEľ 

AKADEmIKOV, PrEBErá Z rÚK 

PrOF. DANIELy JEžOVEJ mEDAI-

Lu K 60. VýrOČIu SAV A ďAKOV-

Ný LIST PrEDSEDu SAV.
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Sympózium na pôde Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV

V ý v i n o v á  t o x i k o l ó g i a 
a  t e r a t o l ó g i a  s ú  v  k u r z e 
Civilizačné environmentálne faktory pôsobia 
v ostatných desaťročiach na človeka veľmi ne-
gatívne. Technický pokrok síce zlepšuje kva-
litu života a zvyšuje životnú úroveň ľudí, sú-
časne však poškodzuje ich zdravie. Výsledky 
výskumov v oblasti globálnych dosahov nega-
tívneho pôsobenia človeka a techniky nie sú 
pre budúcnosť ľudstva príliš povzbudivé. 

Človek sa stal svojím pôsobením najväč-
ším nepriateľom pre prírodu, ktorú sústav-
ne poškodzuje, nehľadiac na dôsledky, kto-
rým musí následne čeliť. V súčasnom svete 
pôsobia na ľudskú populáciu mnohé po-
tenciálne patogénne noxy. Najzraniteľnej-
ším je jedinec počas svojho embryonálne-
ho, fetálneho a novorodeneckého vývinu. 
Preto je nevyhnutné venovať v oblasti pre-
ventívnej medicíny veľkú pozornosť štúdiu 
etiopatogenézy a vplyvu  vonkajších  fak-
torov životného prostredia na vývin, ako aj 
potenciálnym teratogénom a iným negatív-
nym činiteľom, ktoré pôsobia na vyvíjajúci 
sa organizmus často vo vzájomnej interak-
cii. Výskum rôznych aspektov fyziologické-
ho a abnormálneho vývinu umožňuje určiť 
aj možnosti primárnej prevencie závažných 
patologických stavov. 

V novembri 2013 sa uskutočnilo na pôde 
Ústavu experimentálnej farmakológie a toxi-
kológie SAV jednodňové sympózium pod ná-
zvom Trendy vo vývinovej toxikológii a tera-
tológii, ktoré bolo venované pamiatke prof. 
MUDr. Richarda Jelínka, DrSc., významné-
ho, medzinárodne uznávaného česko-slo-
venského teratológa. Toto vedecké podujatie 
organizovali Ústav experimentálnej farmako-
lógie a toxikológie SAV spolu so Slovenskou 
biologickou spoločnosťou pri SAV a Ústavom 
experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Sym-
pózium finančne  podporila SAV v rámci spo-
lupráce SAV s vedeckými spoločnosťami.

Zámerom organizátorov bolo osloviť šir-
šiu vedeckú komunitu v Čechách a na Slo-
vensku, ktorá sa venuje problematike vývi-
novej toxikológie, teratológie a príbuzným 
biomedicínskym odborom so zameraním na 
patologický vývin plodu v humánnej a expe-
rimentálnej oblasti. Cieľom bolo dať priestor 
nielen teratológom, ale aj klinickým pra-
covníkom, ktorí sa v širšom kontexte venu-
jú problematike teratogenézy a etiopatoge-
néze vzniku vrodených vývinových chýb. 
Ďalším cieľom bolo nadviazanie spoluprá-
ce medzi akademickými a vysokoškolskými 
pracoviskami na Slovensku a v Čechách.

Po úvodných slovách, ktoré predniesli 
RNDr. Michal Dubovický, CSc., riaditeľ 
Ústavu experimentálnej farmakológie a to-
xikológie SAV, a prof. RNDr. Igor M. Tomo, 
CSc., MPH, predseda Slovenskej biologickej 
spoločnosti pri SAV, sa začal bohatý vedec-
ký program sympózia. Popredný český tera-
tológ doc. MUDr. Miroslav Peterka, DrSc., 
v rámci svojej plenárnej prednášky hovoril 
o zmene novorodeneckého pomeru pohlaví 
ako o významnom indikátore prenatálnych 
strát. Dôkladne analyzoval hlavne dôsledky 
radiácie po výbuchu Černobyľskej atómo-
vej elektrárne v roku 1984, keď v Českej re-
publike po prvý raz v dlhej histórii hodno-
tenia pomeru pohlaví novorodencov zistili, 
že sa narodilo menej chlapcov ako dievčat. 
V rámci klinickej sekcie a epidemiológie od-
znelo viacero zaujímavých a podnetných 
prednášok. MUDr. Eva Maňáková, CSc., sa 
venovala histórii, súčasnosti, ale hlavne dô-
ležitosti existencie Českej teratologickej in-
formačnej služby, ktorá poskytuje dôleži-
té informácie pre tehotné a dojčiace ženy 
vystavené pôsobeniu rôznych chemických 
látok, liekov a iných nox. Prof. RNDr. Igor 
M. Tomo, CSC., MPH., sa podrobne veno-

val problematike výskytu siamskych dvoj-
čiat vo svete a na Slovensku, ako aj mož-
nostiam ich chirurgického oddelenia a ich 
prežívania. Ďalší prednášatelia sa venova-
li napríklad výskytu vrodených vývinových 
chýb nervového systému na Slovensku, bio-
-behaviorálnej diagnostike a liečbe agresie 
detí so spektrom autistických porúch, dôle-
žitosti farmakovigilancie v súvislosti s teho-
tenstvom a harmonickému prepojeniu jed-
notlivých vývinových období človeka.

V rámci experimentálnej sekcie RNDr. Mi-
chal Dubovický, CSc., hovoril o základných 
aspektoch funkčnej a neurobehaviorálnej te-
ratogenity a zdôraznil, že mnohé vývinové 
chyby sa nemusia prejaviť hneď alebo krátko 
po narodení jedinca, ale až v neskoršom ob-
dobí, v detstve, dospievaní, dospelosti alebo 
až v období starnutia, ako tzv. funkčné po-
ruchy alebo poruchy správania. Doc. RNDr. 
Eduard Ujházy, CSc., sa venoval možnostiam 
experimentálneho navodenia subchronic-
kej asfyxie a jej dôsledkom v postnatálnom 
období. Ďalšie prezentované práce sa zame-
rali na nepriaznivé pôsobenie rôznych látok 
na vývin embrya a plodu experimentálnych 
zvierat, ako napr. kyselina valproová, látky 
ovplyvňujúce krvný tlak, lipopolysacharidy 
alebo antidepresíva. Prezentované práce vy-
šli knižne ako Trendy vo vývinovej toxikoló-
gii a teratológii (M. Dubovický a kol., Ústav 
experimentálnej farmakológie a toxikológie 
SAV, Bratislava, ISBN 987-80-971042-2-1). 

Snahou organizátorov sympózia bolo vy-
tvoriť priestor pre spoluprácu všetkých, ktorí 
sa na rôznych úrovniach venujú abnormálne-
mu vývinu, a tiež založiť tradíciu organizova-
nia pravidelných vedeckých sympózií. To bu-
dúcoročné pripravia kolegovia z 3. lekárskej 
fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.
Michal Dubovický | Foto: archív ÚEFT SAV

muDr. E. mAňáKOVá, cSc., Z 3. LEKárSKEJ FAKuLTy uNIVErZITy KArLOVEJ 

V PrAhA A DOc. rNDr. E. uJháZy, cSc., Z ÚSTAVu ExPErImENTáLNEJ FArmA-

KOLógIE A TOxIKOLógIE SAV PrEDSEDALI SEKcII ZAmErANEJ NA ExPErImEN-

TáLNu TErATOLógIu.

rNDr. mIchAL DuBOVIcKý, cSc., rIADITEľ ÚSTAVu ExPErImENTáLNEJ FAr-

mAKOLógIE A TOxIKOLógIE SAV, PrEDNáŠAL O FuNKČNých POruchách 

VýVINu mOZgu A Ich DôSLEDKOch V POSTNATáLNOm OBDOBí.
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Zlatá medaila SAV Tomášovi Blehovi a Ivanovi chodákovi

K o m p l e x n é  o s o b n o s t i  v ý s k u m u
Predsedníctvo SAV 14. januára 2014 sláv-
nostne udelilo Zlatú medailu SAV prof. Ing. 
Tomášovi Blehovi, DrSC., a prof. Ing. Iva-
novi Chodákovi, DrSc. Slávnostnú laudá-
ciu pre T. Blehu predniesol podpredseda 
SAV pre ekonomiku  Pavol Šajgalík a na po-
česť I. Chodáka podpredseda SAV pre II. od-
delenie vied Richard Imrich.

Prof. Tomáš Bleha dostal ocenenie za 
celoživotné vedecké dielo v oblasti vedy 
o polyméroch, špeciálne fyzikálnej ché-
mie makromolekúl. Štúdium na Chemicko-
technologickej fakulte (CHTF) STU ukončil 
v roku 1965. V roku 1970 nastúpil do Ústa-
vu polymérov SAV, kde bol do roku 2009 
vedúcim oddelenia molekulovej termody-
namiky, teraz pôsobí na polovičný úväzok 
ako vedúci vedecký pracovník. Jeho vedec-
ká činnosť je zameraná na fyzikálnu, makro-
molekulovú a výpočtovú chémiu s dôrazom 
na opis a predpoveď štruktúry a vlastností 
„mäkkých“ látok (soft matter), ako sú poly-
méry, koloidy a príbuzné pokročilé materi-
ály. Pre vybrané typy (bio)polymérov získal 
originálne poznatky, objasňujúce vzťah me-
dzi ich konformačnou štruktúrou a vlastnos-
ťami. Rozvinul molekulovú termodynamiku 
polymérov ako integrálny postup využíva-
júci teoretické a výpočtové metódy na pred-
poveď úžitkových a funkčných vlastnos-
ti syntetických a biologických polymérov. 
V poslednom období využitím počítačové-
ho modelovania ozrejmil so spolupracovník-
mi zákonitosti správania sa makromolekúl 
(vrátane DNA) priestorovo obmedzených 
stenami pórov či kanálov, s významným do-
sahom týchto výsledkov v oblasti membrá-
nových a nanotechnologických postupov. 

Väčšina výsledkov T. Blehu bola publikova-
ná v najprestížnejších časopisoch v oblasti 
vedy o polyméroch. Jeho práce sa hojne ci-
tujú a viaceré navrhnuté postupy a zistenia 
prebrali aj iné výskumné skupiny.

T. Bleha je spoluautorom monografie 
o chemických reakciách polymérov, piatich 
kapitol v špeciálnych monografiách, asi 90 
publikácií uverejnených v časopisoch registro-
vaných v Current Contents a vyše 160 ďalších 
(konferenčných) príspevkov. Na svoje publi-
kácie zaznamenal asi 1 400 SCI citácií (mimo 
autocitácií). Jedna z jeho publikácií bola ci-
tovaná 270-krát. Jeho h index je 21. V roku 
2007 bol agentúrou ARRA zahrnutý medzi 
špičkových vedcov v chémii na Slovensku.

Spomedzi početných vedecko-organizač-
ných  aktivít T. Blehu mimo materského pra-
coviska je potrebné uviesť jeho významné 
pôsobenie v orgánoch SAV (podpredseda 
SAV, predseda Vedeckého kolégia SAV pre 
chemické vedy a iné), v celoštátnych orgá-

noch (predseda SKVH, člen Rady APVT), 
ako aj v ďalších domácich a zahraničných in-
štitúciách (člen Vedeckej rady FCHPT STU, 
expert-hodnotiteľ v DG Research, EC Brus-
sels a pod.). Mnoho rokov pedagogicky pô-
sobí na STU v Bratislave a v poslednom ob-
dobí na MTF v Trnave. Bol vedúcim troch 
doktorandov a deviatich diplomantov. Bol 
členom edičných rád dvoch medzinárod-
ných časopisov (Chemical Papers, Materials 
Chemistry and Physics) a jeho činnosť bola 
viackrát ocenená vyznamenaniami i člen-
stvom v zahraničnej akadémii. 

Prof. Ivan Chodák je komplexnou osob-
nosťou v oblasti výskumu plastov, predovšet-
kým polymérnych zmesí a kompozitov. Svo-
jou činnosťou významne prispel k rozvoju 
poznania v oblasti modifikácie polymérnych 
materiálov so snahou aplikovať získané po-
znatky v praxi a využiť ich aj pri vysokoškol-
skej výučbe. Jeho vedecký prínos demonštru-
je viac než 120 vedeckých publikácií v CC 
časopisoch a ďalších najmenej 60 publikácií 
uverejnených predovšetkým v zahraničných 
vedeckých časopisoch neevidovaných v CC. 
Jeho práce boli citované viac než 900-krát, 
Hirschov index 15 (oba údaje aj so zahrnu-
tím citácií z obdobia, ktoré ešte nie je evido-

>

PrOF. IVAN chODáK SO ZLATOu mEDAILOu SAV mEDZI PODPrEDSEDAmI SAV 

rIchArDOm ImrIchOm (VPrAVO) A PAVLOm ŠAJgALíKOm (VľAVO).

OcENENý PrOF. TOmáŠ 

BLEhA.

POhľAD NA SLáVNOSTNé ODOVZDáVANIE VyZNAmENí SAV T. BLEhOVI A I. chODáKOVI.
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Krištáľové krídlo pre geológa mariana Janáka

Z a  o b j a v  p r í r o d n ý c h  d i a m a n t o v
V 17. ročníku Krištáľového krídla bolo no-
minovaných  33 osobností a súborov. Z nich 
si dvanástka osobností slovenskej vedy, me-
dicíny, hospodárstva, umenia a športu 19. 
januára 2014 v Slovenskom národnom di-
vadle prevzala ocenenie za rok 2013. Za ob-
lasť medicíny a vedy bol ocenený Marian Ja-
nák z Geologického ústavu SAV. 

RNDr. Marian Janák, DrSc., v uplynu-
lom roku  uskutočnil so svojimi spolupra-
covníkmi významný objav, keď v nórskej 
oblasti Tromsø za polárnym kruhom na-
šli v horninách vyzdvihnutých z hĺbky viac 
ako 100 kilometrov prírodné diamanty. Ná-
lez diamantov sa uskutočnil v rámci projek-
tu APVV-0080-11, realizovanom v Geolo-
gickom ústave SAV, a na čele tímu bol práve 
Marian Janák, ktorý sa už niekoľko rokov 
venuje problematike metamorfózy zem-
skej kôry v extrémne vysokotlakových pod-
mienkach počas kolízie a subdukcie litosfé-
rických dosiek. Jeho osobnosť stojí nielen 
za objavom vysokotlakových reliktov zem-
skej kôry v škandinávskych kaledonidách, 
ale aj v oblasti slovinských Álp, bulharských 
Rodop a slovenských Karpát.

Premenu hornín pri tlaku presahujú-
com 3GPa nazývame tzv. ultravysokotla-
ková metamorfóza. Počas nej vznika-
jú viaceré nové minerálne fázy, z ktorých 
najtypickejšími sú koezit (vysokotlaková 
modifikácia kremeňa – SiO2) a diamant. 
Práve diamant púta najväčšiu pozornosť 
nielen geológov, ale aj širokej verejnosti. 
Úlohou geológie je nielen identifikovať vy-
sokotlakové minerály, ale aj stanoviť tep-
lotno-tlakové podmienky a reakčný me-
chanizmus ich vzniku. Zároveň je dôležité 
objasniť tektonické procesy a príčiny pono-
renia sa ultravysokotlakových hornín do 
veľkých hĺbok a ich exhumácie na zemský 
povrch. Každý nález diamantov vo svete 
preto budí náležitú pozornosť.

Nebolo to inak ani  v prípade nálezu dia-
mantov v nórskych kaledonidách v oblas-

ti Tromsø, čo sa podarilo na základe úzkej 
a dlhodobej spolupráce s nórskymi geológ-
mi. Diamanty síce tvoria len drobné kryš-
tály (do 50 mikrometrov), ktoré sú uzav-
reté v granátoch,  ale ich význam je najmä 
v tom, že jednoznačne potvrdzujú ultravy-
sokotlakové podmienky ich vzniku pri viac 
ako 3,5 GPa a 750 oC v období pred približ-
ne 450 miliónmi rokov.

Príprava vzoriek, ako aj vlastná identi-
fikácia, bola nesmierne náročná. Diamant 
bol identifikovaný najmä metódou Rama-
novej spektrometrie, pričom k úspechu ne-
malou mierou pomohlo využitie nového 
prístroja na pracovisku Geologického ústa-

vu SAV v Banskej Bystrici, získaného v rámci 
budovania Centra pre integrovaný výskum 
geosféry. Výsledky boli overené v Japonsku 
v renomovanom laboratóriu na  Univerzi-
te v Kjóte v rámci medzinárodnej spoluprá-
ce SAV prostredníctvom projektu vedeného 
RNDr. Pavlom Simanom, PhD., financova-
ného Japonskou agentúrou pre podporu 
vedy – JSPS.

 
Objav diamantov v Nórsku zaradil Geo-

logický ústav SAV medzi niekoľko špičko-
vých pracovísk vo svete, ktoré sa takémuto 
výskumu venujú.
M. Š., (zdroj: GeÚ SAV)

mArIAN JANáK S KrIŠTá-

ľOVým KríDLOm.

 Foto: rené miko

vané v Scopuse). Okruh vedeckých záujmov 
je široký a odvíja sa zo symbiózy multikom-
ponentných systémov a chemickej modifi-
kácie polymérnej matrice. Najdôležitejšie 
výsledky dosiahol v oblasti sieťovania poly-
propylénu (v 80. rokoch minulého storočia 
publikoval postup a mechanizmus sieťova-
nia PP s najvyššou doteraz známou účinnos-
ťou), vo výskume elektrovodivých kompozi-
tov, ako aj nanokompozitov s elastomérnou 
matricou, kde získal originálne sčasti paten-
tované poznatky. V poslednom čase sa stre-
tli s vysokým ohlasom jeho práce týkajúce 
sa výrazného zvýšenia húževnatosti zmesí 
biodegradovateľných plastov s potenciálom 
využitia pre obaly.

Medzinárodné uznanie vo vedeckej ko-
munite dokumentuje 39 pozvaní na pred-
nesenie kľúčových  prednášok  na  me-
dzinárodných  vedeckých  konferenciách. 
Pravidelne je pozývaný za člena Medziná-
rodných organizačných výborov a Advi-
sory Committees na celom svete. Je, resp. 
bol zodpovedným riešiteľom za pracovisko 
v dvoch projektoch Rámcových programov 
EU (FP5 a FP7) a dvoch projektov EFRD, 
okrem početných projektov VEGA a APVV.

Ako pedagóg prednáša jeden z kľúčo-
vých predmetov – fyziku polymérov na Fa-
kulte chemickej a potravinárskej technoló-
gie STU. Šírku jeho záberu demonštruje aj 
výrazná snaha o prepojenie vedeckého zá-

kladného výskumu s priemyselnou praxou, 
ktorá sa prejavuje v početných spoluprá-
cach s firmami nielen na Slovensku, ale v ce-
lej Európe. Z najvýznamnejších možno me-
novať BASF (Nemecko), DSM (Holandsko), 
GE Plastic (Holandsko), National Power 
(Anglicko), Matador Púchov, Duslo Šaľa 
a desiatky menších. Je autorom a spoluau-
torom viacerých aplikovaných patentov.

Napokon treba spomenúť, že počas 
jedného funkčného obdobia pôsobil ako 
člen Predsedníctva SAV, kde okrem iných 
úloh sa zaoberal aj popularizáciou výsled-
kov SAV a otázkami aplikácie a prenosu po-
znatkov do praxe.
Zdroj: II. OV SAV | Foto: Katarína Selecká
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Pre 40 rokmi uviedli do praxe počítač tretej generácie rPP-16

Ú s p e š n ý  p r o j e k t  A k a d é m i e
V novembri 2013 uplynulo 40 rokov od 
napísania Záverečnej správy štátnej vý-
skumnej úlohy P-04-561-079 Univerzál-
ny riadiaci počítačový systém tretej gene-
rácie RPP-16, riešenej v Ústave technickej 
kybernetiky SAV, ktorej koordinátorom 
bol doc. Ing. Ivan Plander, CSc. V decem-
bri 1973 úspešne prebehli štátne skúšky 
prototypu a v závode TESLA Námesto-
vo boli vyrobené dva opakované prototy-
py počítača RPP-16S. Od 1. januára 1974 
bola spustená sériová výroba tohto počí-
tača v Námestove. Záverečná oponentú-
ra výskumnej úlohy sa uskutočnila v Žili-
ne a v Bratislave v januári 1974 s kladným 
záverečným hodnotením. Tieto akty zna-
menali uvedenie prvého československé-
ho riadiaceho počítača tretej generácie 
RPP-16 do života.

Pri tejto príležitosti inštalovalo Výpočto-
vé stredisko SAV v priestoroch Stálej výstavy 
dejín výpočtovej techniky v tzv. Slušovickej 
hale tematickú výstavu 40 rokov počítača 
RPP-16. Jej expozícia bola sprístupnená od-
bornej i laickej verejnosti v rámci Týždňa 
vedy a techniky v novembri 2013 a potrvá 
do 30. júna 2014. Cieľom výstavy je pouká-
zať na mimoriadne úspešný a dnes môže-
me povedať, že aj smelý projekt SAV, kto-
rý odštartoval nevídaný rozvoj informatiky 
na Slovensku. Výstava poukazuje aj na výz-
nam výskumu a jeho pozitívny vplyv na roz-
voj spoločnosti a jej hospodárstva. Mottom 
výstavy je záverečná veta z krátkeho 12,5 
minútového filmu Počítače z Oravy z roku 
1980, ktorá znie: „Elektronický počítač RPP-
16 sa stal neoddeliteľnou súčasťou nášho ná-
rodného hospodárstva.“

Výstavu otvorili okrem riaditeľa VS SAV 
Ing. T. Lacka, ktorý privítal hostí, aj akade-
mik Ivan Plander, hlavný koordinátor a otec 
myšlienky, riaditeľ Múzea dopravy STM, 
RNDr. Peter Maráky, CSc v zastúpení gene-
rálneho riaditeľa Slovenského technického 
múzea Ing. Labaniča a RNDr. Miroslav Mo-
rovics, CSc., člen Predsedníctva SAV. Všetci 
konštatovali vysokú spoločenskú užitočnosť 
prezentácie úspechu slovenského výsku-
mu v oblasti IT formou tematickej výstavy 
a vyzdvihli aj kvalitu samotného spracova-
nia expozície. Moderátor a kurátor výstavy 
Ing. Š. Kohút prečítal pozdravný list býva-
lého riaditeľa Výskumných laboratórií v Ži-
line (1973) Ing. P. Podrackého, ktorý sa 
pre chorobu nemohol zúčastniť. Pre tú istú 
príčinu poslali sprostredkované pozdravy 
zhromaždeniu aj prof. Eduard Kostolanský, 
vedúci sekcie matematikov v projekte RPP-
16, a Ing. Miroslav Adamec, ktorý bol v roku 
1973 riaditeľom organizácie Ústředí pro vý-
početní techniku TESLA Praha.

V rámci akcií k 40. výročiu počítača RPP-
16 navštívil 6. decembra 2013 Výpočtové 

stredisko SAV v sprievode svojich spolupra-
covníkov doc. Ing. František Čuba, CSc., bý-
valý predseda JZD Slušovice, v súčasnosti 
poradca prezidenta Českej republiky Miloša 
Zemana pre hospodárstvo. Jednotné roľníc-
ke družstvo Slušovice v rokoch 1978 – 1979  
financovalo projekt Ústavu technickej ky-
bernetiky SAV na preprogramovanie ope-
račného systému z počítačov SMEP na po-
čítač RPP-16S, takže ten sa správal pre 

používateľa ako SMEP, čím sa zjednodušil 
prechod na nový systém. V roku 1989 po-
mohli Slušovice postaviť pre ÚTK SAV tzv. 
nebilancovanú stavbu – aj v súčasnosti zná-
mu pod názvom „Slušovická hala“ – aby sa 
zamestnanci ÚTK roztrúsení na rôznych 
miestach v Bratislave mohli vrátiť do areá-
lu SAV. V súčasnosti je v tomto objekte Stála 
výstava dejín výpočtovej techniky.
Štefan Kohút, VS SAV

POČíTAČ TrETEJ gENErácIE rPP-16 JE AJ SÚČASťOu STáLEJ VýSTAVy DEJíN VýPOČTOVEJ TEchNIKy V TZV. 

SLuŠOVIcKEJ hALE. FOTO: ŠTEFAN KOhÚT

>
C e n a  p r i m á t o r a  Z v o l e n a

Dňa 16. decembra 2013  v spoločen-
skej sále Starej radnice odovzdal primá-
tor mesta Zvolena Cenu primátora za rok 
2013 okrem iných aj Ing. Jozefovi Váľkovi, 
CSc., riaditeľovi Ústavu ekológie lesa SAV 
vo Zvolene (na fotografii pri podpise do pa-

mätnej knihy). Ocenil ňou Váľkovu dlho-
ročnú aktívnu vedecko-výskumnú prácu, 
jej propagáciu a tiež aktívne pôsobenie na 
pôde ÚEK SAV vo Zvolene.

(Zdroj: ÚEK SAV)
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Členovia konzorcia DevelopAKure získali tri ocenenia 

N á d e j  n a  l i e č b u  o c h o r e n i a 
č i e r n y c h  k o s t í 
Dňa 14. novembra 2013 počas World Or-
phan Drug Congressu (Svetový kongres Or-
phan liekov) v Ženeve vo Švajčiarsku, ktorý 
je najväčšou európskou komerčnou akciou 
v oblasti priemyslu venujúceho sa zriedka-
vým ochoreniam, boli udelené ceny ROAR 
(Rare Orphan Advocacy and Research). Tri 
z nich získali členovia DevelopAKUre kon-
zorcia, ktorého členmi sú aj dve pracoviská 
zo Slovenska: Laboratórium genetiky Ústa-
vu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 
v Bratislave a Národný ústav reumatických 
chorôb v Piešťanoch. Členovia a konzor-
cium DevelopAKUre ako celok získali ceny 
Best European Industry-Patient Organisa-
tion Engagement, Best Biotech Pipeline a Best 
Contract Research Organisation.

DevelopAKUre je medzinárodný pro-
jekt spolupráce 7. rámcového programu EC 
v oblasti výskumu, ktorého cieľom je nájsť 

liečbu pre ochorenie čiernych kostí – zná-
me tiež ako alkaptonúria alebo AKU. Ide 
o zriedkavú vrodenu poruchu metabolizmu 
tyrozínu, spôsobenú mutáciami v géne pre 
enzým homogentizát dioxygenázu (HGD). 
V dôsledku nefunkčnosti enzýmu sa v tele 
pacientov hromadí kyselina homogentízo-
vá a jej oxidačný produkt – ochronotický 
pigment – sa ukladá hlavne v chrupavko-
vom tkanive. Prvým príznakom ochorenia 
je tmavnutie moču, ktoré je pozorovateľné 
hneď po narodení. Vo veku okolo 30 rokov 
obyčajne začínajú bolestivé zmeny chrbti-
ce a kĺbov, neskôr ťažká forma osteoartró-
zy, kardiovaskulárne problémy, obličkové 
kamene a u mužov aj kamene prostaty. Tra-
dičná liečba zahŕňala len zvládanie bolesti 
a v prípade potreby výmeny kĺbov. Frekven-
cia AKU vo svete je približne 1 : 250 000, 
kým na Slovensku sa odhaduje až na 1 : 19 

000, a to hlavne z dôvodu vysokého výskytu 
ochorenia v oblasti Kysúc. 

Konzorcium 13 partnerov DevelopAKUre 
realizuje sériu klinických skúšok lieku niti-
zinón, na základe ktorých bude môcť posú-
diť, či je preukázateľne účinný v liečbe AKU. 
V prípade úspechu štúdie sa nitizinón stane 
prvým liekom pre ochorenie čiernych kostí 
na svete. Laboratórium genetiky ÚMFG SAV 
je v konzorciu zodpovedné za molekulár-
nu analýzu HGD génu u všetkých pacientov 
zapojených do štúdie s cieľom identifikácie 
kauzatívnych mutácií a ich korelácie s kli-
nickým priebehom a s účinnosťou liečby. 
NÚRCH v Piešťanoch je spolu s Royal Liver-
pool University Hospital a Hospital Necker 
v Paríži jedným z troch centier klinického 
skúšania projektu DevelopAKUre.

(Zdroj: II. OV SAV)

>
Bríf ing projektu hELPS

S t a r o s t l i v o s ť  o  s t a r ý c h  a  o h r o z e n ý c h
Dňa 17. decembra 2013 sa v Starej Ľubovni 
uskutočnil tlačový brífing spojený s pracov-
ným stretnutím riešiteľov projektu HELPS 
(akronym názvu Domáca starostlivosť o sta-
rých a ohrozených ľudí a stratégie lokálnych 
partnerstiev v strednej Európe). Tento eu-
rópsky projekt, ktorý sa realizuje v ôsmich 
krajinách Európskej únie, je financovaný 
z prostriedkov Európskeho regionálneho 
a rozvojového fondu v rámci schémy stred-
ná Európa. Sociologický ústav SAV spolu so 
Združením miest a obcí Slovenska sú rieši-
teľmi projektu za Slovenskú republiku. 

Projekt sa zaoberá inovatívnymi forma-
mi bývania a starostlivosti o starých  a hen-
dikepovaných ľudí v mestskom prostredí. 
Ako na stretnutí zdôraznila hlavná riešiteľ-
ka projektu PhDr. Magdalena Piscová, CSc., 
projekt vychádza z predpokladu, že zotrvá-
vanie starých ľudí či hendikepovaných ľudí 
v ich pôvodnom prostredí je nielen vysoko 
preferovanou hodnotou, ale aj pre spoloč-
nosť predstavuje výhodnejšie a efektívnej-
šie riešenie. Aspekt bývania starých ľudí bol 
doteraz veľmi zanedbávaný, a to i napriek 
tomu, že predstavuje veľmi dôležitý aspekt 
sociálnej starostlivosti. Jedným z pilierov 
projektu HELPS je hľadanie takých  inova-
tívnych riešení bývania pre seniorov a hen-

dikepovaných ľudí, ktoré by im umožnili zo-
trvať čo najdlhšie v ich vlastnom prostredí. 
V rámci projektu sa o.i. testujú aj viaceré 
nové formy bývania a starostlivosti, vráta-
ne využívania nových informačných a ko-
munikačných technológií. Na Slovensku sa 
v rámci projektu testovali telekomunikač-
né zariadenia v podobe náramku či mobi-
lu, ktoré detekujú pohyb starého, prípadne 
zdravotne postihnutého človeka. Na apli-
kácii týchto zariadení na vybranej vzorke 
starých a odkázaných ľudí spolupracovala 
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky 
(ASSR), ktorá má v tejto oblasti už viacroč-
né skúsenosti a ktorá prevádzkuje v Starej 

Ľubovni dispečerské centrum pre tieto vola-
nia. Nezastupiteľnú úlohu pri týchto aktivi-
tách zohrávajú mestské samosprávy.

Na stretnutí to potvrdil aj primátor Sta-
rej Ľubovne Michal Biganič, ktorý poukázal 
na problém súladu možností samosprávy 
a očakávaní zo strany užívateľov sociálnych 
služieb. Na základe výsledkov z testovania 
pilotných aktivít v jednotlivých krajinách, 
ich porovnania a vyhodnotenia budú v zá-
verečnej fáze projektu spracované stratégie 
ďalšieho postupu v bývaní a starostlivosti 
o starých ľudí, ktoré by sa mali premietnuť 
do plánov rozvoja na lokálnych úrovniach.
Magdalena Piscová, SÚ SAV

POhľAD NA ÚČASTNíKOV TLA-

ČOVéhO BríFINgu PrOJEKTu 

hELPS, hLAVNá rIEŠITEľKA 

PrOJEKTu PhDr. mAgDALENA 

PIScOVá, cSc., Druhá SPrAVA.
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Japonská doména v oblasti využívania sacharidov

P r o b i o t i k á  v e r z u s  p r e b i o t i k á
PETEr BIELy

>Dve funkčné aditíva do potravín majú veľmi 
podobné názvy, ktoré si ťažko zapamätať. 
Probiotiká a prebiotiká. Termínom probioti-
ká sa označujú mikroorganizmy, spravidla 
baktérie, ktoré keď sa konzumujú, majú 
priaznivé účinky na zdravie človeka. Pod-
porujú optimálne trávenie potravín tým, 
že vytláčajú z tráviaceho traktu nežiaduce 
mikroorganizmy, vyvolávajúce tráviace ťaž-
kosti, nadúvanie a diareu. Probiotiká, ako 
sú mliečne baktérie a bifidobaktérie, nájde-
me najmä v jogurtoch, prípadne iných fer-
mentovaných potravinách. 

Termínom prebiotiká sa označujú nie 
mikroorganizmy, ale látky, ktoré selektív-
ne podporujú množenie mikroflóry priaz-
nivej pre náš organizmus. Je prekvapujúce, 
že takmer všetky doteraz známe prebiotiká 
majú povahu oligosacharidov, ktoré sú vy-
budované z jednoduchých cukrov navzá-
jom pospájaných väzbami, ktoré nenachá-
dzame v sacharóze, škrobe a iných látkach 
cukornej povahy utilizovateľných účinkom 
ľudských enzýmov. Hlavnou požiadavkou 
na vlastnosti prebiotík je ich rezistencia 
v žalúdku a tenkom čreve, prežívanie až do 
hrubého čreva, kde podporia rast priazni-
vých baktérií. Z tohto stručného úvodu vy-
plýva návod, ako si zapamätať rozdiel v ter-
mínoch probiotiká a prebiotiká: probiotiká 
sú mikroorganizmy pridávané do potravín 
a prebiotiká potraviny pre mikroorganizmy 
v tráviacom trakte. 

Tradičná doména Japoncov

Výskum prebiotík je tradičnou doménou 
Japonska. Prvé prebiotiká sa tu začali pri-
pravovať pomocou nových enzýmov už 

v roku 1970. Paleta oligosacharidov, kto-
rá sa odvtedy uviedla do potravín, je v tej-
to krajine oveľa pestrejšia ako v Európe 
alebo na americkom kontinente. V Japon-
sku predstavuje trh s prebiotickými oligo-
sacharidmi stovky miliónov dolárov. Už 
v roku 1991 japonská vláda povolila vyše 
100 rôznych zdraviu prospešných potra-
vinových doplnkov, ktoré obsahujú oli-
gosacharidy. V „krajine vychádzajúceho 
slnka“ ako prví zaviedli aj výrobu prebio-
tických xylooligosacharidov na báze rast-
linnej hemicelulózy xylanu. Vysvetľujem si 
to tým, že v Japonsku na rozdiel od Európy 
sa konzumuje nepomerne väčší diapazón 
potravín pochádzajúcich z rastlinnej ríše 

a z mora, a táto pestrosť možno núti Japon-
cov pomáhať mikroflóre tráviaceho traktu. 

Záujem o produkciu xylooligosacharidov 
v súčasnom období pokračuje v súvislosti 
s novou vlnou celosvetového záujmu o kom-
plexné využitie rastlinnej hmoty, ktorá sa 
nevyužíva na potravinárske ciele. Xylan je 
totiž po celulóze druhý najrozšírenejší po-
lysacharid v prírode, predstavuje približne 
30 percent rastlinnej hmoty. Jeho fragmen-
ty, ktorých základnou stavebnou jednotkou 
je päťuhlíkatý cukor xylóza, sú vyhľadávané 
prebiotiká. Náš bratislavský príspevok k po-
znaniu mikrobiálnych enzýmov degradácie 
rastlinných hemicelulóz z posledných ro-
kov, ktorého súčasťou boli objavy aj nových 

SymBOLIcKé OTVárANIE SÚDKA ŠOČu, TrETí SPrAVA PrEZIDENT JAPONSKEJ 

SPOLOČNOSTI PrE APLIKOVANÚ gLyKOmIKu PrOF. KASumI.

AuTOr ČLáNKu S Dr. mIKIShImOm A Dr. SATOOm PrED hyDrOTErmáLNym rEAKTOrOm.

DOKTOr PETEr BIELy V SPOLOČNOSTI SVOJhO hOSTITEľA, V POZADí ODFuKu- 

JÚcA SOPKA SAKurAJImA.
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xylanolytických enzýmov, nám otvoril dve-
re do japonských laboratórií orientovaných 
na biokonverziu rastlinnej hmoty. V minu-
lom roku som strávil tri mesiace na Katedre 
chemického inžinierstva na Shinshu Uni-
versity v Nagane. 

Japonská Mekka

Nagano je u nás známe predovšetkým ako 
mesto zimnej olympiády v roku 1998, na 
ktorej získali českí hokejisti zlaté medai-
ly a tí naši zasa dosť prepadli. Mesto leží 
v kotline obkolesenej geologicky stále ak-
tívnymi horstvami, ale v porovnaní s iný-
mi oblasťami Japonska, je považované za 
veľmi bezpečné. Nachádza sa tu historicky 
vzácny budhistický chrám Zenkoji, jeden 
zo štyroch v krajine, ktorý by mal každý Ja-
ponec aspoň raz za života navštíviť. Naga-
no je teda akási japonská Mekka. Mesto sa 
tiež chváli najdlhším priemerným vekom 
mužov v celom Japonsku. Trojmesačný po-
byt v ňom mi možno pridá nejaké hodiny 
alebo dni života. 

Pobyt v Nagane som trávil na praco-
visku, kde sa zaoberajú prípravou xylo- 
oligosacharidov z vedľajších produktov 
kukurice, ktoré dovážajú z Číny. Na kated-
re chemického inžinierstva skonštruovali 
hydrotermálny reaktor, v ktorom sa z ku-
kuričnej hmoty uvoľňuje frakcia dlhých 
rozpustných xylooligosacharidov, roz-
pustných vďaka tomu, že sú parciálne ace-
tylované podobne ako v pôvodnom rast-
linnom tkanive. Acetylácia xylózy v týchto 
fragmentoch predstavuje novú vlastnosť, 
ktorá by mohla prispieť k lepšiemu pre-
žívaniu látok na ceste do hrubého čreva, 
a tak zlepšiť ich prebiotický charakter. Do-
zvedieť sa viac o povahe acetylovaných xy-
looligosacharidov sa stalo cieľom projek-
tu, ktorý som spolu s japonskými kolegami 
inicioval.

Smery sacharidového výskumu 

Zvýšený záujem o netradičné využívanie 
rastlinnej hmoty, ktorá nie je súčasťou po-
travinovej a krmovinovej základne, sa pre-
javil transformáciou Japonskej spoločnosti 
pre výskum škrobu na Japonskú spoločnosť 
pre aplikovanú glykomiku (JSAG). Spoloč-
nosť má vyše tisíc členov a jej prezidentom 
je prof. Takafumi Kasumi z Nihon Universi-
ty v meste Fijisawa. Počas pobytu v Nagane 
som dostal pozvanie prednášať na výročnej 
konferencii tejto spoločnosti, čo bolo prí-
ležitosťou prezentovať naše najnovšie po-
znatky o mikrobiálnych enzýmoch degra-
dácie rastlinnej hmoty. Bol som jedným 
z dvoch zahraničných hostí tejto konferen-
cie, ktorej rokovacím jazykom bola japon-
čina. Druhým bol hosť z Kórejskej republi-
ky prof. Moo-Zeol Baik. 

Našťastie väčšina prednášateľov pre-
mietala obrázky v angličtine, takže som 
mal možnosť urobiť si obraz o hlavných 
smeroch sacharidového výskumu v Japon-
sku. K snahám o netradičné využitie škrobu 
v materiálovej chémii a na výrobu nových 

oligosacharidov po enzýmovej hydrolýze 
a modifikácii pribudli smery výskumu, kto-
rých cieľom je racionálne využitie rastlin-
nej lignocelulózy na produkciu bioetanolu 
druhej generácie a sacharidových derivá-
tov využiteľných ako funkčné aditíva do 
potravín. A to buď ako prebiotiká, alebo 
imunomodulačné a protektívne látky. 

Sopečný pozdrav konferencii

Konferencia sa konala v septembri v mes-
te Kagošima, ktoré leží na západnom bre-
hu hlbokého zálivu na južnej strane ostro-
va Kjušú. Je to čulé a turisticky mimoriadne 
zaujímavé mesto. Má veľa pamiatok z ob-
dobia dynastie Edo, ale jeho hlavnou atrak-
ciou je sopka Sakurajima, ktorá bola ešte do 
roka 1914 ostrovom, preto má v mene su-
fix „–jima“ (= ostrov). Po výbuchu v tomto, 
pre Európu nešťastnom, roku vychrlila toľ-
ko lávy, že sa spojila s protiľahlým brehom 
zálivu a zmenila sa na polostrov. Sakuraji-
ma pripomína tvarom Vezuv a to je dôvod, 
prečo Kagošimu nazývajú aj ako „Neapol 

Ďalekého východu“. Sopka si takmer kaž-
dý deň odfukuje, fajčí, chrlí relatívne ťaž-
ký tmavošedý, až čierny popol, bohatý na 
železo, ktorý skôr pripomína piesok a kto-
rý vietor ženie aj do mesta, kde ho vidno na 
cestách, na chodníkoch a najlepšie na au-
tách, ktoré dlhšie nejazdili. Jednu z väčších 
explózií Sakurajimy z posledného obdobia 
zažili aj účastníci konferencie. Oblakom 
dymu ich sopka pozdravila aj jedno krásne 
ráno pred otvorením vedeckého programu. 

Oblasť mesta Kagošima sa preslávila aj 
výrobou alkoholického nápoja, ktorý sa líši 
od saké. Volá sa šoču a nevyrába sa z ryže, 
ale zo sladkých zemiakov, ktorým sa v tej-
to južnej oblasti Japonska dobre darí. Ná-
poju vzdali hold aj funkcionári Japonskej 
spoločnosti pre aplikovanú glykomiku na 
otvorení záverečného banketu konferen-
cie. Pred prípitkom otvárali symbolicky 
kladivami súdok tohto nápoja, ktorý je tiež 
produktom mikrobiálnej konverzie sacha-
ridov. 
Foto: autor

(RNDr. Peter Biely, DrSc, je vedeckým 
pracovníkom Chemického ústavu SAV)

JAPONSKá JESEň.

ZáhrADA V mÚZEu mIZuNO V NAgANE.
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>„Zdravíme sa pozdravom ,Sabajdee´ a pri-
tom sa usmievame.“ Ak by aj táto informácia 
v obrázkovom letáku, ktorý turistov inštru-
uje, čo si môžu a čo si naopak v Laose dovo-
liť nemôžu, chýbala, určite by to pochopil aj 
najmrzutejší Európan. Úsmev v tejto krajine 
je prítomný na každom kroku, chýba azda 
jedine pri pohraničnej kontrole, keď dvaja 
pohraničníci nie sú schopní zvládnuť nára-
zové vlny turistov, ktorých do Vientianu pri-
vážajú vlaky a autobusy z Thajska. Priamo 
nahnevaného Laosana sme za približne dva 
týždne videli azda iba raz. Bol to vodič auto-
busu, ktorý nás viezol z horského strediska 
Vang Vieng do bývalého kráľovského mesta 
Luang Prabang, keď sa už po tretí raz musel 
vracať do hotela po klientov, pretože tamoj-
ší recepčný do jeho vozidla opakovane po-
sadil nesprávnych turistov. 

Hoci Laos stále patrí medzi najchudob-
nejšie krajiny sveta a hrubý domáci produkt 
na obyvateľstva dosahuje iba sumu približne 
2 700 dolárov ročne, miestni obyvatelia sa 
správajú k turistom priateľsky, sú im ochotní 
pomáhať, pokiaľ im na to stačia ich jazyko-
vé schopnosti, a čo je najdôležitejšie, pri pod-
nikaní stavili na poctivosť. Hoci v Laose, po-
dobne ako v susednej Číne a vo Vietname, sú 
dosiaľ pri moci komunisti a vplyv oboch sil-
ných susedov na politiku krajiny i na jej eko-
nomický život je neprehliadnuteľný, nástup 
trhovej ekonomiky v druhej polovici 80. ro-
kov aj tam prináša svoje ovocie. Vidno to na 
rýchlo rastúcom súkromnom sektore v eko-
nomike i na tichej tolerancii tieňovej ekono-
miky vládou. Očakávať, že v obchode alebo 
v reštaurácii dostaneme automaticky po-
kladničný blok, je samozrejme ilúziou. Na 
druhej strane hustá sieť služieb i hektický ži-
vot na miestnych trhoviskách sa výraznejšie 
nelíši od pomerov v susednom Thajsku. 

Medzi komunizmom 
a kapitalizmom

To, že predsa len štátna kontrola v Laose pre-
trváva, si však čoskoro môžeme všimnúť, ke-
ďže napríklad ceny jedla na trhovisku ale-
bo v reštauráciách v turistických centrách sú 
všade rovnaké a rovnaká je aj ponuka predá-
vajúcich. V Laose sa rýchlo obnovuje nábo-
ženský život. Podľa budhistických zvyklostí 
každý muž má stráviť aspoň raz za život urči-
tý čas v kláštore. Mníchom sa teda človek ne-
musí stať na celý život, väčšina ľudí si navlie-
ka oranžový habit iba na niekoľko týždňov, 
resp. na niekoľko mesiacov. Kláštory však 
slúžia aj ako centrá vzdelávania, preto mno-
ho mladých chlapcov z odľahlých vidieckych 
oblastí využíva túto príležitosť. Ako sme mali 
možnosť zistiť, práve chovanci kláštorných 
škôl dokázali po anglicky komunikovať na 
vynikajúcej úrovni. 

Do kláštorov však na niekoľko týždňov 
odchádzajú aj dospelí muži, otcovia rodín. 
Preto nie je vzácnosťou vidieť mnícha s mo-
bilným telefónom alebo na nákupoch. Po-
byt v kláštore pre nich neznamená izoláciu 
od zvyšku spoločnosti. Platí to aj pre školá-
kov. V Laose tak kráčajú vedľa seba do ško-
ly deti v mníšskych habitoch spoločne s ka-
marátmi, ktorí nosia pionierske rovnošaty. 
Prítomnosť komunistickej strany pripomí-
najú aj občasné pamätníky revolúcie z roku 
1976 (ktoré však už nie sú tak starostli-
vo udržiavané ako v minulosti), ale najmä 
vlajky. Takmer pri každej príležitosti sa na 
verejných budovách používa popri laoskej 
štátnej zástave, ktorú mimochodom zavied-
la vládna Ľudová revolučná strana Laosu po 
zvrhnutí monarchie, aj červená stranícka 
zástava s kosákom a kladivom. 

Dlhé obdobie mieru

Aj napriek relatívnej chudobe v porovnaní 
s Európou, ale aj so susedným Thajskom, 
s ktorým sú miestni obyvatelia spätí blízkos-
ťou jazyka, spôsobom života a ekonomickou 
spoluprácou, sa zdá, že Laosania prežívajú 
šťastnejšie obdobie svojej histórie. Ekono-
mický rast sa pohybuje na úrovni piatich až 
ôsmich percent ročne. Krajina si užíva dlhé 
obdobie mieru a snaží sa zabudnúť na dô-
sledky ničivej indočínskej vojny. Americká 
vojna vo Vietname od 50. rokov zasiahla aj 
územie Laosu. Na jeho území operovali jed-
notky partizánov z Národného oslobodzo-

Zápisky z krátkej návštevy Laosu 

M e d z i  p i o n i e r s k o u  š a t k o u 
a  m n í š s k o u  k u t ň o u 
JurAJ mAruŠIAK

rIEKA NAm SONg A hOry V OKOLí TurISTIcKéhO STrEDISKA VANg VIENg

DyNAmIKA KAžDODEN-

NéhO žIVOTA NA Tr-

hOVISKu V LuANg PrA- 

BANgu
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vacieho frontu (Vietkong) a vojská komu-
nistického severného Vietnamu, ktoré sa 
územím Laosu a Kambodže prepravovali 
po tzv. Hočiminovej ceste do južného Viet-
namu, podporovaného USA. V skutočnosti 
išlo o sústavu viacerých trás cez rozsiahle 
neobývané územia a pralesy, ktoré sa Ame-
ričanom nikdy nepodarilo dostať pod kon-
trolu. Pohraničie medzi Vietnamom a La-
osom bolo takisto dejiskom brutálneho 
bombardovania a rozsiahle časti Laosu boli 
zamínované. Z kovov, z ktorých boli vyro-
bené míny, v súčasnosti Laosania vyrábajú 
nádoby, príbory alebo suveníry, ktoré majú 
turistom pripomínať dôležitosť mieru. 

Popri vietnamskej vojne Laos paralelne 
prežíval aj ďalšiu vojnu. Tá bola takisto sú-
časťou globálneho súperenia dvoch super-
veľmocí – Sovietskeho zväzu a USA, ale jej 
dôsledky opätovne znášali Laosania. Išlo 
o občiansku vojnu, v ktorej proti sebe bo-
jovali konzervatívni monarchisti a proko-
munistická armáda Pathet Lao. Jej začiat-
ky spadajú do doby japonskej okupácie, 
proti ktorej Pathet Lao bojovala spoločne 
s hočiminovskými jednotkami Viet Minh. 
Po skončení vojny bola v Laose obnovená 
monarchia pod francúzskym protektorá-
tom. V roku 1954 síce Laos získal formál-
nu nezávislosť, ale v tom čase už rok trvali 
boje medzi oboma znepriatelenými frak-
ciami, ktoré sa skončili víťazstvom komu-
nistov v roku 1975. Posledný kráľ Savang 
Vathana, ktorý sa usiloval o zmierenie roz-
hádaných frakcií a o dobré vzťahy s Výcho-
dom aj Západom, bol donútený abdikovať. 
Spolu s ďalšími príslušníkmi kráľovskej ro-
diny skončil v internačnom tábore a dosiaľ 
sa nepodarilo objasniť čas, miesto a ani prí-
činy ich smrti. 

Po nástupe komunistov k moci znač-
ná časť stredných vrstiev z krajiny utiek-
la. Krajinu opustila aj veľká časť menšiny 
horského etnika Hmongov, ktorých vlád-
na moc obviňovala zo spolupráce s Ameri-
čanmi. Časť z nich sa ešte do krajiny vráti-
la, viacerí bývalí žoldnieri v službách CIA 
sa však doteraz schovávajú v nedostupných 
oblastiach krajiny. Ešte v 80. rokoch sa ro-
jalisti v južnom Laose pokúšali o povstanie. 

Laoská vláda v súčasnosti nepripúšťa 
žiadnu opozíciu, usiluje sa udržať obyva-
teľstvo pod kontrolou, na druhej strane sa 
však snaží zachovať občiansky mier. Neza-

sahuje do súkromného života občanov, reš-
pektuje náboženstvo, podporuje ekonomic-
ké reformy i prílev zahraničného kapitálu. 
V krajine sa usilovne stavia, aj v chudobnej-
ších dedinách sa objavujú murované domy 
západného typu. Obyvatelia nakupujú sate-
litné antény, mobilné telefóny sú samozrej-
mosťou a šíri sa aj internet, hoci nefunguje 
vždy spoľahlivo. Turizmu sa otvárajú aj úze-
mia obývané horskými etnikami, vrátane už 
spomínaných Hmongov. Návštevníci majú 
možnosť takisto navštíviť kráľovský palác 
s pôvodným zariadením v Luang Prabangu. 
Ak sme sa však chceli dozvedieť viac o dia-
ní v Bangkoku, v ktorom od októbra 2013 
prakticky až do volieb na začiatku februá-
ra 2014 prebiehali rozsiahle a neraz násilné 
protivládne demonštrácie, boli sme odkáza-
ní na internet, resp. na anglojazyčné televíz-
ne stanice v hoteli. Miestny denník Vientia-
ne Times, vydávaný v angličtine, totiž nijaké 
informácie o protestoch neprinášal. Aj pri 
našej neznalosti laoského jazyka teda mô-
žeme predpokladať, že o udalostiach rov-
nako mlčali aj laoské médiá určené pre 
domáce obyvateľstvo. Ekonomická liberali-
zácia v krajine však umožnila prezidentovi 
USA Barackovi Obamovi v júni 2009 vyhlá-
siť, že Laos aj napriek pokračujúcemu mo-
censkému monopolu komunistickej strany 
a takisto Kambodža už nie sú „marxisticko-
-leninskými“ štátmi, čo umožnilo odstrániť 
bariéry pre ekonomickú spoluprácu s USA. 

Turizmus v tieni Thajska

Po roku 1989 sa Laos otvoril zahranič-
ným turistom. Návštevníci do krajiny prú-
dia najmä zo štátov ASEAN, Francúzska 
a USA, ale aj z Japonska, Číny a Južnej Kó-
rey. V menšej miere však prichádzajú aj tu-
risti z ostatných európskych štátov. Stretli 
sme viaceré poľské výpravy, ale aj skupi-
ny turistov z Ruska. Početne sú zastúpení 
Nemci a Austrálčania. Prevaha ázijských 
turistov nad európskymi, resp. západný-
mi, je príznačným trendom, naznačujúcim 
postupnú emancipáciu ázijského kontinen-
tu a jeho klesajúcu závislosť od Západu. 
Boli sme však prekvapení, keď sme napr. 
pri vodopádoch Kuang Si, nachádzajúcich 
sa 25 kilometrov južne od Luang Praban-
gu, stretli aj laoských turistov, hoci pre väč-

šinu miestnych obyvateľov je dovolenka 
stále nedosiahnuteľným luxusom. Rastú-
cu čínsku prítomnosť pripomínajú nielen 
automobily, vyrobené v krajine severného 
suseda, ale aj prítomnosť čínskych podni-
kateľov či ťažba dreva pre potreby Číny. 

Hoci turistický ruch predstavuje pre 
Laos významný zdroj príjmov, prekvapilo 
nás, ako málo sebavedome sa krajina pre-
zentuje. V reštauráciách najčastejšie mô-
žete nájsť thajské jedlo, na prvom mieste 
vám ponúknu thajskú masáž a až potom 
masáž laoskú, ktorá je v porovnaní s thaj-
skou jemnejšia a reflexívnejšia. Zdá sa, že 
sa Laos snaží v ekonomickej oblasti i v ob-
lasti turizmu napodobniť práve bohat-
šie a mimoriadne úspešné Thajsko. V sna-
he vyjsť v ústrety západným turistom sa 
miestne podniky snažia ponúkať európsko-
-americkú stravu. Z tohto hľadiska je Laos 
menej autentický ako Thajsko, ktoré s pat-
ričnou hrdosťou ponúka turistom nie to, čo 
poznajú vo svojej domovine, ale naopak – 
vlastnú stravu i kultúrne dedičstvo. 

Hoci sa Laosania snažia s turistami ko-
munikovať v angličtine, jazyk niekdajších 
kolonizátorov – francúzština – sa v školách 
vyučuje stále povinne. Na všetkých fron-
toch však ustupuje angličtine, či už sú to 
nápisy na verejných budovách, alebo in-
formačné materiály v obchodoch. Fran-
cúzsky vplyv však nezničil ani kasárenský 
komunizmus 70. a 80. rokov. Pripomínajú 
ho bagety, predávané na trhoviskách po 
celej krajine, ale napríklad aj štýl kaviar-
ní vo väčších mestách a najmä výborná 

NIEKDAJŠí KráľOVSKý PALác V LuANg PrABANgu SLÚžI V SÚČASNOSTI AKO 

mÚZEum.

ŠTuDENTI KLáŠTOrNEJ ŠKOLy NA PrEcháDZKE PrI 

ÚSTí rIEKy NAm KhAN DO mEKONgu

V BuDhISTIcKOm chrámE NA hOrE PhOuSI NAD BýVALým hLAVNým 

mESTOm LAOSu LuANg PrABANgOm
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Invektívy a inzultácie Štefana Lubyho

Z r k a d l o  n a š i c h  p o m e r o v

>

>„Štefan Luby má intelektuálne, autorské 
a skúsenostné predpoklady na to, aby svoje 
invektívy hádzal ako pichliače do všetkých, 
ktorí sa obrnili hrošou kožou a elegantne 
sa pohybujú za stenou ľahostajnosti... Čí-
tajte, priatelia!“ – napísal Kamil Peteraj 
v úvode knižky tohto autora Invektívy a in-
zultácie (VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013), 
ktorá je voľným pokračovaním jeho Afo-
rizmov, bonmotov a maxím spred troch  
rokov.

Aktuálna knižka obsahuje vyše dvesto-
päťdesiat invektív, ktoré sú de facto aforiz-
mami a bonmotmi, ale v reflexii slovenskej 
a európskej súčasnosti sú útočnejšie. 

Je to dobre alebo zle? Čitateľ si možno 
povie, že by bolo lepšie, keby takéto kniž-
ky neboli potrebné, ale zatiaľ potrebné sú. 
Ukazujú nám, v akých pomeroch žijeme, či 
už doma, alebo v našom európskom hlav-
nom meste Bruseli, ktoré autor pomenoval 
Eurokocúrkovo.

Knižka je rozdelená do pätnástich kapi-
tol, z ktorých niektoré majú klasické názvy, 
ako Muži, ženy, ľudia; Minulosť a prítom-
nosť; Politika, etika; Byrokracia. Iné, ako Eu-
rópa; Environment, klimatická zmena, te-
rorizmus; Informatizácia, počítače, umelá 
inteligencia, si všímajú niekedy až osudo-
vé špecifiká našej súčasnosti. Nájdeme tu, 
samozrejme, aj autorove pohľady na vzde-
lanie, výskum, Slovenskú akadémiu vied 
a do knižky sú zaradené aj kapitoly Sloven-
ské inovačné desatoro a Štyridsať ponauče-
ní z fyziky, ktoré majú čo povedať aj laikovi 
(Delenie ľudí na plavcov a neplavcov je mysti-

fikácia, ktorá už stála veľa životov. Podľa Ar-
chimedovho zákona sme všetci plavci. Stačí sa 
zhlboka nadýchnuť).

Skúsený ilustrátor množstva sloven-
ských kníh, akademický maliar Ľudovít Ho-
loška, ktorý ilustroval už aj Lubyho Afo-
rizmy..., vtisol mnohým invektívam svoju 
výtvarnú pečať. Š. Luby, člen početných ve-
deckých rád našich univerzít zaviedol ako 
fyzik novú jednotku dĺžky – jeden akredi-
tačný spis = 1 as, čo je 1,6 m alebo tisícina 
anglickej míle. Ľ. Hološka, prorektor Akadé-
mie umení v Banskej Bystrici, stvárnil svoju 
skúsenosť na priloženej kresbe. Iný príklad 
ich symbiózy je obrázok k Lubyho postrehu, 
že: Básnici umierajú mladí. S písaním básní 
treba začať v neskoršom veku. Hološka to po-
tvrdzuje svojou kresbou, ktorá upozorňuje 
na fatálny vek tridsaťsedem rokov, v ktorom 
nás opustili Rimbaud, Puškin, Lorca, Jese-
nin a i. Solidárne ich sprevádzal aj románo-
vý hrdina Cyrano.

Ako vlastne vznikajú aforizmy či invek-
tívy? Treba si sadnúť k stolu, otvoriť počí-
tač a intenzívne premýšľať? Omyl. Stačí sa 
pozerať okolo seba a počúvať, či už na po-
rade, pri čítaní novín alebo v lietadle, a ná-
pady si zaznamenať. Spravidla stačí idea. 
Do literárneho šatu sa zaodeje neskôr. Ten-
to proces sa nezačína ani nekončí, preto je 
pravdepodobné, že autor, ktorý má záľubu 
v trilógiách, nepovedal ešte posledné slovo.
Igor Túnyi

káva. Tým sa Laos odlišuje nielen od turis-
ticky menej exponovaných oblastí Thajska, 
ale napr. aj od Bangkoku. Neopakovateľ-
nú atmosféru má aj Luang Prabang, kto-
rý je zmesou stredomorskej, koloniálnej 
a budhistickej architektúry. Pre svoju od-
ľahlú polohu býval miestom úniku francúz-
skych bohémov i dobrodruhov, ale aj síd-
lom koloniálnych vojsk. Miestne nábrežie 
Mekongu vybudovali Francúzi s pomocou 
vietnamských robotníkov. Niekdajšie fran-
cúzske domy v súčasnosti slúžia ako pen-
zióny. Laosania si však podobne ako Thaj-
čania dávajú záležať na tom, aby ich domy 
boli ozdobené kvetmi.

Rýchla modernizácia

Laos je od roku 1997 členom Združenia ná-
rodov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), pred-
stavujúceho pokus o regionálnu politickú 
a čiastočne aj ekonomickú integráciu. Od-
vtedy prechádza rýchlou modernizáciou. 
Na uliciach prakticky nevidno bezdomov-

cov. V súčasnosti vyváža ryžu, teda netr-
pí hladomorom. Chudoba najväčšmi bije 
do očí pri návšteve horských regiónov, kde 
ľudia žijú doslova v chatrčiach bez akého-
koľvek zariadenia. Mnohí však v súčas-
nosti, v čase mieru, začínajú horské loka-
lity opúšťať a sťahujú sa do nížin. Krajina 
je prakticky bez železníc, ale postupne sa 
buduje cestná sieť. Vzhľadom na neprenik-
nuteľné hory a pralesy je však stále dôleži-
tým dopravným prostriedkom lietadlo ale-
bo lodná doprava po Mekongu. Cesta tzv. 
speed boatom, v motorovom člne naplne-
nom batožinou, ale aj motorkami, ktorých 
medzi Laosanmi pribúda, pomedzi riečne 
pereje, je nezabudnuteľný zážitok, a aj keď 
na prvý pohľad pôsobí hrôzostrašne, laoskí 
lodníci sú profesionáli a počínajú si bezpeč-
ne. S rýchlou modernizáciou však prichá-
dzajú aj tienisté stránky. Služby sa neraz 
prispôsobujú masovému vkusu, takže v tu-
ristických centrách dominujú v reštauráci-
ách veľké obrazovky, okolo ktorých ame-
rickí tínedžeri i starší turisti pozerajú ixtý 
diel Priateľov, ktorý doma museli vidieť 

najmenej desaťkrát. Môže sa stať, že vám 
na trhovisku alebo večer na ulici nenápad-
ne ponúknu marihuanu, hoci pri všetkých 
turistických atrakciách sa nachádzajú nápi-
sy výlučne v anglickom jazyku informujúce 
o trestoch za vlastníctvo alebo konzumáciu 
drog. Rovnako ako Thajsko aj Laos sa stáva 
destináciou pre sexturistov a okolo obcho-
dov, resp. masážnych salónov sa občas po-
hybujú automobily, na ktorých sa aj na Slo-
vensku zvykli pohybovať výpalníci. 

Napriek všetkému však Laos stále zo-
stáva krajinou pokoja a úsmevov. Krajinou 
s relatívne nízkym počtom áut i motocyk-
lov, krajinou poskytujúcou po hektickom 
Thajsku odpočinok a nespútanú prírodu. 
Ťažba dreva však aj tam spôsobuje úbytok 
pralesov, komercializácia a globalizácia 
menia Laos doslova pred očami. V každom 
prípade však Laos zatiaľ stále zostáva kra-
jinou s priateľskými ľuďmi, ktorú sa oplatí 
navštíviť a poznávať. 
Foto: autor

(Autor je politológ, pracovník ÚPV SAV 
a člen Predsedníctva SAV)
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malé nebezpečné potvorky na nás číhajú aj v zime

N a  S i l v e s t r a  a n i  k l i e š t e  n e s p a l i

>

V Akropole Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozo-
fa v Nitre sa 21. novembra 2013 konala prezentácia a diskusia na 
tému Politické strany na Slovensku v medzivojnovom období. Po-
zvanie vedúcej katedry histórie prof. Janky Hečkovej, CSc., a zá-
stupkyne vedúcej katedry PaedDr. Veroniky Slnekovej, PhD., prija-
li vedeckí pracovníci oddelenia novších dejín Historického ústavu 
SAV PhDr. Róbert Arpáš, PhD., Mgr. Juraj Benko, PhD., Mgr. Matej 
Hanula, PhD., a Mgr. Linda Osyková, PhD.    

Juraj Benko prostredníctvom svojej knihy Boľševizmus medzi Vý-
chodom a Západom 1900 – 1920 prítomným priblížil vznik a exis-
tenciu III. internacionály, ktorá patrila k dôležitým etapám vo vý-
voji komunistického hnutia. 

Linda Osyková prezentovala svoju publikáciu Volebné kampane 
politických strán na Slovensku počas 1. ČSR, v ktorej rozoberá cha-
rakter volebnej kampane štyroch najsilnejších politických strán na 
Slovensku – ľudovej, agrárnej, sociálnodemokratickej a komunis-
tickej, pred parlamentnými voľbami v rokoch 1920, 1925, 1929, 
1935). Jadrom jej výskumu sa stali programy politických strán, 

oslovená skupina voličov, vzťahy medzi politickými stranami, ob-
sahový, jazykový a výtvarný charakter agitácie. 

Matej Hanula predstavil svoju prácu Za roľníka, pôdu a republi-
ku. Slovenskí agrárnici v prvom polčase 1. ČSR, zameranú na prob-
lematiku agrárneho politického hnutia na Slovensku a jeho stra-
ny, ktorá bola najvplyvnejšou a najúspešnejšou československou, 
teda centralistickou stranou pôsobiacou na Slovensku v medzivoj-
novom období, ovplyvňujúcou nielen politické, ale aj hospodárske 
a kultúrne dianie a každodenný život obyvateľov Slovenska. 

Róbert Arpáš zoznámil poslucháčov so svojou publikáciou Auto-
nómia: víťazstvo alebo prehra?, s podtitulom Vyvrcholenie politické-
ho zápasu HSĽS o autonómiu Slovenska. V diskusii sa hovorilo napr. 
o  terminologických rozdieloch medzi boľševizmom a komuniz-
mom, o nových možnostiach výskumu v ruských archívoch, o tom, 
ktoré politické strany v medzivojnovom období využívali cirkevné 
slávnosti na predvolebnú agitáciu a či sa sviatok sv. Cyrila a Meto-
da stal témou v predvolebnej kampani.
(Zdroj HÚ SAV)

Oteplenie počas vianočných a novoročných 
sviatkov drvivú väčšinu populácie nepoteši-
lo. Smutné ostali najmä deti. Veď čo sú to za 
zimné prázdniny s dažďom a hmlou!? Jed-
nou z výnimiek bol riaditeľ Parazitologické-
ho ústavu SAV v Košiciach doc. MVDr. Bra-
nislav Peťko, DrSc., ktorý z profesionálnych 
dôvodov niekoľko stupňov nad nulou priví-
tal. Predpokladal, že v takom počasí v Slo-
venskom krase poľahky nájde živé kliešte.

Kliešte v zime? „Áno, kliešte môžu byť ne-
bezpečné tiež v zime,“ vyvracia docent Peť-
ko medzi laikmi zaužívaný názor, že na malé 
potvorky si treba dávať pozor až od jari. „Do-
spelé samičky kliešťa lesostepného (Haema-
physalis inermis) číhajú na svojich hostiteľov 
aj v chladnej polovici roka, doslova v zim-
ných mesiacoch, aby sa napili krvi. Ani sne-
hová pokrývka ich neodradí. No zima bez 
snehu je pre ne tým, čím sánkovačka pre 
deti. Samček zase číha na hostiteľov preto, 
aby tam našiel cicajúcu samičku a počas ho-
dovania ju oplodnil. Ich potomstvo – larvy 
a nymfy – sa však vyvíjajú od jari do jesene. 
Kliešť lesostepný je o niečo menší ako kliešť 
obyčajný, od ktorého sa na prvý pohľad líši 
okrúhlejším bruškom a hnedým sfarbením.“

Kliešť lesostepný patrí medzi „atrakcie“ 
Zádielskej doliny, kde spestruje pomerne 
bohatý zoznam vzácnych, až endemických 
druhov živočíchov i rastlín. Silvester-ne-
silvester, spolu s docentom Peťkom sme sa 

vybrali do atraktívnej a turistami vyhľadá-
vanej doliny medzi Rožňavou a Košicami, 
od ktorých je tento prenádherný prírodný 
útvar vzdialený 40 kilometrov, ako aj k ne-
ďalekým rybníkom pri Hrhove. Vonku bolo 
šesť stupňov nad nulou, pred chladnou Zá-
dielskou dolinou o dva menej.

Kliešte lesostepné ho nesklamali, za pol 
hodiny sa ich na flanelovú vlajku prichytilo 
18! Skončili v skúmavke ako jasný dôkaz, že 
aj v zime na nás číhajú malé potvorky, ktoré 
– ak sú infikované – môžu nás nakaziť zápa-
lom mozgových blán. Takže aj po prechádz-
ke zimným lesom alebo lúkou bez snehu 
skontrolujte, či sa niekde na vás neprichyti-
li, či dokonca neprisali.

Ak teplé počasie vydrží, parazitológ Bra-
nislav Peťko sa do danej lokality chce ešte 
vrátiť. Nepodarilo sa mu totiž nájsť kliešťa 
pijaka, nášho najväčšieho kliešťa, ktorého 
pre hnedo-biele sfarbenie chrbtového štítka 
prezývajú „maskáčový kliešť“. Patrí do rodu 
Dermacentor. Na Slovensku žijú dva druhy, 
pijak stepný a pijak lužný. „Obidva žijú  
v Slovenskom krase. Tiež obľubujú chlad-
nejšie obdobie, ale sneh nemajú v láske. 
Bežne sa objavujú koncom januára. Ktovie, 
či ich táto teplá zima neprebudí skôr,“ dodá-
va doc. Branislav Peťko.

Katarína Čižmáriková | Foto: autorka

Beseda pracovníkov historického ústavu SAV so študentmi uKF v Nitre 

P o l i t i c k é  h n u t i a  m e d z i  v o j n a m i

SILVESTrOVSKý LOV NA KLIEŠTE 

BOL ÚSPEŠNý. ZA POL hODI-

Ny Ich DOcENT PEťKO NAŠIEL 

OSEmNáSť!
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Dinosaury chodili po čistej zemi

J a n t á r  a k o  o k n o  d o  m i n u l o s t i

>Medzinárodný tím vedcov (Slovensko, Ne-
mecko, Rusko, Libanon, Japonsko) pod vede-
ním pracovníkov zo SAV uverejnil v Plos One 
štúdiu, ktorú okamžite komentovali mnohé 
svetové médiá vrátane National Geographic.

Slovanský mýtus a rozprávky o nesmr-
teľnom Kostejovi vravia jasne: zabiť ho mô-
žete, len ak otvoríte železnú truhlicu ukrytú 
v posvätnom dube na ostrove Bujan. Z truh-
lice vyskočí zajac, ak zabijete zajaca, vyle-
tí z neho kačica, v ktorej je vajce a vo vajci 
ihla. Ak ihlu zlomíte, Kostej zmizne. Niečo 
podobné máme práve v rukách. Pred 125 
miliónmi rokov, keď lietajúce jaštery, ptero-
saury vládli oblohe, nejaký zranený „mýtic-
ký, posvätný” strom (pravdepodobne arau-
kária) vyprodukoval veľký kus živice. V tejto 
živici uviazlo mláďa hmyzu, a ako sa snažilo 
zo živice uniknúť, zanechalo za sebou stopu, 
koprolit, ktorý z neho stále trčí (pozri obrá-
zok  na titulnej strane časopisu). Vnútri vý-
lučku sa zachovala ďalšia stopa – stopa po 
potrave, ktorá obsahovala drevo. No a v tom 
dreve pozorujeme stopy mikroorganizmov, 
ktoré toto drevo pomáhali stráviť. Miliardo-
vý synchrotron (ST) umožnil nezasiahnuť, 
a predsa poznať. Jantár ako okno do minu-
losti sa stalo oknom otvoreným...

Jantár, táto nádherná obrovská slza dru-
hohorných stromov, vážiaca „až” 0,185gra-
mu, na našej ruke nám ukazuje, že aj smrť 
môže povznášať a musíme sa ovládať, aby 
sme ju nenazvali nádhernou. Trošku väč-
šie ako 2 mm mláďatko švába považujeme 

za odkaz z minulosti (ktorým nie je) – patrí 
vyhynutému druhu, rodu a dokonca do vy-
hynutej čeľade; nič podobné dnes nežije. 
Dokonale zachované, umožňuje porovna-
nie evolučných vzorov. Tieto „oči“, stále 
žiariace, nám pripomínajú, že skutočne vi-
deli dinosaurov.

Až dosiaľ žiadni upratovači po dinosau-
roch neboli identifikovaní, a tak ostávalo 
pochybné, či zvyšky po dinosauroch ostá-
vali na zemi a zabraňovali rastu tráv a vô-
bec podrastu. To by znamenalo pokles bio-
masy, ale aj vysokú eróziu, a tým výraznú 
zmenu krajiny na horotvornej úrovni. Ten-
to detail zmenil výzor krajiny, erózia by 
rozbila hory. Okrem absencie kvetov, veľ-
kých motýľov, včiel, mravcov a vôbec väč-
šiny z toho, čo vidíme teraz okolo seba, sa 
podľa tohto nášho výskumu zdá, že žiadna 
špecializovaná kohorta odstraňovačov tru-
su dinosaurov neexistovala, ale šváby trus 
využívali aspoň čiastočne.

Prečo je takýto pekný príbeh dôleži-
tý pre vedcov? Otepľovanie je na progra-
me dňa a filmy sú plné príbehov, kde člo-
vek mení počasie, alebo prinajmenšom 
celú klímu. Smutná pravda je však niekde 
inde: klímu nevieme kontrolovať ani v ex-
perimentoch biosfér – v malých skleníkoch, 
kde každá rastlinka má svoj počítačový vý-
stup. Najbežnejším problémom prerušujú-
cim experiment je rozklad. Buď sa odpad 
hromadí, alebo naopak sa využije všetko, 
čo spôsobí pokles obsahu kyslíka. Preto 

ani nemôžeme spustiť dlhodobé samostat-
né vesmírne experimenty na Mesiaci alebo 
Marse. Preto každé pochopenie fungova-
nia vývoja rozkladu je dôležité. Dinosau-
ry za takmer 190 milión rokov existencie 
mohli meniť klímu len svojimi „výparmi” 
a z hmotných odpadov za tú dobu mohli 
pokojne vzniknúť objemy látok porovnateľ-
né s ropou alebo uhlím.

Zo spoločenskovedného hľadiska je jed-
na súvislosť výskumu možno ešte dôleži-
tejšia. Využitie dreva a dôkaz mikroorga-
nizmov (symbiontov) pomáhajúcich tráviť 
drevo je dôkazom o spoločenskosti ich no-
siteľov, prítomné len pri organizmoch, 
ktoré majú usporiadanie v „mestách“ ale-
bo „štátoch“, čiže pri termitoch a šváboch. 
A práve táto vzorka je dôkazom ich prítom-
nosti aj u ich dávnych predkov. Čistenie po 
dinosauroch sa im vyplatilo – boli odmene-
ný endosymbionátmi a po prvýkrát v histó-
rii Zeme spoločenským spôsobom života. 
V krajine vznikli prvé štáty.

Mohli by sme predpokladať, že národ 
v Sýrii, Jordánsku a Libanone, kde tento vý-
skum prebieha, má teraz celkom iné prob-
lémy. Vojna je vojna, ale napriek tomu je-
den zo spoluautorov (profesor Dany Azar) 
si práve za túto prácu vyzdvihol ako osob-
nosť roka cenu od libanonského premiéra. 
Jantár a vedu okolo neho si cenia ako ná-
rodné dedičstvo. To sa skoro stane súčasťou 
svetového dedičstva UNESCO.
Peter Vršanský, Geologický ústav SAV

>

>>Dňa 20. novembra 2013 sa v priestoroch Pedagogickej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave uskutočnila medzinárodná konfe-
rencia Kabinetu Dionýza Ďurišina pod názvom Premeny poetiky no-
vely 20. storočia v krajinách strednej Európy/Európy vôbec. Vedeckú 
i organizačnú záštitu prevzala prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., ve-
decká pracovníčka Ústavu svetovej literatúry SAV. Na konferencii 
sa zúčastnili referenti nielen z Ústavu filologických štúdií UK, ale aj 
prof. Dr. Monika Schmitz-Emans z Rúrskej univerzity v Bochume, 
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., a PhDr. Jaroslav Kovář, CSc., z FiF Ma-
sarykovej univerzity v Brne, Dr. Noelia Gómez, PhD., z Ústavu etno-
lógie SAV, či prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., a prof. PhDr. Marta Žilko-
vá, PhD., z FiF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Úvod patril prezentácii nultého zborníka Kabinetu Dionýza Ďu-
rišina, Slovenská literatúra – jej špecifiká a kontexty, ktorý bol origi-
nálne a príznačne pokrstený písmenami slovenskej abecedy. 

Príspevky prezentované v štyroch blokoch konferencie boli za-
merané o.i. na hľadanie súborných znakov novely, jej definíciu, 
odlíšenie od poviedky či jej premeny v slovenskej, rumunskej, ra-
kúskej, španielskej, českej a nemeckej literatúre. Naratívne cesty, 
ktoré sa križujú od Boccaccia po súčasnosť, ako to pomenovala 
profesorka Schmitz-Emansová vo svojom príspevku v úvode kon-
ferencie, by mohli tvoriť podtitul konferencie. Novela bola pred-
stavená v rámci detskej literatúry, ako filmová adaptácia, ako 
rozhlasová novela, psychologická novela, ako intertextuálna 
predloha či ako ukážka premien poetiky v tvorbe jednotlivých au-
torov. Jednotlivé príspevky budú publikované v druhom diele no-
vozaloženej edície „Komparatistické štúdie Kabinetu Dionýza Ďu-
rišina“.

Katarína Zechelová  

medzinárodná konferencia Kabinetu Dionýza ďurišina o poetike novely

O d  B o c c a c c i a  p o  s ú č a s n o s ť
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Opustili naše rady 

Z o m r e l  a k a d e m i k  N o r b e r t  S z u t t o r

Z a  L a d i s l a v o m  Č a v o j s k ý m

Krátko po Novom roku 2014 prišla smutná 
správa – navždy odišiel prof. Ing. Norbert 
Szuttor, DrSc. (*6. 11. 1928 – †10. 1. 2014), 
akademik SAV a ČSAV, rodák z Lednických 
Rovní. Po absolvovaní štúdia na Strojníckej 
fakulte SVŠT v Bratislave začal v roku 1953  
svoju odbornú činnosť na Strojníckej fakul-
te VŠT v Košiciach. Kandidátsku dizertačnú 
prácu v odbore banská mechanizácia obhá-
jil na Fakulte strojní VŠB v Ostrave, v roku 
1961 ho vymenovali za docenta a v roku 
1969 za riadneho profesora pre odbor stav-
ba dopravných strojov. V rokoch 1956 až 
1969 pôsobil na Katedre banskej mecha-
nizácie a elektrifikácie na Baníckej fakulte 
VŠT v Košiciach postupne ako odborný asis-
tent, zástupca docenta, docent a profesor. 

Norbert Szuttor sa stal pracovníkom 
Ústavu mechaniky strojov SAV v Bratisla-
ve v roku 1975 a po odchode akademika 
Jána Gondu do dôchodku v roku 1977 sa 
stal jeho riaditeľom. V tejto funkcii pôsobil 
aj v integrovanom Ústave materiálov a me-
chaniky strojov SAV až do roku 1990. Titul 
DrSc. získal v roku 1978. Svoju aktívnu pra-
covnú činnosť skončil na Fakulte špeciálne-
ho inžinierstva na Žilinskej univerzite v Ži-
line, kde v rokoch 1994 – 2000 pôsobil vo 
funkcii univerzitného profesora.

Podstatná časť odbornej, pedagogickej  
a vedecko-výskumnej činnosti akademika 
Norberta Szuttora patrí do oblasti riešenia 
problémov súvisiacich s dopravnou a mani-
pulačnou technikou, stavbou dopravných 

strojov a zariadení s dôrazom na aplikovanú 
mechaniku. O rozsiahlej odbornej a vedec-
ko-výskumnej činnosti svedčí vyše 50 vedec-
kých  a odborných článkov, ako aj spoluúčasť 
na kolektívnych prácach najmä pri riešení 
konkrétnych úloh strojárskej praxe. Z inicia-
tívy akademika Norberta Szuttora vznikol 
prvý československý návrh elektronického 
zabezpečovacieho systému proti preťaženiu 
žeriavovej konštrukcie. Mimoriadnu pozor-
nosť venoval rozvíjaniu stykov a spolupráce 
so strojárskou praxou. Jeho snahou bolo pri-
spieť k ďalšiemu prehlbovaniu väzieb vedy 
a výskumu s výrobou a realizačnou sférou. 
Pod jeho vedením sa rozvíjali združené a rea-
lizačné pracoviská, čím sa vytvárali priaznivé 
podmienky na realizáciu výsledkov výskumu 
v praxi, prípadne overenie nových technoló-
gií v poloprevádzkových podmienkach.

Veľký dôraz kládol na odovzdávanie svo-
jich skúseností mladším pracovníkom, naj-
mä formou vedeckej výchovy. Pokladal za 
mimoriadne naliehavé doplniť kolektívy in-
žinierskych pracovníkov odborne a teoretic-
ky hlbšie fundovanými odborníkmi v teórii 
a konštrukcii dopravných a manipulačných 
strojov. Významne prispel k výchove vedec-
kých pracovníkov v tejto oblasti tým, že pod 
jeho vedením obhájili viac ako dvadsiati 
pracovníci kandidátsku dizertačnú prácu.

Významnou časťou aktivity akademi-
ka Norberta Szuttora bola  aj jeho vedec-
ko-organizačná a riadiaca činnosť. Na VŠT 
v Košiciach vykonával aj funkciu prodeka-

na, dekana a prorektora. Počas pôsobenia 
v Bratislave bol aj členom Predsedníctva 
SAV (1976 – 1989) a Prezídia ČSAV (1988 
– 1990), zástupcom vedeckého sekretára 
SAV, predsedom Vedeckého kolégia SAV pre 
technické vedy, členom Vedeckého kolégia 
ČSAV pre mechaniku a energetiku, predse-
dom a členom komisií pre obhajobu kandi-
dátskych a doktorských dizertačných prác.

Jeho dlhoročná obetavá práca  pre rozvoj 
vedy a techniky a jej riadenie bola ocenená  
členstvami v akadémiách – stal sa členom 
korešpondentom SAV (1977), členom koreš-
pondentom ČSAV (1981), akademikom SAV 
(1982), akademikom ČSAV (1988). Okrem 
toho bol členom viacerých vedeckých rád 
vysokých škôl a fakúlt, členom redakčných 
rád odborných časopisov, členom rozličných 
komisii ČSAV, SAV a iných rezortov.

Je nositeľom Čestnej striebornej plakety 
ČSAV F. Křížika za zásluhy v technických ve-
dách, Čestnej zlatej plakety Aurela Stodolu 
za zásluhy v technických vedách, Striebor-
nej medaily SAV a čestných plakiet viace-
rých vysokých škôl doma a v zahraničí.

V zosnulom akademikovi Norbertovi 
Szuttorovi strácame človeka, ktorý celý svoj 
život venoval vede, výchove a vzdelávaniu, 
a tým prispieval k rozvoju celej našej spo-
ločnosti. Rozlúčili sme sa s ním v bratislav-
skom krematóriu 16. januára 2014.

Česť jeho pamiatke !

Karol Iždinský

Cesta Ladislava Čavojského, CSc., ktorý 
zomrel 9. januára 2014 v Bratislave, viedla 
z rodnej Trnavy (nar. 17. 1. 1932) po maturi-
te na Divadelnú fakultu VŠMU, kde absolvo-
val (1955) štúdium divadelnej vedy. Mal po 
celý život jedného zamestnávateľa – pôsobil 
v Slovenskej akadémii vied. Spočiatku v od-
delení divadla a filmu, ktoré začínalo ako sú-
časť Ústavu slovenskej literatúry. Roku 1969 
sa oddelenie osamostatnilo ako Ústav di-
vadla a filmu SAV a Ladislav Čavojský sa stal 
jeho prvým riaditeľom. V 70. rokoch, v čase 
normalizácie, však toto pracovisko začlenili 
do Umenovedného ústavu SAV. Až 90. roky 
umožnili opäť vznik samostatného Kabinetu 
divadla a filmu SAV, neskôr premenovaného 
na Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, kde 
L. Čavojský prežil vrcholné roky svojej vedec-

kej práce, ocenenej aj Zlatou medailou SAV.
Výskumne sa sústredil najmä na štúdium 

dejín slovenskej drámy a divadla. Je auto-
rom vyše 160 štúdií publikovaných v časopi-
se SAV Slovenské divadlo (v r. 1956 – 1965 bol 
aj jeho redaktorom) a ďalších stoviek štúdií, 
článkov a recenzií v dennej tlači, odborných 
časopisoch, knižných zborníkoch. Rozsah 
jeho záberu je mimoriadne veľký. Zame-
ral sa predovšetkým na objasnenie dovtedy 
nezmapovaných a divadelno-historicky ne-
preskúmaných súvislostí. Venoval sa tvorbe 
našich spisovateľov a dramatikov, Jánovi Pa-
lárikovi, Jánovi Chalupkovi, Martinovi Kuku-
čínovi, Jakubovi Grajchmanovi, Vladimírovi 
Hurbanovi-Vladimírovovi a ďalším. Rovnako 
závažné sú jeho analýzy diela slovenských 
divadelných tvorcov, napríklad štúdie o re-

žiséroch Jankovi Borodáčovi, Petrovi Scher-
hauferovi, Ľubomírovi Vajdičkovi či Jozefovi 
Bednárikovi. Autorsky výrazne participoval 
na vzniku dvoch najvýznamnejších kolek-
tívnych prác slovenskej teatrológie, Kapitoly 
z dejín slovenského divadla (1967), kde spra-
coval vývoj slovenského divadla v druhej po-
lovici 19. Storočia, a Slovenské divadlo v 20. 
storočí (1999), kde písal o období od 20. do 
40. rokov. Ani známa monumentálna dvoj-
zväzková Encyklopédia dramatických umení 
Slovenska (1989, 1990) nemohla zostať bez 
jeho prispenia, rovnako sa stal spoluautorom 
hesiel najväčšieho slovenského encyklope-
dického diela – Encyklopédia Beliana. Okrem 
toho je autorom ďalších knižných monogra-
fií Divadlo v Trnave (1982), Divadlo v Brezne 
(1988), súboru portrétov zakladateľských 
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8 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a 
S l o v e n s k e j  a k a d é m i e  v i e d 
9 .  j a n u á r a  2 0 1 4
Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
 informáciu o príprave monitoringu programovej štruktúry kapi-

toly SAV za rok 2013 podľa jednotlivých podprogramov a prvkov, 
 výber projektov navrhnutých na financovanie v rámci programu 

spolupráce SAV – NSC (Taiwan);

schválilo:
 návrh rozpisu rozpočtu na rok 2014,
 rozpis rozpočtu mzdových prostriedkov na organizácie SAV 

v zmysle Zásad tvorby rozpočtu na rok 2014,
 návrh novely Pravidiel výberového konania na obsadzovanie 

miest riaditeľov špecializovaných a servisných organizácií SAV,
 návrh výzvy na podávanie žiadosti o finančný príspevok na pro-

jekty VEGA so začiatkom riešenia od roku 2015 v SAV,

vymenovalo: 
 doc. Ing. Ladislava Hluchého, CSc., do funkcie riaditeľa Ústavu 

informatiky SAV s účinnosťou od 1. 2. 2014 na obdobie 4 rokov,

 RNDr. Igora Brosku, DrSc., do funkcie riaditeľa Geologického 
ústavu SAV s účinnosťou od 1. 3. 2014 na obdobie 4 rokov;

vzalo na vedomie:

Správy zo zahraničných pracovných ciest:
 D. Ježovej z účasti na zasadnutí Rady ALLEA, ktoré sa konalo 2. 

– 3. 12. 2013 v Lisabone, 
 D. Ježovej z účasti na evaluačnom procese vo Fyziologickom 

ústave AV ČR, ktorý sa konal 10. 12. 2013 v Prahe,
 J. Barančíka – účasť na záverečnej konferencii projektu ERA.

NET RUS, spojená s pozvaním na sprievodné akcie otvorenia 
roku: EU-Russia Year of Science 2014 a Kick-off meeting projek-
tu ERA.NET RUS plus, 24. – 28. 11. 2013 v Moskve,

 J. Barančíka – účasť na konferencii ETB ERA.Net (EuroTrans-
Bio) zameranej na výzvy pre projekty v oblasti modernej bio-
technológie, 4. 12. 2013, Viedeň.

Antonia Štaffová

osobností slovenského profesionálneho di-
vadla Prví a prvoradí. Herci SND (1993) 
a s Vladimírom Štefkom vydal monografiu 
Slovenské ochotnícke divadlo 1830 – 1980 
(1983), naposledy ešte monografie o dra-
matikovi Ferkovi Urbánkovi (2011) a scé-
nografovi Ottovi Šujanovi (2013). Do tlače 
pripravoval monografie o dvoch operných 
skladateľoch – G. Verdim a R. Wagnerovi. 
Osobitný význam v jeho bibliografii má sú-
pis inscenácií nášho ochotníctva od počiat-
ku až po rok 1919, ktorý vydal dvojzväzkovo 
pod názvom Slovenské divadlo do roku 1919 
(1997, 1998). Historiografický výskum slo-
venského divadla má v ňom jednu zo svojich 
najvýznamnejších a najvernejších osobnos-
tí, národné divadlo s malým aj veľkým „N“ 
mu bolo vždy nad všetko ostatné. V tom-
to duchu zažil všetky spoločenské systémy 
svojho života, ani pred jedným sa nesklonil 

a od svojej cesty sa neodklonil. Bol jedným 
z účastníkov veľkej medzigeneračnej pole-
miky, ktorá sa viedla v polovici 60. rokov 20. 
storočia o modernizáciu divadla a proti tota-
lite a ktorej predmetom bolo dielo režiséra 
a herca Jána Jamnického.

Základný vedecký výskum dejín našej 
drámy a divadla bol len jedným z pilierov 
Čavojského celoživotného teatrologické-
ho pôsobenia, hoci najdominantnejším. 
Dôležitá bola však aj jeho aktivita kritic-
ká, rozložená na celú oblasť divadelných 
aktivít – činohru, operu, dokonca aj balet. 
Jeho divadelné kritiky predstavujú svoj-
bytný štýl, s obľubou pracoval s metafo-
rou, nechýbal mu humor, bonmoty, irónia 
ani satira. Nikdy nezľahčoval tvorivý zápas 
– iba sa nebránil pomenovať pravdivo všet-
ky výsledky hercov a režisérov, aj tie menej 
úspešné, a robil to s rovnakým elánom, ako 

keď vydával správy o úspechoch. Preto sa 
jeho kritiky a recenzie čítajú s potešením – 
a preto občas vyvolávajú aj nepokoj. Čavoj-
ský, ako nadšený divadelný divák, sa pod-
robne zoznámil aj s divadelným zákulisím. 
Asi niet u nás herca, divadelníka, s ktorým 
by sa nepoznal alebo ktorý by ho nepoznal. 
Bol niečo ako živá kronika nášho divadla, 
a to od päťdesiatych rokov 20. storočia až 
po dnes.

Čavojského divadelno-historický vý-
skum  reprezentuje najlepšie tradície slo-
venského vedeckého bádania, seriózne-
ho štúdia podkladov a prameňov, vedeckú 
presnosť, dôslednosť a poctivosť v skúmaní 
objektu. Jeho slová majú trvalú váhu, ná-
zor a hodnotu. Prezident SR mu roku 2010 
udelil Rad Ľudovíta Štúra 2. triedy.

Česť jeho pamiatke!
Miloš Mistrík



1.	Pozvanie	predsedu	SAV	Jaromíra	Pasto-
reka	na	Novoročný	koncert	SAV	v	Bratisla-
ve	prijal	aj	rektor	Univerzity	Komenského	
Karol	Mičieta	s	manželkou.
2.	 V	 hudobnom	 programe	 bratislavské-
ho	 koncertu	 sa	 predstavil	 známy	 sloven-
ský	 operný	 spevák,	 tenorista	 Miroslav		
Dvorský.	

3.	Orchester	Štátnej	filharmónie	Košice	za-
hral	pre	pracovníkov	SAV	pri	príležitosti	no-
vého	roku	už	po	pätnástykrát,	tentoraz	pod	
dirigentskou	taktovkou	Leoša	Svárovského.
4. Spoločenskú	 časť	 večera	 v	 Košiciach	
otvorili	 prípitkom	 (zľava)	 prof.	 Marián	
Reiffers,	prof.	Daniela	Ježová	a	doc.	Juraj	
Koppel.

5. Pozvanie	SAV	prijala	aj	generálna	kon-
zulka	Maďarskej	republiky	v	Košiciach	Éva	
Molnár-Czimbolmosné	 (vľavo,	 na	 snímke	
s	členom	Predsedníctva	SAV	prof.	 Jánom	
Duszom	a	jeho	manželkou).
6.	 Pohodu	 večera	 si	 užívali	 aj	 tatranskí	
astronómovia	(zľava)	Vojtech	Rušin,	Aleš	
Kučera	a	doc.	Ján	Svoreň	s	manželkami...

N o v o r o č n é  k o n c e r t y  S A V 
v  B r a t i s l a v e  a  K o š i c i a c h
(foto: Katarína Selecká a Tomáš Čižmárik)
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