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Na pôde SAV bola 27. októbra t. r. tlačová konferencia, na ktorej oficiálne zverejnili výsledky analytického projektu Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) Identifikácia špičkových vedeckých tímov a ich členov v SAV. Zástupcov médií informovali
predseda SAV prof. Jaromír Pastorek a prof. Ferdinand Devínsky z ARRA (viac na strane 3).
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V priestoroch Ústavu merania SAV v Bratislave 15. novembra t.r. uviedli do prevádzky nový
elektrónový mikroskop, ktorý je súčasťou spoločného pracoviska Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV a Ústavu merania SAV. Akadémia ho získala s finančnou podporou
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Pásku symbolicky prestrihli riaditeľka Sekcie
implementácie operačného programu Veda a výskum Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ Katarína Kellenbergerová a podpredseda SAV Juraj Lapin (nový mikroskop
v pozadí). Foto: Vladimír Šmihula
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VEDA, vydavateľstvo SAV, sa aj tohto roku zúčastnila na medzinárodnom knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA (3. – 6. 11. 2011). Okrem ponuky svojej najnovšej produkcie, o ktorú bol
tradične veľký záujem, pripravila v rámci sprievodného programu stretnutia s autormi Tomášom Horváthom a Jánom Zamborom z literárnovedných pracovísk Akadémie, ako aj
s knižnými novinkami z dielne Jazykovedného ústavu SAV. Foto: Pavol Mikulášek

Minister školstva SR Eugen Jurzyca oceňoval vedcov a technikov

Efektivita slovenskej vedy
Predseda SAV odovzdal Cenu SAV za infraštruktúru

>

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku slávnostne vyhlásili laureátov
Cien ministra školstva, vedy, výskumu
a športu SR za vedu a techniku za rok
2011. Pri tejto príležitosti odovzdali aj
Cenu SAV za budovanie infraštruktúry
pre vedu 2011.
Na slávnostnom galavečere v historickej
budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave sa 10. novembra t.r. stretli vedci,
výskumníci, ale aj organizátori vedy z výskumných ústavov, univerzitných katedier,
aj príbuzní a priatelia ocenených... Slovenskú akadémiu vied zastupoval predseda
SAV prof. Jaromír Pastorek a viacerí členovia Predsedníctva SAV, riaditelia ústavov
a ďalšie osobnosti.
Minister školstva Eugen Jurzyca vo svojom príhovore konštatoval, že slovenská veda vo vzťahu k vynakladaným prostriedkom
patrí medzi najefektívnejšie, keď tzv. karentované publikácie produkuje ako druhé najlacnejšie na svete. „To, že Slovensko o tom
nevie, je určite aj dôsledkom rezerv na strane politikov, ale povedal by som, že aj na
strane vedeckej komunity,“ zdôraznil minister, ktorý pripomenul mimoriadny význam popularizácie výsledkov slovenských
vedcov pred verejnosťou. V ďalšej časti svojho vystúpenia vyzdvihol výsledky projektu
agentúry ARRA, ktorá hodnotila vedecké
kolektívy v SAV podľa scientometrických
kritérií, pričom sa ukázalo, že mnohé z nich
sú vysoko nad svetovým priemerom a patria
do svetovej špičky, takže – ako zdôraznil minister – „je čo propagovať“.

V kategórii Osobnosť vedy a techniky:
Dr. Ing. František Simančík, riaditeľ Ústavu
materiálov a mechaniky strojov Slovenskej
akadémie vied, za významný prínos pri vývoji nových materiálov na báze ľahkých kovov;
prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc., vedúci Katedry neželezných kovov a spracovania odpadov z Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, za významný vedecký,
pedagogický a spoločenský prínos a vynikajúce výsledky v oblasti recyklácie a spracovania
odpadov a rozvoj vednej disciplíny hydrometalurgia primárnych a sekundárnych surovín.
prof. Ing Peter Fodrek, PhD., generálny
riaditeľ z akciovej spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, za vynikajúce výsledky výskumu
a vývoja v oblasti high-tech laserových zváracích technológií, ktoré významnou mierou
prispievajú k zvýšeniu konkurencieschopnosti slovenského priemyslu.

Výskumný ústav chemických vlákien za
významný prínos v oblasti výskumu progresívnych vlákien na báze klasických a nových
polymérov z obnoviteľných zdrojov a v oblasti
vývoja kompaktnej linky pre výrobu PP mikrovlákna.
V kategórii Osobnosť vedy a techniky
do 35 rokov:

doc. MUDr. Michal Mego, PhD., vedúci jednotky translačného výskumu z Národného
onkologického ústavu, za vývoj novej metódy na detekciu cirkulujúcich nádorových
kmeňových buniek v krvi;
doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., Ústav európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, za
vedeckú činnosť v oblasti zmluvnej slobody
a významu procedurálnej spravodlivosti pri
zmluvách v prípadoch mocenskej nerovnováhy medzi zmluvnými stranami;
Ing. Radoslav Zajac, PhD., akciová spoločnosť Výskumný ústav jadrových elektrární,
V kategórii Vedecko-technický tím roka:
za rozvoj parametrizovaných knižníc účinných prierezov pre reaktory VVER a optikolektív Oddelenia molekulárnej medicíny malizáciu transmutačnej kazety pre reaktor
z Virologického ústavu Slovenskej akadé- VVER-440.
mie vied za významný prínos pri skúmaní
molekulárnych mechanizmov spojených s ná- V kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti
dorovou progresiou a patogenézou víruso- vedy a techniky
vých nákaz;
Ústav elektroniky a fotoniky z Katedry mik- prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc., Arroelektroniky Fakulty elektrotechniky a in- cheologický ústav Slovenskej akadémie
formatiky Slovenskej technickej univerzity vied, za unikátne archeologické objavy a tev Bratislave za mimoriadne nové poznatky oretický výskum v oblasti najstarších dejín
a výsledky dosiahnuté v oblasti mikro/na- Slovenska;
Po svojom vystúpení minister Eugen Jur- noelektroniky, senzoriky a fotoniky a vzornú doc. Ing. Štefan Bederka, PhD., Ústav elekzyca odovzdal ocenenia v štyroch kategó- reprezentáciu Slovenska v Európskom vý- troniky a fotoniky Slovenskej technickej
skumnom priestore;
riách. Získali ich:
univerzity v Bratislave, za významný prínos

OCENENIE V KATEGÓRII OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY ZÍSKAL FRANTIŠEK SIMANČÍK Z ÚSTAVU MATERIÁLOV A MECHANIKY STROJOV SAV.

CENU MINISTRA ZA CELOŽIVOTNÉ ZÁSLUHY V OBLASTI VEDY A TECHNIKDY PREBRAL PROF. ALEXANDER RUTTKAY Z ARCHEOLOGICKÉHO
ÚSTAVU SAV V NITRE.
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CENU VEDECKO-TECHNICKÝ TÍM ROKA UDELIL MINISTER ŠKOLSTVA KOLEKTÍVU ODDELENIA MOLEKULÁRNEJ MEDICÍNY VIROLOLOGICKÉHO ÚSTAVU – ZA KOLEGOV JU PREBERÁ PROF. SILVIA
PASTOREKOVÁ.

k rozvoju vákuovej fyziky, techniky a technológie a rozvoj vedy a techniky v Slovenskej
republike;
Ing. Miroslav Kaval, CSc., generálny riaditeľ a predseda predstavenstva akciovej
spoločnosti VUP, za celoživotnú výskumnú
prácu v oblasti aplikovanej organickej technológie, zameranú na rozvoj chemického
priemyslu na Slovensku.
Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek
na slávnosti odovzdal Cenu Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre
vedu. Vo svojom príhovore pripomenul súčasný význam budovania vedeckej infraštruktúry, bez ktorej nie je možný kvalitný
výskum a bez ktorej by slovenská veda nebola akceptovateľná a konkurencieschopná
vo svete. Vyslovil svoje potešenie nad skutočnosťou, že tohtoročná cena je v istom
zmysle prelomová – po prvý raz cenu získava kolektív, ktorý budoval vedeckú infraštruktúru zo zdrojov štrukturálnych fondov
EÚ. Konštatoval, že laboratórium sa budovalo od roku 2007 a bude k dispozícii aj ďalším vedeckým pracoviskám. Cenu SAV za
budovanie infraštruktúry pre vedu prevzal:
Kolektív pracovníkov Fyzikálneho ústavu SAV a Ústavu polymérov SAV pod vedením RNDr. Evy Majkovej, DrSc., v zložení RNDr. Katarína Gmucová, CSc., Ing.
Ján Ivančo, PhD., Ing. Matej Jergel, DrSc.,
prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Ing. Vojtech
Nádaždy, CSc., Ing. Rudolf Senderák, Dr.
Peter Šiffalovič, PhD., z Oddelenia multivrstiev a nanoštruktúr Fyzikálneho ústavu
SAV, doktorandi a postdoktorandi Ing. Yurij
Halahovets, PhD., RNDr. Monika Benkovičová, Mgr. Karol Vegsó, ako aj prof. Ing. Ignác Capek, DrSc., a Ing. Teodora Kocsisová,
PhD., z Oddelenia syntézy a charakterizácie
polymérov Ústavu polymérov SAV.
Kolektív získal cenu za vybudovanie laboratória NANOLAB, ktoré predstavuje uzavretý celok navzájom nadväzujúcich zariadení

OCENENÝ KOLEKTÍV FYZIKÁLNEHO ÚSTAVU SAV A ÚSTAVU
POLYMÉROV SAV.
11 | 2011

2

správysav

udalosti

CENU ZA BUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY PRE VEDU ODOVZDAL
PROF. JAROMÍR PASTOREK KOLEKTÍVU PRACOVNÍKOV FYZIKÁLNEHO ÚSTAVU SAV A ÚSTAVU POLYMÉROV SAV POD VEDENÍM EVY
MAJKOVEJ, (V STREDE), VĽAVO PRIJÍMA GRATULÁCIU OD PREDSEDU SAV KATARÍNA GMUCOVÁ.

umožňujúcich riešenie výskumných úloh za rok 2011 a Ceny Aurela Stodolu, ktorú
v oblasti nanovied a materiálového výskumu. udeľuje spoločnosť Slovenské elektrárne
študentom technických smerov za najlepšie
Na záver slávnosti odovzdali aj ocenenia dizertačné, diplomové a bakalárske práce.
Zväzu slovenských vedecko-technických
spoločností „Propagátor vedy a techniky“ Vladimír Šmihula | Foto: autor

OCENENÝ KOLEKTÍV ODDELENIA MOLEKULÁRNEJ MEDICÍNY VIROLOLOGICKÉHO ÚSTAVU SAV.

Vedecké tímy Slovenskej akadémie vied v analýzach ARRA

Porovnateľné so svetovou
špičkou

>

Na pôde SAV bola 27. októbra t. r. tlačová
konferencia, na ktorej oficiálne zverejnili
výsledky analytického projektu Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) Identifikácia špičkových vedeckých tímov a ich členov v SAV. Zúčastnili sa na nej
predseda SAV prof. Jaromír Pastorek, prof.
Ferdinand Devínsky z ARRA, podpredseda
SAV doc. Albert Breier, členovia Predsedníctva SAV prof. Ján Bakoš, Miroslav Morovics a doc. Juraj Koppel.
Prof. Jaromír Pastorek novinárov informoval, že Slovensko má k dispozícii na rozvoj
vedy financie z kohézneho fondu. V operačnom programe Veda a výskum na obdobie
rokov 2007 až 2013 bolo vyčlenených 1,2
mld. eur. „Napriek tomu je stav našej vedy
priam havarijný a v makroekonomických
ukazovateľoch sme, žiaľ, celosvetovo na veľmi nízkych priečkach.“ Zo spomenutých prostriedkov sa doteraz kontrahovalo približne
920 mil. eur, čo je približne 76 percent. Reálne sa však vyplatilo len 140 miliónov eur. Za
zmienku stojí, že Slovensko je v rámci Európskej únie v podiele výdavkov na vedu k HDP
predposledné, za nami je už len Malta. Podľa
predsedu SAV sa na Slovensku – na rozdiel
od väčšiny štátov EÚ – pri čerpaní eurofondov pre vedu zvolila cesta malých, administratívne veľmi náročných projektov. Dnes
je už najvyšší čas na realizáciu zásadnejších
projektov, ktoré by mohli významne pomôcť
slovenskej vede aspoň čiastočne prekonať
dlhodobú „podvýživu“ a následne prispieť
k rozvoju slovenskej ekonomiky.
Slovenská akadémia vied sa usiluje zrealizovať viacero projektov strategického
charakteru v hodnote 150 miliónov eur.
Zameriavajú sa na oblasť biomedicíny, napríklad na diagnostiku v zdravotníctve, kto-

PROF. JAROMÍR PASTOREK A PROF. FERDINAND
DEVÍNSKY.

zistiť prítomnosť špičkových tímov, ale aj
jednotlivcov vo svojich štruktúrach. Hodnotenie viac ako 1 800 tvorivých pracovníkov, ktorí pracujú v jednotlivých ústavoch
prvého a druhého oddelenia SAV, ukázalo,
že SAV disponuje skupinou tvorivých pracovníkov, ktorí znesú podľa tejto metodiky
porovnanie aj so svetovou špičkou, a ďalšiu
skupinu výskumníkov s nadpriemernými
vedeckými výkonmi. Predstavil tiež správu
a jej tabuľkové prílohy, ktoré vznikli na základe zadania SAV – t. j. zistiť špičkové tímy
z pohľadu ich vedeckého výkonu a ich perspektívnosť pre budúcnosť.
Akademická rankingová a ratingová
agentúra pri určovaní tímových interakcií
na SAV identifikovala viac ako 200 užšie
spolupracujúcich skupín. Tento počet bolo
však z hľadiska efektivity potrebné do ďalšej fázy zúžiť na prijateľnejšiu úroveň bez
toho, aby sa vynechali potenciálne špičkové
tímy. K tomuto cieľu slúžila metodika založená na dvoch hlavných predpokladoch:
prvým bola kvalita vedúceho pracovníka,
druhý predpoklad vychádzal z toho, že
H-indexy v rôznych odboroch sa výrazne líšia a nie je možné počet tímov zúžiť iba na
základe H-indexu samotného.
Prof. F. Devínsky zdôraznil, že týmto
spôsobom sa počet tímov určených na dôkladnejšiu analýzu efektívne zúžil na prijateľnú veľkosť bez toho, aby unikli niektoré
potenciálne špičkové skupiny. Všetkým
takto vybraným tímom bol zaslaný dotazník (dovedna ich bolo 63) na overenie členstva v tíme, odborového zamerania a ďalších údajov potrebných na nasledujúcu fázu
analýzy (dotazník bol pripravený aj v spolupráci s vedením SAV). Výsledkom analýzy
bolo, že medzi špičkové tímy agentúra zaradila 22 vedeckých skupín a do skupiny nadpriemerné tímy 17 vedeckých skupín.
Slovenská akadémia vied má podľa prof.
F. Devínskeho dostatočný vedecký potenciál na úspešné napredovanie vo vedeckej
práci. Problémom zostávajú finančné prostriedky, ktoré vedecké tímy potrebujú na
realizáciu svojich projektov. Ide najmä o to,
že prostredníctvom bilaterálnych a multilaterálnych vedeckých medzinárodných a domácich projektov, osobitne zo štrukturálnych fondov EÚ, rozvíja SAV rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu. Podpora vychádza
aj z členstva v medzinárodných asociáciách
a inštitúciách, čím začleňuje slovenskú vedu do nadnárodného kontextu.

rá môže zachrániť životy a ušetriť milióny
v systéme, ktorý ich dnes stráca vďaka príliš
širokej diagnostike. Ďalej ide o nové materiály a technológie, napríklad vývoj penového hliníka, ktorý je svetovým trendom
v priemysle a predáva sa za desaťnásobky
ceny bežného hliníka. Nanotechnológie sa
môžu uplatniť v elektrotechnike, energetike
a zbrojárskom priemysle. Všetky tieto projekty zahŕňajú výstavbu nových laboratórií
a vedeckej infraštruktúry.
V operačnom programe ostalo nevyčerpaných 395 mil. eur (ak berieme do úvahy
aj súčasnú výzvu pre regióny). Slovenská
veda má po prvý raz od roku 1989 šancu
reálne sa posunúť ďalej a nezmiznúť zo svetovej vedeckej mapy. Akadémia spolu s univerzitami sa uchádza o realizáciu vedeckých
parkov a výskumných centier. Hrozí však, že
„vďaka“ vláde sa to nemusí podariť. „Ministerstvo školstva zatiaľ nevypísalo výzvy na
tieto projekty, hoci o nich so SAV dlhodobo
rokuje a bol daný prísľub, že tieto projekty
vypíše,“ povedal prof. J. Pastorek a dodal:
„Sme okamžite pripravení zrealizovať väčšie
projekty, ktoré by mali naozaj významný prínos nielen pre slovenskú ekonomiku, ale aj
pre kvalitu života na Slovensku. Akadémia
vied je vďaka svojim kapacitám a vybavenosti pripravená na zrealizovanie projektov,
ktoré budú po obsahovej stránke nespochybniteľné.“ Slovenská akadémia vied má špičkových vedcov, akreditované vedecké tímy
s veľmi dobrou medzinárodnou reputáciou.
Na výsledkoch slovenskej vedy sa podieľa
viac ako jednou tretinou vo výstupoch.
Ako povedal prof. Ferdinand Devínsky,
SAV sa rozhodla, že okrem vlastného prístu- (Výsledky sú na webovej stránke ARRA.)
pu systémom vnútornej akreditácie využije
aj možnosť externého hodnotenia s cieľom Ferdinand Tisovič | Foto: autor
zo života SAV
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Z ponuky Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2011

Akadémia otvorila dvere
do svojich pracovísk

>

Týždeň vedy a techniky, ktorý sa na
Slovensku uskutočnil v dňoch 8. – 12.
novembra 2011, je tradičné podujatie
organizované Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR, Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy
a techniky v spoločnosti. Každoročne sa
do neho iniciatívne zapája aj Slovenská
akadémia vied. Vedeckí pracovníci ústavov SAV mali príležitosť prostredníctvom Dní otvorených dverí oboznámiť
širokú verejnosť so svojimi výsledkami,
ale aj plánmi do budúcnosti. Niektoré
pracoviska sme navštívili aj my.

Bratislavská panelstory
V areáli v priestoroch Ústavu stavebníctva
a architektúry SAV na bratislavskej Patrónke otvorili 8. novembra, v rámci Týždňa
vedy a techniky 2011, výstavu o hromadnej
bytovej výstavbe v Bratislave pod názvom
Vitajte v panelstory! Ako v úvodnom vystúpení zdôraznila Henrieta Moravčíková,
hromadná bytová výstavba je jedným z najambicióznejších a súčasne najproblematickejších projektov modernizmu. Celosvetová
diskusia o dedičstve modernej architektúry
otvorila koncom 20. storočia aj otázku inventarizácie a ochrany realizácií hromadnej
bytovej výstavby. Názory na to, či má zmysel ich chrániť, sa však rôznia. Na jednej
strane je tu úsilie o pamiatkovú ochranu
vybraných úspešných realizácií, na druhej
strane obrovské pochybnosti o možnosti

HENRIETA MORAVČÍKOVÁ (VĽAVO)
S NÁVŠTEVNÍČKAMI
NAD MAPOU JEDNÉHO ZO SÍDLISK
NA VÝSTAVE VITAJTE V PANELSTORY! V PRIESTOROCH
ÚSTAVU STAVEBNÍCTVA A ARCHITEKTÚRY SAV.
Foto: Vladimír Šmihula

ich autentického uchovania. Na jednom sa
však odborná verejnosť dokáže zhodnúť:
realizácie hromadnej bytovej výstavby treba evidovať a dokumentovať tak, aby sa
svedectvo o tomto mimoriadnom architektonicko-spoločenskom úsilí uchovalo aj pre
nasledujúce generácie.
Rovnaké pohnútky viedli aj pracovníkov ÚSTARCH-u pri skúmaní a hodnotení
bratislavských sídlisk. Výstava prezentuje hromadnú bytovú výstavbu v Bratislave v rokoch 1955 až 1995 ako významný
územno-plánovací proces, ktorý rozhodujúcim spôsobom ovplyvnil obraz mesta.
Jedinečné mapy 21 bratislavských sídlisk
ukazujú bohatosť ich pôvodných urbanistických koncepcií, ale aj vzájomné priestorové
vzťahy. Komplexnosť informácie o jednotlivých sídliskách dotvárajú bilančné tabuľky a fotografie charakteristických budov
a verejných priestorov. Nezanedbateľnou
súčasťou expozície sú aj autentické dobové
výkresy a publikácie, ktoré v druhej polovici 20. storočia priamo ovplyvnili bratislavskú hromadnú bytovú výstavbu. Výstava je
prvou prezentáciou výsledkov aktuálneho
hodnotenia hmotného dedičstva hromadnej bytovej výstavby v Bratislave a súčasne
prvou ukážkou materiálu z pripravovanej
publikácie Bratislava: atlas sídlisk, ktorá
čoskoro vyjde vo vydavateľstve Slovart.
Súčasťou inštalácie je aj umelecký objekt Panelák? od výrazného predstaviteľa
mladej generácie slovenských výtvarníkov
Tomáša Džadoňa, ktorý má upozorniť na
rozporuplné vnímanie tohto architektonického dedičstva. Svoj pohľad na hromadnú
bytovú výstavbu druhej polovice 20. storočia v Čechách a na Slovensku v rámci otvorenia výstavy priblížila aj Kimberly Elman
Zarecor z Iowa State University. Výstava
Vitajte v panelstory! je otvorená do 13. januára budúceho roka.

Z výskumnej kuchyne ústavov

MLADÍ NÁVŠTEVNÍCI DŇA OTVORENÝCH DVERÍ PRED
PANELMI ÚSTAVU
KRAJINNEJ EKOLÓGIE SAV.
Foto: Ferdinand Tisovič
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zo života SAV

Deň otvorených dverí Ústavu krajinnej
ekológie SAV 8. novembra 2011 v Malom
kongresovom centre VEDY na Štefánikovej
ulici v Bratislave bol zameraný na prezentáciu aktuálnych výsledkov v rôznych oblastiach výskumu krajinných ekosystémov.
O histórii a poslaní ústavu informovala vedecká tajomníčka D. Štefunková, publikáciu Reprezentatívne typy krajiny Slovenska
predstavila predsedníčka vedeckej rady
ÚKE SAV Z. Izakovičová. O tvorbe územných systémov ekologickej stability pre
projekty pozemkových úprav v obciach ho-

vorila M. Moyzeová. S výskumom starej agrárnej krajiny (ide o inventarizačný výskum
v rámci Slovenska, výskum biodiverzity
tradičných agrárnych štruktúr) oboznámila
prítomných J. Špulerová a vedúci analýzy
ekosystémov P. Barančok predstavil projekt výskumu ekosystémov vysokých pohorí
(výskum klimatických zmien a odpovedí
ekosystémov v rámci celosvetovej monitorovacej siete, aktuálne výsledky, podklady
pre aplikačnú sféru). Podujatie bolo určené
predovšetkým študentom, vedcom, pedagógom, doktorandom a všetkým záujemcom o problematiku krajinnoekologického
výskumu, ktorí sa mohli zoznámiť aj s publikačnou aktivitou pracovníkov ústavu.
Účastníci podujatia si pozreli aj film Krajina
a jej trvalo udržateľný rozvoj.
Prognostický ústav SAV pripravil deň
otvorených dverí 8. novembra v sídle ústavu
na Šancovej ulici v Bratislave. Pre účastníkov podujatia pripravili prognostici zaujímavý program, v rámci ktorého sa dozvedeli
o aktuálnych projektoch pracoviska. Na akcii prezentovali nové Centrum excelentnosti
SAV CESTA (Centrum pre interdisciplinárny
výskum a stratégie spoločnosti) na obdobie rokov 2011 – 2015. Hlavným nositeľom
centra je Prognostický ústav SAV a ako partnerské pracovisko na ňom participuje Ústav
experimentálnej psychológie SAV. Spolu
s ďalším partnerským pracoviskom, Ústavom aplikovanej psychológie FSEV UK, sa
centrum budú koncentrovať na skúmanie
psychologických dimenzií strategického
rozhodovania. O nasledujúcej spolupráci,
predovšetkým v nových projektoch, hovorila
na podujatí aj riaditeľka Ústavu experimentálnej psychológie SAV prof. V. Bačová, hlavná riešiteľka centra za ÚEP SAV. Zdôraznila,
že prostredníctvom centra CESTA dokážu
rozvinúť teoretické východiská v strategickom rozhodovaní.
Zástupkyňa riaditeľky PÚ SAV T. Kluvánková-Oravská informovala o návšteve
M. A. Janssena z Arizonskej štátnej univerzity. Návšteva bola súčasťou projektu Centra excelentnosti pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky SPECTRA+
a nového Centra exelentnosti SAV CESTA.
Hlavným cieľom návštevy bol rozvoj nových
prístupov v experimentálnych spoločenských vedách a zvýšenie konkurencieschopnosti slovenskej spoločensko-vednej komunity v medzinárodnom výskume a vzdelávaní
Do svojich priestorov na Vlárskej ulici
v Bratislave pozvali pracovníci Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV verejnosť 9. novembra t. r. Deň otvorených dverí
rozdelili do dvoch blokov: v prvom si účastníci vypočuli prednášky vedeckých pracovníkov ústavu, v druhom účastníci mohli
navštíviť laboratóriá pracoviska, oboznámiť
sa s ukážkami prístrojov a pracovnými postupmi v biomedicínskom výskume.
Mladé publikum, najmä stredoškoláci
z bratislavských gymnázií, si so záujmom
vypočulo prednášky P. Langera a J. Ukropca
o znečistení prostredia perzistentnými organickými látkami (PCB) a o poruchách en-

dokrinného systému, prezentáciu B. Ukropcovej o pohybovej aktivite a zdraví človeka.
Prof. D. Ježová pôsobivo hovorila o depresii
a o hormónoch, doc. B. Mravec informoval
o výskume stresu a mozgu a R. Farkaš porozprával o malej muške Drosophila melanogaster (octová muška), ako ju bežne nepoznáme a ako ju možno využiť na vedecké
výskumy. Počas prehliadky laboratórií sa
študenti poučili o všeličom novom, o metabolizme organizmu i o škodlivosti obezity,
pozorovali bunky a bunkové kultúry, dozvedeli sa, na čo sa využíva gama a beta rádioaktívne žiarenie v biomedicínskom výskume, spoznali, ako sa skúma stres a depresia,
ako vyzerajú a ako si navzájom pomáhajú
nervové a gliové bunky, ako sa správajú
neuróny v mikroskope, ale aj to, ako sa číta
naša DNA.
Dvere pre verejnosť v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku boli otvorené
aj do Ústavu svetovej literatúry SAV, ktorý 9. novembra t.r. usporiadal prezentáciu
svojej publikačnej činnosti za rok 2011.
Ako uviedol riaditeľ ústavu doc. A. Bžoch,
monografie majú významné miesto v publikačnej činnosti vedcov v humanitných
odboroch. V tomto roku pracovníci ústavu
publikovali dve zahraničné a tri domáce
monografie. R. Mikuláš (v spoluautorstve s A. Mikulášovou) vydal v nemeckom
vydavateľstve Kirsch úvod do literárnej
teórie pod názvom Grundfragen der Literaturwissenschaft, ktorý je určený študentom germanistiky na univerzitách tak v nemecky hovoriacich krajinách, ako aj u nás.
D. Pucherová vo Wissenschaftlicher Verlag
Trier vydala monografiu The Ethics of Dissident Desire in Southern African Writing,
venovanú súčasnej juhoafrickej literatúre
z postkoloniálnej perspektívy.
Z domácich monografií tohto roku vyšla Slovenská literárna moderna v spektre
svetovej literatúry (Jozef Cíger Hronský)
M. Bátorovej a v tlači je Magický realizmus
Isabel Allendovej M. Kučerkovej. J. Jankovič
pripravil antológiu slovenských, latinských
a chorvátskych textov o chorvátsko-uhorskom hrdinovi grófovi Zrínskom Legenda
o grófovi Zrínskom II. (pripravený do tlače
je aj druhý zväzok tejto publikácie, nazvaný
Súvislosti).
L. Vajdová a R. Gáfrik zredigovali príspevky z medzinárodnej konferencie organizovanej v roku 2009 spolu s Medzinárodnou
asociáciou pre porovnávaciu literárnu vedu
(AILC/ICLA) New Imagined Communities.
Identity Making in Eastern and South-Eastern Europe. Vydania sa dočkali aj príspevky
z ďalších medzinárodných konferencií organizovaných ÚSvL SAV: Controversial Modernity (ed. L. Vajdová a A. Bžoch); Priestory
vnímania. O tvorbe Pétera Nádasa (ed. J. Görözdi); a Preklad a kultúra 3 (ed. M. Kusá
a E. Gromová).
Neoddeliteľnou súčasťou práce humanitných vedcov je aj vedecký preklad.
V tomto roku sa A. Bžochovi podarilo publikovať preklad významného kultúrnohistorického diela Kultúra Nizozemska v 17. storočí od Johana Huizingu. Vedeckým periodikom ÚSvL SAV je časopis World Literature

FYZIK PETER SKYBA Z ÚSTAVU EXPERIMENTÁLNEJ
FYZIKY SAV VYSVETĽUJE ŠTUDENTOM Z GYMNÁZIA
T. AKVINSKÉHO V KOŠICIACH V LABORATÓRIU JADROVÉHO CHLADENIA, AKO SA MOŽNO DOPRACOVAŤ K VEĽMI NÍZKYM TEPLOTÁM. Foto: Katarína Čižmáriková

Studies. Tohtoročné čísla boli venované romantike, autobiografii – autofikcii a kognitívnej literárnej vede.

Mladých priťahujú názorné ukážky
Košičania si tradične dávajú záležať na tom,
aby o podujatiach Týždňa vedy a techniky
mali dobrý prehľad aj novinári pôsobiaci
na východe republiky. Informácie získali na
tlačovej besede už 26. októbra od veľkého
propagátora vedy medzi širokou verejnosťou Jána Gálika, zástupcu riaditeľky Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach. On
osobne bol aj organizátorom výstavy veľkoformátových mikrofotografií svojich kolegov – neurobiológov, ktorú inštalovali v študovni Štátnej vedeckej knižnice na Hlavnej
ulici v Košiciach a zaujemci si ju mohli pozrieť počas celého novembra.
Zvýšený pobyt detí a mladých ľudí v okolí košických pracovísk Slovenskej akadémie
vied signalizoval aj verejnosti, že sa pre nich
deje niečo zaujímavé, že idú na exkurziu.
Pred budovami zastavovali zájazdové autobusy s rôznymi evidenčnými číslami okresov z celého Košického i Prešovského kraja.
Smerovali do Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Ústavu materiálového výskumu
SAV i Neurobiologického ústavu SAV. Parazitologický ústav SAV na Hlinkovej ulici
je v štádiu rekonštrukcie z prostriedkov EÚ
a práve dostali nový laboratórny nábytok,
ktorý inštalovali spolu s vynovenou elektrickou sieťou. „Našich mladých priateľov nechceme sklamať, preto tohto roku neprídu oni
k nám, ale my pôjdeme za niektorými do
škôl,“ povedal nám riaditeľ ústavu doc. Branislav Peťko. A tak napríklad niektoré triedy
biligválneho Evanjelického gymnázia J. A.
Komenského na Škultétyho ulici v Košiciach
ovládli škrkavky i živé hady...
Poznatky samotných vedcov a doktorandov, ktorí sprevádzajú školákov na dňoch
otvorených dverí, dokazujú, že najväčší záujem vzbudzuje to, na čo si môžu sami siahnuť a vyskúšať: zvieratá, rôzne laboratórne
pokusy aj prístroje.
V. Šmihula, F. Tisovič, R. Gáfrik,
K. Čižmáriková
zo života SAV
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Národná konferencia o medzinárodnej spolupráci vo vede

Slovensko v centrách
výskumu a vývoja

>

Hlavným podujatím Týždňa vedy a techniky 2011 bola národná konferencia o spolupráci vo vede, organizovaná 10. novembra
t.r. Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri
Centre vedecko-technických informácií SR
a Zväzom slovenských vedecko-technických
spoločností. Uskutočnila sa v priestoroch
CVTI SR v Bratislave.
Konferencia poskytla priestor na diskusiu medzi zástupcami organizácií výskumu
a vývoja –vysokých škôl, štátneho, podnikateľského a neziskového sektora – na tému
Slovensko v európskych a medzinárodných
centrách výskumu a vývoja. Zúčastnili sa
nej aj predseda SAV prof. Jaromír Pastorek,
podpredsedníčka SAV prof. Daniela Ježová,
riaditelia ústavov SAV i ďalší vedeckí pracovníci Akadémie.
Generálna riaditeľka Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR Marta Cimbáková na úvod povedala, že na ministerstve diskutujú o účasti Slovenska v centrách výskumu a vývoja,
najmä o tom, či zastúpenie našich vedeckých inštitúcií je dostatočné s ohľadom na
finančné prostriedky, ktoré sa investujú do
týchto centier.
Vedúci služobného úradu ministerstva
Miroslav Siváček informoval o aktuálnom
stave zapojenia slovenských vedeckých
organizácií do medzinárodných centier
a o prostriedkoch, ktoré Slovensko platí
ako členské. Zdôraznil, že v nasledujúcom
období sa na ministerstve budú snažiť udržať súčasnú úroveň členstva tak v účasti,
ako aj vo finančných prostriedkov, vytvoria
podmienky na výraznejšie zapájanie SR do
aktivít vyplývajúcich z členstva a zároveň
budú sledovať a vyhodnocovať efektívnosť
členstva.
O tom, aká je účasť Slovenskej akadémie
vied v európskych a medzinárodných centrách výskumu a vývoja, hovoril predseda
SAV prof. Jaromír Pastorek: „Akadémia sa
aktívne zúčastňuje na vytváraní medzinárodného vedeckého priestoru. Dobré výsledky máme napríklad v centre výskumu
CERN. Privítali sme programové vyhlásenie
ministerstva, v ktorom sa uvádza, že budú podporovať špičkovú vedu. Keďže sme
chceli vedieť, aká je situácia v SAV, dali sme
si urobiť analýzu, ktorá nám určila špičkové
a nadpriemerné vedecké kolektívy. Zároveň
sme zisťovali, z akých zdrojov sú financované tieto kolektívy. Všetky špičkové kolektívy
využívajú zdroje predovšetkým z európskych projektov – to je hlavný zdroj peňazí.“
Slovenská akadémia vied využíva aj ďal11 | 2011
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šie medzinárodné projekty a programy. Ako
perspektívny sa javí program ERANET, nástroj Európskej únie na koordináciu národných programov výskumu prostredníctvom
národných agentúr na podporu vedy. V súčasnosti je v SAV šesť takýchto projektov.
„Je našou ambíciou, aby sme sa doň čo najviac zapojili,“ povedal predseda SAV.
Medzinárodná spolupráca sa odráža
predovšetkým v rámcových projektoch.
Účasť v nich je podmienená kvalitou projektov, ktoré sú podporené predovšetkým
z domácich zdrojov. Štrukturálne fondy sú
veľmi dôležité na vytváranie infraštruktúry,
aby vedecké kolektívy boli akceptovateľné. V nadácii European Research Council
(ERC) nachádzajú možnosti predovšetkým
excelentné vedecké kolektívy. Slovensko
v tejto nadácii ešte nie je početne zastúpené.
V ďalšej časti konferencie generálny riaditeľ Sekcie štrukturálnych fondov
EÚ MŠVVŠ SR Roderik Klinda predstavil
zmeny a strategické zámery operačného
programu Výskum a vývoj do roku 2015.
Podpore projektov výskumných centier
z operačného programu Výskum a vývoj
sa venovala Katarína Kellenbergerová, riaditeľka Sekcie implementácie operačného
programu Výskum a vývoj Agentúry MŠVVŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ. O postavení Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností a jeho odborných spoločností v medzinárodných organizáciách ho-

PREDSEDNÍCKY STÔL KONFERENCIE – ZĽAVA PROF.
DUŠAN PETRÁŠ, MARTA CIMBÁKOVÁ A MIROSLAV
SIVÁČEK.

voril prof. Dušan Petráš, prezident ZSVTS.
Aktivity Agentúry na podporu výskumu
a vývoja v európskych a medzinárodných
centrách výskumu a vývoja predstavil prof.
Fedor Čiampor z Virologického ústavu SAV,
predseda Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu. Ďalšie prednášky
boli zamerané na možnosti spolupráce vedy, výskumu a praxe, na zapojenie výskumu
a vývoja v európskych sieťach z pohľadu Rady vysokých škôl SR, ako aj na priemyselný
výskum a vývoj ako partnera činnosti centier výskumu a vývoja.
Ferdinand Tisovič | Foto: autor

POHĽAD DO KONFERENČNEJ SÁLY CENTRA VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR.

Predstavitelia taiwanského programu rozvoja nanotechnológií navštívili SAV

Záujem o spoluprácu

VEDECKÝ SEKRETÁR SAV DOC. FEDOR GÖMÖRY VÍTA TAIWANSKÝCH HOSTÍ NA ČELE S PROF. CHUNG-YU WUOM
(DRUHÝ ZĽAVA), VPRAVO PODPREDSEDNÍČKA SAV EVA MAJKOVÁ. Foto: Vladimír Šmihula

>

V Slovenskej akadémii vied rokovali 18.
októbra t.r. predstavitelia taiwanského
programu rozvoja nanotechnológií. Delegáciu Národného programu pre rozvoj
nanotechnológií (National program on
Nanotechnology – NPNT) pri Chiao Tung
University na Taiwane viedol jeho riaditeľ prof. Peter (Chung-Yu) Wu, ďalšími členmi boli jeho zástupcovia pani Dr.
Tsung-Tsan Su a prof. Jow-Lay Huang,
výkonný riaditeľ programu prof. Morris
(Ming-Dou) Ker a organizátor programu
prof. Yang-Tung Huang. Hostí sprevádzali
riaditeľ divízie pre vedu a techniku Taipeiskej ekonomickej a kultúrnej kancelárie
v Prahe Jonathan Shieh a pracovníčka tejto divízie Pavlína Krámská.
Na pôde Úradu SAV v Bratislave hostí
z poverenia predsedu prijali vedecký sekretár SAV doc. Fedor Gömöry a podpredsedníčka SAV Eva Majková.

s rozpočtom 555 miliónov dolárov s hlavným dôrazom (63 % rozpočtu) na rozvoj
nanotechnológií na priemyselné využitie.
Na súčasnú fázu (roky 2009 –2014) má
plánovaných 622 miliónov dolárov, z toho
približne 70 % na priemyselné využitie.
Program sa zameriava na vyšší stupeň štúdia nanotechnológií, rozvoj nanoelektroniky a optoelektroniky, energetických a environmentálnych aplikácií, vývoj prístrojov
a zariadení, biomedicínske a poľnohospodárske aplikácie, ako aj na nanomateriály
a ich využitie v tradičnom priemysle. O výkonnosti tejto organizácie svedčia čísla – napríklad v rokoch 2009 – 2010 mala až 1 121
udelených patentov, pričom ďalších 843 čaká na udelenie. Počet vedeckých článkov sa
v poslednom štvorročnom období pohybuje
okolo čísla 1 300 za rok... A mimoriadne
presvedčivý je graf rastu hodnoty výroby
na Taiwane v jednotlivých oblastiach priemyselného využitia nanotechnológií – od
skromných začiatkov v roku 2006, cez 130
miliárd dolárov očakávaných v roku 2012,
až po 320 miliárd dolárov v roku 2015...
Náš výskum v tejto oblasti za Fyzikálny
ústav SAV hosťom predstavila Eva Majková,
za Elektrotechnický ústav SAV riaditeľ pracoviska Karol Fröhlich, za Ústav anorganickej chémie SAV riaditeľ prof. Pavol Šajgalík
a za Ústav polymérov SAV vedecká tajomníčka ústavu Mária Omastová.
Taiwanskí hostia potom navštívili Fyzikálny ústav SAV, kde sa oboznámili s prácou laboratória NANOLAB, ako aj Elektrotechnický ústav SAV, ktorý je hlavným nositeľom práce Centra excelentnosti pre nové
technológie v elektrotechnike.

Taiwanskí hostia pricestovali z Viedne,
kde rokovali s koordinátorom (FFG – Rakúska agentúra pre podporu výskumu)
medzinárodného konzorcia MNT ERA.net
(MNT – mikro- a nanotechnológie), zameraného na výskum a vývoj nových materiálov a technológií, o svojom pristúpení
k tejto organizácii. V súčasnosti má konzorcium 21 členov – európskych krajín a regiónov, ktoré združujú sily svojich vedeckovýskumných inštitúcií na riešenie spoločných
výskumných projektov, pričom každá inštitúcia financuje potreby svojho výskumného
tímu v plnej výške.
Rokovanie v Bratislave sa sústredilo
už na konkrétnejšie možnosti vzájomnej
spolupráce v rámci MNT ERA.net – hostia
v obrazovej prezentácii predstavili históriu,
zameranie aj činnosť taiwanského National
program on Nanotechnology, ktorý vo svojej
prvej fáze v rokoch 2003 – 2008 pracoval V. Š.

Cena pre virológa B. Klempu

>

Dve nemecké vedecké spoločnosti, Deutsche Vereinigung zur
Bekämpfung der Viruskrankheiten e.V. (DVV – Nemecké združenie pre boj s vírusovými ochoreniami) a Gesellschaft für Virologie
(GfV – Spoločnosť pre virológiu) udelili RNDr. Borisovi Klempovi,
PhD., z Virologického ústavu SAV Vedeckú cenu za klinickú virológiu za rok 2011.
Boris Klempa cenu získal za svoje zásadné práce v oblasti diagnostiky a molekulárnej epidemiológie hantavírusových infekcií.
Tieto práce zásadne prispeli k pochopeniu hantavírusov ako tzv.

vynárajúcich sa vírusov („emerging viruses“). Jeho výsledky ukázali, že hantavírusy sú zodpovedné za veľké lokálne epidémie hemoragickej horúčky s renálnym syndrómom v Európe a Rusku a že
hantavírusy infikujú ľudí aj v Afrike. Svojimi rozsiahlymi analýzami vzťahov hantavírusov a ich hostiteľov na základe ich detekcie
molekulárno-biologickými metódami sa zásadne podieľal na rozvoji hantavírusovej diagnostiky a epidemiológie, a získal tým zásluhy v oblasti verejného zdravia.
V. Š.
kontakty | udalosti
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APIMONDIA 2011, BUENOS AIRES.

Prezentácia slovenskej vedy na 42. kongrese Apimondie

Včelárska olympiáda
v Argentíne

ŠTEFAN DEMETER

>

Kongresy Apimondie v dvojročných intervaloch sú akousi včelárskou olympiádou, na
ktorej sa hodnotia najlepšie výsledky, ale
aj riešia najpálčivejšie problémy včelárstva.
Tohtoročnú Apimodiu hostila v dňoch 21. –
25. septembra 2011 argentínska metropola
Buenos Aires.
Včelárstvo sa nachádza nielen u nás, ale
všade na svete vo veľmi zložitej situácií.
Sme svedkami hromadného úhynu včelstiev, spôsobeného bakteriálnymi, fungálnymi, vírusovými patogénmi, no najmä masovým rozšírením klieštika Varroa destructor. Ďalším faktorom, ktorý prispieva k úhynu rodín, je nekontrolované používanie
nových insekticídov, voči ktorým je včela
niekoľkokrát citlivejšia ako ostatný hmyz.

Slovensko v najlepšom svetle
Očakávania odbornej, ale aj laickej verejnosti od Apimondie – svetovej prehliadky
vo včelárskom odbore – je vždy zamerané predovšetkým na nové poznatky vedy,
ako aj na ocenenie najkvalitnejších včelích
produktov na svete. Vďaka našim včelárom
a vedcom sa Slovensko na kongrese predstavilo v tom najlepšom svetle. Získali sme
dve zlaté a jednu striebornú medailu za
medovinu a tri bronzové medaily za med,
medovinu a fotografiu so včelárskou problematikou. Vo vedeckej časti Apimondie odznelo 217 odborných prednášok, ktoré boli
rozdelené do 14 tematických skupín. Pre
nás je potešiteľné, že prezentované vedecké
11 | 2011
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výsledky našich vedcov patrili medzi najoriginálnejšie. Išlo o prednášky pracovníkov
Oddelenia molekulárnej apidológie Ústavu molekulárnej biológie SAV v Bratislave,
doc. Ing. Jozefa Šimútha, DrSc. a RNDr.
Kataríny Bílikovej, PhD.
Doc. Jozef Šimúth vo svojej prednáške
Bielkoviny materskej kašičky, dlhovekosť
včelej kráľovnej a starnutie, ktorá odznela
v rámci sekcie Biológia včely, predstavil svoje
dlhoročné experimenty s hlavnou bielkovinou včelej materskej kašičky – apalbuminom1. Vo vedeckej komunite sa oceňuje
priorita nášho odborníka v tom, že zistil
molekulárne vlastnosti apalbuminu1 a jeho schopnosť oligomerizácie (pozri obr. 1).
V prednáške vysvetlil úlohu apalbuminov
v metabolizme včelej kráľovnej. Doteraz nie
je ozrejmený jav, že aj keď včela-robotnica
a včelia kráľovná majú rovnaký genóm, kráľovná žije 10-krát dlhšie ako robotnica. Na
základe toho sa vytvoril mýtus, že užívanie
materskej kašičky vedie k predĺženiu ľudského života. Všeobecne sa predpokladá,
že dlhovekosť je podmienená schopnosťou
organizmu odolávať poškodeniu genetickej
informácie voľnými kyslíkovými radikálmi.
Starnutie sa prejavuje tým, že enzýmy zhášajúce voľné radikály strácajú s vekom organizmu svoju aktivitu. Na základe doterajších
vedeckých poznatkov sa dá predpokladať,
že dlhovekosť včelej kráľovnej ovplyvňujú
bielkoviny materskej kašičky, a nie aktivita
antioxidačných enzýmov. Doc. Jozef Šimúth
uviedol vlastné experimenty s molekulárnymi vlastnosťami apalbuminov, ktoré aktua-

lizoval výsledkami japonských vedcov, ktorí
zistili, že apalbuminy, hlavné bielkoviny materskej kašičky, sú zdrojom antioxidačných
nízkomolekulových peptidov, eliminujúcich
voľné kyslíkové radikály v živočíšnych bunkách. Objasnil, akým mechanizmom môže
apalbumin1 ovplyvňovať dlhovekosť včelej
kráľovnej a akým spôsobom by sa mohla

ARGENTÍNSKA METROPOLA BUENOS AIRES.

podieľať aj na spomalení procesov starnutia
cicavcov vrátane človeka.
Dr. Katarína Bíliková v prednáške Antibiotický potenciál včelej potravy v prevencii proti mikrobiálnym patogénom (sekcia
Zdravie včely) vysvetlila princípy vedeckého výskumu zameraného na využitie
antibiotického potenciálu včelích bielkovín a peptidov na zlepšenie zdravotného
stavu včelstva. Našou úlohou v projekte 7.
rámcového programu EÚ – „Bee Doc“ je nahradenie antibiotík v prevencii infekčných
mikrobiálnych ochorení včelstiev látkami,
ktoré sú prirodzenou zložkou včelieho defenzívneho systému. Ide o antibiotické peptidy včelieho pôvodu, pri ktorých sa zistili
antibakteriálne a antifungálne vlastnosti,
čo ich predurčuje pre nové antibiotiká proti
včelím patogénom Paenibacillus larvae, Ascosphaera apis, Nosema apis a Nosema ceranae, v prevencii včelstiev.
Na tieto experimenty nadväzovala ďalšia prednáška autorov Bíliková, Popova,
Trusheva, Bankova, Propolis ako zdroj
nových látok účinných proti Paenibacillus
larvae, v ktorej sa prezentovali výsledky
výskumu Oddelenia molekulárnej apidológie Ústavu molekulárnej biológie SAV a Oddelenia fytochémie Bulharskej akadémie
vied v Sofii. Na oddelení molekulárnej apidológie sa zistil antibioticky účinok frakcií
propolisu v porovnaní s tetracyklínom proti
pôvodcovi moru včelieho plodu P. larvae.

OLIGOMERNÉ SAMOTVORIACE SA ŠTRUKTÚRY APALBUMINU 1 (Z VÝSKUMU DOC. JOZEFA ŠIMÚTHA).

DIVÉ VČELY NA RIO PARANA.

Na základe toho sa definovala štruktúra
účinných látok v propolise, ktoré sa budú
testovať ako „nové“ prirodzené antibiotiká
v prevencii moru včelieho plodu.

Falšovatelia medu

ré určujú jej najdôležitejšie fyziologické vlastnosti. Zistili, že hlavný proteín MK – apalbumin1 je hlavným proteínom medu, a je tiež
prítomný vo včeľom peli. Apalbumín1 je pre
včelu špecifický, je zodpovedný za mnohé
liečivé účinky včelích produktov, navyše je
v mede tepelne stabilný pri zahriatí počas 40
minút pri teplote 100 °C. Uvedené skutočnosti
predurčujú apalbumín1 ako vhodný parameter na hodnotenie pravosti medu. Vzhľadom
na významné fyziologické účinky apalbuminu1 je jeho množstvo mierou kvality medu.
V rámci riešenia európskeho projektu
6. rámcového programu EÚ – „Bee Shop“ naši
vedci vyvinuli metódu na detekciu a kvantifikáciu špecifických včelích látok, predovšetkým hlavnej bielkoviny materskej kašičky
– apalbuminu1 [Bíliková, K. and Šimúth, J.
(2010) J. Agric. Food Chem. 58, 8776 – 8781].
Metóda stanovenia apalbuminu1 je
vhodná nielen na zistenie falšovania medu
lacnými priemyselnými cukornými sirupmi,
ale aj produktov, v ktorých je deklarovaný obsah medu a včelej materskej kašičky.
Navyše poskytuje základ na vypracovanie
novej európskej normy pre hodnotenie
pravosti a kvality medu. Autenticita medu
založená na určení bielkovín vylučovaných
včelami je novým spôsobom na hodnotenie
medu ako fyziologicky aktívnej potraviny.
Uvedené vedecké objavy a poznatky
odborná včelárska komunita už dlhodobo
očakávala a žiadala. Ukazuje sa ich veľmi
reálne využitie vo včelárskej praxi na svetovej úrovni. Odborníci ocenili najmä to, ako
sa môžu výsledky zo základného výskumu
včely uplatniť nielen vo včelárstve, ale a j
v medicíne. Treba veriť, že autori dostanú
možnosť ich aplikácie v praxi a v pokračovaní úspešnej vedeckej práci, ktorá robí vo
svete dobré meno celej slovenskej vede.

Veľkú pozornosť vyvolala prednáška Dr. Bílikovej, Autentifikácia medu, včelieho peľu
a materskej kašičky pomocou imunochemickej detekcie apalbuminu1, v Medzinárodnej
komisii pre med (International Honey Commission). Naša vedkyňa prezentovala nový
prístup k hodnoteniu pravosti a kvality medu.
Dnešný sortiment medu na našom trhu je
veľmi bohatý. Je to dôsledok importu medov
jednak z Ázie, najmä Číny, ale aj Strednej
a Južnej Ameriky. Sú lacnejšie ako naše medy, pretože v spomínaných oblastiach trvá
plné znáškové obdobie takmer 10 mesiacov
v roku, a teda produkcia medu je oproti našim európskym podmienkam 3- až 4-krát
vyššia, čo vplýva aj na nízku cenu týchto produktov. Tieto medy môžu byť z hľadiska kvality všeobecných noriem rovnocenné našim
medom, no nie z hľadiska ich špecifických
vlastností. Na trhu sa objavujú produkty, ktoré by sa ani nemali nazývať medom. Odkedy
sa začal vyrábať cukor z cukrovej repy a cukrovej trstiny, začal sa vo veľkom falšovať med
tým, že sa do neho priamo pridáva sacharózový sirup. Posledné dve desaťročia priniesli
však nový zdroj falšovania, a to sú invertné
sirupy, ktoré sa pripravujú z odpadových
škrobových sirupov (zemiaky, kukurica)
priemyselným využitím amyláz. Tie rozkladajú škroby na jednoduché cukry – glukózu
a fruktózu, ktoré sa používajú na prípravu
sladidiel do ovocných štiav a nápojov. Aby sa
ešte zvýraznila „pravosť“ takto falšovaných
(Autor, Ing. Štefan Demeter, CSc., je členom Výkonmedov, pridávajú sa do nich odvary rôznych
ného výboru Slovenského zväzu včelárov).
kvetov, resp. peľov.
Doteraz nie je v normách jednoduchá Foto: K. Bíliková, J. Šimúth
metóda, ktorou sa dá jednoznačne rozlíšiť
pravý med od falšovaného, čo je pri ochrane bežného konzumenta medu značná neVČELNICE V DELTE RIEKY RIO PARANA.
výhoda. Med sa hodnotí ako pravý na základe viacerých kritérií, ktoré musia vyhovovať súčasne. Pravosť sa určuje chemickými
a fyzikálnymi metódami. Ide predovšetkým
o stanovenie cukrov refraktometricky, čo
umožňuje určiť, či med nie je falšovaný
repným cukrom – sacharózou. Na zistenie
falšovania izoglukozovými sirupmi sa používajú zložitejšie metódy, ako napr. určenie
pomeru izotopov C14/C13, kalaromitria
či stanovenie flavonoidov metódou HPLC
v kombinácii s hmotnostnou spektroskopiou. Tieto metódy sa môžu uskutočniť len
vo vysoko špecializovaných laboratóriách,
navyše sú finančne a časovo náročne, teda
nie vhodné na bežnú kontrolu.

Výskum pre prax
Výsledky výskumu doc. Ing. Jozefa Šimútha,
DrSc., a RNDr. Kataríny Bílikovej, PhD., poukazujú na to, že kvalita medu nie je podmienená len chemickým zložením, ale aj prítomnosťou bielkovín materskej kašičky (MK), ktopublicistika
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Nový elektrónový mikroskop s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Úspešný príklad spolupráce
ústavov

KAROL IŽDINSKÝ S KATARÍNOU KKELLENBERGEROVOU PRED NOVÝM ELEKTRÓNOVÝM MIKROSKOPOM.

>

V priestoroch Ústavu merania SAV v Bratislave 15. novembra uviedli do prevádzky
nový elektrónový mikroskop. Riaditeľ ústavu Milan Tyšler na slávnostnom uvedení
zariadenia privítal podpredsedu SAV Juraja
Lapina, riaditeľku sekcie implementácie
operačného programu Veda a výskum Kata-

rínu Kellenbergerovú a vedúcu Odboru projektového manažmentu OPVV Elenu Pristašovú, obe z Agentúry Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne
fondy EÚ, ďalej zástupcov dodávateľských
firiem F. Charlesa (JEOL) a J. Halodu (Oxford Instruments), pracovníkov zúčastnených ústavov aj ďalších pozvaných hostí.
Prístroj predstavil Karol Iždinský z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.
Ide o unikátny rastrovací elektrónový analytický mikroskop typu JEOL JSM 7600F
vybavený EDS, WDS a EBSD analyzátormi.
Je to špičkový prístroj vo svojej kategórii
s možnosťami využitia v oblasti skúmania
tuhej fázy a širokého spektra materiálových
vied. Inštalovaný mikroskop dosahuje rozlíšenie 1 nm pri 15 kV a 1,5 nm pri 1 kV, čo
zodpovedá zväčšeniu až miliónkrát, a disponuje maximálnym prúdom zväzku 200
nA pri 15 kV. Zobrazovacie možnosti mikroskopu sú budované na dvoch detektoroch
sekundárnych a dvoch detektoroch spätne
odrazených elektrónov. Mikroskop dokáže
získavať obrazy so zvýraznením morfológie
povrchu alebo chemického zloženia. Získané signály možno miešať s cieľom ďalšieho
zvýraznenia charakteru hľadanej informácie. Analytické možnosti mikroskopu zahŕňajú energiovo (EDS) a vlnovo disperzívnu
(WDS) spektroskopiu spolu s difrakciou
spätne odrazených elektrónov (EBSD).

Prístroj je súčasťou spoločného pracoviska Ústavu materiálov a mechaniky strojov
SAV a Ústavu merania SAV a podľa slov Karola Iždinského ho Akadémia získala vďaka
príkladnej spolupráci a spojeným úsilím
všetkých zúčastnených s finančnou podporou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu Budovanie CE na vývoj
konštrukčných kompozitných materiálov – 2.
etapa (CEKOMAT).
V popoludňajších hodinách v Aule SAV
na Patrónke bol seminár, na ktorom predstavitelia dodávateľských firiem podrobne
predstavili dodané zariadenie a možnosti
inštalovaných analytických techník. Na záver seminára Karol Iždinský informoval
o prvých skúsenostiach získaných pri testovacej prevádzke mikroskopu. Zdôraznil,
že inštalovanie nového rastrovacieho elektrónového mikroskopu je ďalším úspešným
príkladom spolupráce ústavov SAV, keď
mikroskop, ktorý patrí Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, nainštalovali
v priestoroch Ústavu merania SAV na Dúbravskej ceste a stal sa súčasťou spoločného
Laboratória röntgenovej mikrotomografie
a riadkovacej elektrónovej mikroskopie aj
preto, že práve v tomto ústave bola k dispozícii miestnosť s vyhovujúcimi podmienkami na prácu takého citlivého zariadenia.
Vladimír Šmihula | Foto autor

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV bilancoval

Šesť desaťročí vynikajúcich
výsledkov

>

V Aule lekárskych ústavov na Vlárskej ulici v Bratislave sa 11. novembra t. r. stretli
súčasní aj bývalí pracovníci jubilujúceho
Ústavu experimentálnej endokrinológie
SAV, pozvaní hostia, spolupracovníci, riaditelia ústavov Oddelenia vied o živej prírode
a chemických vedách SAV, skrátka všetci,
ktorých spájajú s Ústavom experimentálnej
endokrinológie SAV priateľské či partnerské
putá. Na slávnosti sa zúčastnili aj viacerí
členovia Predsedníctva SAV na čele s predsedom Akadémie prof. Jaromírom Pastore11 | 2011
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zo života SAV

kom, zástupcovia Snemu SAV a ďalší akademickí aj univerzitní hostia. Moderátor podujatia Alexander Kiss zvlášť srdečne privítal
rektora Vysokej školy manažmentu, lekára,
vedca a diplomata prof. Branislava Lichardusa, ktorý dlhé roky pracoval v ústave.
Na úvod stretnutia súčasný riaditeľ ústavu prof. Iwar Klimeš vystúpil s prednáškou
na tému Historické východiská úspešného
budovania endokrinologického ústavu svetom vedy. Vedecké výsledky tohto ústavu
sme predstavili v minulom čísle SPRÁV SAV,

pripomeňme len, že v roku 2000 bolo pracovisko v silnej konkurencii vybraté za centrum excelentnosti EÚ.
V ďalšej časti podujatia vystúpili viacerí
vedeckí pracovníci ústavu aj pozvaní hostia.
Predseda vedeckej rady ústavu Július Brtko
zbilancoval vedecké výsledky ústavu v poslednom desaťročí, dekan Lekárskej fakulty
UK v Bratislave doc. Peter Labaš zdôraznil význam spolupráce s ústavmi SAV pre
vedecký výskum na LF UK, akademik Ladislav Macho priblížil históriu výskumných

grantov v ústave už od roku 1968, Richard
Kvetňanský zdôraznil, že základom vynikajúcich výsledkov ústavu boli a sú zahraničné pobyty mladých pracovníkov na renomovaných pracoviskách a napokon prof.
Branislav Lichardus priblížil mimoriadne
významné miesto ústavu v endokrinologickom výskume na Slovensku a najmä jeho
podiel na práci Slovenskej endokrinologickej spoločnosti SLS.

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek
v slávnostnom príhovore zablahoželal pracovníkom ústavu k významnému výročiu aj
k vynikajúcim výsledkom a zaželal im, aby
si svoje vedúce postavanie naďalej udržali.
Pripomenul, že do budúcnosti je spoločným
želaním vybudovanie pavilónu lekárskych
vied, ktorý by poskytol vynikajúce podmienky na prácu lekárskych ústavov SAV,
a vyslovil presvedčenie, že pri budúcom

MODERÁTOR PODUJATIA ALEXANDER KISS OTVÁRA SLÁVNOSŤ JUBILEA ÚSTAVU
EXPERIMENTÁLNEJ ENDOKRINOLÓGIE SAV. PRVÝ ZĽAVA PREDSEDA SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK.

okrúhlom výročí ústavu bude takéto pracovisko vari už skutočnosťou.
V rámci podujatia riaditeľ ústavu prof.
Iwar Klimeš odovzdal ďakovné listy štyrom
bývalým riaditeľom ústavu – akademikovi
Ladislavovi Machovi, Milanovi Vigašovi,
Richardovi Kvetňanskému a Vladimírovi
Štrbákovi.
Vladimír Šmihula | Foto autor

RIADITEĽ ÚSTAVU EXPERIMENTÁLNEJ ENDOKRINOLÓGIE SAV PROF. IWAR KLIMEŠ ODOVZDÁVA ĎAKOVNÝ LIST BÝVALÉMU RIADITEĽOVI AKADEMIKOVI LADISLAVOVI MACHOVI (VĽAVO).

Slovenská komisia pre vedecké hodnosti v novom zložení

Čo je zárukou vedeckej kvality?

>

V našej verejnosti z času na čas rezonuje pochybnosť o skutočnej
hodnote titulov. Súvisí to najmä s infláciou profesorov, ktorej sme
svedkami v posledných rokoch, keď sa slovenský vzdelávací systém
„obohatil“ o množstvo nových univerzít. Každá univerzita totiž
udeľuje profesorský titul na základe odlišných kritérií, ktorých náročnosť sa pohybuje vo veľmi širokej škále. Cieľ je jediný – zabezpečiť dostatočnú zásobu garantov študijných odborov a zachrániť
tak vlastnú existenciu.
Zabúda sa pritom na to, že kvalita vysokoškolského pedagóga nie
je zakódovaná iba v jeho rétorických a kompilačných schopnostiach,
ale najmä v jeho vedeckých parametroch, zhmotňujúcich jeho skúsenosti, originálne výsledky a riešenia. V niektorých prípadoch je
náročnosť parametrov na udelenie titulu profesor až prekvapujúco
nízka (pozri ARRA Newsletter, č. 4, 2007). To vyvoláva rozhorčenie
aj v našich popredných, tradičných univerzitách, ktoré sa snažia vedeckú kvalitu svojich pedagógov udržiavať na solídnej úrovni.

Doktor vied

najmä praktickým vzdelávaním PhD-študentov a mladších kolegov
a vytvorením vedeckej školy, ktorá ďalej rozvíja výskum a získava
originálne poznatky v danom vednom odbore.
Kredit tejto hodnosti je taký vysoký, že sa o ňu uchádzajú aj vedci z okolitých krajín, predovšetkým z Českej republiky, a tiež vedci
slovenského pôvodu pôsobiaci v zahraničí. Svedčí to o jeho pozitívnom vnímaní aj za hranicami našej krajiny.

Nové zloženie komisie
Na dodržiavanie a postupné zvyšovanie náročnosti kritérií na
udelenie hodnosti DrSc. a zachovanie vysokej úrovne uchádzačov
a obhajovacieho konania s prísnou oponentúrou dohliada Slovenská komisia pre vedecké hodnosti (SKVH). Táto komisia má dlhoročnú tradíciu a jej členmi sú poprední vedci, reprezentujúci rôzne
vedecké odbory.
Práve v týchto dňoch sa zišla SKVH na svojom prvom pracovnom zasadnutí v novom zložení. Pod vedením svojho novozvoleného predsedu prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc., vedúceho vedeckého pracovníka a riaditeľa Ústavu anorganickej chémie SAV,
začala svoje päťročné pôsobenie. Okrem pravidelnej náplne pri
posudzovaní a schvaľovaní obhajovacích konaní si komisia predsavzala zvýšiť povedomie a spoločenský význam hodnosti DrSc.
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti je poradným orgánom
ministra školstva, a preto by aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR malo podporiť túto aktivitu vychádzajúcu z radov
novozvolenej komisie.

V porovnaní s titulom profesora zostáva vedecká hodnosť doktora vied (v skratke DrSc.) v úzadí. Terčom verejného záujmu nie je
pravdepodobne preto, že s jeho udeľovaním nie sú spojené žiadne
kauzy ani zvláštne praktiky, a tiež preto, že ceremoniál prebieha
civilnejším spôsobom. Hodnosť DrSc. má však pridanú hodnotu –
kritériá pre jej udelenie sú veľmi náročné a majú celoštátnu platnosť, takže každý jej adept musí preukázať vysoké vedecké parametre bez ohľadu na to, z ktorej časti Slovenska pochádza a ktoré
pracovisko reprezentuje. Jej nositeľ musí tiež prejaviť pedagogické
schopnosti, a to nielen klasickým spôsobom (prednášaním), ale Michaela Španková

zo života SAV | publicistika
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Medzinárodné česko-poľsko-slovenské vedecké stretnutia geológov

Pracovné aj priateľské

>

Myšlienka usporiadať spoločné medzinárodné odborné vedecké stretnutie, ktoré by
predstavilo pokroky v geologickom a paleontologickom výskume s využitím výhody
používania vlastného jazyka, nadväzuje na
tradíciu česko-slovenských paleontologických konferencií z druhej polovici dvadsiateho storočia. V podmienkach zjednocujúcej sa Európy skupiny niekoľkých desiatok
špecializovaných odborníkov, ktoré reprezentujú domácu vedeckú základňu, sú príliš
malé na to, aby mohli zabezpečiť plnohodnotnú a živú výmenu vedeckých poznatkov, aká býva na stretnutiach veľkých národných geovedných spoločnosti (nemeckej, francúzskej a i.). Preto je mimoriadne
výhodné spojiť vzájomné úsilie a rozšíriť
domáce základne vedeckovýskumných komunít o odborníkov zo susedných krajín,
ktorí si vzájomne rozumejú a môžu s nami
komunikovať vo svojich jazykoch. Vedecké
stretnutia na takejto úrovni si síce nenárokujú na formálnu úroveň špičkových vedeckých kongresov, majú však nezastupiteľnú
hodnotu ako priateľské, a pritom pracovné
stretnutia domáceho charakteru, ktoré ponúkajú príležitosť na oboznámenie sa so
stavom výskumu na vedeckých pracoviskách zúčastnených krajín i s novými trendmi, ako aj možnosť na neformálnu vedeckú
spoluprácu na aktuálnych problémoch geovedného výskumu.

1.
Dnes sa už udomácnila myšlienka „stáleho paleontologického seminára“ (z neho
vznikli dnešné konferencie), ktorého úlohou malo byť zvýšenie informovanosti o významných výsledkoch práce jednotlivých
vedeckých pracovísk v zúčastnených krajinách a zlepšenie ich spolupráce. Doteraz
sa uskutočnilo jedenásť takých vedeckých
stretnutí, organizovaných inštitúciou vždy

z inej zúčastnenej krajiny. Ukázalo sa, že
počiatočná nedôvera bola neopodstatnená
a že vzájomná komunikácia medzi paleontológmi Česka, Poľska a Slovenska je živá,
bohatá a bezprostredná. Zvýšenie informovanosti o práci na jednotlivých problémoch navyše vedie k aktivizovaniu vedeckej
spolupráce, lepšiemu využívaniu kapacít
i prístrojovej techniky. Úvodné referáty
konferencií bývajú venované významným
výročiam pracovníkov jednotlivých komunít, vlastné semináre sa obvykle členia
na problémové skupiny podľa geologického
veku alebo podľa taxonomického zaradenia
skúmaných paleobiologických objektov.
Stretnutia sa dosiaľ uskutočnili v Prahe
(2-krát), Brne (2), Bratislave (3), Ostrave,
Olomouci, Varšave a Banskej Bystrici.
V poradí už 12. česko-poľsko-slovenskú
paleontologickú konferenciu tentoraz usporiadal Štátny geologický ústav Dionýza
Štúra v Bratislave v dňoch 20. – 21. októbra
2011 pod záštitou Slovenskej geologickej
spoločnosti. S prednáškami a panelovými príspevkami vystúpilo 56 odborných
pracovníkov geologických ústavov, akadémií, univerzít a múzeí z troch úzko spolupracujúcich krajín. Účastníci konferencie
v Bratislave spoločne konštatovali, že práve
paleontológia, vedný odbor, ktorý využíva
a integruje poznatky biologických, geologických, ako aj environmentálnych vied pri
poznávaní histórie života na našej planéte,
má na základe štúdia dlhodobých zmien
fosílnych ekosystémov potenciál sledovať,
vyhodnocovať a predpovedať krátkodobé
aj dlhodobé cyklické či náhodné zmeny klimatických pomerov (vrátane problematiky
spojenej napríklad s globálnymi zmenami
podnebia). Súčasná podpora paleontológie (a základného výskumu ako celku)
decíznou sférou v našich krajinách je však
nedostatočná a skôr brzdí jej rozvoj.

PRACOVNÁ EXKURZIA ÚČASTNÍKOV POĽSKO-SLOVENSKEJ PRACOVNEJ KONFERENCIE
V TATRANSKÝCH TERÉNOCH.
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2.
Konferencia Jurassica vznikla ako akcia
poľskej pracovnej skupiny v rámci kongresov Medzinárodnej subkomisie pre jurskú
stratigrafiu (1984 – Erlangen, 1987 – Lisabon, 1991 – Poitiers, 1994 – Mendoza,
1996 – Vancouver, 2002 – Palermo, 2006
– Krakov, 2010 – Shehong). Už počas krakovského kongresu vznikla úzka súčinnosť
medzi poľskými a slovenskými geológmi organizujúcimi zasadnutia, diskusie a terénne exkurzie, a preto aj v čínskom Shehongu
viali poľská a slovenská vlajka na portáli
kongresového pavilónu ako organizátorov
posledného svetového kongresu. Pretože
sa ustálila štvorročná periodicita jurských
kongresov, poľsko-slovenské pracovné konferencie venované vzájomnej spolupráci
na jurskom výskume sa konajú v medziobdobiach svetových kongresov (Kroscienko
– 2005, Źywiec – 2007, Vršatec – 2009).
V Malogoszczi sa v dňoch 6. – 8. septembra
2011 usporiadala už deviata medzinárodná
konferencia Jurassica. Tieto podujatia sú
dvojjazyčné, poľsko-slovenské, čo prispieva
k bohatej diskusii, trvajúcej často do neskorého večera, ktorá nepozná jazykovú bariéru a ktorá stiera rozdiely medzi generáciami geológov. Významnou časťou konferencií bývajú terénne sympóziá, na ktorých sa
prezentujú výsledky a novinky terénneho
výskumu jurských uloženín.

3.
Tatranský geologický workshop (Tatrzańskie
Warsztaty Geologiczne) organizovali v spolupráci Instytut Nauk Geologicznych Jagiellońskej Univerzity v Krakove, Tatrzański
Park Narodowy v Zakopanom a Geologický
ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Táto poľsko-slovenská pracovná konferencia sa konala 12. – 16. októbra 2011
v komplexe Múzea Tatranského národného

NAŠIEL SA ČAS AJ NA PRIATEĽSKÉ POSEDENIE.

parku (TAPAN) v Zakopanom a zúčastnilo
sa na nej 88 geológov z Poľska a Slovenska.
Jeden deň bol venovaný štyrom odborným
pracovným exkurziám do tatranských terénov, ďalšie dni patrili „geologickým dielňam“ – kurzom tatranskej geológie pre učiteľov, pracovníkov TAPAN-u a študentov,
odborným plenárnym prednáškam (päť tematických sekcií) a napokon posledný deň
bol venovaný náučno-populárnej prírodovedecko-ekologickej tematike.
Jedna z exkurzií viedla cez Ždiar do
Tatranskej Kotliny a predstavila výsledky
výskumu slovenských geológov. Aj v prednáškových sekciách mali slovenskí geológovia (hoci početne zastúpení neadekvátne)
viacero referátov s dobrým ohlasom.
Jozef Michalík | Foto: archív autora

ÚČASTNÍCI
12. ČESKO-POĽSKO-SLOVENSKEJ PALEONTOLOGICKEJ
KONFERENCIE
PRED BUDOVOU
ŠTÁTNEHO GEOLOGICKÉHO
ÚSTAVU DIONÝZA
ŠTÚRA V BRATISLAVE.

V Bratislave sa stretli odborníci na gridové počítanie z EÚ

Infraštruktúra na Slovensku
zaostáva

>

V dňoch 24. – 26. októbra t.r. sa v Bratislave uskutočnil 7. ročník
medzinárodnej vedeckej konferencie Grid Computing for Complex
Problems – GCCP2011 (Gridové počítanie pre riešenie komplexných problémov). Organizátor podujatia, Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, v spolupráci s medzinárodným konzorciom
European Grid Initiative – EGI (Európska gridová iniciatíva) v rámci konferencie pripravil prednášky špičkových odborníkov o budovaní a využívaní národných gridových infraštruktúr v krajinách
EÚ, ako aj o ich prepojení a spolupráci v rámci Európskej gridovej
infraštruktúry.
Záštitu nad podujatím prevzala generálna riaditeľka Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Marta Cimbáková. Zúčastnili sa na ňom
a v diskusii vystúpili aj ďalší vedúci pracovníci sekcií a odborov
MŠVVaŠ SR. Agentúru na podporu výskumu a vývoja reprezentovala vedúca oddelenia medzinárodných programov Soňa Ftáčniková.
Predseda Európskej rady pre Európsku gridovú infraštruktúru Per Öster okrem stratégie pre infraštruktúru v Európe prezentoval aj súčasný stav vo Fínsku. O skúsenostiach z budovania ta-

lianskej infraštruktúry hovoril prof. Mirco Mazzucato, koordinátor
Talianskej gridovej iniciatívy, ktorý riadil vývoj middlewaru gLite
a v súčasnosti je členom výkonného výboru Európskeho middlewarového projektu EMI. Prof. Luděk Matyska z Masarykovej univerzity v Brne je vedúcim Superpočítačového centra a referoval o českej
infraštruktúre. Norbert Meyer, vedúci Superpočítačového centra
v Poznani, ktorý je tvorcom idey o spojení superpočítačových centier v Poľsku, prezentoval stav poľskej výskumnej infraštruktúry
a jej vzťah k e-Infraštruktúre. Riaditeľ Ústavu informatiky SAV
doc. Ladislav Hluchý informoval o nelichotivej situácii v budovaní
infraštruktúry na Slovensku.
Počas panelovej diskusie bola príležitosť porovnať podmienky
nášho národného projektu SIVVP (Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie) s fungujúcimi infraštruktúrami v Európe.
Odborníci na vysokovýkonné počítanie z celého Slovenska, ako aj
hostia z Poľska, Fínska, Talianska, Rumunska, Ukrajiny a Českej republiky poskytli informácie o význame vysokovýkonnej výpočtovej
infraštruktúry, o rôznych národných stratégiách pri budovaní infraštruktúry, o medzinárodných projektoch, ktoré koordinovali budovanie infraštruktúry v celej Európe, i o dosiahnutých úspechoch.
Ústav informatiky SAV je zapojený do tvorby národných gridových iniciatív EÚ a má poverenie od ministra školstva SR (2. 2.
2007) koordinovať vznik Slovenskej gridovej iniciatívy so zámerom jej integrovania sa s národnými gridovými iniciatívami, cieľom ktorých je budovanie elektronickej vedy v krajinách Európskej
únie. Ústav je spoluriešiteľom projektu SIVVP, financovaného zo
štrukturálnych fondov, na ktorom sa zúčastňujú slovenské univerzity a výskumné inštitúcie zo SAV.
V súčasnosti sú do gridovej infraštruktúry EÚ zapojené 4 sídla
zo Slovenska. Ústav informatiky SAV poskytuje vyše 168 počítačových jadier do gridovej infraštruktúry EGI. Ďalej poskytuje používateľskú podporu, ako aj činnosť Slovenskej gridovej certifikačnej
autority a vydávanie digitálnych gridových certifikátov pre používateľov a hostiteľské počítače zo Slovenska.
Z PANELOVEJ DISKUSIE. ZĽAVA DOC. LADISLAV HLUCHÝ, PROF. MIRCO MAZZUCATO A PER ÖSTER.
konferencie
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Kongresové centrum SAV vyhrieva i chladí progresívna technológia podporená EkoFondom

Zámocká pohoda

>

Nemožno povedať, že by Smolenický zámok, sídlo Kongresového centra SAV, strašila predstava chladných kamenných múrov.
Centrum malo svoj potrebný vykurovací
systém, napriek tomu vedenie zámku sa
neuspokojilo s doterajším stavom. Vzalo si
k srdcu ľudovú pravdu, že „zima sa ťa opýta,
čo si robil v lete“ a dnes môžu s pokojným
svedomím odpovedať: v lete sme na zámku
mysleli na zimu. Je to pravda, lebo Smolenický zámok novú vykurovaciu sezónu privítal – aj vďaka nenávratnému finančnému
príspevku vo výške 100 000 € získanému od
neinvestičného fondu EkoFond – novinkou,
ktorou je plynové tepelné čerpadlo.
Čo sa skrýva za týmto názvom? Plynové
tepelné čerpadlo je – stručne povedané –
ekologická alternatíva na vykurovanie, ale aj

chladenie. Ide o špičkovú technológiu s nízkou spotrebou energie i nákladmi na údržbu,
ktorá navyše šetrí životné prostredie, lebo
oproti plynovým kotlom znižuje emisie až
o 50 percent. Kľúčovou súčasťou tepelného
čerpadla je kompresor, ktorý zabezpečuje
cirkuláciu chladiva. Chladivo z okolitého
prostredia (voda, vzduch, zem) odoberá
teplo s určitou teplotou, ktorú kompresor
vplyvom stláčania chladiaceho média zvyšuje a dodáva do vnútorného prostredia pri
vykurovaní. Pri chladení je proces obrátený:
teplo sa odoberá z vnútorného prostredia
a zabezpečuje sa tak tepelná pohoda. Plynové tepelné čerpadlo by malo citeľne znížiť
náklady na vykurovanie zámku a zároveň
doriešiť dlhotrvajúce problémy s chladením
v historizujúcich priestoroch. Tepelný výkon

V ÚTROBÁCH TEJTO SKRINE POD MÚRMI SMOLENICKÉHO ZÁMKU SA SKRÝVA TEPELNÉ ČERPADLO S PLYNOVÝM POHONOM FIRMY AISIN TOYOTA, INŠTALOVANÉ VĎAKA FINANČNEJ PODPORE EKOFONDU.
JEDNOTKA AVVS INŠTALOVANÁ VĎAKA PODPORE
EKOFONDU.

celého zariadenia je 84 kW, chladiaci výkon
je 71 kW.
Vedenie Smolenického zámku sa nechalo inšpirovať vykurovacím systémom
historickej budovy Radnice v Trnave, ktorá
je prvým objektom na Slovensku vykurovaným touto technológiou (do prevádzky
ju spustili v septembri 2009). Kongresové
centrum SAV – zámok Smolenice má zasa
prvenstvo medzi hradmi a zámkami. Riaditeľ centra Ing. Karol Volner spomína: „V januári 2011 sme sa uchádzali o finančný
príspevok v neinvestičnom fonde EkoFond,
ktorého zriaďovateľom je Slovenský plynárenský priemysel, a.s., v sume stotisíc eur
na rekonštrukciu vykurovacieho systému
na zámku. Príspevok nám schválila Správna rada EkoFondu koncom júna, v nasledujúcich mesiacoch samotnú rekonštrukciu
realizovala firma ESM-YZAMER, s. r. o.,
a 21. septembra tohto roku sme mohli nový
vykurovací systém založený na plynovom
tepelnom čerpadle, ako aj hydraulické vyregulovanie energetickej sústavy interiéru na
základe protokolu prevziať do používania.“
E. B. | Foto: archív KC SAV
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zo života SAV

Víťazi 10. ročníka súťaže študentských esejí

Udržateľný spôsob života je dar

>

Geografický ústav Slovenskej akadémie
vied v spolupráci s partnerskými organizáciami (Slovenská geografická spoločnosť
pri SAV, Spoločnosť pre trvalo udržateľný
život v SR a ČR, Regionálne environmentálne centrum Slovensko a Česká a Slovenská
asociácia Rímskeho klubu) zorganizoval
27. októbra 2011 v Malom kongresovom
centre VEDY v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže študentských esejí
na tému Udržateľný spôsob života. Cieľom
akcie bolo podnietiť zvýšený záujem študentov, pedagógov a verejnosti o problematiku smerovania k udržateľnejšej budúcnosti. Ocenenie autorov najlepších esejí chce
zvýšiť ich motiváciu pre prácu v tejto oblasti
aj po ukončení II. stupňa vysokoškolského
štúdia. Na slávnostnom podujatí sa okrem
ocenených študentov a členov poroty zúčastnila aj podpredsedníčka SAV Viera Rosová a početní hostia.
Víťazi získali finančné odmeny a všetci finalisti súťaže diplom ako ocenenie ich
úspešného účinkovania v súťaži a umelecké
dielko od žiakov pod vedením Zuzany Homolovej zo ZUŠ Ľudovíta Rajtera na Sklenárovej ul. v Bratislave.
Prvú cenu získala Erika Chromiaková
z Vysokej školy ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislava. Svoju esej nazvala: Veľký dar. Druhú cenu udelila porota

Diane Rodákovej z Fakulty architektúry
STU v Bratislave za prácu s názvom Snaha
o udržateľný spôsob života sa začína na tanieri každého Slováka. Držiteľom tretej ceny
je Peter Maňo, poslucháč Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave
za esej nazvanú Buď zmenou, ktorú chceš
vo svete vidieť. Osobitná cena za odborný
prínos patrí Veronike Korčekovej z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci a osobitná cena za angažovaný
prístup Eve Krásenskej z Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.
Pred slávnostným vyhlásením výsledkov súťaže sa uskutočnila prednáška doc. Jána La-

ciku, dokumentujúca známe i menej známe
hodnoty slovenskej prírody a krajiny a (ne)
udržateľné spôsoby narábania s nimi.
Celé podujatie moderovali prof. Mikuláš
Huba, predseda medzinárodnej súťažnej
poroty, a prof. Vladimír Ira, riaditeľ Geografického ústavu SAV, ktorý bol hlavným
garantom súťaže.
Projekt, súčasťou ktorého bola aj táto
akcia, podporila na základe zmluvy č. LPP0128-07 Agentúra na podporu výskumu
a vývoja a realizoval sa pod záštitou pracovnej skupiny Hodnoty pre udržateľnú budúcnosť pri európskom EcoFore.
M. H. | Foto: Ferdinand Tisovič

PROF. MIKULÁŠ HUBA BLAHOŽELÁ VÍŤAZKE SÚŤAŽE ERIKE
CHROMIAKOVEJ. V STREDE RIADITEĽ GEOGRAFICKÉHO ÚSTAVU SAV PROF. VLADIMÍR IRA.

Odišiel historik Ladislav Deák

>

stve v dielach Európa na prelome (1974), v monografiách Zápas
o strednú Európu 1933 – 1938 (1986), Hra o Slovensko (1991), v anglickom vydaní Hungary’s Game for Slovakia (Slovakia in Hungarian Politics in the years 1933 – 1939). Pripravil a vydal rozsiahle
trojzväzkové dokumenty Viedenská arbitráž 2. november 1938,
podieľal sa na príprave a vydaní dokumentov k dejinám Slovenska
v prvej polovici 30. rokoch 20. storočia, je aj autorom desiatok štúdií vydaných doma aj v zahraničí.
Vedeckú tvorbu Ladislava Deáka charakterizoval prísne vedecký
prístup, založený na štúdiu archívnych dokumentov u nás a najmä
v zahraničí. V tom spočíval prvoradý prínos jeho práce pre poznanie diplomaticko-politických vzťahov v strednej Európe a osobitne
politiky Maďarska a Poľska k Československu a Slovensku v 30. rokoch minulého storočia. Popri vedeckom výskume sa aktívne angažoval v slovensko-maďarskej historickej komisii.
Osobitná, ale neobyčajne prínosná bola jeho vedecko-popularizačná činnosť a tvorba. V celom rade príspevkov sa venoval základným problémom slovenských dejín v prvej polovici 20. storočia,
diplomatickému vývoju v strednej Európe a slovensko-maďarským
vzťahom a komplikáciám v ich vzájomných vzťahoch.

Dňa 15. novembra t. r zomrel vo veku 80 rokov významný slovenský historik, jeden zo zakladateľov všeobecných dejín na Slovensku, PhDr. Ladislav Deák, DrSc., rodák z Markoviec (*13. 1. 1931).
Vo svojej rozsiahlej vedeckej tvorbe na pôde Slovenskej akadémie
vied – od roku 1962 v Ústave dejín európskych socialistických krajín a od osemdesiatych rokov v Historickom ústave SAV – rozpracoval problémy diplomatického vývoja v Európe, Podunajsku, na
Balkáne a v zahraničnej politike Juhoslávie v 30. rokoch minulého
storočia. Výsledky vedeckého výskumu publikoval v spoluautor- Historický ústav SAV
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Slovenská slavistika po roku 1993

Koordinovaný a projektovaný výskum

>

V dňoch 26. – 28. októbra sa v sídle Slavistického
ústavu Jána Stanislava SAV a Slovenského komitétu slavistov na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave
uskutočnil Prvý kongres slovenských slavistov na
tému Slovenská slavistika po roku 1993. Kongres si stanovil za cieľ zhodnotiť doterajšie výsledky interdisciplinárnych slavistických výskumov a načrtnúť možnosti ďalšieho zintenzívnenia
komplexného interdisciplinárneho slavistického
výskumu. Motív na zorganizovanie kongresu vyplynul z aktuálnych „trendov“ determinovaných
rizikami stability ekonomických faktorov.
Hoci sa všeobecne konštatuje nepriaznivá situácia v podpore základného vedeckého výskumu na všetkých úrovniach slovenskej inštitucionalizovanej vedy, osobitne slovenská slavistika
túto skutočnosť prežíva kontinuitne, hoci práve
základný interdisciplinárny slavistický výskum
patrí k tým vedným disciplínam, ktoré z hľadiska
filologického, historického, spoločenskovedného
i v oblasti výskumu kultúry prináša významné
výsledky ako východisko pre naše terajšie i budúce poznanie.
Na rokovaniach sa účastníci kongresu osobitne venovali viacerým otázkam fungovania
slovenskej slavistiky. Konštatovalo sa, že slavistický výskum na Slovensku sa buduje a naďalej
sa má budovať ako koordinovaný, systematický
a projektovaný výskum, ktorý umožňuje pokryť
široko vnímané spektrum výskumných úloh,
pričom prepojenie viacerých vedných disciplín
zohráva strategickú rolu pri interdisciplinárnom

výskume i pri prezentácii spoločensky či politicky
aktuálnych tém. Jazyk, dejiny, literatúra, etnológia a kultúra sa v rámci slavistického výskumu
orientujú najmä na vzťahy slovenského jazyka
a kultúry k slovanským i neslovanským jazykom
a kultúram a predstavujú Slovensko ako celok
jedinečný nielen svojím obsahom, ale predovšetkým ako prirodzená, formujúca a neoddeliteľná
súčasť slovanského, európskeho i medzinárodného kultúrneho priestoru. Vedeckovýskumná a vedecko-koordinačná činnosť v rámci slovenskej
slavistiky vyplýva z úzkej spolupráce so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV a Slovenským
komitétom slavistov. Významný podiel na rozvoji
slovenskej slavistiky má teda inštitucionalizovaný základný slavistický výskum v Slovenskej akadémii vied a na vysokoškolských pracoviskách.
Pravidelne organizované medzinárodné slavistické zjazdy (v roku 2013 sa uskutoční 15. medzinárodný zjazd slavistov v bieloruskom Minsku)
umožňujú prezentovať výsledky slovenského slavistického bádania na svetovej úrovni.
V centre slovenského slavistického výskumu
je od samého začiatku slovenčina vo vzťahoch k
slovanskému i neslovanskému jazykovému a kultúrnemu kontextu. Ani dnes takéto ponímanie
nie je minulosťou či prežitkom; je to trvalá a aktuálna téma, ktorá je súčasťou komplexného a interdisciplinárneho bádania. Takto sa slovenská
slavistika prijíma aj v medzinárodnom kontexte.
Slovenská slavistika vychádza z potreby skúmať
vlastnú identitu nie ako výsledok globalizačných

či integračných mechanizmov, ale ponúka komplexný pohľad na parciálne otázky vývinu slovenského jazyka a kultúry v korelácii či vo vzťahoch
so slovanským i neslovanským prostredím.
Niekoľko konštatovaní z rokovania
kongresu:
Prioritou slovenskej slavistiky je interdisciplinárny model základného výskumu a prezentácia získaných výsledkov v domácom i medzinárodnom
kontexte. Komplexný pohľad na parciálne otázky
vývinu slovenského jazyka a kultúry v korelácii či
vo vzťahoch so slovanským i neslovanským prostredím sú súčasťou výskumnej identity slovenskej slavistiky. Interdisciplinárny slavistický pohľad v kontexte poznávania slovensko-slovanských i slovensko-neslovanských vzťahov umožňuje identifikovať
a interpretovať vývinové i aktuálne dimenzie rozvoja slovenského kultúrneho vedomia a poukázať
tak na trvalý prínos slovenskej kultúry do kontextu
európskej kultúry a civilizácie. Na Prvom kongrese
slovenských slavistov sa zároveň konštatovalo, že
takýto výskum v slovenskom kultúrnom prostredí
utvára obraz o nás samých a preto je nevyhnutné ho naďalej napĺňať v aktuálnych vedeckovýskumných zámeroch ako prioritný program. Aj
vzhľadom na integračné či interkultúrne európske
procesy môže tieto výskumné okruhy kompetentne
formulovať naša, slovenská slavistika.
P. Z.

31. zasadnutie Predsedníct va SAV
Predsedníctvo SAV



prerokovalo:
 zásady rozdelenia rozpočtu SAV na rok 2012,
 rozpis fondu na opravy a údržbu,
 výsledky konkurzu o najlepších absolventov
doktorandského štúdia a použitie podporného fondu Štefana Schwarza;



schválilo:
 Osnovu Výročnej správy o činnosti SAV za rok
2011, osnovu Správy o činnosti organizácie
SAV za rok 2011 a harmonogram prípravy Výročnej správy o činnosti SAV za rok 2011,
 Etický kódex SAV,
 Smernicu o povinnosti organizácií SAV odovzdávať výstupy vlastnej edičnej činnosti
Ústrednej knižnici SAV,
 Edičný plán neperiodických publikácií SAV
2011/II.,
 Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Archeologického ústavu SAV,
 Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Botanického ústavu SAV,
 Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Ústredného
archívu SAV,
 Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Správy účelových zariadení SAV,
 Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Prognostického ústavu SAV,
 Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Elektrotechnického ústavu SAV,
 Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Geologického ústavu SAV,
 Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Ústrednej
knižnice SAV,

udelilo:
 čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologických
vedách RNDr. Antonovi Krištínovi, DrSc., pri
príležitosti jeho životného jubilea;




zmenu v zložení Komisie SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov,
doplnenie Komisie SAV pre ekonomické otázky,
zmenu v zložení akreditačných komisií I. a III.
oddelenia vied SAV,
návrhy na externých hodnotiteľov hodnotiacich panelov;
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vymenovalo:
prof. MUDr. Iwara Klimeša, DrSc., do funkcie
riaditeľa Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV s účinnosťou od 1. 12. 2011 na obdobie 4 rokov;
 PhDr. Mateja Ruttkaya, CSc., do funkcie riaditeľa Archeologického ústavu SAV s účinnosťou od 1. 2. 2012 na obdobie 4 rokov;





vzalo na vedomie:
informáciu o vyhodnotení pripomienok SAV k
materiálu Akčný plán plnenia Stratégie Fénix 1
zo strany MŠVVaŠ SR,
 informáciu o organizačnom zabezpečení
stretnutia predstaviteľov Akadémií V4 v Smoleniciach v dňoch 29. – 30. 11. 2011,
 informáciu o ukončení činnosti ubytovne organizácií SAV v Košiciach k 30. 11. 2011,
 prehľad o využívaní KC Academia Stará Lesná,
 správu zo zahraničnej služobnej cesty R. Imricha z 59. zasadnutia Stáleho výboru pre me







3. 11. 2011

dicínske vedy (EMRC) Európskej nadácie pre
vedu (ESF), ktoré sa konalo 29. – 30. 9. 2011
vo Francúzsku,
správu zo zahraničnej služobnej cesty I. Hermanovskej zo zasadnutia 3. pracovnej skupiny Fóra členských krajín ESF o evalvácii
výskumu financovaného z verejných zdrojov,
ktoré sa konalo 4. 10. 2011 vo Veľkej Británii,
správu zo zahraničnej služobnej cesty J. Barančíka zo zasadnutia pracovnej skupiny
(WG) a medzinárodnej koordinačnej skupiny
(Transnational Coordination Team – TCT)
a medzinárodného projektu MNT-ERA. NET
II, ktoré sa konalo 12. – 15. 10. 2011 na Cypre,
správu zo zahraničnej služobnej cesty Ľ. Falťana z podujatia pri príležitosti 40. výročia
založenia Akadémie vied a umení republiky
Čierna Hora, ktoré sa konalo 13. – 16. 10.
2011 v Čiernej Hore,
správu zo zahraničnej služobnej cesty Ľ. Falťana z pracovného stretnutia Developing Bio-based Economy – Contributions and Needs of
the Danube Region, ktoré sa konalo v dňoch
17. – 18. 10. 2011 v Bruseli,
správu zo zahraničnej cesty Ľ. Falťana zo zasadnutia ministrov školstva krajín strednej
a juhovýchodnej Európy, ktoré sa konalo 18.
– 19. 10. 2011 v Terste,
správu zo zahraničnej služobnej cesty J. Lapina zo zasadnutia HLSPG (High Level Space
Policy Group – Skupina na vysokej úrovni pre
vesmírnu politiku EÚ), ktoré sa konalo 24. 10.
2011 v Bruseli.

Antonia Štaffová

Fotogaléria z Týždňa vedy a techniky
Počas Týždňa vedy a techniky 2011 sa návštevníci mohli
oboznámiť aj s pracoviskami a výskumnými výsledkami, ktoré
dosahuje Slovenská akadémia vied. Dni otvorených dverí sa
uskutočnili vo viac ako 45 organizáciách Slovenskej akadémie
vied. Do niektorých sme zavítali s našimi spolupracovníkmi
fotoreportérmi.
Foto: V. Šmihula (4), F. Tisovič (2), K. Čižmáriková (1)

Chemický ústav SAV – mladých návštevníkov zaujal výklad
doc. Ladislava Petruša.

Ústav divadelnej a filmovej vedy – o aktivitách pracoviska
informuje jeho riaditeľka Dagmar Podmaková.

Deň otvorených dverí vo Fyzikálnom ústave SAV.

Elektrotechnický ústav SAV – o výskumných aktivitách ústavu
informuje riaditeľ pracoviska Karol Fröhlich.

Účastníci Dňa otvorených dverí v Prognostickom ústave SAV.

V Ústave pre výskum srdca SAV sa návštevníci dňa otvorených
dverí dozvedeli aj čo-to o práci zdravotníckych záchranárov.

Tretiaci z biligválneho Evanjelického gymnázia J. A. Komenského
na Škultétyho ulici v Košiciach rýchlo stratili strach a odpor voči
hadom.
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