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Vo výstavných priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave sa 
23. septembra uskutočnila v rámci tradičnej vedeckej šou Noc výskumníka ďalšia z pra-
videlných Vedeckých cukrární pre žiakov stredných škôl, tentoraz s účasťou predsedu SAV 
prof. Jaromíra Pastoreka (sedí štvrtý zľava), dlhoročného bývalého predsedu SAV prof. 
Štefana Lubyho (prvý sprava) a ďalších vedeckých pracovníkov, ktorí mladým návštevní-
kom priblížili podstatu a význam vedeckej práce. Foto: Vladimír Šmihula

Pri príležitosti svojho životného jubilea prevzal riaditeľ Ústavu experimentálnej endokrino-
lógie SAV prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc., (vpravo) Zlatú medailu SAV, ktorú mu Predsed-
níctvo SAV udelilo za osobitné tvorivé výkony v oblasti biomedicínskeho výskumu, ktorými 
systematicky dlhodobo prispievajúcimi k zviditeľňovaniu Slovenska v medzinárodnom 
meradle. Na slávnostnom stretnutí pracovníkov ústavu mu ju odovzdal predseda SAV prof. 
Jaromír Pastorek. Foto: Vladimír Šmihula

Slovenské národné múzeum na Vajanského nábreží 2 v Bratislave v spolupráci so Sloven-
skou akadémiou vied, občianskym združením RIO 21 Centrum a s podporou z prostried-
kov grantu APVV pripravilo v koncepcii kurátora Júliusa Rosu pri príležitosti Medzinárod-
ného roka chémie výstavu Chémia pre život, pre budúcnosť. Expozícia je interaktívna, a tak 
sa mladí návštevníci i široká verejnosť môžu so všetkými exponátmi pohrať a aktívne od-
haľovať tajomstva chémie. Výstava potrvá do 23. decembra 2011. Foto: Ferdinand Tisovič
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Objavovanie nepoznaného: veda – výskum fotoaparátom bola aj snímka Aleša Kučeru 
z Astronomického ústavu SAV, nazvaná Pozor na oči! Je to zaber zo slnečnej 
veže Vacuum Tower Telescope umiestnenej na Observatorio del Teide, Izana, 
ostrov Tenerife na Kanárskych ostrovoch, kde pracovníci AsU SAV pravidelne 
pozorujú Slnko s veľkým priestorovým rozlíšením pre účely fyzikálneho výsku-
mu slnečnej atmosféry. | Na zadnej strane obálky: Zátišie z tohtoročného 
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Akadémie vied zo Slovenska a Česka rokovali v Libliciach

O t á z k y  s p o l o č n é h o  z á u j m u
Konferenčné centrum Akadémie vied Českej 
republiky – Zámok Liblice – hostilo v dňoch 
3. – 4. októbra stretnutie vedení Akadémie 
vied ČR a Slovenskej akadémie vied na če-
le s ich predsedami prof. Jiřím Drahošom 
a prof. Jaromírom Pastorekom. Vzťahy me-
dzi oboma inštitúciami sú veľmi blízke vďaka 
historickej tradícii a každoročné stretnutia 
ich predstaviteľov majú neformálny a otvo-
rený ráz. Delegácie sa navzájom informujú 
o svojich problémoch i úspechoch, vymieňa-
jú si poznatky z dôležitých oblastí spoločné-
ho záujmu a hľadajú spoločné stanoviská.

Na programe tohtoročného rokovania 
bola výmena poznatkov o financovaní vedy 
a výskumu a o postavení a zapojení v Eu-
rópskom výskumnom priestore (European 
Research Area – ERA). Veľkú pozornosť 
účastníci venovali skúsenostiam a výsled-
kom tohtoročného hodnotenia vedeckých 
organizácií. Ďalšou diskutovanou témou 
bola spolupráca akadémií vied v rámci Vy-
šehradskej štvorky vrátane návrhu tém na 
budúce stretnutie akadémií vied krajín V4, 
ktoré sa uskutoční 29. – 30. novembra 
t.r. v Kongresovom centre Slovenskej aka-
démie vied Smoleniciach.

Po skončení rokovania v Libliciach obe 
delegácie odišli do Nelahozevsi, kde si pre-
zreli interiéry zámku a pri obede pokračo-
vali v neformálnych rozhovoroch. Na záver 
pobytu účastníci navštívili Pamätník Anto-
nína Dvořáka v jeho rodnom dome.

Za Akadémiu vied ČR sa na rokovaní 
zúčastnila delegácia v zložení prof. Jiří Dra-

hoš (predseda AV ČR), prof. Jaroslav Pánek 
(podpredseda AV ČR pre III. vednú oblasť), 
členovia Predsedníctva Akademickej rady 
AV ČR Petr Bobák a prof. Petr Ráb, členovia 
Akademickej rady AV ČR – predseda Rady 
pre zahraničné styky prof.  Jan Palouš, Vla-
dimír Nekvasil a Ivana Laiblová Kadlecová, 
ako aj riaditeľka Odboru medzinárodnej 
spolupráce Veronika Palečková, ktorá toto 
stretnutie organizačne zabezpečovala).

Zo Slovenskej akadémie vied sa na ro-
kovaní zúčastnili predseda SAV prof. Jaro-

mír Pastorek, predseda I. komory Snemu 
SAV Karol Iždinský, podpredsedovia SAV 
Viera Rosová, Eva Majková, prof. Daniela 
Ježová, doc. Albert Breier, Ľubomír Falťan, 
ďalej člen Predsedníctva SAV a predseda jej 
Akreditačnej komisie prof. Peter Samuely 
a vedúca sekretariátu predsedu SAV Anto-
nia Štaffová.

Miluše Vyhnanovská | Kancelář AV ČR
Foto: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

(Fotoreportáž zo stretnutia akadémií vied na 3. strane obálky.)

K DELEGÁCII SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED SA PRIHOVÁRA PREDSEDA AKADÉMIE VIED ČR PROF. JIŘÍ DRAHOŠ.

A k a d é m i a  v i e d  n a  p o m o c 
p o l i t i k e
Predseda Akadémie vied ČR prof. Jiří Dra-
hoš a predseda Senátu Parlamentu ČR 
Milan Štěch podpísali 21. júla 2011 Memo-
randum o stálej konferencii medzi Senátom 
PČR a AV ČR. Akadémia vied ako významná 
súčasť českej vedy a výskumu ponúka Se-
nátu potenciál odborného garanta v rámci 
stálej konferencie, platformy, ktorá vytvára 
priestor na medziinštitucionálnu komuni-
káciu na témy vedy, výskumu a inovácií vo 

verejnom priestore. Spolupráca sa bude od-
víjať v súčinnosti s ďalšími vedeckými a vý-
skumnými inštitúciami, a to predovšetkým 
s vysokými školami. Zmyslom je hľadať širší 
kontext aktuálnych problémov, pochopiť 
ich príčiny a nájsť možné riešenia.

V praktickej rovine memorandum pod-
porí rozvíjanie kontaktov medzi vedecký-
mi, vzdelávacími, hospodárskymi a ďalší-
mi organizáciami a vedeckou spoluprácou 

medzinárodného charakteru. Obe strany sa 
dohodli aj na príprave seminárov k vedec-
kým otázkam, ktoré sú pre českú spoloč-
nosť významné. „Ide o prelomovú dohodu. 
V mnohých oblastiach – od spoločenských 
a ekonomických tém až po otázky ekológie 
a energetiky – môže Akadémia politikom 
pomôcť,“ zdôraznil predseda Akadémie 
vied ČR prof. Jiří Drahoš.
(Akademický bulletin 9, 2011)
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Tradičná vedecká show Noc výskumní-
ka 2011 – projekt Európskej komisie za-
meraný na priblíženie vedy a vedeckých 
pracovníkov verejnosti – sa uskutočnila 
už po siedmy raz. Slovensko sa do pro-
jektu zapojilo piatykrát. V tomto roku sa 
podujatie nieslo v znamení motta: Vedci 
sú medzi nami – Researchers are among 
us. Slovenská akadémia vied sa do Noci 
výskumníka 2011 zapojila v Bratislave, 
Košiciach, v Banskej Bystrici a Tatranskej 
Lomnici.

Objavovanie nepoznaného

Bratislavský Avion patril vedcom v piatok 
23. septembra t. r. už od predpoludňajších 
hodín, no viaceré svoje aktivity SAV reali-
zovala aj na pôde Slovenského národného 
múzea na Vajanského nábreží a v Centre ve-
decko-technických informácií SR či v areáli 
SAV na Patrónke v Bratislave.

V priestoroch Prírodovedného múzea  
SNM bola v rámci Noci výskumníka verni-
sáž veľmi zaujímavej výstavy pod názvom 
Chémia pre život, pre budúcnosť. Organizá-
tori, Prírodovedné múzeum SNM a Sloven-
ská akadémia vied, ju venovali Medziná-
rodnému roku chémie.

Slovenské národné múzeum v Bratisla-
ve na Vajanského nábreží v rámci podujatia 
Noc výskumníka 2011 pripravilo v spoluprá-
ci so Slovenskou akadémiou vied aj ďalšie 
podujatia. V „Objavovni“ SNM – Prírodoved-
ného múzea na tému Život s vedou vystúpi-
li prof. Silvia Pastoreková z Virologického 
ústavu SAV, ktorá hovorila o práci oddelenia 
molekulárnej medicíny, o svojom výskume 
i o životnej dráhe i skúsenostiach. Člen Pred-
sedníctva SAV Igor Túnyi z Geofyzikálneho 
ústavu SAV a Vojtech Rušin z Astronomic-
kého ústavu SAV diskutovali s návštevníkmi 

múzea o najzaujímavejších vedeckých vý-
sledkoch svojej práce i o problémoch, s kto-
rými sa pri nej stretávajú. A napokon prof. 
Pavol Šajgalík z Ústavu anorganickej chémie 
SAV oboznámil návštevníkov podujatia s ne-
zničiteľnými materiálmi na každý deň.

Vo vstupnej hale pred jedálňou v areáli 
SAV na Patrónke v ten istý deň podpred-
sedníčka SAV Viera Rosová otvorila výstavu 
fotografií pod názvom Objavovanie nepo-
znaného: veda – výskum fotoaparátom. Au-
tormi fotografií sú vedeckí pracovníci SAV. 
Výberová komisia mala k dispozícii 620 fo-
tografií a na panely sa dostalo 52 snímok, 
ktorými autori nadviazali na dobrú skúse-
nosť a ohlas fotografickej výstavy z pred-
chádzajúcich rokov. Pracovníci SAV tak 
dokumentujú svet vedy, ale svoje miesto si 
našli aj fotografie z ciest za vedou a pozna-
ním takmer z celého sveta. „Objavili sme, 
že medzi sebou máme skutočne vnímavých 
ľudí, ktorí dokážu zachytiť krásnu prírodu, 
život ľudí nielen doma, ale aj v rôznych čas-
tiach sveta, ale aj zobraziť výsledky svojej 
práce v mikrosvete i makrosvete,“ povedala 
v príhovore V. Rosová.

Veda na strane človeka

 V priestoroch Centra vedecko-technických 
informácií SR už v predchádzajúcich dňoch 
otvorili výstavu Akadémie vied ČR pod ná-
zvom Věda na vaší straně, ktorá približuje 
objavy a úspechy vedeckých tímov verej-
ných výskumných inštitúcií AV ČR (potrvá 
do 30. novembra t.r.).

Priamo vo výstavných priestoroch sa 
predpoludním 23. septembra uskutočnila 
ďalšia z pravidelných „Vedeckých cukrární“ 
pre žiakov stredných škôl, tentoraz s účas-
ťou predsedu SAV prof. Jaromíra Pastore-
ka, dlhoročného bývalého predsedu SAV 

prof. Štefana Lubyho a dvoch mladších 
vedcov Petra Oslanca z Ústavu materiálov 
a mechaniky strojov SAV a Petra Kuderja-
vého z Technickej univerzity v Košiciach. 
Mladých návštevníkov mimoriadne zauja-
la najmä obrazová prezentácia prof. Šte-
fana Lubyho na tému vedeckých objavov 
posledného polstoročia, ktoré od základu 
zmenili svet, ale aj bezprostredný príhovor 
súčasného predsedu SAV, v ktorom priblížil 
chlapcom a dievčatám podstatu a význam 
vedeckej práce.

Vedecká show vyvrcholila v podvečer-
ných hodinách v bratislavskom obchod-
nom centre Avion. Už od predpoludňajších 
hodín sa návštevníci mohli v tematických 
stánkoch pracovísk SAV, univerzít a iných 
vedecko-výskumných organizácií či prie-
myselných spoločností oboznamovať s naj-
novšími zaujímavými poznatkami vedy 
a výskumu, vyskúšať si atraktívne vedecké 
experimenty, spoznávať vedeckých pracov-
níkov s ich prácou aj starosťami... V polud-
ňajších hodinách si jednotlivé expozície 

Noc výskumníka prilákala malých aj veľkých...

V e d a  a  v e d c i  m e d z i  n a m i

MINISTER EUGEN JURZYCA (VPRAVO) V STÁNKU FYZIKÁLNEHO ÚSTAVU SAV, 

VEDĽA PODPREDSEDNÍČKA SAV EVA MAJKOVÁ.

NA PÓDIU SA K NÁVŠTEVNÍKOM PRIHOVÁRA PODPREDSEDNÍČKA SAV VIERA 

ROSOVÁ.

V „OBJAVOVNI“ SNM – PRÍRODOVEDNÉHO MÚZEA 

NA TÉMU ŽIVOT S VEDOU VYSTÚPILA AJ PROF. SILVIA 

PASTOREKOVÁ Z VIROLOGICKÉHO ÚSTAVU SAV.
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prezrel aj minister školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Eugen Jurzyca.

Samozrejme, najväčší záujem návštev-
níkov pritiahli stánky, v ktorých vedeckí 
pracovníci predvádzali svoje výskumy, tra-
dičným vystúpením však bol aj koncert Na-
ivného jazzu či ďalšie umelecké vystúpenia. 
Najmä deti si prišli na svoje množstvom súťa-
ží, ktoré organizoval zabávač Vlado Voštinár, 
no o nič neprišli ani dospelí. Diplomy a oce-
nenia prevzali víťazi celoslovenskej výtvar-
nej súťaže pre školákov aj študentov, príťažli-
vú odmenu – astronomický ďalekohľad – zís-
kal tesne pred polnocou aj víťaz súťaže pod 
názvom Dobrodružná cesta labyrintom vedy.

V popoludňajších hodinách v priesto-
roch dvoch priľahlých kaviarní a prednáško-

vej miestnosti sa návštevníci mohli stretnúť 
a besedovať s významnými vedcami zo Slo-
venskej akadémie vied. Medicínske témy sa 
striedali s prírodovednými, historickými či 
umenovednými – skrátka, na svoje si mohli 
prísť záujemcovia zo všetkých vedných ob-
lastí...

Podujatie sa začalo v predpoludňajších 
hodinách a skončilo sa o polnoci.

Úspešná košická noc

Tradičná vedecká show v piatok 23. sep-
tembra prilákala množstvo návštevníkov aj 
do košického obchodného centra Optima 
a CVČ Domino.

Košická Optima rovnako ako vlani patri-
la vedcom už od rána, keď inštalovali svoje 
stánky, ťahali káble pre rôzne prístroje, len 
aby mohli zvedavcom bez rozdielu veku 
a povolania prezentovať, že aj veda môže 
byť zaujímavá. Početný organizačný štáb 
Festivalu vedy pod vedením Eduarda Kla-
divu z Ústavu experimentálnej fyziky SAV 
v Košiciach širokej verejnosti prakticky 
predviedol, na čom už niekoľko mesiacov 
vopred pracoval. V rozhlasových spotoch, 
na bilboardoch, na webe i v novinách lákal 
záujemcov o vedu i hru, aby sa prišli pre-
svedčiť, akú vodu pijeme, ako pracuje ľud-
ský mozog, ako vyzrieť na parazity, mohli 
čarovať s dusíkom, „prečítať si“ Živé knihy, 
pozorovať Slnko či správanie sa sladkostí vo 
vákuu, obdivovať „zježenie“ magnetických 
kvapalín, mapu nerastov na Slovensku, do-
zvedieť sa, ako ochrániť svoj vynález a pa-
tent, ako namlieť múku či objaviť kostru 
z doby bronzovej, pozrieť si prostredníc-
tvom videomostu operáciu človeka i urých-
ľovač častíc LHC a množstvo iných lákadiel. 
To všetko aj ešte všeličo iné pripravili košic-
kí pracovníci SAV na celý deň. Ďalšie atrak-
cie a zaujímavosti ponúkli ich spolupra-

V EXPOZÍCII VÝSTAVY OBJAVOVANIE NEPOZNANÉHO: VEDA – VÝSKUM 

FOTOAPARÁTOM V AREÁLI SAV NA BRATISLAVSKEJ PATRÓNKE.

MODERÁTORKA „VEDECKÝCH KAVIARNÍ“ VIERA MICHALIČOVÁ POČAS BESEDY 

S RIADITEĽKOU PROGNOSTICKÉHO ÚSTAVU SAV EDITOU NEMCOVOU (CELKOM 

VPRAVO).

V STÁNKU ÚSTAVU 

ANORGANICKEJ CHÉ-

MIE SAV V TEJTO CHVÍLI 

INFORMUJE RIADITEĽ 

ÚSTAVU PROF. PAVOL 

ŠAJGALÍK.

STÁNOK TECHNOLO-

GICKÉHO INŠTITÚTU 

SAV – DRUHÝ ZĽAVA 

JEHO RIADITEĽ MARIÁN 

JANEK.

V STÁNKU ÚSTAVU MA-

TERIÁLOV A MECHANIKY 

STROJOV SAV, VĽAVO 

RIADITEĽ ÚSTAVU FRAN-

TIŠEK SIMANČÍK.
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Ocenenia z výstavy Slovmedica

Z l a t é  I n c h e b y  c h e m i k o m  a  f y z i k o m
V dňoch 22. – 24. septembra sa SAV predstavila na bratislavskej 
výstave Slovmedica. Hlavným cieľom jej 13. ročníka bolo vytvoriť 
aktuálny prehľad o nových zdravotníckych technikách, technológi-
ách, prístrojoch, ktoré denne pomáhajú zdravotníkom v ich nároč-
nej práci. Súbežná výstava Non-Handicap bola venovaná prístro-
jom a pomôckam pre zdravotne postihnutých ľudí. Spolu s ďalšou 

ZLATÚ INCHEBU 2011 ZA NEPRÍTOMNÉHO PETRA WEISA PREVZALA JEHO KO-

LEGYŇA KATARÍNA GMUCOVÁ, VEDĽA NEJ (DRUHÝ SPRAVA) PETER MAGDOLEN 

Z CHEMICKÉHO ÚSTAVU SAV. VĽAVO A VPRAVO ČLENOVIA PREDSEDNÍCTVA SAV 

DOC. LADISLAV PETRUŠ A IGOR TÚNYI. Foto: Tomáš Jakubík

výstavou pod názvom Slovenské dentálne dni v trojici znamenajú 
najvýznamnejšie podujatie svojho druhu na Slovensku.

V priestoroch bratislavskej Incheby SAV vystavovala v osobit-
nom stánku a možno povedať, že bola mimoriadne úspešná. Zlatú 
Inchebu 2011 získal projekt zameraný na využitie nanotechnológií 
pri štúdiu transportných javov cez bunkové membrány v oblasti ge-
nomiky, ktorého spoluriešiteľmi sú Tokijský technologický Inštitút, 
Akadémia vied Čínskej ľudovej republiky a Slovenská akadémia 
vied. Cena bola udelená kolektívu: Mitsumasa Iwamoto, Wei Ou-
-Yang, Tetsuya Yamamoto (Tokyo Institute of Technology), Martin 
Weis (Fyzikálny ústav SAV) a Zhong-can Ou-Yang, Fei Liu (Chi-
nese Academy of Sciences). Práca je významná tým, že sa podieľa 
na interdisciplinárnej oblasti bionanotechnológií a vnáša poznat-
ky o štruktúre biomembrán do problematiky transportu liečiv cez 
membránu. Štúdium usporiadania a polarizácie je premostením 
mikroskopického prístupu molekulárnej biológie a makroskopic-
kého prístupu lekárskej fyziky.

Ďalšiu Zlatú Inchebu 2011 za nové chemické technológie vo 
farmaceutickom priemysle získal exponát L(+)-ribóza – syntetický 
sacharid z Chemického ústavu SAV. Ide o synteticky pripravený sa-
charid, ktorý má hlavné využitie vo farmácií ako aktívna substan-
cia pre virostatiká. Vyrába sa na základe tzv. Bílikovej reakcie, kto-
rá bola objavená v Chemickom ústave SAV, vo veľkom balení pre 
odberateľov v EÚ a USA.

V. Š.

covníci z Univerzity P. J. Šafárika, Centra 
voľného času Domino na Popradskej ulici, 
Ekonomickej univerzity, RWE IT Slovakia s. 
r. o., Regionálneho centra mládeže a z ďal-
ších pracovísk. Organizátori sľubovali, že to 
bude „bomba“. Aj bola!

Dobrodružstvo aj zábava

Od 10. hodiny predpoludním až do hlbokej 
tmy košickí vedci predvádzali, že veda vie 
byť zábavná, dobrodružná aj pútavá. Fes-
tival vedy oficiálne odštartovali člen Pred-
sedníctva SAV prof. Peter Samuely (UEF 
SAV) a prorektor Univerzity P. J. Šafárika 
v Košiciach prof. Juraj Černák. Ukázalo sa, 
že dobrá a včasná propagácia, spolupráca 
so školami a najmä zaujímavé pokusy, ex-
perimenty, prednášky, diskusie a expozície 
dokážu pritiahnuť ľudí rôzneho veku, aby 
sa na vlastné oči, vlastné ruky a odvážnejší 
aj na vlastnej koži presvedčili, ako sa robia 
vedecké pokusy, a hrali sa s vedcami. Ma-
lých odvážlivcov, ktorí sa zapojili do orien-
tačného behu po stánkoch, kde za správnu 
odpoveď mali získať pečiatku, každú hodi-
nu odmeňovali rôznymi darčekmi – logic-
kými, vedeckými aj normálnymi hračkami.

Po 14. hodine v multikine Cinemax ne-
premietali žiadne thrilery, ale tím mimo-
riadne úspešného projektu Hodina vedy na 
čele s jeho hlavným koordinátorom Pavlom 
Szabom  (ÚEF SAV) pripravil cyklus pred-
nášok pre verejnosť. Zvedavci sa mohli pý-
tať na to, ako komunikuje embryo, či môže 
človeka zabiť obyčajný komár, kde žili naši 
prví predkovia na východnom Slovensku, či 
ovládame my jazyk alebo on nás, či možno 
vtesnať futbalové ihrisko do gramu látky, čo 
nás čaká v umelej inteligencii, aké je mo-
derné baníctvo, čo sú to inteligentné budo-
vy aj všeličo o autoelektronike.

V Centre voľného času Domino od 16. ho -
diny rozbehla partia nadšencov okolo Pet-
ra Kaňuka (CVČ) a Rudolfa Gálisa (PrF 
UPJŠ) spolu s členmi astronomického klubu 
Pallas osemhodinový maratón pozorova-
nia Slnka, po zotmení zasa hviezd. Súčas-
ťou bola aj vernisáž výstavy astrofotografa 
Róberta Barsu S ďalekohľadom na cestách.  
Na občerstvenie pamäti pripomíname, že 
Robo, ktorý úspešne pokračuje v štúdiu na 
Technickej univerzite v Košiciach, je držite-
ľom zlatej medaily z I. medzinárodnej olym-
piády v astronómii a astrofyzike v Thajsku 
v roku 2007.

———

Organizátorom Noci výskumníka 2011 bola 
Slovenská organizácia pre výskumné a vý-
vojové aktivity (SOVVA) spolu s EU portá-
lom EurActiv.sk, Slovenskou akadémiou 
vied, v Košiciach sa k nim pridali Univerzita 
P. J. Šafárika, Ekonomická univerzita a ďal-
ší partneri. Projekt bol spolufinancovaný zo 
7. rámcového programu EÚ.

V. Šmihula, F. Tisovič, K. Čižmáriková 
| Foto: Vladimír Šmihula (7), Ferdinand Tisovič (2)

MLADÍ VEDCI PRIPRAVILI PRE DETI SÚŤAŽ SO VZDU-

CHOVÝMI KANÓNMI.
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Zlatá medaila SAV jubilujúcemu prof. Iwarovi Klimešovi

Z a  t v o r i v é  v ý k o n y 
v  b i o m e d i c í n s k o m  v ý s k u m e
V Aule lekárskych ústavov SAV na Vlárskej 
ulici v Bratislave sa 7. októbra t.r. zišli spo-
lupracovníci, priatelia aj rodina nášho vý-
znamného vedca, riaditeľa Ústavu experi-
mentálnej endokrinológie SAV prof. MUDr. 
Iwara Klimeša, DrSc., aby si v slávnostnej 
atmosfére priblížili výsledky jeho vedeckej 
práce pri príležitosti oslávencových šesťde-
siatin. Moderátor podujatia, predseda ve-
deckej rady ústavu Július Brtko, na stretnutí 
privítal predsedu SAV prof. Jaromíra Pasto-
reka, členov Predsedníctva SAV, význam-
ných hostí z univerzít, klinických pracovísk 
aj pracovísk Slovenskej akadémie vied, me-
dzi nimi aj dvoch bývalých predsedov SAV, 
akad. Ladislava Macha a prof. Branislava 
Lichardusa, ktorých vedecká kariéra je spä-
tá s pôsobením v Ústave experimentálnej 
endokrinológie SAV.

Ako v úvodnom príhovore zdôraznil 
prof. Jaromír Pastorek, jubilanta si váži ako 
svojho spolupracovníka pre jeho konštruk-
tívny prístup k riešeniu problémov a vysokú 
erudovanosť na poste riaditeľa ústavu. Zá-
roveň oslávencovi zablahoželal k význam-
nému životnému jubileu aj k udeleniu Zla-
tej medaily SAV za osobitné tvorivé výkony 
v oblasti biomedicínskeho výskumu, ktorý-
mi systematicky dlhodobo prispieva k zvi-
diteľňovaniu Slovenska v medzinárodnom 
meradle. Zároveň vysoko ocenil jeho spolu-
prácu s medicínskymi fakultami našich uni-
verzít a klinickými pracoviskami.

Prof. Jaromír Pastorek spolu s pod-
predsedom SAV doc. Albertom Breierom 
potom za potlesku prítomných slávnostne 
odovzdal Zlatú medailu SAV prof. MUDr. 
Iwarovi Klimešovi, DrSc. V ďalšej časti roko-
vania postupne vystúpili viacerí blízki spo-
lupracovníci a priatelia jubilanta.

Ivan Zahradník z Ústavu molekulárnej 
fyziológie a genetiky SAV z pohľadu dl-
horočného priateľstva od raného detstva 
priblížil život aj záujmy prof. Iwara Klime-
ša. Akad. Ladislav Macho z pozície dlho-
ročného pracovníka ústavu pripomenul 
predovšetkým odbornú prácu a rozsiahlu 
organizátorskú činnosť oslávenca. Kon-
štatoval, že v prvej etape, v rokoch 1975 
– 1980, sa venoval výskumu regulácie sek-
récie glukagónu a rastového hormónu pri 
stresovej záťaži, druhá etapa v osemdesia-
tych rokoch je charakterizovaná skúmaním 
patofyziologických mechanizmov vzniku 
a vývoja inzulinorezistencie v diabete a pri 

JUBILUJÚCI PROF. IWAR KLIMEŠ S RODINOU NA SLÁVNOM SEMINÁRI, PRVÝ ZĽAVA PREDSEDA SAV 

PROF. JAROMÍR PASTOREK.

obezite a napokon v tretej etape od začiat-
ku deväťdesiatych rokov sa venuje genetike 
monogénových foriem diabetu. Položil zá-
klady nového výskumného smeru v oblasti 
diabetológie a porúch metabolizmu, zame-
raného na objasnenie molekulárno-biolo-
gických a genetických podkladov vzniku 
a vývoja diabetu. Založil spoločné laborató-
rium DIABGENE, ktoré je prvým a jediným 
diagnostickým centrom pre monogénne 
formy cukrovky, obezity, hyperinzulizmu 
a ďalších ochorení na Slovensku. Toto labo-
ratórium dokázalo zmapovať doteraz vôbec 
nepoznaný výskyt rôznych foriem novoro-
deneckej cukrovky na Slovensku, čo násled-
ne umožnilo vypočítať presnú incidenciu 
novorodeneckej cukrovky na svete. Prof. 
Iwar Klimeš objasnil a klinicky overil prin-
cípy farmako-genomického odporúčania 
na zmenu liečenia tohto ochorenia na Slo-
vensku. Je autorom vyše 170 prác v odbor-
ných časopisoch, autorom či spoluautorom 
piatich monografií, troch učebníc endokri-
nológie, resp. diabetu, editorom štyroch 
zborníkov zo sympózií. Viaceré poznatky, 
ku ktorým výskumom dospel, sú originálne 
aj v celosvetovom meradle, čoho výsledkom 
je rozsiahly medzinárodný ohlas v podo-
be viac ako 1 700 citácií v ISI sledovaných 
časopisoch a monografiách. Samozrejme, 
bol a je riešiteľom mnohých výskumných 
projektov, členom viacerých domácich aj 

medzinárodných odborných spoločností, 
účastníkom aj organizátorom viacerých 
významných medzinárodných vedeckých 
konferencií, získal viacero prestížnych oce-
není.

V ďalšej časti programu s pozdravmi 
vystúpili blízki spolupracovníci jubilanta 
– predsedníčka Slovenskej endokrinologic-
kej spoločnosti prof. Ivica Lazúrová, pred-
nosta I. internej kliniky JLK UK v Martine 
prof. Marián Mokáň, prednosta V. internej 
kliniky v Bratislave prof. Juraj Payer, pred-
sedníčka Českej diabetologickej spoločnos-
ti prof. Tereza Pelikánová, ďalej doc. Jozef 
Michálek z Národného endokrinologického 
a diabetologického ústavu v Ľubochni, pri-
már II. internej kliniky v Bratislave doc. Bo-
ris Krahulec, emeritný prednosta Internej 
kliniky Baťovej nemocnice v Zlíne prof. Ja-
roslav Rybka a rektor City University prof. 
Branislav Lichardus. Krátkymi prívetmi ju-
bilanta pozdravili aj jeho ďalší spolupracov-
níci či bývalí žiaci – prodekanka LF UK doc. 
Daniela Ostatníková, dekan FaF UK doc. 
Ján Kyselovič, vedecký tajomník Slovenskej 
komisie pre udeľovanie vedeckých hodností 
prof. Jozef Klimko, ďalej prof. Fedor Šimko 
z LF UK a vedúca Laboratória diabetu a po-
rúch metabolizmu Ústavu experimentálnej 
endokrinológie SAV Daniela Gašperíková.

Vladimír Šmihula | Foto V. Š.
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ODSTUPUJÚCI PREDSEDA SLOVENSKEJ ASTRONOMICKEJ SPOLOČNOSTI JURAJ 

ZVERKO (VĽAVO) BLAHOŽELÁ NOVÉMU PREDSEDOVI LADISLAVOVI. HRICOVI 

(VPRAVO).

V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici sa 22. – 23. septembra 
t. r. zišlo vyše 30 zástupcov astronomickej obce z celého Slovenska 
na odbornej konferencii, v rámci ktorej sa konal už 16. zjazd Slo-
venskej astronomickej spoločnosti pri SAV.

A s t r o n ó m o v i a  r o k o v a l i

Ocenenie SAV pre prof. Roberta Danzera

O d  v ý s k u m u  k  i n o v á c i á m

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Ústa-
vu materiálového výskumu SAV v Košiciach 
19. septembra t.r. malo osobitý charak-
ter. Podpredseda SAV Juraj Lapin na ňom 
odovzdal prof. Dr. Robertovi Danzerovi, 
PhD., z Rakúska Čestnú plaketu SAV Aurela 
Stodolu za zásluhy v technických vedách.

Nájsť voľný termín v kalendári profesora 
Danzera bolo dosť zložité. Nakoniec vede-
nie ústavu využilo jeho prítomnosť v pozícii 

PROF. DR. ROBERT DANZER, PHD.

oponenta na obhajobe doktorandskej práce 
Petra Tatarka... So svojimi znalosťami a naj-
novšími poznatkami sa podelil prof. Danzer 
aj s ďalšími zamestnancami ústavu i dokto-
randmi z košických univerzít na odbornej 
prednáške na tému: Mechanické vlastnosti 
vrstevnatých kompozitov.

Prof. R. Danzer, člen Rakúskej akadémie 
vied, je zakladateľom a dlhoročným riadite-
ľom Ústavu konštrukčnej a funkčnej kera-
miky (Institute of Structural and Functional 
Ceramics) na Montanuniversität Leoben 
v Leobene v Rakúsku. Medzi oblasti jeho 
odborného záujmu patria predovšetkým 
problémy creepu a vysokoteplotnej únavy 
materiálov, tepelné šoky a únava, problé-
my lomovej štatistiky krehkých materiálov, 
analýza spoľahlivosti a predikcia životnosti, 
ale aj kvantovej optiky. Ako hosťujúci profe-
sor pôsobil na viacerých pracoviskách v Čí-
ne, Brazílii a v Nemecku. Profesor Danzer je 
autorom a spoluautorom vyše 230 originál-
nych vedeckých prác. O ich kvalite  svedčí 
vysoká citovanosť (viac ako 500-krát) a je-
ho h-index = 15. Je držiteľom 6 rakúskych 
a medzinárodných patentov, autorom 
a spoluautorom troch kníh. Je výraznou 
osobnosťou v organizačnej oblasti súvisia-

cej s materiálovým výskumom aj na medzi-
národnej úrovni, aktívnym riešiteľom úloh, 
technickým a vedeckým koordinátorom 
mnohých európskych vedecko-výskumných 
programov a pracovných skupín. 

Ako v laudácii na počesť oceneného 
uviedol riaditeľ ÚMV SAV Peter Ševc, prof. 
Danzer je predstaviteľom pedagogického, 
vedeckého a vývojového  pracovníka, ktorý 
vie prepojiť výskum a doviesť ho až po ino-
vácie s praktickým využitím. Dôkazom to-
ho sú okrem patentov aj spoločné projekty 
s priemyselnými subjektmi v celej Európe. 
Najznámejším príkladom je jeho spoluprá-
ca s firmou Mercedez-Benz, ktorá viedla 
nielen k návrhu úplne novej metodiky skú-
šania krehkých materiálov, ale na jej zákla-
de tiež k úprave dizajnu ventilov automo-
bilových motorov z konštrukčnej keramiky 
a výraznému zvýšeniu ich životnosti, ako aj 
k zníženiu obsahu škodlivých emisií.

Ocenený už vyše dve desaťročia úzko a 
produktívne spolupracuje aj s viacerými ve-
deckými pracovníkmi a ústavmi SAV, najmä 
s Oddelením konštrukčnej keramiky ÚMV 
SAV a s Ústavom anorganickej chémie SAV.

Katarína Čižmáriková | Foto: autorka

Zjazd bol príležitosťou na výmenu odborných skúseností, na 
bilancovanie činnosti v jednotlivých odbočkách, sekciách a komi-
siách, ale aj na vytýčenie nových úloh, nápadov a projektov v orga-
nizačnej, vedecko-výskumnej a popularizačnej oblasti. Z tohto dô-
vodu sa v Banskej Bystrici zišli odborníci z Univerzity Komenského 
v Bratislave, Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Astronomického 
ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, Technickej univerzity vo Zvole-
ne, hvezdární a planetárií v Banskej Bystrici,  Hlohovci, Hurbano-
ve, Rimavskej Sobote, Žiari nad Hronom, Prešove, Žiline, Kysuckej 
hvezdárne, ako aj z mnohých stredných škôl a ďalších inštitúcií, 
kde sa rôznymi spôsobmi zaoberajú astronómiou a príbuznými prí-
rodnými vedami. Aj z uvedeného prehľadu je zrejmé, že navrhnuté 
úlohy a prijaté závery odrážajú vôľu astronomickej komunity na 
celom Slovensku.

Zjazd zvolil aj nové orgány spoločnosti. Novým predsedom Slo-
venskej astronomickej spoločnosti na nasledujúce funkčné obdobie 
sa stal RNDr. Ladislav Hric, CSc., vedecký pracovník Astronomic-
kého ústavu SAV.

L. H.
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Hydrológov navštívil splnomocnenec vlády SR

R e v i t a l i z á c i a  v o d n é h o  r e ž i m u
Splnomocnenec vlády SR pre územnú sa-
mosprávu, integrovaný manažment povo-
dí a krajiny Martin Kováč rokoval v Ústave 
hydrológie SAV. Sprevádzali ho Vladimír 
Klobučník z Úradu vlády SR a Michal Krav-
čík, výkonný manažér programu revitalizá-
cie krajiny. Za Ústav hydrológie SAV sa na 
stretnutí zúčastnili riaditeľka ústavu Vlasta 
Štekauerová, Yvetta Velísková, Pavla Peká-
rová, Viliam Novák a Pavol Miklánek.

ÚČASTNÍCI STRETNUTIA 

HYDROLÓGOV – SPRA-

VA SPLNOMOCNENEC 

VLÁDY MARTIN KOVÁČ, 

VLADIMÍR KLOBUČNÍK 

(ZA NIM JE ZAKRYTÝ MI-

CHAL KRAVČUK), VLASTA 

ŠTEKAUEROVÁ, PAVLA PE-

KÁROVÁ, VILIAM NOVÁK 

A PAVOL MIKLÁNEK). 

Foto: ÚH SAV

Súťaž mladých vedcov v odboroch biochémia a molekulárna biológia

D r o b n i c o v  m e m o r i á l  2 0 1 1
V dňoch 23. – 24. septembra t. r. sa v Piešťanoch uskutočnil už 
šiesty ročník súťaže pre mladých vedeckých pracovníkov v odbo-
roch biochémia a molekulárna biológia. Zorganizovali ho Ústav 
molekulárnej fyziológie a genetiky SAV a Ústav biochémie, výživy 
a ochrany zdravia FCHPT STU pod záštitou Slovenskej spoločnosti 
pre biochémiu a molekulárnu biológiu. Organizátori, verní tradí-
cii, že každý ročník sa koná na inom mieste, tentoraz zvolili ako 
miesto jeho konania piešťanský hotel Lux. Na konferencii, ktorá 
sa podobne ako po minulé roky niesla v príjemnej, neformálnej 
atmosfére, sa zúčastnilo 47 mladých doktorandov a postdoktoran-
dov z Košíc, Martina, Nitry a Bratislavy.

Počas troch dní odznelo 38 súťažných príspevkov a prezento-
valo sa 9 posterov v štyroch sekciách: Biochémia a biofyzika bio-
membrán, Xenobiotiká a vzťah medzi štruktúrou a účinkom látok, 
Molekulárna, celulárna biológia a mikrobiológia, Enzymológia 
a proteomika.

Na konferencii odznela plenárna prednáška prof. Ľudovíta Va-
rečku pod názvom Chémia života. Ten predsedal aj desaťčlennej 
komisii v zložení Imrich Barák, Miroslav Barančík, doc. Albert Bre-
ier, Zdena Sulová, doc. Oľga Križanová, Juraj Kopáček, doc. Juraj 
Koppel, doc. Ernest Šturdík a doc. Peter Račay. Príspevky súťažia-
cich boli na vysokej úrovni a komisia po neľahkom rozhodovaní 
nakoniec udelila Drobnicovu cenu za prvé miesto v súťaži mladých 
vedeckých pracovníkov Jaromírovi Mikešovi z Ústavu biologických 
a ekologických vied PF UPJŠ v Košicach. Ďalšími ocenenými boli: 

Splnomocnenec Martin Kováč vyjad-
ril potešenie zo stretnutia a vysvetlil, pre-
čo a ako vznikla agenda splnomocnenca. 
Zároveň predniesol stručnú informáciu 
o Programe revitalizácie krajiny a integ-
rovaného manažmentu povodí SR, ktorý 
má za úlohu zaoberať sa nielen dosahmi 
povodní, ale aj obdobiami sucha na vodný 
režim krajiny. Cieľom je riešiť problémy tý-
kajúce sa hospodárenia s vodou v krajine 

zlepšením jej stavu – revitalizáciou – a za-
interesovaním všetkých rezortov, ktoré sú 
zodpovedné za správu ktorejkoľvek časti 
krajiny. Na záver vyslovil zámer definovať 
možnosti budúcej spolupráce s vedeckou 
komunitou ústavu.

Účastníci stretnutia sa v rámci diskusie 
zhodli na tom, že:
–  je potrebné zlepšiť stav krajiny radom 

systémových opatrení,
–  pojem revitalizácie sa nemôže stotožňo-

vať a byť ekvivalentom (len) protipovod-
ňovej ochrany,

–  je potrebná spolupráca s vedeckou ko-
munitou (a to ako pri plánovaní opatrení 
– táto časť je v súčasnosti už dosť obme-
dzená, tak aj pri vyhodnocovaní a kvan-
tifikácii ich dosahov).
V závere stretnutia splnomocnenec vlá-

dy SR Martin Kováč pozval pracovníkov na 
ďalšiu diskusiu pri niektorom už vyhotove-
nom a sprevádzkovanom revitalizačnom 
opatrení priamo v teréne.

(ÚH SAV)

Zuzana Kažmérová z Neuroimunologického ústavu SAV v Bratisla-
ve (2. miesto) a Matej Stano  z Ústavu molekulárnej biológie SAV 
v Bratislave (3. miesto). Cenu za najlepšiu prácu s predpokladom 
rýchlej aplikácie do praxe získal Marek Bučko  z Chemického ústa-
vu SAV v Bratislave.

 Komisia udelila aj ďalších 7 cien v podobe knižných darov – bez 
určenia poradia: Lucii Messingerovéj (ÚMFG SAV), Zuzane Tomáš-
kovej (ÚMFG SAV), Petrovi Radvákovi (VÚ SAV), Karolovi Blesá-
kovi (ÚMB SAV), Jánovi Madackému (PríF UK), Petrovi Kohútovi 
(ÚBGŽ SAV), Jozefovi Hatokovi (JLF UK).
(red.)

Z OTVORENIA 

DROBNICOVHO 

MEMORIÁLU – 

SPRAVA DOC. 

ALBERT BREIER, 

DOC. ERNEST 

ŠTURDÍK, V POZADÍ 

JURAJ KOPÁČEK.
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Endokrinologický ústav so sídlom v Bra-
tislave vznikol na základe zriaďovacie-
ho dekrétu Povereníctva zdravotníctva 
z 30. 11. 1951 a svoju činnosť začal 1. 12. 
1951. Jeho sídlom až do prelomu rokov 
1970/1971 sa stali priestory domu na Šte-
fánikovej ulici 1a. Pod vedením doc. MUDr. 
Juliána Podobu sa pracovníci ústavu hneď 
od začiatku významne podieľali na prenose 
poznatkov svetovej endokrinológie do zdra-
votníckej praxe na Slovensku.

Popri intenzívnom výskume výskytu ty-
reopatií na Slovensku, organizovaní jódovej 
profylaxie endemickej strumy, zriaďovaní 
siete endokrinologických staníc a plánovaní 
základného výskumu na objasnenie príčin 
výskytu strumy museli vedúci pracovníci 
Endokrinologického ústavu zvádzať boj 
o uznanie endokrinológie ako špecializácie 
v rámci vnútorného lekárstva a o existenciu 
ústavu ako samostatného pracoviska. Na 
základe uznesenia Predsedníctva Sloven-
skej akadémie vied (september 1953) a je-
ho potvrdení Valným zhromaždením SAV 
(9. 11. 1953) sa Endokrinologický ústav 
stal 1. 4. 1954 pracoviskom SAV a zaklada-
teľ ústavu a modernej endokrinológie na 
Slovensku doc. MUDr. Julián Podoba, CSc., 
jeho prvým riaditeľom. Koncom 60. rokov 
minulého storočia sa uskutočnila výstav-
ba novej budovy ústavu. V nadväznosti 
na experimentálne zameranie pracoviska 
Predsedníctvo SAV schválilo návrh na zme-
nu názvu pracoviska a od 1. 1. 1969 ho po-
známe pod názvom Ústav experimentálnej 
endokrinológie (ÚEE) SAV. Preradenie ve-
deckého pracoviska do Akadémie zname-
nalo pre vedecko-výskumných pracovníkov 
ústavu náročný proces zmeny orientácie od 
klinicko-terénneho výskumu na oblasť zák-
ladného výskumu v oblasti experimentálnej 
endokrinológie.

Pred šesťdesiatimi rokmi začal svoju činnosti ÚEE SAV

O d  t e r é n n e h o  p r i e s k u m u 
k  z á k l a d n é m u  v ý s k u m u

Problém zvaný struma

Rozmach hromadného výskytu endemickej 
strumy a s ňou spojených porúch zdravia 
viedol doc. Juliána Podobu k výskumu vý-
skytu strumy a jej príčin, najmä príjmu jódu 
a výživy obyvateľstva v dovtedy nevyšetre-
ných krajoch Slovenska, pričom sa v 602 
obciach pracovníci ústavu vyšetrili viac 
ako stopäťdesiattisíc osôb a zmapovali vý-
skyt endemickej strumy podľa krajov, veku 
a pohlavia obyvateľstva. Na základe výsled-
kov sa zaviedlo jodidovanie kuchynskej soli 
na celom území Slovenska.

V polovici 50. rokov pracovníci Labora-
tória regulácie štítnej žľazy ÚEE SAV, Ing. 
Nikolaj Michajlovskij, CSc., a MUDr. Pavel 
Langer, DrSc., objavili v kapuste a ďalších 
zeleninách rodu Brassica chemickú zlúče-
ninu tiokyanát, ktorý pôsobí strumigénne 
a objasnili aj mechanizmus jeho účinku. 
V poslednej dekáde rokov priniesol MUDr. 
Pavel Langer, DrSc., už ako člen Labora-
tória diabetu a centra DIABGENE (vedúci 
prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.) rad pôvod-
ných výsledkov o negatívnom vplyve po-
lychlórovaných bifenylov na ľudskú štítnu 
žľazu a profesor Klimeš ako prvý vo sveto-
vom kontexte poukázal na dávkovo závis-
lý výskyt prediabetu a diabetu v populácii 
s dlhodobou expozíciou organochlorátmi 
typu PCB. Významným úspechom bola aj 
pôvodná publikovaná metóda Ing. Sedláka, 
CSc., na stanovenie látok obsahujúcich sulf-
hydrilové skupiny v živočíšnych tkanivách, 
ktorá dodnes patrí medzi najcitovanejšie 
práce pracoviska.

V 60. rokoch viaceré výskumné skupiny 
ÚEE SAV zamerali svoj výskum na vývoj 
činnosti endokrinných žliaz a ich regulácie 
v postnatálnom období pri pokusných zvie-
ratách so zameraním sa na činnosť nadob-
ličiek a štítnej žľazy v priebehu vývoja or-
ganizmu. Laboratórium endokrinológie vý -
voja, ktoré viedol MUDr. Ladislav Macho, 
DrSc., prinieslo pôvodné výsledky, ktoré 
ukázali, že produkcia kortikosterónu bola 
v prvých dňoch po narodení vysoká, do kon-
ca prvého týždňa klesala, potom sa mierne 
zvyšovala a pozoruhodný vzostup sa po-
zoroval v priebehu odstavu experimentál-
nych zvierat. Jódové laboratórium (Ing. Ján 
Knopp, DrSc.) získalo originálne výsledky 
objasňujúce kaskádové reakcie pri akumu-
lácii jódu a tvorbe hormónov v štítnej žľaze. 
MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc., ktorý vedie 
Laboratórium neurohumorálnych regulá-
cií, so svojimi spolupracovníkmi dokázal, 
že hormón štítnej žľazy tyroxín sa vysky-
tuje v materskom mlieku a jeho hladina je 

ovplyvnená funkčným stavom štítnej žľazy 
u matky. Ako prví dokázali expresiu génu 
a syntézu TRH v pankrease potkanov.

Odpoveď na stres

Výsledky Laboratória pre výskum stresu 
ÚEE SAV pod vedením RNDr. Richarda 
Kvetňanského, DrSc., viedli k tomu, že sa 
upravila Selyeho definícia o nešpecifici-
te stresu v tom zmysle, že ide o „vysoko 
špecifickú“ odpoveď organizmu na rôzne 
stresory, ktorá sa potvrdila aj na úrovni 
expresie génov. Dokázali sa nové moleku-
lárno-genetické regulačné mechanizmy 
aktivácie sympatikoadrenálneho a neuro-
endokrinného systému pri cicavcoch po-
čas akútneho a chronického stresu. Medzi 
dôležité výsledky patrí i dôkaz biosyntézy 
noradrenalínu a adrenalínu v tukových 
bunkách. V rámci vedeckého programu Šte-
fánik počas kozmického letu slovenského 
kozmonauta Ivana Bellu, ktorý koordinoval 
Dr. R. Kvetňanský, sa po prvýkrát vôbec sle-
dovala odpoveď neuroendokrinného systé-
mu na fyzický a psychický stres priamo po-
čas kozmického letu. Výsledky ukázali zvý-
šenú odpoveď katecholamínov v krvi na fy-
zickú záťaž v podmienkach mikrogravitácie 
počas kozmického letu. V rámci výskumu 
etiopatogenézy chorôb periférnych tkanív 
pracovníci Laboratória funkčnej neuro-
morfológie pod vedením RNDr. Alexandra 
Kissa, DrSc., definovali tzv. neurobiologic-
ký pohľad na choroby periférnych orgánov, 
ktorý vychádzal z predpokladu, že nervový 
systém prijíma a spracúva signály súvisiace 
s patologickým procesom prebiehajúcim 
v periférnych orgánoch a následne je tento 
patologický proces ovplyvňovaný prostred-
níctvom autonómnych, neuroendokrinných 
a neuroimunitných regulácií.

V Laboratóriu farmakologickej neuroen-
dokrinológie pod vedením prof. PharmDr. 
Daniely Ježovej, DrSc., boli objavené nové 
účinky stresových hormónov, a to vyvolanie 
úzkosti a príznakov depresie podávaním al-
dosterónu, ako aj pozitívny vplyv oxytocínu 
na srdce a tukové tkanivo. V protiklade s tra-
dičným názorom výskum priniesol dôkazy, 
že vysoká úzkostnosť u ľudí je sprevádzaná 
nedostatočnou hormonálnou odpoveďou 
počas stresu. Dokázalo sa, že glutamátové 
receptory v mozgu regulujú sekréciu hor-
mónov a podieľajú sa na stresovej odpovedi 
a na rozvoji nelátkových typov závislostí. 
Výskum priniesol prvé poznatky o fyziolo-
gickej úlohe nového peptidu (melanín kon-
centrujúceho hormónu) pri cicavcoch.

ZAKLADATEĽ MODERNEJ ENDOKRINOLÓGIE NA 

SLOVENSKU A PRVÝ RIADITEĽ ENDOKRINOLOGICKÉ-

HO ÚSTAVU DOC. MUDR. JULIÁN PODOBA, CSC. 
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A TU SÚ PRACOVNÍCI ÚSTAVU EXPERIMENTÁLNEJ ENDOKRINOLÓGIE SAV VŠETCI POHROMADE.

Významným pokrokom bolo zavedenie 
laktoperoxidázovej metódy značenia inzu-
línu a ďalších peptidov pomocou izotopov 
jódu (125I) v roku 1985. Takto priprave-
ný označený inzulín pôvodnou metódou 
Ing. Štefana Zórada, CSc., vedúceho Labo-
ratória regulácie metabolizmu, používali 
viaceré laboratóriá ÚEE SAV aj ÚOCHB 
Akadémie vied ČR v Prahe. Hyperinzuliné-
mia diabetického pacienta predpokladala 
prítomnosť mutovanej molekuly inzulínu. 
Vedúca Laboratória bunkovej endokrinoló-
gie RNDr. Mária Ficková, CSc., so spolupra-
covníkmi na zahraničnom pracovisku potvr-
dila existenciu sekrécie mutovanej moleku-
ly inzulínu s prítomnosťou serínu namiesto 
fenylalanínu, pričom výsledky ukázali, že 
takýto abnormálny inzulín [SerB24]inzulín 
a [SerB25]inzulín majú len 16 % resp. 0,5 
% účinku normálnej molekuly hormónu 
a môžu prispievať k rozvoju diabetického 
stavu u človeka.

Laboratórium molekulovej endokrinoló-
gie, ktoré zriadil a vedie Ing. Július Brtko, 
DrSc., zaviedlo a dôkladne rozvinulo na 
Slovensku oblasť výskumu molekúl jad-
rových receptorov hormónov – ligandom 
indukovateľných transkripčných faktorov, 
zúčastňujúcich sa v organizme na preno-
se genetickej informácie. Spolu so svojimi 
spolupracovníkmi objavil podtyp RXRbeta 
rexinoidných receptorov v ľudských lymfo-
cytoch. Ďalšie výskumné pôsobenie najmä 
v oblasti klinickej a experimentálnej onko-
lógie so zameraním sa na karcinómy štítnej 
žľazy, karcinómy prsníka a obličiek prinies-
lo významný počet originálnych výsledkov 
využiteľných v diagnostike onkologických 
ochorení, ako aj v klinickej praxi. Z oblasti 
vývoja nových biologicky aktívnych látok 
Ing. Július Brtko a jeho spolupracovníci 
pripravili rad nových chemických indivíduí 
využiteľných v humánnej i veterinárnej me-
dicíne, na ktoré bolo udelených 17 patentov 
a ktorých majiteľom sa stal ústav.

Nové horizonty liečby cukrovky

Prof. Iwar Klimeš bol začiatkom 80. rokov 
minulého storočia členom zahraničného 
klinicko-výskumného tímu, ktorý vypraco-
val patofyziologické východiská intenzifi-
kovaného inzulínového režimu diabetikov 
2. typu, čo neskôr otvorilo úplne nové hori-
zonty liečby cukrovky inzulínom. Po návra-

te do ÚEE SAV založil Laboratórium diabe-
tu a porúch metabolizmu a študoval vplyv 
genetických faktorov na vznik a rozvoj me-
tabolického syndrómu, pričom sa podarilo 
zmapovať hlavné chromozomálne lókusy, 
ktoré ovplyvňujú hladiny triacylglycerolov. 
Tiež sa dokázala súvislosť s genetickými 
dispozíciami, predurčujúcimi špecifickú 
odpoveď sympatoadrenálneho systému na 
stres a ich spojitosť s postihnutím kardio-
vaskulárneho systému. V roku 2002 sa tímu 

po symetrickej vyváženej translokácii častí 
dvoch chromozómov u matky i syna.

Veľkým prínosom bola aj účasť v multi-
národnom tíme, ktorý na 1 500 pacientoch 
s monogénovou cukrovkou jednoznačne 
dokázal, že nízke hladiny hs-Crp v cirku-
lácii sú vynikajúcim ukazovateľom na od-
líšenie pacientov s klinickým podozrením 
na monogénovú cukrovku typu MODY3 od 
iných foriem diabetu.

Výskum úlohy hormónov v patogenéze re-

prof. I. Klimeša otvorila najúspešnejšia eta-
pa výskumu, a to vybudovaním DNA diag-
nostického laboratória DIABGENE na pôde 
Ústavu experimentálnej endokrinológie 
SAV. Hneď prvá veľká in extenso publikácia 
z tohto laboratória, uverejnená v druhom 
najlepšom biomedicínskom časopise na 
svete s IF viac ako 52 (!), opisovala objavný 
nález v permanentnej novorodeneckej cuk-
rovke (PND). V rámci najväčšej európskej 
štúdie u 49 jedincov s diagnózou PND sa 
identifikovali mutácie draslíkového kaná-
la B-buniek pankreasu, ktoré spôsobovali, 
že inzulín sa síce v B bunkách pankreasu 
tvoril, ale nesecernoval sa. Ukázalo sa, že 
pôvodná liečba pacientov inzulínom má iba 
symptomatický charakter, kým jej nahra-
denie derivátmi sulfonylurey, ktoré menia 
otvárenie iónových kanálov v membráne 
buniek, predstavuje pre týchto pacientov 
kauzálnu liečbu.

MUDr. Juraj Staník, PhD., a spolupra-
covníci identifikovali všetkých pacientov 
na Slovensku s PND, čím sa získali po prvý-
krát na svete presné, na údajoch registra 
všetkých detských a adolescentných diabe-
tikoch založené údaje o prevalencii tohto 
ochorenia na Slovensku. Mgr. Daniela Gaš-
períková, CSc. so spolupracovníkmi iden-
ti fi kovala aj novú, doteraz neopísanú mu-
táciu promótora génu kódujúceho pankre-
atickú glukokinázu, ktorá vedie k diabetu 
typu MODY2. Tento tím tiež ako prvý opísal 
možnosť bialelickej príčiny extrémnej in-
zulínovej rezistencie typu A a porúch rastu 

umatoidnej artritídy pod vedením MUDr. Ri-
charda Imricha, PhD. (pôvodne MUDr. Mi-
lana Vigaša, DrSc.) ukázali, že u pacientov 
s reu matoidnou artritídou je prítomná zní-
žená sekrécia nadobličkových androgénov 
hlavne dehydroepiandrosterónu (DHEA), 
pričom sa zistila znížená odpoveď adrenalí-
nu na hypoglykémiu, čo vedie k názoru, že 
tieto zmeny by sa mohli podieľať na vzniku 
a udržiavaní chronického zápalu kĺbov.

Hlavným zameraním Laboratória vývo-
jovej genetiky pod vedením RNDr. Roberta 
Farkaša, CSc., je štúdium ontogenetických 
procesov, najmä metamorfózy, využívajúc 
optimálny genetický model ovocnej mušky 
Drosophila melanogaster. Medzi originálne 
výsledky patrí i vypracovanie detailnej troj-
rozmernej farmokofórnej analýzy 86 ago-
nistov juvenilného hormónu, pričom na 
základe podrobného vyhodnotenia morfo-
genetických účinkov juvenilného hormónu 
sa generoval pôvodný atomistický model 
väzobného miesta ligandu v putatívnom re-
ceptore juvenilného hormónu.

Široký tematický záber riešenia vedec-
kých problémov, ako aj adekvátny meto-
dický potenciál pracoviska tvoria, ale aj 
v minulých rokoch tvorili seriózny základ 
pre účasť viacerých vedecko-výskumných 
tímov pracoviska v spolupráci s renomova-
nými vedeckými pracoviskami v krajinách 
Európskej únie, USA, Japonska i Austrálie.

Július Brtko | predseda Vedeckej rady ÚEE SAV 
| Foto archív ÚEE SAV

GENOMICKÉ PRACOVISKO ÚSTAVU.
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Postrehy z významného celosvetového stretnutia kartografov v Paríži

T ý ž d e ň  s  m a p o u  a  o  m a p á c h
Hoci som už pracovných ciest do Paríža ab-
solvoval niekoľko, na každú ďalšiu sa veľmi 
teším. Stretnutia s kolegami z Institute Geo-
graphique National France International 
(IGN FI) sú vždy inšpiratívne a prínosné. 
Nepohŕdam však ani možnosťou využiť 
voľný čas, ak nejaký zostane, na prechádz-
ku po Elyzejských poliach, Montmartri či 
nábrežím Seiny alebo supermodernou štvr-
ťou La Défense.

Môj tohtoročný týždenný pobyt v Pa-
ríži sa odlišoval od predchádzajúcich. Po 
prvý raz som sa v hlavnom meste Francúz-
ska zúčastnil na významnom celosvetovom 
stretnutí kartografov. Francúzsky národný 
kartografický komitét (CFC) spolu s Me-
dzinárodnou kartografickou asociáciou 
(ICA) organizovali 3. – 8. júla 2011 v Kon-
gresovom paláci v centre Paríža 25. medzi-
národnú kartografickú konferenciu a 15. 
valné zhromaždenie ICA. Tisíc päťsto tvor-
cov, výrobcov, ako aj užívateľov máp zo 104 
štátov sveta neodolalo merať cestu do mesta 
na Seine. Na prelome mája a júna uplynu-
lo totiž 50 rokov od konania prvého valné-
ho zhromaždenia ICA práve v Paríži. Valné 
zhromaždenia ICA sa odvtedy organizujú 

v štvorročných a medzinárodné kartografic-
ké konferencie v dvojročných intervaloch.

Význam takýchto pravidelných stretnutí 
je pre kartografov a odborníkov z geoinfor-
matiky nepopierateľný. Umožňuje disku-
siu a napomáha šíreniu informácií o naj-
novšom vývoji v kartografii a geoinforma-
tike, o trendoch v národných mapovacích 
programoch, ako aj získaných výsledkoch 
v tejto oblasti výskumu.

Mapy si iste zaslúžia pozornosť v ce-
losvetovom kontexte. Veď človek ich pou-
žíva už stáročia na vizualizáciu priestoro-
vých údajov. Pomáhajú mu lepšie pochopiť 
priestorové vzťahy. Z máp môže získať na-
príklad informácie o vzdialenostiach, orien-
tácii a rozlohách. Ďalej môže pomocou nich 
identifikovať rôzne vzorky usporiadania ob-
jektov v urbanizovanej, poľnohospodárskej 
či lesnej krajine. Pomocou mapy dokáže 
lepšie chápať vzťahy v krajine, napr. medzi 
nadmorskou výškou a rozmiestnením sídel, 
ako aj výskytom vegetácie a pod.

Mapa ho nesklame ani pri presunoch pa-
rížskym metrom.

Z množstva referátov prednesených 
v rôz nych tematických okruhoch v pléne 

(odznelo ich takmer 500) a z prezentácií 
pri paneloch (tých bolo takmer 200) vyply-
nulo, že ľudia potrebujú čoraz kvalitnejšie 
mapy na lepšie chápanie nášho zložitého 
sveta. Veď všetkých nás zaujíma názorné 
dokumentovanie postupu roztápajúceho 
sa ľadu na severnom póle, znečistenie vod-
ných zdrojov v rôznych častiach sveta, ale aj 
imigračné trendy v národnom až celosve-
tovom kontexte, kde sú miesta s najvyššou 
kriminalitou a pod.

Na trajektórii mapového progresu sa de-
finitívne etabluje pendant klasickej mapy 
vytlačenej na papieri – mapa vo virtuálnom 
svete internetu. Toto médium núti karto-
grafov vypracovať nové prístupy tvorby 
máp, využívania báz priestorových údajov, 
hľadať nové generalizačné pravidlá, skú-
mať, prehodnocovať a pripravovať nové sys-
témy znakov na vyjadrovanie sveta okolo 
nás. Mapy na internete si vyžadujú už teraz, 
a v blízkej budúcnosti ešte vo väčšej miere, 
zaoberať sa prístupmi, ako ich optimálne 
využívať. Aj takúto podobu má jedna z no-
vých perspektív kartografov.

Veľa návštevníkov nekomerčnej výstavy 
máp – sprievodnej akcie kartografickej kon-
ferencie a valného zhromaždenia ICA – po-
stálo pred nevšedným exponátom s názvom 
Krásna hra: svet futbalu (autor: Kenneth 

VÍŤAZNÁ TEMATICKÁ 

MAPA „KRÁSNA HRA: 

SVET FUTBALU“.

AUTOR PRÍSPEVKU PRED ČASŤOU EXPONÁTOV VÝ-

STAVY „DETSKÁ MAPA SVETA“. HORNÝCH ŠESŤ KRE-

SIEB JE ZO SLOVENSKA.

VEJÁR VYTLAČENÝ V EK-

VIDIŠTANTNEJ KUŽEĽO-

VEJ PROJEKCII.
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Sympózium pracovnej skupiny pre štúdium genetiky diabetu

Č o  p r e z r á d z a j ú  g é n y 
o  c u k r o v k e ?
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV v úzkej spoluprá-
ci s pracovnou skupinou Európskej diabetologickej spoločnos-
ti (EASD) a s podporou Slovenskej diabetologickej  spoločnosti 
zorganizoval v dňoch 30. septembra až 3. októbra 2011 v Smo-
leniciach  3. bianuálne sympózium Pracovnej skupiny pre štúdium 
genetiky diabetu (ESGGD). Prezidentom podujatia  bol prof. Iwar 
Klimeš, riaditeľ Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV. Na 
sympóziu sa stretlo vyše 124 špičkových odborníkov z 13 krajín Eu-
rópy a zámoria, z toho 21 pozvaných rečníkov predstavuje súčasnú 
absolútnu špičku v odbore genetiky diabetu.
Nosnými témami sympózia boli:
1.  dosah technológie tzv. sekvenovania budúcej generácie (Next-

GenSeq), umožňujúcej „prečítať“ kompletný ľudský genóm, na 
objasnenie genetiky diabetu;

2.  prenos genetických poznatkov do klinickej praxe;
3.  identifikácia nových biomarkerov na odhalenie monogénovej 

cukrovky.
V rámci jednotlivých sekcií vystúpili špičkoví svetoví vedci, na-

príklad Philippe Froguel, profesor genetiky a molekulárnej me-
dicíny na Institute Pasteur z francúzskeho Lille,  Dr. Antonio Luis 
Cuesta Muňoz, riaditeľ Centra pre štúdium ochorení endokrinnej 
časti pankreasu zo španielskej Malagy, profesor Andrew Hatter-
sley, objaviteľ väčšiny foriem monogénovej cukrovky, z Univerzity 
v Exeteri vo Veľkej Británii, ako aj profesor Mark McCarthy a Dr. 
Anna Gloyn z Oxfordu, vedúce vedecké osobnosti a členovia mno-
hých vedeckých konzorcií v oblasti genetiky diabetu II. typu i mo-

nogénového glukokinázového diabetu. V rámci sympózia pred-
niesol prednášku aj prof. Iwar Klimeš, ktorý sumarizoval 7-ročnú 
vedeckú činnosť DNA diagnostického a výskumného laboratória 
DIABGENE, jediného laboratória na Slovensku, ktoré sa zaoberá 
problematikou výskumu v oblasti monogénového diabetu a ďal-
ších vybraných ochorení metabolizmu a endokrinného systému 
vrátane prvého využitia NextGenSeg-u.

———

Cukrovka je chronické civilizačné ochorenie, ktoré svojimi akútnymi 
i neskorými chronickými komplikáciami na rôznych orgánových sys-
témoch vedie k skráteniu dĺžky života, zníženiu kvality života, k spo-
ločenskej či pracovnej invalidite. Cukrovka je príčinou predčasnej 
aterosklerózy a jej komplikácií (porážka, srdcový infarkt), slepoty, 
zlyhávania obličiek, náhlej srdcovej smrti, poškodenia periférneho 
i autonómneho nervového systému, ako aj vzniku otvorených infi-
kovaných rán na dolných končatinách, ktoré často končia vysokými 
amputáciami. Prakticky všetky formy cukrovky majú aj svoju gene-
tickú príčinu – cukrovka sa často vyskytuje v istých rodinách. Nie-
kde vzniká v novorodeneckom (monogénová) a mládežníckom veku 
(monogénová, ale aj polygénová), inde v dospelosti (polygénová); t.j. 
buď stačí porucha jedného génu na vznik cukrovky, alebo sa na nej 
zúčastňujú viaceré gény.

Pripravila: Soňa Koželová

Field, Esri Inc.). Svet futbalu je na mape 
znázornený kartogramom, ktorý zvýrazňu-
je hlavné krajiny a futbalové federácie, za-
bezpečujúce medzinárodnú reprezentáciu. 
Každú krajinu tu reprezentuje práve fut-
balová lopta. Jej veľkosť je proporcionálna 
počtu profesionálnych futbalových tímov 
hrajúcich v príslušnej krajine. Emblémy tí-
mov vypĺňajú futbalovú loptu (v slovenskej 
nechýbajú emblémy Spartaka Trnavy a Slo-
vana Bratislavy a ďalších klubov). Mapa po-
skytuje unikátnu vzorku koncentrácie fut-
balových klubov sveta v globálnej mierke. 
Nemožno sa čudovať, že práve táto mapa 
získala prvé miesto v kategórii vystavova-
ných tematických máp.

Nerobil som síce nijaký anketový prie-
skum o vzťahu našich nežných polovičiek 
k mapám, ale jeden z exponátov výstavy ma 
presvedčil, že ich pravdepodobne neodmie-
tajú a dokonca ich akceptujú ako dekoratív-
ny prvok. Exponát s názvom Vejár vytlačený 
v ekvidištantnej (rovnakodĺžkovej) kužeľo-
vej projekcii bol vydaný pri príležitosti 50. 
výročia založenia spoločnosti Tokyo Car-
tographic Co., Ltd. v roku 2009. Mapový 
vejár poskytuje obraz o pokrytí zemského 
povrchu stromovou vegetáciou, takže pou-
žívateľku nielen osvieži, ale aj poučí...

Ďalšou vydarenou sprievodnou akciou, kto-
rá dotvárala atmosféru svetového stretnutia 
kartografov, bola výstava medzinárodnej 
súťaže Barbara Petchenik Children’s World 
Competition – umelecko-kartografická sú-
ťaž Detská mapa sveta 2011 na tému Žijeme 
v globalizovanom svete, organizovanej ICA. 
Parížskemu finále predchádzali národné 
kolá, z ktorých mohlo reprezentovať každú 
krajinu (bolo ich 31, vrátane Slovenska) ma-
ximálne šesť najlepších kresieb, z nich me-
dzinárodná porota vybrala najlepšie v troch 
vekových kategóriách. Z kresieb, v ktorých 
bola premietnutá detská fantázia znázorňu-
júca ústrednú tému súťaže, sa zračil odkaz, 
že v dnešnom poprepájanom svete by sme 
mali zastaviť deštrukciu našej planéty a mali 
by sme začať mať viac radi jeden druhého. 
Vzácny odkaz detí pretavený do mapovej 
podoby!

Po prezentovaní vlastných výsledkov ma-
pového vyjadrenia zmien zastavaných are-
álov v Európe, po prednáškach najmä z ob-
lasti využívania satelitných údajov v procese 
tvorby máp, ale aj iných tematických okru-
hov, som sa zúčastňoval aj na valných zhro-
maždeniach ICA ako národný delegát za 
Kartografickú spoločnosť Slovenskej repub-
liky. Jednou z mojich posledných povinností 

bola účasť na voľbe nového Výkonného vý-
boru ICA, nového prezidenta ICA a miesta 
konania 26. medzinárodnej kartografickej 
konferencie a 16. valného zhromaždenia 
ICA. Na ďalšie štvorročné obdobie bol za 
prezidenta ICA zvolený prof. Georg Gart-
ner z Technickej univerzity vo Viedni, ktorý 
vystriedal v tejto zodpovednej funkcii prof. 
Williama Cartwrighta z RMIT univerzity 
v Melbourne v Austrálii. Nasledujúce ce-
losvetové stretnutie sa uskutoční o štyri roky 
v Rio de Janeiro v Brazílii.

Môžem prezradiť, že prof. Gartnera 
sme ešte ako viceprezidenta ICA pozvali na 
19. kartografickú konferenciu do Bratislavy 
(8. – 9. 9. 2011). Pozvanie bolo s vďakou 
prijaté, a tak jeho prvá zahraničná cesta 
už ako prezidenta ICA smerovala do Bra-
tislavy. Dúfam, že táto návšteva prispela 
k zvýšeniu aktivity slovenských kartogra-
fov a k posilneniu ich vzťahov s komisiami 
a pracovnými skupinami ICA.

Môj pobyt aj poslanie v meste na Seine 
sa naplnili. Siaham po mape Paríža a pri-
pravujem si optimálnu trasu na letisko. Ne-
sklamala ma, a ako vždy mi pomohla.

Au revoir, Paris!

Ján Feranec | Foto autor
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Ekonómovia o vývoji a perspektívach svetového hospodárstva

O ž i v e  n i e  e k o n o m i k y  j e  u d r ž a t e ľ n é
Na konferencii pod názvom Vývoj a perspek-
tívy svetovej ekonomiky: Spomalenie rastu 
a vysoká nezamestnanosť sa ekonómovia 
stretli nad šiestym dielom série rovnomen-
ných publikácií (pravda, vždy s iným pod-
titulom), ktorú vydáva Ekonomický ústav 
SAV v spolupráci s Ekonomickou univerzi-
tou. Vedúcim autorského kolektívu prezen-
tovanej publikácie je Ing. Saleh Mothana 
Obadi, PhD., z Ekonomického ústavu SAV.

Ako v úvodnom vystúpení pripomenul 
moderátor konferencie prof. Peter Baláž 
z EU, súčasné obdobie sa dostalo pod tla-
kom ďalekosiahlych dôsledkov globálnej 
krízy do prelomovej fázy s priamymi dosa-
hmi na ekonomiku, sociálnu sféru a priamo 
či nepriamo na všetky stránky života spo-
ločnosti. Novým prvkom je skutočnosť, že 
zaužívané spôsoby na ukončenie krízového 
procesu sú neúčinné a bezmocné, čo do veľ-
kej miery spochybňuje doterajšie ekonomic-
ké poučky a pred ekonomickú vedu stavia 
nové a naliehavejšie výzvy. Práve na túto té-
mu rokovali 20. septembra t.r. v priestoroch 
Ekonomickej univerzity v Bratislave odbor-
níci zo slovenskej ekonomickej obce.

Publikáciu predstavil vedúci jej autor-
ského kolektívu Ing. Saleh Mothana Obadi, 
PhD., z Ekonomického ústavu SAV. Práca 
analyzuje ekonomické dianie vo svete z ná-

PREDSEDNÍCKY STÔL KONFERENCIE – SPRAVA PROF. 

PETER BALÁŽ, SALEH MOTHANA OBADI, PROF. RU-

DOLF SIVÁK, PROF. MILAN ŠIKULA, ČIASTOČNE ZA-

KRYTÝ HOSŤ. PROF. PETER STANĚK, IVANA ŠIKULO-

VÁ, TATIANA BUJŇÁKOVA Z EKONOMICKÉHO ÚSTA-

VU SAV A PROF. VLADIMÍR GONDA Z EKONOMICKEJ 

UNIVERZITY. Foto: Vladimír Šmihula

Strategické rozhodovanie v oblasti ochrany životného prostredia

O  m o d e l o v a n í  a  e x p e r i m e n t á l n y c h 
p r í s t u p o c h
Centrum excelentnosti SAV CESTA v týchto 
dňoch začalo svoju činnosť medzinárodným 
seminárom Experimentálne prístupy a mo-
delovanie v environmentálnom rozhodovaní. 
Cieľom podujatia bolo oboznámiť medziná-
rodnú akademickú komunitu s inovatívny-
mi prístupmi k strategickému rozhodovaniu 
v oblasti ochrany životného prostredia.

Na seminári, ktorý sa uskutočnil 3. a 4. 
októbra t. r., sa zúčastnilo 40 odborníkov. 
Hlavným organizátorom bol Prognostic-
ký ústav SAV (PÚ SAV) – Centrum trans-
disciplinárnych štúdií CETIP v spolupráci 
s Ústavom manažmentu STU (ÚM STU) 
a Virtual Scientific Laboratory. Seminár 
bol súčasťou projektu COST Action IS0802 
Transformation of Global Environmental 

rodného, regionálneho i globálneho hľadis-
ka a sumarizuje závery riešiteľského kolek-
tívu vybudované na báze pozna nia predkla-
daných problematík a informácií čerpaných 
z medzinárodných in štitúcií a iných reno-
movaných vedec kých organizácií. Obsah 
monografie je určený nielen odbornej a pod-
nikateľskej verejnosti, ale aj študentom eko-
nomického zamerania.

Prvý blok je venovaný globálnemu a re-
gionálnemu vývoju, hospodár skemu rastu 
a iným makroekonomickým ukazovateľom 
ako je miera nezamestnanosti (detailný roz-
bor makroekonomickej situácii v EÚ, USA, 
Japonsku, Číne, Ruskej federácii). V dru-
hom bloku sa analyzuje problematika glo-
bálneho obchodu a vývoja cien primárnych 
komodít na svetových trhoch a ich vplyv 
na svetovú ekonomiku. Tretí blok sa zame-
ral na dôsledky medzinárodnej finančnej 
a hospodárskej krízy a účinky pri jatých pro-
tikrízových opatrení. Ďalej sa monografia 
venuje aj niektorým ďalším otázkam, ako 
napríklad problémom verejných rozpočtov, 
jednotným európskym harmonizovaným 
priestorom alebo suverénnym fondom a ich 
globálnym inves tičným aktivitam. Štvr-
tý blok sa zaoberá teoretickými úvahami 
o úlohe štátu v ekonomike.

Riešiteľský kolektív dospel k záveru, že 

napriek spomaleniu a nerovnomernému 
oživeniu hospodárskeho rastu medzi re-
giónmi možno konštatovať, že ožive nie sve-
tovej ekonomiky je udržateľné. Motorom 
tohto celkového svetového hospodárskeho 
rastu sú naďalej rozvíjajúce sa a rozvojové 
ekonomiky. Riziká, ktoré sprevádzajú toto 
oživenie, majú však rastúci trend, a to naj-
mä v rozvinutých krajinách.

Vladimír Šmihula

Governance, riešeného v Prognostickom 
ústave SAV od roku 2008. Zároveň bol sú-
časťou hosťovania riaditeľa partnerského 
Centra for the Study of Institutional Diver-
sity CSID na Arizona State University prof. 
Marca A. Janssena.

Účastníkov seminára privítal prof. Kolo-
man Ivanička, riaditeľ Ústavu manažmentu 
STU a Edita Nemcová, riaditeľka Prognos-
tického ústavu SAV. Podujatie otvorila od-
borná garantka podujatia Tatiana Kluván-
ková-Oravská.

V prvom tematickom bloku nazvanom 
Modelovanie procesov rozhodovania vystú-
pili Martine de Vos z Netherlands Environ-
mental Assessment Agency s témou Mo-
delovanie medzinárodných environmentál-

nych režimov a prof. Maroš Finka z Ústavu 
manažmentu STU s témou Fuzzy koncept 
v rozhodovaní. Program prvého popolud-

S PREDNÁŠKOU NA SEMINÁRI VYSTÚPIL AJ PROF. 

MARC A. JANSSEN, RIADITEĽ CENTRE FOR THE 

STUDY OF INSTITUTIONAL DIVERSITY CSID NA ARI-

ZONA STATE UNIVERSITY. Foto: Ferdinand Tisovič
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Medzinárodná konferencia historikov

A k o  p í s a ť  b i o g r a f i e
Trojstranná medzinárodná konferencia pod 
názvom Ako historici píšu biografie – Ecri-
ture historique de la biographie sa konala 
v dňoch 22. a 23. septembra 2011 v Pállfy-
ho paláci na Zámockej ulici 47 v Bratislave. 
Uskutočnila sa vďaka spoločnému projektu 
SAV – CNRS na roky 2011 – 2012, ktorého 
nositeľmi sú Historický ústav SAV a vý-
skumné centrum IRICE na Univerzite Pa-
ríž 1, Panthéon-Sorbonne (zodpovední rie-

šitelia PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc. 
a prof. Antoine Marès), a v spolupráci s His-
torickým ústavom Akadémie vied ČR. Podu-
jatie zahrnul do svojich aktivít Slovenský 
národný komitét historikov a svojím dielom 
prispela Slovenská historická spoločnosť pri 
SAV. Vzácnu priazeň vedeckým rozpravám 
z oblasti spoločenských vied prejavili veľvy-
slanci Francúzska a Českej republiky na Slo-
vensku Jean-Marie Bruno a Jakub Karfík. 

Záštitu nad konferenciou prevzala predsed-
níčka vlády SR Iveta Radičová.

Podujatie bolo súčasťou aktivít francúz-
sko-česko-slovenskej komisie historikov, 
ktoré sa začali medzinárodnou konferenciou 
v Paríži roku 1968 a po nútenom preruše-
ní boli roku 1989 opäť obnovené. Odvtedy 
niekoľko historikov z troch krajín raz za dva 
roky striedavo v Paríži, Prahe a Bratislave or-
ganizuje rozpravy na rôzne historické témy. 

Košická konferencia o štruktúre a stabilite biomakromolekúl

N a j n o v š i e  v ý s l e d k y  v ý s k u m u
Ústav experimentálnej fyziky v Košiciach sa 
v dňoch 6. – 9. septembra 2011 stal miestom 
7. medzinárodnej konferencie Štruktúra 
a stabilita biomakromolekúl – SSB 2011.

Biofyzici, biochemici a molekulárni bioló-
govia opäť dostali možnosť prezentovať naj-
novšie výsledky svojich výskumov a obozná-
miť sa s prácou svojich kolegov. Konferenciu 
zorganizovali Oddelenie biofyziky Ústavu 
experimentálnej fyziky SAV a Katedra bio-
chémie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 
v spolupráci so Slovenskou fyzikálnou spo-
ločnosťou. Zúčastnilo sa na nej viac ako 60 
vedcov nielen zo Slovenska a Českej republi-
ky, ale aj z Maďarska, Rumunska, Nemecka, 
Izraela i USA, Taiwanu a Japonska.

Úlohou konferencie bolo ukázať naj-
novšie poznatky v oblasti štruktúry, stabili-
ty a agregácie biomakromolekúl. Význam-
ný priestor mala problematika využitia 
matematického modelovania a fyzikálno-

-chemických metód pri štúdiu a aplikácii 
biomakromolekúl v biomedicíne a v bio-na-
notechnológiách.

Úvodná prednáška patrila Pavlovi Ze-
mánkovi z Ústavu prístrojovej techniky Aka-
démie vied ČR a zameral sa v nej na klasic-
ké a moderné metódy optickej manipulácie 
a na ich aplikácie pri štúdiu biosystémov. 
Medzi významných účastníkov konferencie 
patrili Chin-Kun Hu a Meng-Chyi Wu z Fy-
zikálneho ústavu Akadémie Sinica z Taiwa-
nu, ktorí sa venovali agregácii proteínov, 
ako aj globálnej analýze dynamiky ióno-
vých párov pri rozbaľovaní proteínov. Anti-
tumorový efekt liečiv na báze platiny pros-
tredníctvom opráv DNA bol hlavnou témou 
vystúpenia Viktora Brabca z Biofyzikálne-
ho ústavu AV ČR z Brna. Frank Schrieber 
z Ústavu pre aplikovanú fyziku v Tübingene 
prezentoval najnovšie poznatky týkajúce sa 
manipulácie proteínových interakcií multi-

valentnými iónmi. Konferenciu skončil svo-
jou prednáškou Yuko Okamoto z Nagoyskej 
univerzity v Japonsku, ktorý sa venoval 
modelovaniu viazania ligandov a agregácii 
proteínov.

Štvordňový program zahŕňal odborné 
prednášky a posterovú sekciu, v rámci kto-
rých mali účastníci konferencie priestor na 
mnohé odborné aj neformálne diskusie, 
výmenu poznatkov, ako aj na vznik nových 
spoluprác.

Organizátori konferencie okrem odbor-
ného programu pripravili aj bohatý spolo-
čenský program, ktorého hlavným cieľom 
bolo priblížiť Slovensko zahraničným účast-
níkom. Účastníci konferencie mali možnosť 
pozrieť si diela Andyho Warhola, ktoré sú 
súčasťou expozície v hoteli Múza v Koši-
ciach, ako aj ochutnať výborné slovenské 
vína z tokajskej oblasti.
Z. Gažová, K. Čižmáriková

nia bol venovaný práci vo Virtuálnom ex-
perimentálnom ekonomickom laboratóriu 
(VEEL), ktoré vzniklo ako spoločné praco-
visko PÚ SAV a ÚM STU, kde sa odborníci 
zúčastnili na pilotnom experimente rozho-
dovania o využití prírodných zdrojov. Vir-
tuálne laboratórium je prvým laboratóriom 
spoločenských vied v SR a jeho poslaním je 
aplikovať experimenty interdisciplinárnych 
spoločenských vied v strategickom rozho-
dovaní v našich podmienkach.

Existencia lokálneho experimentálneho 
ekonomického laboratória vytvára príleži-
tosť rozvíjať inovatívne výskumné projekty, 
prilákať mladých domácich výskumníkov, 
pre ktorých to bude príležitosť začať svoju 

odbornú kariéru v domovskej krajine. La-
boratórium úspešne rozbieha svoje aktivity 
realizáciou experimentov, na ktorých sa zú-
častňujú riešitelia a doktorandi už existujú-
ceho SPECTRA+ .

V druhej časti sa seminár zameral na 
experimentálne prístupy k rozhodovaniu 
prednáškami hosťujúceho prof. Marca 
A. Janssena na tému Experimenty a Agent 
Based Modelling v rozhodovaní o kolektív-
nych statkoch. Ďalej prezentovali výsledky 
prvého spoločného experimentu realizova-
ného CSID – ASU a CETIP – PÚ SAV s vlast-
níkmi lesa v Kolumbii a Thajsku (M. Jans-
sen), na Slovensku a v Čechách (Tatiana 
Kluvánková-Oravská) a v Slovinsku – An-

drej Udovc z Univerzity v Ľublane. Súčas-
ťou seminára boli aj vystúpenia zamerané 
na prezentáciu úspešných vzdelávacích 
projektov realizovaných partnermi CE SAV 
CESTA a SPECTRA+ najmä v oblasti me-
todológie interdisciplinárneho výskumu 
v podaní Veroniky Chobotovej a Veroniky 
Poklembovej z CETIP – PÚ SAV a interpretá-
cií štatistických údajov v podaní prof. Beáty 
Stehlíkovej z Ústavu manažmentu STU. Na 
záver seminára sa uskutočnila spoločná dis-
kusia k možnostiam aplikácie modelovania 
a experimentálnych prístupov v strategic-
kom rozhodovaní.

Tatiana Kluvánková-Oravská
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Sídlom asociácie svetových taxonómov sa stal Botanický ústav SAV

P r o f .  K .  M a r h o l d 
g e n e r á l n y m  s e k r e t á r o m
Začiatkom roka 2011 sa uskutočnili voľby výboru, prezidenta, vi-
ceprezidenta a generálneho sekretára Medzinárodnej asociácie pre 
rastlinnú taxonómiu (International Association for Plant Taxonomy 
– IAPT). Za prezidentku asociácie bola zvolená Dr. Vicki F. Funk 
zo Smithsonian Insitution vo Washingtone a za viceprezidentku 
Dr. Sandru Knapp z Natural History Museum v Londýne. Za gene-
rálneho sekretára, ktorý je zároveň hlavným výkonným predstavi-
teľom asociácie (chief executive officer, CEO), zvolili prof. Karola 
Marholda z Botanického ústavu SAV v Bratislave.

 K formálnemu odovzdaniu funkcií došlo na 18. medzinárod-
nom botanickom kongrese. Konal sa v druhej polovici júla v aus-
trálskom Melbourne. Keďže sídlom sekretariátu asociácie a záro-
veň Kancelárie pre nomenklatúru rastlín a taxonómiu (Bureau for 
Plant Nomenclature and Taxonomy) v zmysle jej stanov je pracovis-
ko generálneho sekretára, v priebehu augusta a septembra sa sek-
retariát presťahoval do Bratislavy. Tá bude jeho sídlom na najbliž-
ších šesť rokov. Bratislava bude aj oficiálnym miestom vydávania 
časopisu organizácie pod názvom Taxon, ktorý patrí spolu s ďalší-
mi časopismi (napr. Molecular Phylogeny and Evolution, American 
Journal of Botany, International Journal of Plant Sciences) k naj-
významnejším vedeckým časopisom v oblasti evolúcie, fylogenézy, 
taxonómie a systematiky rastlín.

Medzinárodná asociácia pre rastlinnú taxonómiu je jedinou 
profesijnou organizáciou svojho druhu s celosvetovou pôsobnos-
ťou. Jej víziou je „systematická botanika, v najširšom zmysle slova, 
pochopená a cenená našou spoločnosťou“ a misiou „podporovať 
všetky aspekty botanickej systematiky a jej význam pre pochopenie 
a uvedomovanie si hodnoty biodiverzity“. Asociácia má v súčasnos-
ti 1 540 individuálnych a kolektívnych členov, 39 percent členskej 
základne pochádza z Európy, rovnaké percento z amerického kon-
tinentu, 15 percent z Ázie a zvyšok pripadá na Afriku a Austráliu. 
Asociácia bola založená v roku 1950 na Medzinárodnom botanic-

kom kongrese v Štokholme a až do roku 1988 jej sekretariát sídlil na 
univerzite v holandskom Utrechte. Sekretariát viedol prof. Joseph 
Lanjouw a neskôr prof. Frans Stafleu. Ich prostredníctvom bola aso-
ciácia personálne prepojená s Medzinárodnou úniou pre biologické 
vedy (International Union for Biological Sciences – IUBS) a Medzi-
národným výborom vedeckých organizácií (International Council of 
Scientific Unions – ICSU). Druhým sídlom sekretariátu bol (západ-
ný) Berlín, kde sekretariát dvanásť rokov viedol prof. Werner Greu-
ter. Po Medzinárodnom botanickom kongrese v St. Louis v roku 
1999 sa sekretariát presunul do Viedne, kde pôsobil pod vedením 
prof. Toda F. Stuessyho až do tohto roku. Okrem organizácie a pod-
pory vedeckých podujatí a vydávania časopisu Taxon má asociácia 
z poverenia IUBS v kompetencii vydávanie a zmeny Medzinárodné-
ho kódu botanickej nomenklatúry (po poslednom medzinárodnom 
botanickom kongrese Medzinárodný kód nomenklatúry rias, húb 
a rastlín). Ten reguluje vedecké názvoslovie organizmov v najšir-
šom zmysle slova považovaných za rastliny. Posledných dvanásť ro-
kov asociácia udeľuje každoročne desať grantov mladým vedeckým 
pracovníkom prevažne z rozvojových krajín.

Prof. Karol Marhold je mimoriadne výraznou osobnosťou do-
mácej a svetovej botaniky. Počas svojho pôsobenia v Botanickom 
ústave SAV sa vyprofiloval na špičkového odborníka v oblasti sys-
tematiky, nomenklatúry a molekulárnej fylogenézy rastlín. V tom-
to duchu ďalej rozvíja prácu Oddelenia taxonómie vyšších rastlín 
Botanického ústavu SAV a prednáša na Univerzite Karlovej v Prahe. 
V Bratislave aj v Prahe vyškolil viacerých nasledovníkov, ktorí sú 
dnes úspešnými rastlinnými taxonómami a pôsobia na Slovensku 
aj v blízkom či vzdialenejšom zahraničí. Nová pozícia prof. Marhol-
da v Medzinárodnej asociácii pre rastlinnú taxonómiu je na jednej 
strane ocenením jeho doterajších vedeckých aktivít a erudície na 
tomto poli, na druhej aj výzvou do budúcnosti.
Anna Guttová

Spoločne tak uľahčujú  prúdenie myšlienok, 
skúseností a metód práce v oblasti historic-
kých vied v dnes spoločnej Európskej únii. 
Usilujú sa zároveň o medzigeneračnú spolu-
prácu a vedecký rast mladých výskumníkov 
a doktorandov. Komisia nikdy nebola uzav-
retým krúžkom, ale dávala priestor mnohým 
– z 15 referentov tohtoročnej konferencie 
na takomto podujatí 10 vystúpilo po prvý 
raz. Rovnako sa tešíme každému účastníko-
vi v publiku i v diskusii – podľa prezenčnej 
listiny vedecké rozpravy v rámci niektorého 
z blokov absolvovalo viac ako 50 účastníkov.

Vzťah medzi históriou a biografiou je 
dlhodobo ambivalentný. Historiografia síce 
často považuje biografiu za okrajový žáner, 
no historické životopisy sú pre vedcov-his-
torikov príťažlivé a zaznamenávajú veľký 
úspech u čitateľskej verejnosti. Konferencia 
pomohla objasniť rôzne teoretické prístupy 
k výskumu, rôzne interpretácie a stvárne-
nia historických postáv, človeka, ľudí, ich 
dejinnej roly a postojov k svetu.

Prednášajúci upozornili na množstvo 
otázok, ktoré si možno položiť pri podob-
ných výskumoch. Venovali pozornosť pra-
mennej základni a heuristike biografických 
tém a aplikovali ich na množstvo konkrét-
nych portrétov, kladúc si pri tom mnohé te-
oretické otázky. Pozornosť sa venovala Ed-
vardovi Benešovi a historiografii, ktorá ho 
spracovala, Miklósovi Horthymu, politikom 
a diplomatom Milanovi Hodžovi, M. R. Šte-
fánikovi, Martinovi Rázusovi a Bohdanovi 
Pavlů.

Prednášajúci predstavili poslucháčom 
niekoľko výskumov celých skupín – na-
príklad slovenských diplomatov, českých 
frankofilov či komunistických disidentov 
vo Francúzsku po prvej svetovej vojne. Kon-
ferencia problematiku skúmala aj pod zor-
ným uhlom rodových štúdií a kultúrnych 
dejín 19. storočia. K základným témam pat-
rilo úsilie čeliť dvojitému nebezpečenstvu 
v práci historika na biografiách – zvodom 
hagiografie na jednej a hyperkritickej dis-

kusie na druhej strane. Reflexie obohatila 
diskusia z pléna, ktorá bola prínosom pre 
každého účastníka.   
Bohumila Ferenčuhová

PREDSEDNÍCKY STÔL PRVÉHO BLOKU – (ZĽAVA) JIN-

DŘICH DEJMEK, BOHUMILA FERENČUHOVÁ A AN-

TOINE MARÈS. Foto: F. Tisovič



udalosti      s p r á v y s a v     10 | 2011

15

>

Literárny fond udeľoval

C e n y  z a  v e d e c k ú  a  o d b o r n ú 
l i t e r a t ú r u
Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú litera-
túru a počítačové programy LF udelil:

Cenu za vedeckú a odbornú 
literatúru za rok 2010
V kategórii spoločenské vedy:
doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD. a Mgr. Štefan 
Komorný, ArtD., za Dóm. Katedrála svätého 
Martina v Bratislave (vydavateľstvo LÚČ)

V kategórii slovníková a encyklopedická 
literatúra:
cenu neudelil

V kategórii biologické a lekárske vedy:
doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. a ko-
lektív za Autizmus z pohľadu neuropsycho-
biológie (UK)

V kategórii prírodné a technické vedy:
cenu neudelil

Prémie za vedeckú a odbornú 
literatúru za rok 2010
V kategórii spoločenské vedy:
doc. JUDr. Ján Drgonec, CSc., za Ochrana 
ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej re-
publiky (EUROKÓDEX);
PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., Mgr. Miro-
slav Michela, PhD., a PhDr. Michal Schvarc, 
PhD., za Rozbitie alebo rozpad? (VEDA);
prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc., za Teória 
spisovného jazyka so zreteľom na slovenčinu, 
(VEDA);
Mgr. Alena Feriancová, PhD., za (Ne)náj-
dená bezpečnosť: Československo, Nemecko 
a úpravy medzinárodného systému v Európe 
1922 – 1926;
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., za Eu-
rópske pracovné právo: flexibilita a bezpeč-
nosť pre 21. storočie (Sprint dva);
prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., za Slovenské 
dejiny IV, 1914 – 1938 (MS).

V kategórii slovníková a encyklopedická 
literatúra:
prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc., Dr. h. c., 
a PhDr. Viliam S. Hotár za Politológia. Termi-
nologický a výkladový slovník, UCM Trnava;
PhDr. Martin Štefánik, PhD., prof. PhDr. Ján 
Lukačka, CSc., a kolektív za Lexikón stredove-
kých miest na Slovensku (PRODAMA).

V kategórii biologické a lekárske vedy:
prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc., prof. 
MUDr. Štefan Krajčík, CSc., a kolektív za 
Geriatria (Herba);
RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., a kolektív za 
Biomembrány (Petrus);
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH 
a kolektív za Pediatria (Arete s.r.o.).

V kategórii prírodné a technické vedy:
prof. RNDr. Ivan Hubač, DrSc., a prof. Ste-
phen Wilson za Brillouin – Wigner Methods 
for Many – body Systems (Springer);
prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc., za Člo-
vek a Zem v interakcii (VEDA);
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD., za Antioxi-
danty a oxidačné zmeny tukov v potravinách 
(STU);
doc. RNDr. Miriam Fenedeková, CSc., Doc. 
RNDr. Zlatica Ženišová, PhD., a kolektív za 
Hydrogeologické sucho (UK Bratislava);
doc. Ing. Ivo Petráš, PhD., a kolektív za Frac-
tional Order Systems: Modeling and Control 
Applications, World Scientific (Singapore);
doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., a kolektív za 
Slovensko očami satelitov (VEDA)

Prémia za trojročný vedecký ohlas 
za rok 2011
V kategórii spoločenské vedy:
I. miesto neudelil
dve II. miesta
doc. Mgr. Peter Halama, PhD.
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
III. miesto
prof. JUDr. Peter Blaho, CSc., Dr. h. c.

V kategórii prírodné a lekárske vedy:
I. miesto
RNDr. Peter Markoš, DrSc.
dve II. miesta
doc. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc.,
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.
III. miesto
doc. MUDr. Jozef Mašura, CSc.

V kategórii technické vedy a geovedy:
I. miesto
RNDr. Jana Madejová, DrSc.
II. miesto neudelil
III. miesto
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Prémia za výnimočný vedecký 
ohlas na jedno dielo 2011
V kategórii spoločenské vedy:
I. miesto neudelil
II. miesto
prof. PhDr. Jozef Džuka, CSc.
na dielo Dzuka J., Dalbert C.: Mental health 
and personality of Slovak unemployed ado-
lescents: The impact of belief in a just world, 
JOURNAL OF APPLIED SOCIAL PSYCHO-
LOGY, 32 (4): 732 – 757, Apr. 2002,
III. miesto neudelil

V kategórii prírodné a lekárske vedy:
I. miesto
doc. RNDr. Vladimír Černý, CSc.,

na dielo Čierny, V.: Thermodynamical Ap-
proach to the Traveling Salesman Problem – 
An Efficient Simulation Algorithm, Journalof 
Optimization Theory and Applications 45 
(1985) pp 41 – 51, Plenum Publ. Copr, New 
York 1985
II. miesto
prof. MUDr. Zoltán Tomori, DrSc.
na dielo Tomori, Z., Widdicombe, J.: Mus-
cular, bronchomotor and cardiovacular re-
flexes elicited by mechanical stimulation of 
the respiratory tract, Journal of Physiology 
London 1969, 200: 25-49
III. miesto
Mgr. Ľubica Niederová-Kubíková, PhD.
na dielo Kubíková, Ľ. et all.: Revised Nomen-
clature for Avian Telencephalon and Some 
Related Brainstem Nuclei, In: The Journal 
of Comparative Neurology, 2004, vol. 473, 
no.3, p. 377 – 414, ISSN 0021-9967

V kategórii technické vedy a geovedy:
I. miesto neudelil
II. miesto
doc. Ing. Ivo Petráš, PhD.
na dielo Podlubný, I., Petráš, I., Vinagre, B. 
M., OĹeary, P., Dorcak, L.: Analogue
Realizations of Fractional-order Controllers., 
Nonlinear Dynamics, vol. 29,
no.1 – 4, 2002, pp. 281 – 296, ISSN 0924-
090X
III. miesto neudelil

PRÉMIU LF PREBERÁ VALERIÁN BYSTRICKÝ (VĽAVO) 

Z HISTORICKÉHO ÚSTAVU SAV, JEDEN Z EDITOROV 

PUBLIKÁCIE ROZBITIE ALEBO ROZPAD? Foto: Vladimír Šmihula

PETER MARKOŠ Z FYZIKÁLNEHO ÚSTAVU SAV ZÍS-

KAL PRÉMIU ZA TROJROČNÝ VEDECKÝ OHLAS ZA 

ROK 2011 V KATEGÓRII PRÍRODNÉ A LEKÁRSKE VEDY 

(I. MIESTO). Foto: Vladimír Šmihula



10 | 2011    s p r á v y s a v     dokumenty

16

9 .  z a s a d n u t i e  V e d e c k e j  r a d y  S A V  2 7 .  9 .  2 0 1 1

Vedecká rada

udelila:
 vedeckú hodnosť doktora historických 

vied PhDr. Vladimírovi Goněcovi, CSc.,
 vedeckú hodnosť doktora filozofických 

vied prof. PhDr. Júlii Dudášovej, CSc.,
 vedeckú hodnosť doktora biologických 

vied doc. MVDr. Branislavovi Peťkovi, 
CSc.,

3 0 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a  S A V  6 .  1 0 .  2 0 1 1

Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
 správu o využívaní zdrojov Kongresové-

ho centra Academia v Starej Lesnej,
 informáciu riaditeľa ÚKE SAV o stave 

riešenia problému refundácie nákladov 
projektu   HUSK/0801/2.1.2/0162,

 navrhované tri alternatívy k programu 
Centier excelentnosti SAV pre budúc-
nosť,

 informáciu o účasti organizácií SAV na 
akcii Noc výskumníka 2011,

 stanovisko k termínu vydania VII. zväz-
ku encyklopédie Beliana;

schválilo:
 pripomienky SAV k materiálu Harmono-

gram realizácie opatrení Minervy 2.0,
 Dodatok č. 1. k zriaďovacej listine Ústa-

vu merania SAV,
 Dodatok č. 2. k zriaďovacej listine Tech-

nologického inštitútu SAV,
 prípravu VI. funkčného obdobia VEGA 

na roky 2012 – 2016,
 doplnenie Atestačnej komisie Ústavu ex-

perimentálnej fyziky SAV,
 novelu Rokovacieho poriadku Akredi-

tačnej komisie SAV,
 zmenu v zložení Akreditačnej komisie 

III. OV SAV (AKOV III);

udelilo:
 Cenu SAV za budovanie infraštruktúry 

pre vedu kolektívu laboratória Nano-
lab,

 Pamätnú plaketu SAV prof. Pawanovi 
Kumarovi Singalovi, Dh. D., DrSc.

menovalo:
 prof. PhDr. Vieru Bačovú, DrSc., do 

funk cie riaditeľky Ústavu experimen-

 vedeckú hodnosť doktora biologických 
vied Ing. Kataríne Reiterovej, CSc.,

 vedeckú hodnosť doktora biologických 
vied MVDr. Daši Čížkovej, CSc.,

 vedeckú hodnosť doktora chemických 
vied Ing. Jánovi Tkáčovi, PhD.

odsúhlasila:
 návrh na zmenu Štatútu Učenej spoloč-

nosti SAV,

 minimálne kritériá pre priznávanie ve-
deckých kvalifikačných stupňov IIa a I.

vzala na vedomie:
 informáciu o príprave „Veľkých projek-

tov“ podporovaných zo štrukturálnych 
fondov EÚ v rámci SAV.

Antonia Štaffová

tálnej psychológie  SAV s účinnosťou od 
1. 11. 2011 na obdobie 4 rokov,

 MUDr. Richarda Imricha, PhD., do funk-
cie riaditeľa Molekulárno-medicínske-
ho centra SAV s účinnosťou od 1. 11. 
2011 na obdobie 4 rokov;

vzalo na vedomie:
 správu zo zahraničnej cesty F. Gömöry-

ho z účasti na „30th General Assembly of 
International Council for Science“, ktoré 
sa konalo 27. –  30. 9. 2011 v Ríme. Na 
základe návrhu pracovných skupín Ge-
neral Assembly schválilo nové výskumné 
programy na obdobie nasledujúcich de-
siatich rokov,

 správu zo zahraničnej cesty I. Herma-
novskej zo zasadnutia Call Steering 
Committee (CSC) pre prvú výzvu (Joint 
Translation Call, JTC-1). Zasadnutie sa 
zoberalo o. i. časovým harmonogramom 
projektu, otázkou nominácií členov 
Scientific Evaluation Committee (SEC), 
pripomienkovaním formulárov na pred-
bežné a úplné návrhy projektov,

 správu Ľ. Falťana zo zasadnutia Steering 
Group Dunajskej stratégie pre prioritnú 
oblasť 7, ktorej spolukoordinátorom je 
SR v zastúpení SAV. Zasadnutie sa kona-
lo 29. septembra v Bratislave. Predme-
tom rokovania boli:
– prehľad aktivít Koordinátorov pre PA 

7 v období od prvého stretnutia v No-
vom Sade po stretnutie v Bratislave,

– informácia o vyvolaných projektoch 
pre Technickú asistenciu (riadenie) 
chodu PA 7 a Flagship projekt PA 7 „Vý-
skumný a inovačný fond pre Dunajský 
región“ a ich predloženie na DG Regio 
v termíne do 15. septembra 2011,

– diskusia o spôsobe kreovania a me-
chanizmoch podpory nových projek-

tov reprezentujúcich záujmy Dunaj-
ského regiónu a potrebe formulova-
nia základných (strategických) prio-
rít v tomto smere,

– návrh harmonogramu a rámcových 
programov stretnutí Steering Group 
a prizvaných hostí na obdobie rokov 
2012 – 2013.

Dohodlo sa, že nasledujúce stretnutie 
Steering Group bude v druhej polovici ja-
nuá ra 2012,
 správu zo zahraničnej cesty D. Ježo-

vej z návštevy Ruskej akadémie vied 
a „Sixth Nobel Prize Laureates Meeting“ 
na tému fyziológia a medicína. D. Ježová 
navrhla po vzore Ruskej akadémie vied 
zvážiť zriadenie Akademickej univerzity,

 správu zo zahraničnej cesty Ľ. Falťana 
zo zakladajúceho stretnutia Konferencie 
dunajských akadémií – Danube Acade-
mies Conference (DAC) vo Viedni. Hlav-
nou témou stretnutia bola stratégia EÚ 
pre Dunajský región a úloha DAC v nej.

J. Pastorek oboznámil s odpoveďou mi-
nistra ŠVVaŠ SR na list predsedu SAV o stave 
príprav na výzvu Vedeckých parkov. Ďalej 
J. Pastorek informoval, že výsledky hodno-
tenia ARRA so zameraním na „identifikáciu 
špičkových a vedeckých tímov SAV“ sa ozná-
mia na tlačovej konferencii dňa 18. 10. 2011. 
V tejto súvislosti J. Bakoš a M. Morovics in-
formovali o záveroch rokovania s predsta-
viteľmi ARRA vo veci metodiky hodnotenia 
ústavov SAV v oblasti spoločenských a hu-
manitných vied. Je potrebné skompletizovať 
databázu vedeckých výstupov predmetných 
ústavov SAV za obdobie rokov 2001 – 2010 
(v termíne do 31. 10. 2011, hodnotenie má 
byť ukončené do konca roka 2011).
Mária Rybecká



S t r e t n u t i e  a k a d é m i í  v i e d 
Slovenska a Česka v podjesenných Libliciach

V dňoch 3. – 4. októbra t.r. sa na 
zámku Liblice stretli delegácie 
Akadémie vied ČR a Slovenskej 
akadémie vied na čele s ich 
predsedami. Aj toto stretnutie 
opäť potvrdilo, že vzťahy medzi 
oboma inštitúciami sú vďaka 
historickej tradícii veľmi blízke 
a srdečné a každoročné vzájomné 
návštevy ich predstaviteľov majú 
neformálny a otvorený ráz, ako to 
približuje aj naša fotoreportáž.
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Na rokovaní sa delegácie navzájom informovali 
o svojich problémoch i úspechoch, vymenili si 

poznatky z dôležitých oblastí spoločného záujmu 
a hľadali spoločné stanoviská.

Predstavitelia vedenia Slovenskej akadémie vied – zľava prof. 
Daniela Ježová, predseda SAV prof. Jaromír Pastorek, Eva 
Majková, doc. Albert Breier, vedúca sekretariátu Predsedníctva 
SAV Antonia Štaffová, prof. Peter Samuely a Ľubomír Falťan.

Časť delegácie Akadémie vied ČR – zľava prof. Jaroslav Pánek, 
prof. Jiří Drahoš a Petr Bobák...

Rokovania pokračovali neformálnym stretnutím v zámockej 
záhrade.

Pohľad na Konferenčné centrum AV ČR v Libliciach.
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