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Na 38. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2011 sa zú-
častnilo viac ako 430 vystavovateľov. Expozícia SAV bola zameraná na výsledky spolupráce súvisiace 
s pôdohospodárstvom, potravinárstvom, ekologickými aktivitami či rozvojom vidieka. Počas trvania vý-
stavy expozíciu SAV navštívila predsedníčka vlády SR Iveta Radičová i minister pôdohospodárstva Zsolt 
Simon (obaja na fotografii), okrem nich v expozícii privítali aj podpredsedov NR SR Pavla Hrušovského 
a Roberta Fica i ďalších významných hostí. Foto: Róbert Grznár

Do Noci výskumníka 2011, projektu EK, zameraného na priblíženie vedy a vedeckých pracovníkov ve-
rejnosti sa SAV zapojila v Bratislave, Košiciach v Banskej Bystrici a Tatranskej Lomnici. Vedecká šou vy-
vrcholila v podvečerných hodinách v piatok 23. septembra v bratislavskom obchodnom centre AVION.  
Jednotlivé expozície prezrel aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca (vľavo), 
ktorého na našej snímke sprevádza podpredseda SAV Juraj Lapin. (K podujatiu sa podrobnejšie vrátime 
v nasledujúcom čísle.) Foto: Vladimír Šmihula

V Aule SAV na bratislavskej Patrónke sa 21. septembra t.r. na svojom jesennom riadnom zasadaní zišiel 
Snem SAV. Na rokovaní sa zúčastnili aj členovia Predsedníctva SAV pod vedením svojho predsedu prof. 
Jaromíra Pastoreka, ktorý predniesol informáciu o aktuálnej situácii v SAV v súvislosti s pripravovaný-
mi krokmi realizovania zámeru transformácie. Snem prerokoval aj tri významné dokumenty súvisiace 
s hodnotiacim procesom organizácií Akadémie. Foto: Vladimír Šmihula

Vydáva Slovenská akadémia vied vo VEDE, vydavateľstve SAV / www.veda-sav.
sk | Hlavný redaktor: Emil Borčin | Grafický dizajn: Layout JS. | Za kvalitu do-
daných fotografií a-obrázkov zodpovedajú autori | Adresa redakcie: Štefáni-
kova 49, 814 38 Bratislava | E-mail: ebor@centrum.sk, emil.borcin@savba.sk 
| Tel.: 02/ 2071 4320, fax: 02/5245 3068 | Tlač: VEDA, vydavateľstvo SAV | 
ISSN 0139-6307 | Na prednej strane obálky: Noc výskumníka 2011 – do stán-
ku Ústavu informatiky SAV pritiahli detských návštevníkov malé roboty. Foto: 
Vladimír Šmihula | Na zadnej strane obálky: K odchádzajúcemu letu sa vra-
ciame ešte snímkou z  Letnej školy archeológie na Pustom hrade, kde študenti 
pomáhali s odkryvom unikátnej veže na dolnej časti hradu. Foto: Ján Beljak
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Tohtoročným laureátom je významný rakúsky vedec v oblasti fyzikálnej metalurgie 

M e d z i n á r o d n á  c e n a  S A V 
p r e  p r o f .  H . - P .  D e g i s c h e r a

pokračovanie na tretej strane >

  OKAMIH KRÁTKO PO ODOVZDANÍ OCENENIA.

  POHĽAD DO AUDITÓRIA ZRKADLOVEJ SIENE. 

V PRVOM RADE ZĽAVA SEDIA RAKÚSKY VEĽVYSLA-

NEC V BRATISLAVE JOSEF MARKUS WUKETICH, 

PROF. JAROMÍR PASTOREK, PROF. HANS-PETER DE-

GISCHER, EVA MAJKOVÁ, ZA MIKROFÓNOM VPRAVO 

MODERÁTOR SLÁVNOSTNÉHO UDEĽOVANIA ME-

DZINÁRODNEJ CENY SAV DOC. FEDOR GÖMÖRY.

Univ. prof. Dipl. Ing. Dr. techn. Hans-Pe-
ter Degischer je profesorom z Ústavu ma-
teriálových vied a technológií Technickej 
univerzity vo Viedni. Významnou mierou 
sa podieľal na rozvoji vedných disciplín, 
v ktorých sa Ústavu materiálov a mechani-
ky strojov SAV aj vďaka nemu v posledných 
rokoch podarilo zaradiť medzi významné 
európske vedecké inštitúcie. Medzinárodnú 
cenu SAV 2011 za vynikajúce dielo v oblasti 
technických vied mu v piatok 9. septembra 
t.r. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 
v Bratislave odovzdal predseda SAV a Ve-
deckej rady SAV prof. Jaromír Pastorek.

Vedecký sekretár SAV doc. Fedor Gö-
möry privítal na slávnosti aj veľvyslanca 
Rakúska na Slovensku Josefa Markusa Wu-

keticha, predsedu Rady vysokých škôl SR 
prof. Viktora Smieška, členov Vedeckej rady 
SAV, vedecké osobnosti z ústavov SAV a ďal-
ších hostí. Zároveň pripomenul, že Vedecká 
rada SAV pri rozhodovaní zohľadnila lau-
reátove zásluhy o rozvoj materiálového vý-
skumu na Slovensku a predovšetkým v SAV.

Laudáciu na počesť oceneného prednies-
la podpredsedníčka SAV Eva Majková.

Účastníci slávnosti si s veľkou pozornos-
ťou na záver vypočuli prednášku prof. Han-
sa-Petera Degischera na tému „Možnosti 
využitia kompozitných materiálov s kovovou 
matricou“. V prednáške sa s poslucháčmi 
podelil o svoje bohaté skúsenosti v oblasti 
kompozitných materiálov s kovovou mat-
ricou, ktorým sa veľmi úspešne venoval vo 

svojej mimoriadne tvorivej výskumno-vývo-
jovej práci.

Slávnostnú atmosféru podujatia zvýraz-
nili operné árie v podaní opernej sólistky, 
sopranistky Juliany Knoppovej. Na klavíri ju 
sprevádzal Igor Bázlik.
V. Š. | Foto Vladimír Šmihula

 

K r e a t í v n a  v e d e c k á  o s o b n o s ť
Prof. Hans-Peter Degischer sa narodil v obci 
St. Jakob/Defereggental v Rakúsku 12. sep-
tembra 1945 a vyrastal v St. Pöltene, centre 
Dolného Rakúska. V roku 1963 vyštudoval 
technickú fyziku na Technickej univerzite 
vo Viedni, kde neskôr v Ústave aplikovanej 
fyziky obhájil aj svoju doktorskú dizertačnú 
prácu.

V roku 1987 založil rakúsku spoločnosť 
AMAG – Austria Metall GmbH v Ranshofe-
ne, v ktorej sedem rokov pôsobil vo vedú-
cich pozíciách v oblasti výskumu a vývoja 

hliníkových zliatin. Firma AMAG sa aj vďa-
ka nemu stala najväčšou rakúskou spoloč-
nosťou vyrábajúcou polotovary z hliníka 
a jeho zliatin. V roku 1994 inicioval a vý-
znamnou mierou sa podieľal na založení 
a vybudovaní Kompetenčného centra za-
meraného na výskum a vývoj ľahkých ko-
vov (LKR – Leicht metallkompetenzzentrum 
Ranshofen), ktoré je jednou z dcérskych 
organizácií Rakúskeho technologického in-
štitútu (AIT – Austrian Institute of Techno-
logy). Najmä vďaka mimoriadne kreatívnej 

vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti 
prof. Degischera sa z tejto inštitúcie počas 
jeho pôsobenia stalo špičkové európske 
pracovisko zaoberajúce sa komplexne prob-
lematikou odľahčovania konštrukcií – od 
vývoja nových druhov ľahkých technických 
materiálov s vysokou tuhosťou a pevnos-
ťou cez vývoj progresívnych technológií 
ich výroby, spájania a spracovania, vývoj 
nových princípov súvisiacich s dizajnom 
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ultraľahkých súčiastok a konštrukcií až po 
aplikáciu poznatkov získaných spomínanou 
výskumno-vývojovou činnosťou v priemy-
selnej praxi.

Prof. Degischer počas pôsobenia v LKR 
vďaka svojej mimoriadne intenzívnej spo-
lupráci s TU Viedeň a Ústavom materiálov 
a mechaniky strojov (ÚMMS) SAV pri vývoji 
progresívnych technológií výroby ľahkých 
kovov a ich zliatin významne prispel k to-
mu, že v tomto období vyrástla na týchto 
výskumno-vývojových pracoviskách nová 
generácia vedeckých pracovníkov, ktorí sa 
v regióne Viedeň – Bratislava veľmi úspešne 
venujú výskumu progresívnych kovových 
materiálov a ich aplikáciám v priemyselnej 
praxi. Odborné poznatky a skúsenosti, kto-
ré títo pracovníci, pôsobiaci najmä v LKR, 
TU Viedeň a ÚMMS SAV, vďaka prof. Degis-
cherovi získali pri riadení veľkých vývojo-
vých projektov pre významných priemysel-
ných partnerov, akými sú napr. Audi, BMW, 
Daimler, Georg Fischer, Miba Sinter Austria 
GmbH Vorchdorf, Miba Sinter Slovakia, 
s.r.o., Dolný Kubín, SAPA profily, a.s., Žiar 
nad Hronom a ďalších, mimoriadne pozi-
tívne ovplyvnili nielen súčasné trendy v ob-
lasti vývoja progresívnych ľahkých technic-
kých materiálov, ale aj dlhodobú orientáciu 
a najmä excelentnosť výskumu na všetkých 
spomínaných výskumno-vývojových praco-
viskách.

Vďaka prof. Degischerovi mali viacerí 
pracovníci ÚMMS SAV možnosť podieľať 
sa na riešení lukratívnych výskumno-vývo-
jových projektov v rámci svojho doktorand-
ského štúdia na TU vo Viedni. Tieto projekty 
boli zamerané predovšetkým na spoluprácu 
s rakúskymi priemyselnými firmami a prof. 
Degischer bol sám zodpovedným riešiteľom 
mnohých z nich už počas svojho pôsobenia 
v LKR, ale aj neskôr, keď v roku 1995 prijal 
miesto profesora na TU vo Viedni, kde ná-
sledne dlhodobo pôsobil ako riaditeľ Ústa-
vu materiálových vied a technológií.

V rokoch 1990 až 2004 riešili svoju di-
zertačnú prácu na TU vo Viedni postupne 
Dr. Ing. František Simančík, súčasný riadi-
teľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov 
SAV (téma: Kompozitné materiály s hliní-

kovou matricou vystužené krátkymi uhlí-
kovými vláknami, vyrobené práškovo-me-
talurgickými metódami),  Dr. Ing. Jaroslav 
Jerz, súčasný vedecký tajomník ÚMMS SAV 
(téma: Penový hliník a hliníkové zliatiny vy-
robené práškovou metalurgiou) – obaja pod 
vedením prof. Gerharda Jangga, a Dr. Ing. 
Juraj Koráb, súčasný vedúci divízie Nové 
materiály a technológie ÚMMS SAV (téma: 
Kompozitné materiály s medenou matri-
cou vystužené kontinuálnymi C-vláknami) 
– priamo pod vedením prof. Degischera 
a napokon Dr. Ing. Roman Florek, súčasný 
zástupca vedúceho divízie Nové materiá-
ly a technológie ÚMMS SAV (téma: Ote-
ruvzdornosť bezuhlíkových a uhlíkových 
rýchlorezných ocelí pri obrábaní materiá-
lov na báze železa) – pod vedením prof. 
Herberta Danningera. Pri riešení všetkých 
týchto dizertačných prác prof. Degischer 
poskytoval cenné rady na základe svojich 
mimoriadne bohatých odborných skúse-
ností a všetkých dokázal nielen podnietiť ku 
kreatívnemu riešeniu technických problé-
mov, ale predovšetkým správne sa oriento-
vať v súčasných vývojových trendoch v tejto 
oblasti.

Mimoriadne veľký význam pre ústav 
mala spolupráca s prof. Degischerom v ob-
dobí, keď sa začal venovať vývoju techno-
lógie výroby penového hliníka a spolupráci 
s priemyselnými spoločnosťami, ktoré mali 
potenciál využiť tento progresívny materiál 
pri inovácii svojich výrobkov, ako aj pri prí-
prave prototypovej a veľkosériovej výroby 
výrobkov z neho. Po nástupe do Ústavu ma-
teriálových vied a technológií TU vo Viedni 
vytvoril veľmi úspešnú skupinu výskumní-
kov zaoberajúcich sa skúmaním vzťahu 
medzi mikroštruktúrou a vlastnosťami po-
lykryštalických a multifázových materiálov. 
Jednou z najvýznamnejších výskumných 
tém, ktorej sa počas svojho pôsobenia na TU 
Viedeň venoval, bolo práve štúdium mož-
ností výroby ultraľahkých konštrukčných 
súčiastok s využitím penového hliníka. Má 
preto veľkú zásluhu na vytvorení množstva 
vynikajúcich príležitostí na riešenie spoloč-
ných výskumno-vývojových projektov v ob-
lastiach, ktoré patria dosiaľ ku kľúčovým 

výskumno-vývojovým smerom na oboch 
našich pracoviskách.

V roku 2008 inicioval spoluprácu vý-
skumno-vývojových organizácií zaobe-
rajúcich sa materiálovým výskumom pri 
organizovaní doktorandských seminárov, 
na ktorých majú doktorandi z Rakúska, Slo-
venska, Maďarska a Českej republiky mož-
nosť prezentovať svoje dizertačné práce 
a diskutovať o možnostiach spolupráce pri 
riešení spoločných projektov zameraných 
na oblasť materiálového výskumu. Prvý zo 
seminárov: „Research in Progress on Me-
tallic Materials“ zorganizoval ÚMMS SAV 
spolu s TU vo Viedni, Montanuniversität 
Leoben (Rakúsko) a Eötvös Loránd Univer-
sity Budapešť (Maďarsko) 2. – 3. októbra 
2008 v Bratislave a zúčastnilo sa na ňom 
30 doktorandov a 6 školiteľov. Počas semi-
nára 20 doktorandov prezentovalo formou 
prednášok svoje výskumno-vývojové práce, 
ktorým sa venujú v rámci svojho doktorand-
ského štúdia. Odvtedy sa podujatia usku-
točňujú každý rok striedavo vo všetkých 
spomínaných krajinách.

V posledných rokoch prof. Degischer 
svoje vedecké zameranie sústredil predo-
všetkým na problematiku mikroštruktúrnej 
analýzy kompozitných materiálov s kovo-
vou matricou s využitím synchrotrónnej 
radiácie. Tieto jeho aktivity vyústili v ro-
koch 2005 a 2006 do výskumného pobytu 
vo Francúzsku na INP (Institut National 
Polytechnique) v Grenobli a INSA (Institut 
national des sciences appliquées) v Lyone. 
V roku 2008 mu bola udelená cena Hayn 
Metal, najvýznamnejšie ocenenie Nemeckej 
materiálovej spoločnosti (DGM – Deutsche 
Gesellschaft für Materialkunde e.V.).

Vzhľadom na vynikajúce vedecko-tech-
nické výsledky, medzinárodné uznanie, 
veľmi úzku a mimoriadne prospešnú spo-
luprácu s Ústavom materiálov a mechaniky 
strojov SAV nielen pri riešení spoločných 
výskumno-vývojových projektov, ale aj pri 
výchove mladých vedeckých pracovníkov, 
Slovenská akadémia vied udelila prof. H. P. 
Degischerovi Medzinárodnú cenu Sloven-
skej akadémie vied.

Prof. Nicole J. Moreau na návšteve...

P o d p o r a  m l a d ý m  c h e m i k o m
Prof. Nicole Jeanne Moreau z Francúzska, prezidentka Internatio-
nal Union of Pure and Applied Chemistry  (Medzinárodná únia pre 
čistú a užitú chémiu), navštívila Slovensko. Stalo sa tak pri príleži-
tosti 63. zjazdu chemikov, ktorý sa konal vo Vysokých Tatrách 5. 
– 9. septembra t. r. a zorganizovala ho Slovenská chemická spoloč-
nosť pri SAV.

V pondelok 5. septembra ju v budove Úradu SAV v Bratislave 
prijal podpredseda SAV doc. Albert Breier. Na stretnutí so vzácnym 
hosťom sa zúčastnili aj člen Predsedníctva SAV doc. Ladislav Petruš 
a podpredseda Slovenskej chemickej spoločnosti doc. Milan Drá-
bik. V priateľskej diskusii sa obe strany informovali o možnostiach 

rozšírenia vzájomnej spolupráce najmä s ohľadom na podporu 
mladej nastupujúcej vedeckej generácie.

Vo svojej vedeckej práci sa prof. Nicole J. Moreau venuje výsku-
mu na rozhraní chémie a vied o živej prírode, napr. štúdiu mecha-
nizmu účinku antibiotík a spôsobom, ako sa im bránia baktérie. 
V tejto oblasti dosiahla viacero vynikajúcich výsledkov. Internatio-
nal Union of Pure and Applied Chemistry, na ktorej čele v súčasnosti 
pôsobí, sa zaoberá chemickou nomenklatúrou a chemickou termi-
nológiou. Prijaté názvy a pomenovania sú záväzné pre obchodné 
aktivity, legislatívu aj farmakológiu.
V. Š.
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Jesenné rokovanie Snemu SAV aj o transformačných krokoch

S c h v á l i l i  z á s a d y  h o d n o t e n i a
V Aule SAV na bratislavskej Patrónke sa 
21. septembra t.r. na svojom jesennom 
riadnom zasadaní zišiel Snem Slovenskej 
akadémie vied. Na rokovaní sa zúčastnili aj 
členovia Predsedníctva SAV pod vedením 
svojho predsedu prof. Jaromíra Pastoreka, 
ktorý predniesol informáciu o aktuálnej si-
tuácii v SAV v súvislosti s pripravovanými 
krokmi realizovania zámeru transformácie.

Predseda SAV na úvod zopakoval už 
známe informácie o zámere transformá-
cie organizácií SAV na verejno-výskumné 
inštitúcie so strategickým cieľom urýchliť 
modernizáciu a zvýšiť akcieschopnosť Aka-
démie. Znamenalo by to tesnejšie priblíže-
nie sa k svetovej úrovni vybavenosti vedy 
a výskumu príslušnými obslužnými činnos-
ťami a materiálno-technickým vybavením, 
umožnilo by pružnejšie reagovať na výzvy 
svetovej vedy a výskumu a zároveň by pri-
nieslo účinnejšie zapojenie do riešenia úloh 
hospodárskej praxe. Podstatou transformá-
cie je prechod organizácií SAV zo sféry štát-
nej do sféry verejnej, ako aj optimalizácia 
fungovania špecializovaných a servisných 

organizácií. Základným prínosom by bolo 
stabilizovanie financovania a rozvoja SAV 
z dlhodobého hľadiska, zlepšenie podmie-
nok na získavanie dodatočných finančných 
zdrojov a zvýšenie flexibility možnosti ich 
využívania, ako aj zvýšenie motivácie na 
aplikáciu vedeckých výsledkov.

 Za priority transformácie predseda SAV 
označil udržanie rozpočtovej kapitoly pre 
SAV v štruktúre štátneho rozpočtu, ako 
základného zdroja príjmov, zachovanie vý-
skumu v SAV v rámci všetkých jej troch od-
delení, dodržanie dvojstupňového modelu 
riadenia a právnej subjektivity organizácií 
a ustanovenie novej organizačnej formy 
verejno-výskumnej inštitúcie (VVI), ďalší 
rozvoj existujúcich možností na využívanie 
zahraničných zdrojov financovania potrieb 
vedy a výskumu, ako aj lepšie využívanie 
súkromných zdrojov najmä v oblasti apliko-
vaného výskumu.

Ako uviedol prof. Pastorek, Akadémia 
na príprave novely zákona o SAV vráta-
ne zmien a doplnení súvisiacich právnych 
predpisov spolupracuje s profesionálnou 

právnickou kanceláriou, ktorá má s prípra-
vou zákonov dlhoročné skúsenosti a niekto-
rí jej pracovníci sa zúčastňovali aj na prípra-
ve podobného zákona v Českej republike. 
Cieľom je, aby zákon bol pripravený profe-
sionálne a v súlade so zámermi SAV. V práv-
nom postavení ide o zadefinovanie VVI ako 
novej právnej formy a legislatívne zakotve-
nie niektorých ďalších oprávnení.

V rámci prvej etapy – do 31. decembra 
t.r. – by sa mala vypracovať právna analýza 
aktuálneho stavu právnych predpisov, ana-
lýza právneho postavenia Akadémie vied 
ČR v kontexte schváleného zákona o ve-
rejných výskumných inštitúciách, spraco-
vanie dôvodov na novelu a niektoré ďalšie 
dokumenty vrátane schválenia interného 
legislatívneho zámeru. V druhej etape – do 
15. apríla 2012 – už pôjde o konkrétnu prí-
pravu znenia novely zákona vrátane dôvo-
dových správ a príloh a predloženie návrhu 
novely kompetenčnému orgánu na zarade-
nie do medzirezortného pripomienkové-
ho konania. V tretej etape – do konca roka 
2012 – by sa mali spracovať a vyhodnotiť 
pripomienky, podľa analýzy by nasledovalo 
ich zapracovanie do návrhu novely a potom 
by návrh novely mal byť predložený porad-
ným orgánom vlády, vláde SR, výborom 
parlamentu a napokon Národnej rade SR na 
prerokovanie. Pokiaľ by parlament schválil 
návrh novely zákona, v priebehu roka 2013 
by sa mala zabezpečiť implementácia nove-
ly zákona o SAV do jej života.

Predseda SAV v stručnosti informoval 
aj o príprave rozpočtu pre SAV v budúcom 
roku. Vzhľadom na súčasnú situáciu v slo-
venskej aj vo svetovej ekonomike je viac 
ako pravdepodobné, že nemožno očakávať, 
že bude vyšší, skôr naopak, a to aj napriek 
vedeckým výsledkom dosahovaným na pra-
coviskách SAV... Na záver svojho vystúpenia 
prof. Jaromír Pastorek pripomenul, že zme-
ny v Akadémii sú nevyhnutné a apeloval na 
členov snemu, aby hľadali také cesty, ktoré 
by v súčasnej situácii smerovali k upevne-
niu postavenia inštitúcie a zvýšili efektív-
nosť jej fungovania.

V ďalšej časti Snem SAV podrobne pre-
rokoval tri významné dokumenty súvisiace 
s hodnotiacim procesom organizácií Akadé-
mie, ktoré na rokovanie preložil predseda 
Akreditačnej komisie SAV prof. Peter Sa-
mue ly. Novelu Zásad pravidelného hodnote-
nia organizácií SAV po viacerých úpravách 
na základe pripomienok snem schválil. Ro-
kovací poriadok Akreditačnej komisie SAV po 
zapracovaní pripomienok predseda akredi-
tačnej komisie predloží na schválenie Pred-
sedníctvu SAV. Posledný dokument, harmo-
nogram hodnotenia organizácií SAV, snem 
vzal na vedomie.

Vladimír Šmihula | Foto autor

PREDSEDA AKREDITAČNEJ KOMISIE 

SAV PROF. PETER SAMUELY (VĽAVO) 

PREDKLADAL NA ROKOVANIE ZÁ-

SADY PRAVIDELNÉHO HODNOTENIA 

ORGANIZÁCIÍ SAV.

V DISKUSII VYSTÚPIL AJ DOC. KA-

ROL NEMOGA Z MATEMATICKÉHO 

ÚSTAVU SAV.
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Projekt, ktorý má priniesť špičkové výsledky pre celé Slovensko

B r a t i s l a v a  –  v e d e c k á  M e k k a  E u r ó p y ?
Z Bratislavy by sa malo stať vedecké mesto, 
ktoré prinesie špičkové vedecké výsledky 
pre celé Slovensko. To je myšlienkou projek-
tu Bratislava – vedecké mesto XXI. storočia. 
Dňa 23. augusta sa na pôde bratislavského 
magistrátu konalo prvé stretnutie štyroch 
hlavných nositeľov projektu – primátora 
hlavného mesta Milana Ftáčnika, predsedu 
Slovenskej akadémie vied prof. Jaromíra 
Pastoreka, rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave prof. Karola Mičietu a rektora 
Slovenskej technickej univerzity v Bratisla-
ve doc. Roberta Redhammera.

 Ako na tlačovej besede po stretnutí uvie-
dol primátor, inštitúcie reprezentujú kom-
petenčné centrum, ktoré je prepojením aka-
démie vied, vysokých škôl a priemyselných 
podnikov. Priemyselné podniky sú pritom 
odberateľmi vedeckých myšlienok, ktoré 
prenášajú do praxe. Milan Ftáčnik konšta-
toval, že 50 percent vedecko-výskumnej zá-
kladne Slovenska je koncentrovaných práve 
v Bratislave. V hlavnom meste chcú preto 
rozvíjať priestor pre Slovenskú akadémiu 
vied na Patrónke, rozvíjať Mlynskú dolinu 
a zvážiť ich možné prepojenie cestou, aby sa 
uľahčil presun osôb medzi týmito miestami.

Mesto sa chce na projekte podieľať tak, 
že poskytne mestské pozemky na rozvoj 
Patrónky a Mlynskej doliny, bude sa podie-
ľať na budovaní dopravnej infraštruktúry 
a spolupracovať v rámci stavebných konaní. 

PREDSEDA SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK S PRIMÁ-

TOROM MILANOM FTÁČNIKOM NAD NÁČRTMI PRO-

JEKTU BRATISLAVA – VEDECKÉ MESTO XXI. STOROČIA.

P o c t a  v e d c o v i - k e r a m i k o v i

Do zoznamu členov Svetovej akadémie keramík (World Academy 
of Ceramics – WAC) pribudne meno prof. RNDr. Jána Duszu, 
DrSc.. Informácia o nominácii za člena tejto renomovanej organi-
zácie, ktorú našiel vo svojej augustovej pošte, veľmi potešila prof. 
RNDr. Jána Duszu, DrSc., vedúceho oddelenia konštrukčnej ke-
ramiky v Ústave materiálového výskumu SAV v Košiciach. „Je to 
pochopiteľné, každý z nás považuje prijatie za člena významnej 
svetovej organizácie za ocenenie prínosov jeho vedecko-výskumnej 
práce a, priznám sa, aj za vec prestíže. Členstvo v tejto akadémii mi 
umožní byť v priamom a pravidelnom kontakte s najväčšími sve-
tovými vedeckými kapacitami v oblasti keramických materiálov, 
vymieňať si najnovšie poznatky a vytvárať možnosti na spoločné 
projekty,“ vysvetlil význam členstva vo World Academy of Cera-
mics prof. J.Dusza.

Cesta k členstvu WAC, na čele ktorej stojí jej zakladateľ prof. 
Pietro Vincenzini z Talianska, je zdĺhavá a náročná. Doteraz bol 

„Drvivú väčšinu peňazí chceme využiť na 
stavby,“ uviedol predseda Slovenskej aka-
démie vied prof. Jaromír Pastorek s tým, 
že investovať sa bude do toho, čo už existu-
je; pôjde napríklad o rekonštrukcie budov. 
Podľa neho sa v Bratislave za posledných 
dvadsať rokov nevybudovala žiadna vý-
znamná vedecká alebo vzdelávacie inštitú-
cia. Hlavnou myšlienkou projektu „Bratisla-
va – vedecké mesto XXI. storočia“ je nepod-
porovať veľa malých projektov, ale zamerať 
sa na niekoľko z nich, ktoré môžu priniesť 
špičkový výsledok vo vede, výskume, vzde-
lávaní a premietaní poznatkov do praxe.

Podľa Milana Ftáčnika podporovať by 
sa malo „to najlepšie, čo v Bratislave má-
me“, teda biomedicína, podpora materiálov 
a energetiky a informačné a komunikač-
né technológie. V rámci projektu chcú do 
Bratislavy prilákať aj študentov, ktorí od-
chádzajú do Viedne a Bratislavy. „Chceme 
im ukázať, že špičková veda sa dá robiť aj 
v Bratislave,“ povedal M. Ftáčnik. Ako do-
dal rektor Univerzity Komenského v Brati-
slave prof. Karol Mičieta, hlavné mesto by 
sa malo stať konkurencieschopné na európ-
skej úrovni v oblasti vedy aj vzdelávania. 
Rozpočty univerzít sú pritom v európskych 
hlavných mestách podľa neho často 10 až 
20 násobne vyššie ako rozpočet sloven-
ských univerzít. Rektor Slovenskej tech-
nickej univerzity doc. Robert Redhammer 

informoval, že študenti v Bratislave tvoria 
10 percent populácie a zastupujú tretinu 
študentov celého Slovenska.

Program Bratislavy ako vedeckého mes-
ta by mal byť v tomto programovacom ob-
dobí financovaný z nerozdelených 140 mi-
liónov eur v rámci Operačného programu 
veda a výskum. V programovacom období 
2014 – 2020 sa chcú uchádzať o ďalšie pe-
niaze z eurofondov. Milan Ftáčnik odhadu-
je, že Bratislava by mohla získať od 350 do 
500 miliónov eur na vedu a výskum.

Zdroj: SITA | Foto: http://www.bratislava.sk

zo SAV v jej zozname (od r. 1999) len prof. Pavol Šajgalík, riaditeľ 
Ústavu anorganickej chémie SAV v Bratislave, odborník na progre-
sívne keramické materiály a vedec roka SR 2006. Prof. Jána Duszu, 
špecialistu na lomovú mechaniku krehkých materiálov a na nano-
materiály, navrhol na nomináciu prof. Robert Danzer, ISFK, z Mon-
tanuniversität Leoben, referencie vypracovali prof. Ralf Riedel 
z TU Darmstadt (Nemecko) a Dr. George Quinn z NIST, Maryland 
(USA). Svoj návrh odôvodnili intenzívnym výskumom prof. Dus-
zu v oblasti nanokeramických materiálov: publikoval 30 CC prác, 
má viac ako 500 citácií v Scopuse a od roku 2000 sa podieľal na 
založení a organizovaní medzinárodnej konferencie Fraktografia 
progresívnych materiálov (Fractografy of Advanced Ceramics), ktorá 
dosiahla svetovú úroveň a v dvojročných cykloch sa strieda s po-
dobnou konferenciou v USA.

Kandidatúru prerokoval a schválil nominačný výbor a po ňom 
29. júla 2011 aj Vedecká rada (Academy Council) WAC na svojom 
zasadnutí v Štokholme. Diplom o členstve vo World Academy of 
Ceramics si prof. Dusza oficiálne prevezme na ceremónii v talian-
skej Perugii v júli 2012.

Katarína Čižmáriková
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Zlaté medaily SAV prevzali dvaja významní fyzici z košického ÚEF SAV

Z n a k  v y s o k e j  k v a l i t y  ú s t a v u
Na malej slávnosti v salóniku budovy Ústa-
vov SAV v Košiciach podpredseda SAV Juraj 
Lapin odovzdal Zlatú medailu SAV za celo-
životné dielo prof. Ing. Karlovi Kudelovi, 
DrSc., a RNDr. Ladislavovi Šándorovi, 
CSc. (obaja Ústav experimentálnej fyziky 
SAV), ktoré im Vedecká rada SAV udelila pri 
príležitosti ich životných jubileí.

Životné osudy a vedeckú kariéru oboch 
vedcov-fyzikov priblížil riaditeľ ÚEF SAV 
doc. Karol Flachbart, DrSc.

Po laudáciách prevzal významné ocene-
nie z rúk Juraja Lapina najprv prof. Karel 
Kudela, medzinárodná osobnosť odboru 
kozmická fyzika, za významný prínos k roz-
voju slovenského kozmického výskumu, 
po ňom Ladislav Šándor, nositeľ štátneho 
vyznamenania Radu Ľ. Štúra II. triedy, za 
významný prínos k rozvoju experimentál-
nej fyziky elementárnych častíc a jadier pri 
vysokých energiách.

Podpredseda SAV Juraj Lapin v závereč-
nom slove uviedol: „Je vzácnosťou, ak takéto 
ocenenie získajú naraz dvaja vedci z jedné-
ho ústavu. Je to znak vysokej kvality práce 
a tvorivej atmosféry.“ Obom fyzikom zaprial 
ešte veľa pracovných i osobných úspechov.

———

Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc. 
Rodák z Ostravy (1946), po štúdiu na Fa-
kultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT 
v Prahe a absolvovaní postgraduálneho po-
bytu na materskej fakulte a vo Fyzikálnom 
ústave ČSAV v Prahe nastúpil v roku 1971 
do Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Ko-
šiciach, ktorému je verný dodnes. Tu spolu-
zakladal výskumný smer kozmická fyzika 
a väčšinu času pôsobil ako vedúci oddelenia 
kozmickej fyziky. Najvyššiu vedeckú hod-
nosť – DrSc. –  získal na MFF UK Bratislava 
(1991) a profesorom v odbore fyzika sa stal 
na PríF UPJŠ Košice (2005). Je odborníkom 
v oblasti výskumu dynamiky energetických 
častíc v kozme a nízkoenergetického koz-

OCENENÍ KOŠICKÍ FYZI-

CI PROF. KAREL KUDELA 

(VPRAVO) A LADISLAV 

ŠÁNDOR (VĽAVO) 

S PODPREDSEDOM SAV 

JURAJOM LAPINOM. FO-

TO: KATARÍNA ČIŽMÁ-

RIKOVÁ

mického žiarenia. Postupne pôsobil ako 
hlavný riešiteľ, resp. člen tímu vo viacerých 
experimentoch skúmajúcich energetické 
kozmické častice (napr. na družiciach IK-5, 
IK-13, IK-17, IK-24, Prognoz-8, 10, Inter-
ball, CORONAS-I a F), ako aj hlavný riešiteľ 
meraní neutrónovým monitorom na Lom-
nickom štíte. Významnou mierou prispel 
k poznaniu špecifických oblastí dynamiky 
energetických častíc v magnetosfére a he-
liosfére. Jeho bohaté a dlhoročné pedago-
gické aktivity sú spojené s prednáškami na 
PriF UPJŠ i na Fakulte elektrotechniky a in-
formatiky TU Košice (fyzika kozmického 
žiarenia, úvod do fyziky plazmy). Je dlho-
ročným garantom doktorandského študij-
ného programu Jadrová a subjadrová fyzika 
v ÚEF SAV. Je autorom, resp. spoluautorom 
viac ako 150 originálnych článkov, prvej 
monografie o kozmickom žiarení v sloven-
skom jazyku (VEDA (1984) a spoluauto-
rom dvoch ďalších monografií vydaných 
v zahraničí. Počet citácií na publikované 
práce v rôznych databázach je vyšší ako 
1 100. Pôsobí ako člen IAC (International 
Advisory Committee), sympózií ECRS (Eu-
ropean Cosmic Ray Symposia), vedeckých 
výborov ICRC (International Cosmic Ray 
Conference) a iných medzinárodných kon-
ferencií v oblasti energetických kozmických 
častíc. Bol a je vedúcim mnohých projektov 
VEGA, APVT, APVV, účastník projektov 
COST, INTAS, 6. a 7. RP EÚ. Je koordináto-
rom partnerského pracoviska (ÚEF) v pro-
jekte „Centrum kozmických výskumov: 
vplyvy kozmického počasia“. Od r. 1993 je 
predsedom národného komitétu COSPAR 
(Committee on SPAce Research), viac rokov 
pôsobil ako člen komisie IUPAP C4 (Inter-
national Union of Pure and Applied Physics, 
komisia pre kozmické žiarenia). V júli 2007 
bol zvolený ako Corresponding member of 
the International Academy of Astronautics 
v oblasti základného výskumu. V rokoch 
2005 – 2009 bol predsedom Vedeckej rady 
ÚEF SAV a člen vedeckej rady AsÚ SAV.

RNDr. Ladislav Šándor, CSc. 
Rodák zo Spišskej Novej Vsi (nar. 1941) mal 
po skončení vysokoškolského štúdia len 
dvoch zamestnávateľov. Najprv svoju alma 
mater – Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Ko-
šiciach, kde vyštudoval odbor jadrová a sub-
jadrová fyzika, a od roku 1976 dodnes Ústav 
experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. 
Vedeckú hodnosť CSc. získal v Spojenom 
ústave jadrových výskumov (SÚJV) Dubna 
(Rusko) a v roku 1991 mu bol priznaný ve-
decký kvalifikačný stupeň I. Počas celej svo-
jej odbornej kariéry sa venuje experimentál-
nej časticovej a jadrovej fyzike pri vysokých 
energiách. V prvej etape, najmä počas dlho-
dobého pracovného pobytu v SÚJV v Dubne, 
participoval na experimentoch realizova-
ných metodikou bublinových komôr (študo-
val pión-protónové interakcie s produkciou 
neutrálnych častíc a interakcie protónov 
s ľahkými jadrami). Neskôr sa zapojil do 
experimentov realizovaných elektronickou 
metodikou (Ústav fyziky vysokých energií 
v ruskom Protvine, CERN vo Švajčiarsku). 
Po r. 1989 významne prispel k nadviazaniu 
priamej spolupráce Československa s Eu-
rópskym laboratóriom pre časticovú fyziku 
CERN v Ženeve a k členstvu Československa 
(1992) a neskôr aj Slovenska (1993) v tejto 
organizácii. Tu sa venoval experimentom, 
zameraným na štúdium produkcie hyper-
ónov a antihyperónov v zrážkach ťažkých 
iónov na urýchľovači, ktoré tvorili časť argu-
mentov umožňujúcich CERN-u v roku 2000 
oznámiť pozorovanie nového stavu hmoty – 
kvarkovo-gluónovej plazmy (QGP). Súčasne 
s týmito experimentmi sa venoval aj prípra-
ve experimentu ALICE (A Large Ion Collider 
Experiment) pre urýchľovací komplex LHC 
(Large Hadron Collider) v CERN-e. V pro-
jekte ALICE je zodpovedný za košickú časť 
projektu (spoločný tím pracovníkov ÚEF 
SAV a UPJŠ) a je tiež koordinátorom aktivít 
na Slovensku. Spolu s kolegami prispel k oži-
veniu aparatúry ALICE, ako aj k získaniu 
prvých kvalitných údajov o protón-protóno-
vých i jadro-jadrových (Pb-Pb) interakciách 
pri rekordných energiách. Za kľúčový možno 
považovať jeho príspevok k rozvoju experi-
mentálnej fyziky ťažkých iónov pri vysokých 
energiách na Slovensku. Bol činný vo viace-
rých odborných orgánoch, okrem iných bol 
členom Rady CERN-u (vedecký delegát Slo-
venska, 1993-95), je podpredsedom Výboru 
pre spoluprácu Slovenska s CERN-om a čle-
nom kolaboračnej rady experimentu ALICE. 
Participuje na pedagogickom procese na 
PríF UPJŠ v Košiciach, organizoval viacero 
medzinárodných sympózií a konferencií. Je 
spoluautorom viac ako 250 (prevažne CC) 
publikácií s viac ako 1 900 citáciami v rôz-
nych databázach (napr. WOS, SPIRES).

Katarína Čižmáriková
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Medzinárodná konferencia o zmenách v našom storočí

P a r a d i g m y  b u d ú c e h o  v ý v o j a
V priestoroch Malého kongresového cen-
tra VEDY sa 14. septembra t.r. uskutočni-
la medzinárodná konferencia Paradigmy 
budúcich zmien v 21. storočí, s podnázvom 
Hľadanie kontúr v mozaike. Aktuálnosť 
problematiky nových paradigiem budúceho 
vývoja aj pre slovenskú spoločnosť potvrdil 
prevzatím záštity nad konferenciou prezi-
dent Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. 
Prezidentskú kanceláriu na konferencii za-
stupoval jej vedúci prof. Milan Čič.

Konferenciu s účasťou reprezentantov 
rôznych vedeckých disciplín zorganizova-
lo Oddelenie metodológie výskumu bu-
dúcnosti a strategického vyhodnocovania 
Ekonomického ústavu (EÚ) SAV spolu so 
Slovenskou asociáciou Rímskeho klubu. 
Cieľom konferencie bolo profilovať oblasti, 
v ktorých možno očakávať významné zme-
ny v nasledujúcom období, s poukázaním 
na jednotlivé roviny života človeka v zásad-
ne sa meniacom globalizovanom svete.

Konferenciu otvorila vedúca Oddelenia 
metodológie výskumu budúcnosti a strate-
gického vyhodnocovania EÚ SAV doc. Ing. 
Iveta Pauhofová, CSc., ktorá akcentovala 
potrebu skúmania súvislostí determinujú-
cich oblastí budúcich zmien v tomto storočí. 
Doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., z Matema-
tického ústavu SAV, tajomník Slovenskej 
asociácie Rímskeho klubu, prezentoval sú-
časnú orientáciu Rímskeho klubu. Zdôraz-
nil nutnosť skúmania oblasti, ktorá je pred-
metom konferencie, a uviedol, že je jed-
noznačne v línii, v ktorej ju skúma aj Rím-
sky klub. Prvý blok konferencie otvoril doc. 
Ing. Peter Staněk, CSc., vedúci Oddelenia 
svetovej ekonomiky EÚ SAV, ktorý prezen-
toval tému Nový charakter vedy a zásadné 
paradigmy stojace pred ľudskou civilizáciou. 

Prognostici o monitorovaní Inovatívnej únie

E U R Ó P A  A K O  L Í D E R 
V O  V Ý S K U M E 
V Malom kongresovom centre VEDY, vyda-
vateľstva SAV, v Bratislave bola 6. septem-
bra 2011 medzinárodná konferencia na té-
mu Monitorovanie Inovatívnej únie: analýza 
informácií o národných politikách inovácií 

Zaoberal sa súčasnými problémami vedy 
a jej limitovaním v oblasti skúmania budú-
cich potrieb človeka a spoločnosti. Pred-
niesol aj pohľad na štruktúru orientácie 
slovenskej vedy pri riešení závažných otá-
zok spoločnosti. Doc. PhDr. František Pet-
rášek, CSc., z Národohospodárskej fakulty 
Vysokej školy ekonomickej v Prahe, ktorý je 
zároveň predsedom Občianskej futurologic-
kej spoločnosti v Prahe uviedol prítomných 
do oblasti futurologického myslenia ako 
podpory politických rozhodnutí. Zdôraz-
nil nevyhnutnosť vytvárania adekvátneho 
informačného rámca pre politickú scénu 
z aspektu riešenia aktuálnych problémov 
v kontexte dlhodobého možného vývoja. 
Problematiku potreby riešenia a kultivo-
vania vzťahov medzi významnými nadná-
rodnými korporáciami a štátom predniesla 
doc. Ing. Ingeborg Něm cová, CSc., z  Fakul-
ty medzinárodných vzťahov Vysokej školy 
ekonomickej v Prahe. Prvý blok konferencie 
uzavrel prof. Dr. Štefan Volner, CSc., z Vy-
sokej školy ekonómie manažmentu a ve-
rejnej správy v Bratislave, ktorý sa zaobe-
ral významnými aspektmi geopolitických 
súvislostí. Svojím vystúpením podnietil 
účastníkov konferencie k diskusii o zásad-
ných posunoch v súčasnom geopolitickom 
priestore, ako aj k otázkam, ktoré smerovali 
na predrečníkov v oblasti aktuálnych úloh 
vedy, práce politikov, uplatňovania demo-
kratických princípov v spoločnosti, prob-
lémov koexistencie diferencovaných kul-
túrnych modelov, možností redefinovania 
funkcií štátu a pod.

Druhý blok konferencie otvorila prof. 
RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., z Virolo-
gického ústavu SAV vystúpením na tému 
Dynamická interakcia medzi civilizačnými 

zmenami a infekčnými chorobami. Ten-
to mimoriadne zaujímavý príspevok, na 
pôde ekonomických konferencií ojedine-
lý, umožnil účastníkom vniknúť hlbšie do 
problematiky definovania  ohrození člo-
veka v súčasnom svete a ich pokračovania 
v podobe možných pandémií, s dosahmi 
na rôzne oblasti spoločnosti. Na túto ob-
lasť nadväzovalo vystúpenie MUDr. Zuzany 
Vavrincovej z  farmaceutickej spoločnosti 
GRUNENTHAL, ktorá sa zaoberala etikou 
a reguláciou vo farmaceutickom priemysle. 
Následne bola prezentovaná oblasť, ktorá 
sa dotýkala podstaty neúspešnosti riešenia 
súčasných problémov spoločnosti z aspektu 
ekonomickej teórie a empírie. Doktorandka 
EÚ SAV Ing. Petra Ščepánová, predniesla 
príspevok Klasické teoretické aspekty formo-
vania príjmov a spotreby z národného a glo-
bálneho pohľadu. Problematiku rozvinula 
doc. Iveta Pauhofová príspevkom na tému 
Polarizácia bohatstva a problémy globálnej 
spotreby. Druhý blok konferencie uzavrel 
svojou prezentáciou na tému Finančné trhy 
a bankový sektor vo väzbe na polarizáciu bo-
hatstva doktorand EÚ SAV, Mgr. Ing. Peter 
Cmorej. Nasledovala živá diskusia, v ktorej 
rezonovali otázky etiky zabezpečenia zdra-
via človeka a spoločnosti, ako aj aktuálne 
možnosti riešenia dlhovej krízy a čo možno 
očakávať po nej.

Konferencia vytvorila myšlienkovú ma-
pu ako východisko pre koncipovanie proce-
su skúmania zásadných paradigiem budú-
cich zmien v 21. storočí. Tie sa stanú pod-
kladom pre pracovné skupiny, ktoré budú 
pripravovať druhý ročník konferencie Pa-
radigmy budúcich zmien v 21. storočí v máji 
2012 v Smoleniciach.
Iveta Pauhofová

a vedy a techniky v členských krajinách EÚ. 
V zastúpení Európskej komisie ju zorgani-
zovala spoločnosť Technopolis Group (ma-
nažér platforiem INNO Policy TrendChart 
a ERAWATCH) a Prognostický ústav SAV, 
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‹‹‹  KONFERENCIU UVIEDLA KINCSO IZSAK 

Z TECHNOPOLIS GROUP V BRUSELI.

Vzniklo Centrum pedagogického výskumu SAV 

K o n c e p č n o s ť  d o 
v z d e l á v a c e j  p o l i t i k y
Od 1. augusta 2011 začalo svoju činnosť Centrum pedagogického výskumu SAV, kto-
ré pôsobí v Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. Pedagogický výskum na Slo-
vensku tak získal náležitú inštitucionálnu platformu, cez ktorú bude môcť zodpoved-
nejšie vstupovať do medzinárodnej siete výskumov vzdelávania, ako aj do diskusie 
o otázkach vzdelávania v našich podmienkach, podloženej vedeckými argumentmi.

Od zrušenia Ústavu experimentálnej pedagogiky SAV (v r. 1993) uplynulo 18 ro-
kov. Pedagogika v tomto období zápasila s náročnou úlohou hľadania vlastnej iden-
tity v spektre spoločenských vied, pretože po období komunizmu, keď bola podria-
dená ideologickej propagande a využívaná na účelovú manipuláciu školy, stratila 
solídnu obsahovú náplň a  spoločenskú prestíž. Na to, aby ich znovu získala, bola ne-
vyhnutná istá akumulácia ideologicky nezaťaženého vedeckého poznania, ktoré sa 
len s problémami, v nedostatočnej miere a bez jasnejšieho koncepčného zamerania 
rodilo na vysokých školách. V súčasnom období, poznamenanom permanentnými 
reformami vzdelávania na všetkých úrovniach sprevádzanými nekonečnými disku-
siami o parciálnych problémoch jednotlivých reformných krokov, je čoraz jasnejšie, 
že koncepčné a zodpovedné rozhodnutia a zmeny v oblasti vzdelávacej politiky vy-
žadujú rozvíjanie systematického domáceho základného pedagogického výskumu, 
napojeného na medzinárodný vedecký diskurz v pedagogických vedách so zamera-
ním na skúmanie fundamentálnych otázok výchovy a vzdelávania. 

Vznik centra inicioval a projekt jeho vedeckej činnosti na najbližšie obdobie vy-
pracoval tím renomovaných výskumníkov – doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc., prof. 
PhDr. Branislav Pupala, CSc., a doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD., ktorí v oblasti 
základného pedagogického výskumu realizovali početné výskumné projekty. Ich 
výstupy prinášali nové pohľady na všeobecné vzdelávanie a zásadne ovplyvnili vzde-
lávanie učiteľov v našich podmienkach. Pedagogický výskum centra sa v nadchádza-
júcom období bude orientovať na viaceré aktuálne témy, ako sú napr.:   zmeny v sú-
časnej kultúre a ich vplyv na aktuálne transformácie školského detstva    súčasná 
politika celoživotného učenia sa na pozadí národnej a európskej tradície všeobecné-
ho vzdelania   čitateľská gramotnosť a jej projektovanie v procese vzdelávania na 
báze kognitívno-psychologických a socio-kultúrnych teórií gramotnosti. 

Súčasťou začatia činnosti centra bude akreditácia doktorandského študijného progra-
mu školskej pedagogiky v spolupráci s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Tr-
nave, v rámci ktorého sa bude podieľať na vedeckej výchove mladých pedagógov.

Centrum vstúpi do medzinárodného dialógu o ideológiách vzdelávacích refo-
riem a ich dosahoch na žiacke populácie. Pokračovať sa bude v analýzach medzi-
národných rankingov vzdelávacích systémov (projektov, akými je PISA) a ich tri-
viálnych účinkov na školskú politiku, čitateľnú aj v našich podmienkach. Centrum 
vstúpi do dialógu o rizikových miestach ostatných reforiem vzdelávania u nás, aby 
sa vecne poukázalo na ich ilúzie, no najmä limity.

Výskum sa stane vážnym hráčom aj v aréne školských politikov a ideológov 
vzdelávacieho systému.

Centrum je otvorené potenciálnej spolupráci s ďalšími výskumnými a vysokoškol-
skými inštitúciami a bude sa usilovať o zodpovednú pozíciu dominantného a repre-
zentačného pracoviska základného pedagogického výskumu v Slovenskej republike.

Spracovala: Soňa Koželová | Foto: Vladimír Šmihula

CENTRUM PEDAGOGICKÉHO VÝSKUMU SAV NA TLAČOVEJ KONFERENCII PREDSTAVILI DOC. ONDREJ 

KAŠČÁK, PROF. BRANISLAV PUPALA,VIERA ROSOVÁ, DOC. GABRIEL BIANCHI A DOC. OĽGA ZÁPOTOČNÁ.

ktorý zastupuje Slovensko v oboch platfor-
mách. Konferencia sa zamerala na diskusiu 
návrhu na novú kategorizáciu politík vedy, 
techniky a inovácií, ako aj na skvalitnenie 
nástrojov monitoringu týchto politík.

Za spoločnosť Technopolis na konferen-
cii referovali Kincso Izsak a Nelly Bruno, 
za Prognostický ústav SAV Vladimír Baláž. 
V diskusii vystúpili aj delegáti – národní ko-
rešpondenti oboch platforiem z Rakúska, 
Česka, Maďarska, Slovinska, Švajčiarska 
a Ruska.

Inovatívna únia je jedna zo siedmich 
vlajkových iniciatív stratégie Európa 2020. 
Obsahuje vyše 30 akčných plánov, ktoré 
majú za cieľ urobiť z Európy lídra v špič-
kovom výskume, odstrániť bariéry rozvoja 
inovácií a skvalitniť prepojenie verejného 
a súkromného sektora pri rozvoji inová-
cií. Ako sa na konferencii konštatovalo, 
štruktúra a obsah informácií a požiadavky 
na analýzu sa musia preskúmať, aby bo-
li v súlade s najnovším vývojom v oblasti 
výskumu a inovačnej politiky na národnej 
a európskej úrovni. Vzhľadom na činnosť 
v oblastiach, ako je napríklad riešenie spo-
ločenských problémov, zlepšovanie rámco-
vých podmienok priaznivých pre inovácie 
poskytuje správnu kombináciu zručností, 
podporuje vynikajúce výsledky v oblasti 
výskumu a vzdelávacej politiky, pomocou 
verejného obstarávania a sleduje podporu 
inovácií.

Ciele stratégie Inovatívna únia sa pre-
mietajú do politík inovácií a vedy a techniky 
v členských krajinách EÚ. Na monitorova-
nie týchto politík zriadila Európska komisia 
dve veľké platformy INNO Policy Trend-
Chart a ERAWATCH, ktoré prostredníctvom 
siete národných korešpondentov zbierajú 
a analyzujú informácie o politikách inová-
cií a vedy a techniky vo vyše 50 členských 
krajinách. Okrem členských a asociovaných 
krajín EÚ sa do týchto platforiem zapojili 
aj Rusko, Čína, India, USA, Kanada, Bra-
zília a ďalšie krajiny, ktoré majú ambíciu 
skvalitňovať svoje národné politiky inovácií 
a vedy a techniky. V súčasnosti je v databá-
zach platforiem INNO Policy TrendChart 
a ERAWATCH niekoľko tisíc opatrení z tej-
to oblasti. Platformy prostredníctvom siete 
národných korešpondentov poskytujú aj vý-
ročné analytické správy a tematické reporty 
o rozvoji vedy, techniky a inovácií.

Na konferencii identifikovali najdô-
ležitejšie očakávania v oblasti výskumu 
a inovačnej politiky, preskúmali politické 
opatrenia a vytvorili šablóny pre politický 
dokument a politickú oblasť klasifikácie. 
Zároveň navrhli zlepšenie aspektov v po-
skytovaní informácií. Prijali odporúčania na 
vytvorenie knihy o novom súbore  politic-
kých priorít, ktoré budú sledovať nový ná-
vrh šablóny pre politické opatrenia a poli-
tické dokumenty a vytvoria súbor nápadov 
pre analytické a technické zlepšenia.

Vladimír Baláž | Prognostický ústav SAV
Ferdinand Tisovič | TO SAV
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Významný dialektologický projekt – Slovanský jazykový atlas

O d  J a d r a n s k é h o  m o r a  p o  U r a l
Základnou výskumnou stratégiou Jazy-
kovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV je 
výskum stavby, vývinu a fungovania nášho 
národného jazyka v jeho spisovnej podo-
be aj nespisovných útvaroch. Jedinečným 
projektom, ktorým sa naše vrcholné slova-
kistické pracovisko významne etabluje v do-
mácej jazykovede aj v medzinárodných vý-
skumných projektoch, je spracovanie jednej 
z prirodzených podôb slovenského jazyka – 
slovenských nárečí. Okrem základného opi-
su, ktorý vyšiel v podobe Atlasu slovenského 
jazyka v rokoch 1968 – 1984, a postupného 
spracúvania Slovníka slovenských nárečí 
(1. zväzok vyšiel v r. 1994, druhý v r. 2006, 
ďalšie zväzky sa koncipujú) sú slovenské 
nárečia predmetom výskumného záujmu 
aj vo vzťahu k nárečiam všetkých ostatných 
slovanských jazykov. Slovenská dialektoló-
gia je týmto výskumom s názvom Slovanský 
jazykový atlas súčasťou jedinečného projek-
tu s dlhou tradíciou a Jazykovedný ústav 
Ľ. Štúr SAV je v súčasnosti jediným slova-
kistickým a s ohľadom na celoslovanský vý-
skumný zámer aj jediným slavistickým pra-
coviskom na Slovensku, ktoré svoj výskum 
koordinuje s trinástimi štátmi, všetkými slo-
vanskými krajinami a Nemeckom, na území 
ktorého žijú nositelia hornolužickosrbských 
a dolnolužickosrbských nárečí.

Jednotný interpretačný prístup

Vydávanie jednotlivých zväzkov Slovanského 
jazykového atlasu je naplnením zámeru, kto-
rý prezentovali poprední európski slavisti A. 
Meillet (1866 – 1936) a L. Tesniére (1893 – 
1954) ešte v r. 1929 na prvom slavistickom 
zjazde v Prahe. Široko koncipovaný a vyčer-
pávajúci projekt si od začiatkov vyžadoval 
riešenie množstva teoretických aj metodo-
logických otázok a uplatnenie jednotného 
prístupu pri interpretácii množstva areálovo 

diferencovaných javov. Konkrétnu realizáciu 
výskumu nárečí jednotlivých slovanských ja-
zykov prerušila druhá svetová vojna a v kon-
krétnej realizácii projektu sa pokračovalo 
až na IV. slavistickom zjazde v Moskve v r. 
1958. Vznikla Medzinárodná komisia pre 
Slovanský jazykový atlas (slovenskú dialek-
tológiu vo vtedajšej československej a aj me-
dzinárodnej komisii reprezentoval univerzit-
ný prof. E. Pauliny a Dr. A. Habovštiak). Táto 
medzinárodná komisia určila bodovú sieť 
853 výskumných lokalít od Jadranského mo-
ra po Ural tak, aby sa ňou odrážala vnútorná 
diferenciácia nárečových areálov. Do projek-
tu sa zahrnuli aj slovanské lokality adminis-
tratívne začlenené do štátnych útvarov s ma-
joritným neslovanským obyvateľstvom: celý 
areál slovinských nárečí aj s menšinovým 
obyvateľstvom na území Talianska, chorvát-
ske nárečia aj s menšinovým obyvateľstvom 
na území Rakúska, nárečia Bosny a Herce-
goviny, srbské a čiernohorské nárečia, ma-
cedónske nárečia aj s menšinovým obyvateľ-
stvom na území Albánska a Grécka, bulhar-
ské nárečia aj s menšinovým obyvateľstvom 
na území Grécka a Turecka, české a morav-
ské nárečia, slovenské nárečia, z toho 3 loka-
lity slovenských nárečí sú na území Maďar-
ska, lužickosrbské nárečia a poľské nárečia, 
východoslovanskú jazykovú skupinu tvoria 
lokality bieloruských nárečí, ukrajinských 
nárečí aj s menšinovým obyvateľstvom na 
území Rumunska a Moldavska, lokality rus-
kých nárečí aj s menšinovým obyvateľstvom 
na území Litvy, Lotyšska a Estónska.

Terénny výskum 

Vo všetkých 853 lokalitách sa vyplnil do-
tazník obsahujúci 3 454 skúmaných javov 
z oblasti hláskoslovia, tvaroslovia, lexiky, 
tvorenia slov, sémantiky, prozódie a syn-
taxe. Pri jeho vypĺňaní sa uplatnili zásady 

osobitne fonetickej transkripcie (každé-
mu zvuku zodpovedá osobitný znak). Na 
VI. medzinárodnom slavistickom zjazde 
vo Varšave r. 1973 slovanskí dialektológo-
via skonštatovali, že terénny výskum vo 
všetkých lokalitách je ukončený a získaný 
terénny materiál sa začal spracúvať a pri-
pravovať na publikovanie v dvoch sériách 
Slovanského jazykového atlasu: hláskoslov-
no-gramatickej, v ktorej sa interpretujú javy 
z oblasti hláskoslovia, prozódie, tvaroslovia 
a skladby slovanských nárečí, v druhej – 
lexikálno-slovotvornej sérii sa spracúvajú 
javy z oblasti tvorenia slov, lexiky a séman-
tiky. Osobitnú pozornosť si vyžadovala prí-
prava nárečových podôb do pôvodnej, vý-
chodiskovej praslovanskej podoby. Bez tejto 
prípravy nebolo možné postihnúť špecifické 
vývinové znaky jednotlivých nárečových 
areálov (túto fázu prípravy nárečového ma-
teriálu doteraz zabezpečuje medzinárodná 
morfonologická pracovná skupina).

Po náročných prípravných prácach na 
dotvorení bodovej siete a prácach na dotaz-
níku vyšli v jednotlivých národných centrách 
tieto zväzky Slovanského jazykového atla-
su: v hláskoslovno-gramatickej sérii 1. zvä-
zok v Belehrade (1988), 2. zväzok Moskve 
(1990), zväzok 2b vo Vroclave (1990), 
3. zväzok vo Varšave (1994), zväzok 4. 
v Skopje (2004), zv. 4. b v Záhrebe (2006), 
zv. 5 v Moskve (2008), po jednom zväzku 
má rozpracovaný materiál česká komisia, 
ruská komisia a slovinská komisia. V lexikál-
no-slovotvornej sérii doteraz vyšiel zväzok 1 
s tematikou Živočíšna ríša v Moskve (1988), 
zväzok 2 s tematikou Chov domácich zvierat 
vyšiel vo Varšave (2000), zväzok 3 s tema-
tikou Rastlinstvo vyšiel v Minsku (2000), 
6. zväzok s tematikou Domácnosť a príprava 
stravy vyšiel v Moskve (2008), zväzok 8 te-
maticky zameraný na Povolania a spoločen-
ský život vyšiel vo Varšave (2003), materiá-
ly z tematického okruhu Človek v 9. zväzku 

PREZENTÁCIA POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU NA BRATISLAVSKOM ZASADNUTÍ ME-

DZINÁRODNEJ KOMISIE PRE SLOVANSKÝ JAZYKOVÝ ATLAS V R. 2004. Foto M. Chochol

REDIGOVANIE SLOVENSKÉHO ZVÄZKU S TEMATIKOU POĽNOHOSPODÁRSTVO NA 

ZASADNUTÍ V SOFII V R. 2010. UPROSTRED VEDECKÁ REDAKTORKA A. FEREN-

ČÍKOVÁ, VPRAVO SPOLUAUTOR MÁP M. CHOCHOL, VĽAVO ČLENKA MEDZINÁ-

RODNEJ KOMISIE Ž. VARBOT Z MOSKVY. Foto P. Žigo
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vydala vo Varšave poľská komisia v r. 2009. 
V záverečnej fáze má 4. zväzok s temati-
kou Poľnohospodárstvo slovenská komisia 
a 5. zväzok s tematikou Doprava a komuni-
kácia. Ľudová technika. Staviteľstvo ukrajin-
ská komisia, zväzok 7 – Odev a obuv. Hygiena 
a liečiteľstvo pripravuje lužickosrbská komi-
sia, materiál z tematického okruhu Rodinné 
vzťahy do 10. zväzku pripravuje bulharská 
komisia (poradie vydávania jednotlivých 
zväzkov série nemusí byť s ohľadom na ná-
ročnosť problematiky a finančné možnosti 
riešiteľského národného kolektívu v súlade 
s číslovaním zväzkov).

Na pomoc prišla digitalizácia

Rozvoj moderných technológií a kyberneti-
zácia priniesli množstvo pozitívnych prvkov 
aj do spracovania materiálov Slovanského 
jazykového atlasu. Napredovanie moder-
ných metód viedlo dialektológov sústrediť sa 
k príprave počítačovej podpory spracovania 
materiálov Slovanského jazykového atlasu 
do takej miery, že na zasadnutí Medziná-
rodnej komisie v Slovinsku v r. 2000 vznikla 
počítačová sekcia Slovanského jazykového 
atlasu a predsedníctvo od jej založenia až po 
súčasnosť patrí Slovensku (P. Žigo). Úlohou 
novovzniknutej komisie bolo zefektívnenie 
práce všetkých účastníkov projektu na jed-
notlivých pracoviskách národných komisií 
použitím jednotnej metódy spracovania ná-
rečového materiálu. V tejto oblasti prvenstvo 
patrí slovenským a slovinským dialektoló-

gom. Slovinskí dialektológovia (P. Weiss,
C. Kenda-Jež) pripravili digitalizovanú po-
dobu mapy so sieťou výskumných lokalít 
a východiskovú sústavu počítačových fontov 
na fonetickú transkripciu a znakov na karto-
grafickú interpretáciu javov.

Slovenská skupina dialektológov a ky-
bernetikov vypracovala program počítačovej 
podpory spracovania materiálov Slovan-
ského jazykového atlasu, dotvorila sústavu 
fontov a výsledky prezentovala na bratislav-
skom zasadnutí Medzinárodnej komisie Slo-
vanského jazykového atlasu v októbri 2004. 
Účastníci zasadnutia z 13 slovanských krajín 
(Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Česká 
republika, Chorvátsko, Macedónsko, Ne-

mecko, Poľsko, Ruská federácia, Slovensko, 
Slovinsko, Srbsko a Čierna Hora, Ukrajina, 
od r. 2005 aj Bulharsko) sa so softvérom 
oboznámili a prijali ako záväzný prostriedok 
prípravy ďalších zväzkov Slovanského jazy-
kového atlasu. Slovenská národná komisia 
program využila na prípravu spomenutého 
štvrtého zväzku lexikálno-slovotvornej série 
Slovanského jazykového atlasu s tematikou 
Poľnohospodárstvo, ktorý je v záverečnej eta-
pe, pri spracúvaní podkladov do 5. zväzku 
hláskoslovnej série Slovanského jazykového 
atlasu (česká národná komisia) a pri prípra-
ve podkladov do zväzku, v ktorom sa bude 
spracúvať substantívna deklinácia (sloven-
ská komisia). Aplikačným výstupom progra-
mu v zahraničí je zväzok, ktorý pripravila 
a vydala poľská národná komisia v r. 2009, 
druhý zväzok týmto programom spracúva 
bieloruská komisia.

Hlavný zmysel počítačového spracova-
nia Slovanského jazykového atlasu spočíva 
v tom, že umožňuje dialektológovi synte-
tizujúcim spôsobom pripraviť na vydanie 
produkt, ktorého podoba eliminuje nežia-
duce zásahy počas ďalšieho redakčného 
a kartografického spracovania nárečového 
materiálu z rozsiahleho celoslovanského 
územia. Na výsledkoch medzinárodného 
projektu Slovanský jazykový atlas má vý-
znamný podiel slovenská národná komisia, 
ktorá zabezpečuje spoľahlivú interpretáciu 
slovenského nárečového materiálu, pri-
pravuje časť máp do zväzkov vydávaných 
národnými centrami a súčasne koncipuje 
samostatné zväzky, ktoré určila na vydanie 
medzinárodná komisia.

Zmysel takého rozsiahleho projektu, 
akým je Slovanský jazykový atlas, nie je len 
v interpretácii jazykového materiálu všet-
kých nárečí slovanských jazykov. Syntetizu-
júci pohľad na priestorové spracovanie pri-
rodzených podôb jazyka a komentár k tým-
to javom nadobúdajú interdisciplinárnu 
povahu, pretože sú svedectvom kontaktov 
kultúr, jazykov a ich vzájomných vplyvov. 
Okrem jazykovedy sa tak Slovanský jazy-
kový atlas stáva zdrojom poznatkov ďalších 
slavistických odborov: histórie, etnológie, 
kulturológie a poznatky z neho siahajú až 
po hranice fenomenológie jazyka.

Pavol Žigo

PREZENTÁCIA DESIA-

TICH ZVÄZKOV SLOVAN-

SKÉHO JAZYKOVÉHO 

ATLASU MEDZINÁROD-

NOU KOMISIOU NA 

14. MEDZINÁRODNOM 

SLAVISTICKOM KON-

GRESE V OCHRIDE 

(2008; ČLENOVIA 

SLOVENSKEJ DELEGÁ-

CIE A. FERENČÍKOVÁ, 

PRVÁ ZĽAVA, A P. ŽIGO, 

DRUHÝ SPRAVA. 

Foto: V. Grešlík

INTERPRETÁCIA TVARO-

SLOVNEJ PROBLEMATIKY 

– DATÍV SINGULÁRU 

SLOVA HOSŤ – NA MAPE 

NÁREČÍ JEDNOTLIVÝCH 

SLOVANSKÝCH JAZYKOV.
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Spolupráca Fyzikálneho ústavu SAV a Univerzity v Bielefelde

T a t r a n s k é  s y m p ó z i u m  d o k t o r a n d o v
V dňoch 20. – 28. augusta t.r. sa v Kon-
gresovom centre Academia v Starej Lesnej 
uskutočnilo doktorandské sympózium fy-
zikov. Išlo o sympózium doktorandov Fyzi-
kálneho ústavu SAV a Univerzity Bielefeld 
s názvom Nové trendy v molekulovej fyzike, 
fyzike rozhraní a nanotechnológii. Nadvia-
zalo na 16-ročnú spoluprácu oddelenia 
multivrstiev a nanoštruktúr FÚ SAV a Fa-
kulty fyziky Univerzity v Bielefelde.

Medzi štyridsiatimi účastníkmi bolo 
12 doktorandov a 15 pregraduálnych štu-
dentov. Študenti mali možnosť – niektorí 
z nich po prvý raz – prezentovať verejne 
svoje výsledky a účastníci možnosť infor-
movať sa o nových trendoch. Program bol 
rozdelený do sekcií mikroskopia, elektróno-
vá a fotónová spektroskopia, časovo rozlí-
šená spektroskopia, multivrstvy, rozhrania, 
nanoveda, slnečné články.

 Z Bielefeldu sa zúčastnili prof. Dr. 
U. Heinz  mann, prof. Dr. W. Pfeiffer, 
Dr. N. Müller a ďalší vedci, bratislavské 
príspevky prezentovali E. Majková, P. Šif-
falovič, J. Ivančo, V. Nádaždy, Y. Halaho-
vec, M. Benkovičová, K. Vegsö, M. Jergel 
a Š. Luby. Súčasťou sympózia bola exkurzia 

HOSTIA Z NEMECKA 

PRI KORONÁLNOM 

POLARIMETRI V OB-

SERVATÓRIU NA LOM-

NICKOM ŠTÍTE.

Slovenská komparatistika na svetovom fóre

M o t í v  v o d y  v  T a t a r k o v o m  d i e l e
V dňoch 1. a 2. júla t.r. sa na Ruhrskej univerzite v Bochume kona-
lo 15. kolokvium Voda, vodstvo (Wasser, Gewässer), usporiadané 
Ústavom porovnávacej literárnej vedy Ruhrskej univerzity. Tradič-
ne sa tu zišli komparatisti, literárni vedci-germanisti a filozofi z ce-
lého Nemecka. Téma kolokvia sa vždy volí tak, aby umožňovala čo 
najširšie uchopenie tejto problematiky v rozličných druhoch ume-
nia: v beletrii, vo filme a vo výtvarnom umení.

V tomto širokom spektre pohľadov, ktoré sa pohybovali od an-
tiky až k postmodernej súčasnosti, krútiac sa cyklicky okolo pojmu 
voda v jej najrozličnejších podobách premietnutých do umenia, sa 
ukázal ako prínos príspevok zo slovenskej literatúry.

Komparatistika, ktorá má minimálne od roku 1963, od kongre-
su ICLA v Utrechte, priam vo svojom embléme oboznamovanie sa 
s tzv. malými literatúrami, si tu prišla na svoje.

Autorka tejto správy, správne počítajúc s tým, že v západnej Eu-
rópe sa nevie, kde Slovensko leží, ale aj po konzultácii so šéfkou in-
štitútu – organizátorkou podujatia, profesorkou Monikou Schmitz
-Emans, v úvode referátu pripravila krátku power-pointovú pre-
zentáciu, v ktorej zorientovala poslucháčov v stredoeurópskom 
priestore a mieste Slovenska v ňom, ale priblížila im aj obraz slo-
venského vodstva a teplých prameňov. Táto informácia bola, ako 
sa ukázalo (až na dvoch účastníkov), namieste.

Bola namieste aj vzhľadom na sebaidentifikáciu analyzovaného 
autora s priestorom Slovenska. Analýza motívu vody v diele Domi-

nika Tatarku (referát vypracovaný ako výstup z grantového projek-
tu VEGA č. 2/0158/11, „Wasser als Anfang und Ende. Zum Motiv des 
Wassers im Werk von Dominik Tatarka“) – ktorý o sebe tvrdil: „Ja 
som karpatský pastier a zbožňujem všetko, čo je pravé...“ – zaujala 
komparatistov, vzbudila otázky a diskusiu okolo typu autora, v die-
le ktorého ide o holistické poňatie života a motív vody sa harmo-
nicky i démonicky spája so sexom, počiatkom života a predstavou 
vlastného konca rozplynutím sa v mori:

„Skočil som do rieky, rezkej, tak akurát studenej. To bol iste Váh. 
Rieka ma nesie, nesie takou dolinou zelene. Rieka je tmavá, smutná. 
A donesie ma bezstarostným životom do svojho ústia, kde sú víry. Je 
to ešte stále smutné. Ale napokon som na šírom mori... Belasé mo-
re, zvlnené malými, nežnými vlnkami. A ja si poviem: Ja sa už teraz 
nebojím. Ja sa nebojím. Podo mnou sú nekonečné priepasti a nijaký 
breh naokolo. Nič... Ja sa ale nebojím. Som sa vystrel, prehol, ruky, 
nohy roztiahol. More, teraz ma kolíš! A som si pomyslel: Tvoje telo 
je pokryté tenkou blankou, nie kožou, ale blankou, tenkou blankou, 
ktorá sa rozpustí a ty splynieš“ (zdôraznil autor; Navrávačky, s. 12, 
113, 114)

Zborník, ktorý z tohto kolokvia vzíde, bude znova – ako po iné 
roky – podnetným príspevkom k najsúčasnejším trendom výskumu 
v komparatistike.

Mária Bátorová | Ústav svetovej literatúry SAV

do laboratória nízkych teplôt Ústavu expe-
rimentálnej fyziky SAV v Košiciach (sprevá-
dzal K. Flachbart) a do observatórií Astro-
nomického ústavu SAV na Lomnickom štíte 
a na Skalnatom plese (sprevádzali V. Rušin, 
J. Rybák a J. Žižňovský). Na Lomnickom 
štíte mohli návštevníci blahoželať našim as-

tronómom k najnovšej akvizícii zo ŠF, mno-
hokanálovému koronálnemu polarimetru.

Účastníci ocenili vysokú úroveň výskumu 
v navštívených ústavoch SAV i služby Kongre-
sového centra Academia. Príspevky zo sym-
pózia sú sústredené na elektronickom médiu.
Štefan Luby



>

>

konferencie      s p r á v y s a v     9 | 2011

11

Medzinárodná konferencia PPC10 v Smoleniciach

P o k r o k  v  p o z i t r ó n o v e j  a n i h i l á c i i
V Kongresovom centre SAV v Smoleniciach 
bola v dňoch 5. až 9. septembra 2011 me-
dzinárodná konferencia PPC10. Konferen-
cia PPC10 (The 10th International Workshop 
on Positron and Positronium Chemistry) sa 
konala na základe uznesenia medzinárod-
ného vedeckého výboru predchádzajúcej 
konferencie PPC9, ktorá sa uskutočnila 
v roku 2008 v Číne. Konferenciu organi-
zoval Fyzikálny ústav SAV s podporou pra-
covníkov z ďalších ústavov. Podieľali sa na 
nej aj odborníci Matematicko-fyzikálnej fa-
kulty UK v Prahe a Fakulty elektrotechniky 
a informatiky STU; finančne ju podporila 
Medzinárodná agentúra pre atómovú ener-
giu (IAEA) vo Viedni a Slovenská nukleárna 
spoločnosť (SNUS).

Na konferencii bolo 91 účastníkov 
z 27 krajín celého sveta (o. i. Brazílie a 
Austrálie). Početné zastúpenie mali krajiny 
ázijského kontinentu, a to Číny, Japonska 
a Indie. V týchto krajinách má veda veľkú 
podporu, a to nie len verbálnu, čo sa zá-
konite prejavuje kvalitnými príspevkami 
a počtom mladých účastníkov.

Cieľom tejto pravidelnej konferencie 
bolo ukázať vývoj metodík pozitrónovej 
anihilácie a ich aplikácie v rôznych ob-
lastiach fyziky, chémie a starostlivosti 
o zdravie (diagnostika pomocou pozitró-
novej emisnej tomografie). Veľkú pozor-
nosť venovala vývoju materiálov, ktoré mô-

KONFERENCIU OTVÁRA RIADITEĽ FYZIKÁLNEHO 

ÚSTAVU SAV STANISLAV HLAVÁČ.

Šiesty ročník interdisciplinárnej konferencie

F y z i k a  a  e t i k a  v  k o n t e x t e  v e d y
Nie je celkom bežným javom, že vedecké podujatie, ktorého idea 
vznikla po roku 2000, sa úspešne zopakovalo už po šiesty raz. 
O interdisciplinárnej konferencii Fyzika a etika to nielenže možno 
s uspokojením konštatovať, ale dá sa k tomu pridať aj zistenie, že 
dobrá povesť tohto podujatia sa čoraz intenzívnejšie šíri aj v za-
hraničí. Tohtoročná vedecká konferencia bola zameraná na tému 
Komunikácia v globalizačných procesoch a zmeny v kvalite života. 
Konala sa v dňoch 29. júna – 1. júla 2011 a mala opäť – tak ako 
vždy doteraz – interdisciplinárny charakter. Zúčastnili sa na nej 
vedci zo Slovenska, Poľska, Českej republiky a svoj referát v písom-
nej podobe poslal aj doteraz pravidelný účastník Ladislav E. Roth 
z pracoviska NASA v Pasadene (USA). Hlavnými organizátormi 
konferencie boli Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky Filozo-
fickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenská 
fyzikálna spoločnosť pri SAV. Podujatie prebiehalo pod záštitou 
predsedu SAV Jaromíra Pastoreka a rektora UKF Libora Vozára.

Prostredie Kongresového centra Academia v Starej Lesnej vo Vy-
sokých Tatrách, ktoré bolo miestom konania konferencie, vytvára-
lo najmä zásluhou bezprostrednej blízkosti pracovísk Astronomic-

žu slúžiť ako membrány na separáciu látok, 
čistenie vody, ale aj pre palivové články. 
Metodický pokrok v pozitrónovej anihilácii 
dokumentovali prednášky o zväzkoch po-
zitrónov aj mikrometrových rozmerov, kto-
ré môžu slúžiť na detekciu defektov v nano-
technológiách. K tomuto veľkému vývoju 
dochádza predovšetkým v Japonsku a Číne.

Účastníkov konferencie čakal aj boha-
tý spoločenský program, ktorý mal nielen 
spríjemniť pobyt na konferencii, ale aj uká-
zať pozitívne stránky Slovenska a vyzdvih-
núť jeho prednosti. Zahraniční, ale aj domá-
ci hostia sa mohli zúčastniť na ochutnávke 
vín, zabavili sa pri cimbalovej muzike a na-
vštívili aj mesto Trnavu s ukážkou orgáno-
vej hudby v Katedrále sv. Jána Krstiteľa.

Dojmy zahraničných účastníkov možno 
ilustrovať e-mailom, ktorý zaslal doyen ob-
lasti anihilácie pozitrónov M. Eldrup z Dán-
ska, predsedovi organizačného výboru J. 
Krištiakovi (Fyzikálny ústav SAV): „You sho-
uld know that I enjoyed it very much. You had 
put together an interesting program in a very 
special place with perfect service, including 
the more social parts. The organization of 
the meeting was clearly in very capable hands 
of the whole organising committee. I had al-
most decided that PPC-10 would be my last 
conference, but now I am not so sure. Thanks 
a lot!“ (Zahraničný hosť vyjadruje svoju ra-
dosť zo zaujímavého podujatia, oceňuje prí-

ťažlivý program aj osobitne miesto konania 
konferencie, vynikajúcu starostlivosť i spo-
ločenský program. Vyzdvihuje vynikajúcu 
prácu organizačného výboru a na záver 
dodáva, že po tejto skúsenosti možno zvráti 
svoje predchádzajúce rozhodnutie na po-
dobné konferencie už necestovať, a ďakuje 
za vynikajúcu organizáciu.)

Viktor Majerník | Fyzikálny ústav SAV

kého ústavu SAV (na pôde ktorého sa uskutočňovali plenárne zasa-
dania) inšpirujúcu a tvorivú atmosféru. Prispeli k nej pochopiteľne 
predovšetkým vystúpenia účastníkov konferencie a s nimi spojené 
prezentácie, ktoré sa venovali nielen otázkam úzkeho vzťahu fyzi-
ky a etiky v kontexte modernej vedy a na pozadí aktuálnych prob-
lémov života spoločnosti, ale aj tie, ktoré rozoberali kurióznejšie 
témy, ako napríklad prípad šóguna Tokugawu Ieasu, vzťah prírod-
ného a etického z pohľadu vegetariánstva či možnosti mierového 
využitia atómových výbuchov. Autori viacerých referátov si všímali 
najmä pôsobenie globalizačných procesov na rozvoj vedy, interper-
sonálnych vzťahov a kultúry ako životného štýlu. Potešiteľná bola 
aj neobyčajne živá diskusná časť rokovaní.

Výsledky vedeckej konferencie budú, ako sa už stalo dobrým 
zvykom, uverejnené v zborníku príspevkov z podujatia. Šiesty roč-
ník tohto populárneho medzinárodného vedeckého podujatia ne-
pochybne splnil svoj cieľ a jeho úroveň sa stala výzvou pre organi-
zátorov nasledujúcich konferencií s názvom Fyzika a etika.

Dalimil Hajko
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L e t n á  š k o l a  a r c h e o l ó g i e
V mesiacoch júl a august na zvolenskom Pustom hrade pokračoval 
ďalší ročník Letnej školy archeológie. Jedným z hlavných organi-
zátorov tohto projektu (Summer school of Archaeology 2011) bol 
Archeologický ústav SAV v Nitre, ktorý prostredníctvom svojho zvo-
lenského pracoviska realizuje na tejto národnej kultúrnej pamiatke 
archeologický výskum. Ku kľúčovým partnerom archeologického 
výskumu a letnej školy archeológie na Pustom hrade patrí tiež Ka-
tedra archeológie UKF v Nitre a Mesto Zvolen, ako aj ďalší partneri: 
Inštitút archeológie Jagelovskej univerzity v Krakove, Inštitút arche-
ológie ELTE v Budapešti, Katedra klasickej archeológie Trnavskej 
univerzity v Trnave, Katedra archeológie Masarykovej univerzity 
v Brne, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Lesnícke a dre-
várske múzeum vo Zvolene a Podpolianske múzeum v Detve.

M l a d í  s l n e č n í  f y z i c i  a  g e o f y z i c i
Slnko je hnacím motorom nielen pozemského, ale aj kozmického 
počasia. Tento pomerne mladý pojem označuje stav a zmeny plaz-
my (ionizovaný plyn), magnetického poľa a žiarenia v priestore 
medzi Slnkom a okolím Zeme nad jej atmosférou. Zatiaľ čo po-
zemské počasie ovplyvňuje biosféru, kozmické počasie vplýva na 
technosféru ako súbor technologických prostriedkov využívaných 
modernou spoločnosťou (energosústavy, komunikácia, doprava, 
navigácia, satelity, kozmické lode s posádkou). Štúdium, pochope-
nie zákonitostí a predpovedanie kozmického počasia sa stalo sa-
mostatnou astrofyzikálnou disciplínou s priamym využitím.    

Medzinárodná iniciatíva pre kozmické počasie ISWI je program 
spolupráce v oblasti výskumu Slnka a kozmického počasia. V rám-
ci tohto programu sa Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici 
stal v dňoch 21. až 27. augusta 2011 dejiskom európskej letnej školy 

Ú s p e c h  s l o v e n s k ý c h  š t u d e n t o v
V dňoch 25. augusta – 4. septembra t.r. sa už po piaty raz stretli 
študenti z celého sveta na Medzinárodnej olympiáde z astronómie 
a astrofyziky (IOAA), ale po prvý raz v Európe. Usporiadateľskou 
krajinou IOAA bolo tohto roku Poľsko, ktoré hostilo 29 národných 
výprav z 26 krajín a z troch kontinentov sveta.

 Na Slovensku organizuje prípravu a výber najlepších študentov 
Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied 
(SAS pri SAV) v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou 
(SÚH ) v Hurbanove. Tohto roku z celoslovenského finále postú-
pilo na medzinárodnú olympiádu až päť študentov – Peter Kosec 
z Trenčína, Michal Račko z Martina, Miroslav Gašpárek zo Žiliny, 
Matúš Kulich z Detvy a Dominik Imrich z Prešova. Celkom 134 sú-
ťažiacich študentov sa stretlo v Katoviciach a v planetáriu v Chor-
zove, kde riešili najmä praktické úlohy. Vedúci výprav, ako aj pozo-
rovatelia z jednotlivých krajín mali pracovné stretnutia v neďale-
kom historickom Krakove, kde pripravovali úlohy, prekladali ich do 

Viac ako 100 študentov zo šiestich európskych krajín si počas 
letnej školy archeológie overovalo svoje praktické zručnosti pria-
mo na archeologickej lokalite. Pod odborným vedením sa zároveň 
učili dokumentovať archeologické nálezové situácie v teréne a prá-
cu s nálezmi v laboratórnom a muzeálnom prostredí. Zabezpečené 
mali tiež cykly prednášok a exkurzií. Projekt Letnej školy archeoló-
gie na Pustom hrade bol finančne podporený Vyšehradskou nadá-
ciou a archeologický výskum na Pustom hrade už 20. sezónu finan-
cuje Mesto Zvolen. Konzerváciu odkrytých murív veže na Dolnom 
hrade podporil grantový program Obnovme si svoj dom Minister-
stva kultúry SR.

Ján Beljak | Archeolgický ústav SAV

o kozmickej vede, určenej mladým slnečným fyzikom a geofyzikom 
„2011 ISWI – Europe summer school in space science“. Školu viedlo 
viac ako 20 lektorov z 11 krajín celého sveta, ktorí prednášali takmer 
50 študentom univerzít a mladým vedcom z 15 európskych a 12 mi-
moeurópskych krajín. Intenzívny kurz bol zameraný na získanie no-
vých poznatkov v kozmickej fyzike, ako aj skúseností so spracovaním 
a správnym interpretovaním údajov z pozemských a kozmických 
observatórií určených na pozorovanie Slnka, javov kozmického po-
časia, ionosféry a magnetosféry Zeme. Slovenskými spoluorganizá-
tormi letnej školy boli Centrum kozmických výskumov: vplyvy koz-
mického počasia so sídlom v Astronomickom ústave SAV v Tatranskej 
Lomnici a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

Ivan Dorotovič | Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

národných jazykov a posudzovali práce študentov. Študenti riešili 
teoretické úlohy, príklady z dátovej analýzy a praktické úlohy v pla-
netáriu.

Ak máme porovnávať s predchádzajúcimi olympiádami, or-
ganizačne patrila medzi tie lepšie, v každom prípade sa však dá 
konštatovať, že pokiaľ ide o náročnosť úloh, bola to najťažšia olym-
piáda v doterajšej päťročnej histórii. Napriek tomu slovenskí stre-
doškolskí študenti, ktorých vážnym záujmom je astronómia, opäť 
vynikajúco reprezentovali svoju krajinu a získali pre nás žlté kovy 
– Matúš Kulich z Gymnázia v Detve bronzovú medailu a Peter Ko-
sec z Gymnázia v Trenčíne dokonca zlatú medailu. Je to obrovský 
úspech Slovenska, slovenskej astronómie a slovenských študentov 
na medzinárodnej pôde.

L. Hric |  AÚ SAV, M. Hricová Bartolomejová | SAS pri SAV, 
M. Vidovenec | SÚH Hurbanovo
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C e n a  z a  n á l e z  k n i e ž a c i e h o  h r o b u
Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá 
spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pa-
miatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po dvadsiaty raz 
prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany náš-
ho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Ocenenia laureá-
ti prevzali pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva 2011 v Slovenskej republike v Bazilike sv. 
Egídia v Bardejove 8. septembra t. r. V kategórii Objav – nález vý-
ročnú cenu 2010 udelila Archeologickému ústavu Slovenskej 
akadémie vied v Nitre a PhDr. Kristianovi Elschekovi, CSc., za 
nález germánskeho kniežacieho hrobu z rímskej doby na polykul-
túrnom archeologickom nálezisku v Zohore. Veľmož pochovaný 
v hrobe patril k najvyš šej vrstve vtedajšej spoločnosti, ktorá ovlá-
dala časť územia dnešného západného Slovenska. Medzi pohreb-
né milodary patrilo sedem bronzových a dve skle né nádoby, ktoré 
boli vyrobené v Rímskej ríši, ďalej tri germánske keramické nádoby 

PREDMETY Z KNIEŽACIEHO HROBU V ZOHORE.

K o n f e r e n c i a  o  J á n o v i  J e s s e n i o v i
Slovenská národná knižnica v Martine v spolupráci s Historickým 
ústavom SAV v Bratislave, s mestom Martin, Jesseniovou lekárskou 
fakultou UK v Martine a obcou Turčianske Jaseno zorganizovala 
13. a 14. septembra t.r. v Martine vedeckú konferenciu pri príleži-
tosti 390. výročia úmrtia významného vedca so slovenskými koreň-
mi Jána Jessenia. Konferencia predstavila túto významnú osobnosť 
slovenských národných dejín, príslušníka turčianskeho zemianske-
ho rodu Jesenských, ako lekára, básnika, filozofa, rektora univerzi-
ty vo Wittenbergu a Prahe.

Ján Jessenius bol jedným z tých, ktorí reprezentovali slovenský 
intelekt na dvore uhorského kráľa Mateja vo Viedni, kde pôsobil 
nielen ako kráľovský dvorný lekár, ale aj ako historiograf. V tejto 
súvislosti konferenčné vystúpenia upozornili aj na ďalšie postavy 

a počet né drobné nálezy. Najmä na bronzových nádo bách sú za-
chované odtlačky textilu, do ktorého boli zabalené, na kovaniach 
skrinky sa zachovali odtlačky dreva. Medzi najvzácnejšie predme-
ty germánskeho veľmoža patrila bronzová kanvička na víno. Spo-
lu s obetnou miskou – paterou – tvorila servis. Rúčka kanvičky je 
ozdobená plastikou boha obchodu Merkúra. Aj iné dvo jice nádob 
tvorili servisy: dve panvice, cedidlo s naberačkou, dve sklené a dve 
keramické misky. Na jednej z panvíc sa nachádza kolok s nápisom 
Cipius Polybius, tieto výrobky sa produkova li v severoitalskej Capue 
medzi rokmi 40 – 85 nášho letopočtu. Podobné kolky na panviciach 
sa našli aj v kniežacom hrobe v blízkej Vysokej pri Morave. Medzi 
najmladšie nálezy z hrobu patril keramický pohár na vysokej štíhlej 
nôžke a bronzová obetná miska – patera typu Alikaria. Uvedené 
nálezy je možné datovať do neskorého úseku staršej rímskej doby, 
teda približne do druhej až tretej štvrtiny 2. storočia.
 V. Š.

slovenského kultúrneho, literárneho, spoločenského a politického 
života, ktoré reprezentovali našu krajinu na panovníckych dvoroch 
Európy. Na tejto myšlienke boli postavené aj hlavné témy konferen-
cie: Ján Jessenius a jeho doba, dielo Jána Jessenia, prezentácia slo-
venskej vzdelanosti na európskych panovníckych dvoroch, popred-
né postavy slovenského kultúrneho, politického a spoločenského 
života s vplyvom na dianie na panovníckych dvoroch a na situáciu 
v krajine v mieste ich pôsobenia.

Konferencia tematicky nadviazala na podujatia, ktoré pravidel-
ne organizuje Slovenská národná knižnica v rámci interdisciplinár-
neho výskumu slovenských kultúrnych dejín.

Edita Ivaničková | Historický ústav SAV

KRISTIAN ELSCHEK Z ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU SAV PREBERÁ VÝROČNÚ CE-

NU 2010 V KATEGÓRII OBJAV – NÁLEZ. ODOVZDÁVA MU JU KATARÍNA KOSOVÁ, 

GENERÁLNA RIADITEĽKA PAMIATKOVÉHO ÚRADU SR. 
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O p u s t i l i  n a š e  r a d y
I n g .  M i r o s l a v  M o r h á č

odborných znalostí a k nadviazaniu medzinárodnej vedeckej spo-
lupráce. Participoval na vedeckej spolupráci s rôznymi akademic-
kými a vedeckými inštitúciami v zahraničí (s Laboratóriom vyso-
kých energií SÚJV v Dubne na budovaní stanice vnútorných terčov 
supravodivého urýchľovača Nuclotron a laserového kalibračného 
systému spektrometra DELTA, s Laboratóriom jadrových reakcií 
SÚJV Dubna, s LBL Berkeley a ORNL Oak Ridge na vývoji algorit-
mov a spracovaní mnohorozmerných koincidenčných γ-spektier). 
Viaceré ním vyvinuté algoritmy boli implementované v celosveto-
vo široko používanom systéme ROOT, vyvíjanom v CERN-e. Ing. 
M. Morháč preukázal svoju vysokú vedeckú kvalifikáciu vo viac 
ako 120 vedecky originálnych publikáciách a 130 konferenčných 
príspevkoch. Bol vyhranenou vedeckou osobnosťou uznávanou 
nielen vo vedeckej komunite na Slovensku, ale aj v zahraničí.

(red.)

M U D r .  O ľ g a  B a b u š í k o v á
umožňujú odlíšiť leukemickú bunku od zdravej bunky. Poznatky 
jej výskumu našli skoré uplatnenie v klinickej praxi. Fenotypizácia 
krvných malignít patrí v súčasnosti k rutinným vyšetreniam pri ur-
čení presnej diagnózy a liečby krvných malignít, pri sledovaní efek-
tivity liečby, ako aj pri včasnom odhalení návratu choroby. Nové 
liečebné postupy sa efektívne uplatňujú pri cielenej liečbe, v indivi-
duálnom prístupe v terapii onkologických pacientov.

Bola zodpovednou riešiteľkou mnohých domácich, ako aj za-
hraničných projektov v oblasti imunológie. Zastávala významné 
funkcie, o.i. aj post zástupkyne riaditeľa ústavu. Jej publikačnú 
produkciu tvorí takmer 150 pôvodných vedeckých prác vydaných 
vo vedeckých časopisoch, vyše 130 prednášok na konferenciách 
a vyše 430 citácií. Bola členkou Európskej asociácie pre výskum 
rakoviny, „Professional Women’s Advisory Board“ ABI v USA a ďal-
ších spoločností a komisií.

(ÚEO SAV)

P h D r .  M i l a n  P o d r i m a v s k ý
litického a kultúrneho života (J. Francisci, Š. M. Daxner, V. Pauli-
ny-Tóth, S. Hurban-Vajanský a i.). V poslednom období sa zameral 
aj na netradičné témy, ako boli napríklad predstavy o emancipácii 
žien v slovenskom prostredí či problematika dejín školstva a škol-
skej politiky.

 Spomedzi jeho prác treba spomenúť v prvom rade monogra-
fiu Slovenská národná strana v druhej polovici XIX. storočia (1983). 
Bol spoluautorom a (spolu)zostavovateľom takých publikácií, 
ako je III. zväzok akademických Dejín Slovenska (1992), Kroniky 
Slovenska, zv. 1 (1998), Dokumentov slovenskej národnej identity 
a štátnosti, zv. 1 (1998) či priekopníckej syntetizujúcej publikácie 
Slovensko v 20. storočí. 1. Na začiatku storočia (2004). Za svoje ce-
loživotné zásluhy a za osobitný prínos v oblasti historických vied 
získal roku 2004 Cenu Daniela Rapanta.

(HÚ SAV)

>

>

>

Vo veku 59 rokov nás po nerovnom a dlhom boji s ťažkou choro-
bou opustil Ing. Miroslav Morháč, DrSc. (*20. 4. 1952 Rimavská 
Sobota – †6. 8. 2011 Bratislava). Od roku 1978 pracoval na Odde-
lení jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu SAV. Spočiatku sa zaoberal 
problematikou modulárneho systému CAMAC a zúčastnil sa na 
vytváraní inštrumentálnej bázy a systémov zberu, analýzy, spraco-
vania a vizualizácie jadrových dát. Na vývoji softvéru  spolupraco-
val aj s viacerými komerčnými organizáciami (VUJE Jaslovské Bo-
hunice, Tesla Vráble – vývoj mnohoparametrického analyzátora na 
báze systému CAMAC). V období ašpirantúry a tiež po jej skončení 
sa zaoberal vývojom efektívnych numerických algoritmov, bezchy-
bových algoritmov dekonvolúcie, nelineárnymi Volterrovými sys-
témami a algoritmami riešenia špeciálnych systémov lineárnych 
rovníc.

Absolvoval viacero krátkodobých pobytov na zahraničných uni-
verzitách a vo výskumných ústavoch, ktoré viedli k prehĺbeniu jeho 

Ústav experimentálnej onkológie SAV so smútkom oznamuje ve-
deckej obci Slovenska, že vo veku 71 rokov nás navždy opustila vý-
znamná osobnosť slovenskej onkológie, naša dlhoročná kolegyňa 
MUDr. Oľga Babušíková, DrSc. (*19. 4. 1940 Nitra – †14. 9. 2011). 
Zosnulá po ukončení Lekárskej fakulty UK v Bratislave nastúpila na 
oddelenie cytológie dnešného Ústavu experimentálnej onkológie, 
kde až do svojho odchodu prežila 49 rokov svojej vedeckej kariéry. 
Svoju prácu zasvätila výskumu krvných buniek a ich malígnych 
analógov. Stala sa priekopníčkou v diagnostike leukémií. Pomo-
cou prietokovej cytometrie a monoklonových protilátok skúmala 
funkčný význam prítomnosti membránových a vnútrobunkových 
znakov v súvislosti s ich presnými diagnostickými a prognostickými 
charakteristikami a s vymedzením ich úlohy v raste leukemických 
a normálnych krvných buniek. Intenzívnou a systematickou prá-
cou získala nové pôvodné výsledky a obohatila existujúce poznat-
ky o znakoch leukemického klonu na úrovni jednej bunky. Tento 
výskum viedol k získaniu nových originálnych poznatkov, ktoré 

Historický ústav SAV s hlbokým zármutkom oznamuje, že 24. sep-
tembra t.r. vo veku 67 rokov navždy opustil rady slovenských histo-
rikov PhDr. Milan Podrimavský, CSc. Rodák z gemerskej obci Teplý 
Vrch po štúdiách profesionálne zakotvil v Historickom ústave SAV 
v Bratislave, pričom tomuto pracovisku zostal verný až do svojej 
smrti. V rokoch 1990 – 1993 pôsobil ako vedúci oddelenia dejín 19. 
storočia a v nasledujúcich rokoch ako vedecký tajomník a zástupca 
riaditeľa Historického ústavu SAV. Dôležitá bola nielen jeho bohatá 
vedecko-organizačná práca, ale napríklad aj výchova najmladšej 
generácie historikov.

Vo vedeckej práci sa orientoval na výskum obdobia druhej polo-
vice 19. storočia, resp. prelomu 19. a 20. storočia, predovšetkým na 
politické a kultúrne dejiny Slovenska v uhorskom kontexte. Rovna-
ko ho zaujímali aj dejiny slovenských evanjelikov, resp. konfesio-
nálna stránka národného hnutia. V mnohých vedeckých štúdiách 
a popularizačných článkoch venoval pozornosť predstaviteľom po-
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2 8 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a  S A V 
4 .  8 .  2 0 1 1
Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
 prípravu podkladových materiálov pre 

veľké projekty štrukturálnych fondov – 
regióny Nové materiály a Biomedicína 
(časť v Košiciach),

  projektovú štúdiu nadstavby Ústavu geo-
techniky SAV a THS ústavov SAV pre 
účely ubytovne ústavov SAV v Košiciach,

  zabezpečenie rekonštrukcie vykurova-
cieho systému v KC SAV Smolenice;

schválilo:
  zriadenie vysunutého pracoviska Geo-

fyzikálneho ústavu SAV – Laboratórium 
impulzných magnetických polí v Trenčí-
ne a Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine 
Geofyzikálneho ústavu SAV,

  novelu Zásad pravidelného hodnotenia 
organizácií SAV a novelu Rokovacieho 
poriadku Akreditačnej komisie SAV,

  realizáciu interaktívnej popularizač-
nej výstavy na tému Chémia pre život 
v priestoroch Slovenského národného 
múzea,

  zriadenie nových centier excelentnosti 
SAV na obdobie rokov 2011 – 2015:

    CFNT-MEVP – Centrum fyziky nízkych 
teplôt a materiálového  výskumu v ex-
trémnych podmienkach (prof. RNDr. Pe-
ter Samuely, DrSc.)

 FUN-MAT – Centrum excelentnosti pre 
funkcionalizované viacfázové materiály 
(RNDr. Marián Krajčí, DrSc.)

 CEMAN – Centrum excelentnosti na štú-
dium metabolických aspektov vývoja, 
diagnostiky  a liečby nádorových ochore-
ní (doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.)

 BrainCentrum – Centrum excelentnosti 
pre výskum mozgu (prof. MVDr. Michal 
Novák, DrSc.)

 NOREG – Centrum excelentnosti pre vý-
skum regulačnej úlohy oxidu dusnatého 
v chorobách z civilizácie (RNDr. Oľga Pe-
cháňová, DrSc.)

 SDDE – Slovenské dejiny v dejinách Euró-
py (PhDr. Dušan Kováč, DrSc.)

 CESTA – Centrum strategických analýz 
(Mgr. JUDr. M. Lubyová, PhD.);

odsúhlasilo:
  návrh organizačného, technického a fi-

nančného zabezpečenia 2. zasadnutia 
Steering Group Prioritnej oblasti 7 stra-
tégie EÚ pre Dunajský región;

udelilo:
  výnimku z celkového počtu doktorandov 

dennej formy doktorandského štúdia fi-
nancovaných z centrálnych zdrojov pre 
ÚNPF SAV,

–  Čestnú plaketu SAV Aurela Stodolu za zá-
sluhy v technických vedách

 doc. Ing. Milanovi Tyšlerovi, CSc.
–  Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologic-

kých vedách
prof. Todovi F. Stuessymu, PhD.;

vzalo na vedomie:
  správu zo zahraničnej cesty Ľ. Falťana 

z 1. generálneho zhromaždenia Dunaj-
ského fóra občianskej spoločnosti v rám-
ci EÚ Stratégie pre Dunajský región 
(First General Assembly of the Danube 
Civil Society Forum in the EU Strategy 
for Danube Region), pod názvom „Od 
plánovania k akcii EÚ Stratégie pre Du-
najský región“. Cieľom stretnutia bolo 
formálne ustanovenie Danube Civil So-
ciety Forum ako inštitúcie združujúcej 
občianske iniciatívy Dunajského regió-
nu. Súčasťou rokovania bolo schválenie 
štatútu a organizačnej štruktúry Fóra, 
ako aj voľby jeho vedenia;

  správu zo zahraničnej cesty A. Gábelovej 
a I. Hermanovskej z účasti na Network 
Steering Committee and Scientific Ad-
visory Board, WP3 Workshop for the 
definition of the content of Joint Tran-
scan Call 1 (JTC-1), WP6 Workshop of 
common understanding, First meeting 
of the JTC-1 and Call Steering Commit-
tee (CSC). A. Gábelová sa na zasadnutí 
zúčastnila ako členka riadiaceho výboru 
programu, I. Hermanovská ako projek-
tová manažérka programu Translational 
Cancer Research (TRANSCAN). Pracov-
né stretnutie programu bolo zároveň 
prvým pracovným stretnutím členov 
CSC pre prvú výzvu Joint Translation 
Call;

  správu zo zahraničnej cesty I. Herma-
novskej z účasti na 5. zasadnutí EU-

D o c .  M i l o s l a v  B l a h y n k a
divadelnej a filmovej vedy SAV (predtým Kabinet divadla a filmu 
SAV), kam prišiel v roku 1994, v posledných rokoch zastával aj 
funkciu predsedu vedeckej rady. Predmetom jeho výskumu bola 
predovšetkým oblasť dejín, teórie a estetiky opery a hudobného 
divadla. Bol členom mnohých medzinárodných vedeckých spoloč-
ností. Zároveň pôsobil ako pedagóg na viacerých vysokých školách. 
Publikoval vo  vedeckom časopise Slovenské divadlo a v ďalších 
odborných domácich a zahraničných periodikách a zborníkoch. Je 
autorom kníh Slovenská operná dramaturgia 1989 – 1998 (1998), 
Exotizmus v opere (2002), Wasserbauerove inscenácie Janáčkových 
opier v SND (2004), Janáčkove opery na Slovensku (2006), Eseje 
o opere (2006), Kapitoly z estetiky muzikálu (2007) a spoluautorom 
publikácie Slovenské divadlo v 20. storočí (Bratislava, 1999).

(ÚDFV SAV)

>Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV so smútkom oznamuje, že 
v utorok 27. septembra 2011 vo veku 50 rokov náhle opustil rady 
vedeckej obce Slovenska muzikológ, teatrológ a vysokoškolský pe-
dagóg, docent PhDr. Miloslav Blahynka, PhD.

Narodil sa 5. júna 1961 v Brne na ulici, kde mala svetovú pre-
miéru opera Jej pastorkyňa českého hudobného skladateľa Leoša 
Janáčka. Práve Janáčkova hudba a tvorba ho sprevádzala celým 
životom. Hudobnú vedu študoval v rokoch 1980 – 1984  na Filo-
zofickej fakulte UK v Bratislave, doktorandské štúdium divadelnej 
vedy absolvoval v roku 2001 na Vysokej škole múzických umení 
v Bratislave. V roku 2003 sa habilitoval na docenta na Hudobnej 
a tanečnej fakulte VŠMU.

Pracoval ako redaktor v Slovenskom rozhlase, neskôr v časopi-
se Literárny týždenník. V Národnom divadelnom centre zastával 
funkciu riaditeľa útvaru pre výskum súčasného divadla. V Ústave 



9 | 2011    s p r á v y s a v     dokumenty

16

2 9 .  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
8 .  9 .  2 0 1 1
Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
  prehľad o poskytnutých zálohách orga-

nizáciám SAV,
  prípravu stretnutia delegácií SAV a 

AV ČR v Libliciach vrátane zloženia de-
legácií, programu a organizačného za-
bezpečenia,

  informáciu o účasti organizácií SAV na 
podujatí Noci výskumníka 2011,

  správu o výsledku tematickej kontroly 
hospodárenia s verejnými prostriedkami 
so zameraním na preverenie správnosti 
a úplnosti evidencie, dokladovej doku-
mentácie, vyčíslenia a využitia nehnu-
teľného majetku v správe organizácií 
SAV. Predseda SAV vydá príkaz na od-
stránenie zistených nedostatkov;

schválilo:
  účasť SAV ako spoluorganizátora me-

dzinárodnej konferencie „The Habsburgs 
and their courts in Europe: between cosmo-
politism and regionalism 1400–1700“, 
ktorá sa bude konať 7. – 11. 12. 2011 vo 
Viedni,

  návrhy na udelenie Ceny ministra škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR za vedu 
a techniku v kategóriách:
A. Osobnosť vedy a techniky

B. Vedecko-technický tím roka
C. Celoživotné zásluhy v oblasti vedy 

a techniky
D. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov;

zriadilo: 
  Kanceláriu pre transfer technológií, po-

znatkov a ochrany duševného  vlastníc-
tva SAV pri Technologickom inštitúte 
SAV s účinnosťou od 1. 10. 2011;

odsúhlasilo:
  zapojenie výskumných tímov zo SAV do 

druhej spoločnej  výzvy  KORANET (Gre-
en Technologies/Renewable Energies) 
a finančnú podporu dvom výskumným 
projektom v celkovej sume 25 000 €/pro-
jekt ročne na obdobie 2 rokov. Začiatok 
finančnej podpory úspešných projektov je 
plánovaný na august/september 2012,

  rozhodnutie o prebytočnosti nehnu-
teľného majetku štátu v správe Ústavu 
ekológie lesa SAV v k. ú. Zlaté Moravce, 
okres Zlaté Moravce, a v k. ú. Horné Le-
fantovce, okres Nitra;

udelilo:
  výnimku z celkového počtu doktoran-

dov dennej formy doktorandského štú-
dia financovaných z centrálnych zdrojov 
pre Filozofický ústav SAV,

  Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za zá-
sluhy v spoločenských vedách

 PhDr. Alexandre Prokopčákovej, CSc.;

nominovalo: 
  RNDr. Igora Túnyiho, DrSc., ako zástup-

cu SAV do Komisie na zapožičiavanie 
čestných názvov štátnym a súkromným 
školám a školským zariadeniam;

menovalo:
  doc. MVDr. Branislava Peťka, CSc., 

do funkcie riaditeľa Parazitologického 
ústavu SAV s  účinnosťou od 1. 11. 2011 
na obdobie 4 rokov,

  Mgr. Tatianu Podolinskú, PhD., za 
členku Komisie SAV pre vyhodnocovanie 
medzinárodných projektov;

vzalo na vedomie:
  informáciu a odporúčania pre SAV v rám-

ci Fóra členských krajín o evalvácii výsku-
mu financovaného z verejných zdrojov 
ESF – III. pracovná skupina: Analýza vý-
skumných portfólií a výstupov,

  stanoviská I. a II. oddelenia vied SAV 
k hodnoteniu ARRA,

  informáciu o projekte Priorita 7 Dunaj-
skej stratégie.

Mária Rybecká

ROCORES Scheme Management Com-
mittee (ESMC). Governing Council sa 
zaoberal rozpočtom na rok 2012 a vzťa-
hom medzi Science Europe a ESF. Nová 
organizácia by mala prevziať strategické 
aktivity ESF, ako sú Forward Looks, ESF 
si ponechá stále výbory a fóra členských 
organizácií. Jeden stály výbor by mala 
prevziať Science Europe. Rozpočet ESF 
je strategickým rozpočtom a bude tvoriť 
základ pre rozpočet novej organizácie 
Science Europe;

  správu zo zahraničnej cesty J. Lapina 
zo zasadnutia High Level Space Policy 
Group (Skupina na vysokej úrovni pre 
vesmírnu politiku EÚ). Cieľom zasad-
nutia bolo prerokovať a pripomienkovať 
dokumenty: prvky Európskej priemysel-
nej politiky, kozmické uvedomovanie si 
situácie a aktualizácia európskej kozmic-
kej politiky. J. Lapin v rámci diskusie do-
plnil, že problémom sa stáva množstvo 

objektov, ktoré sa nachádza vo vesmíre 
a ďalším problémom je kozmické poča-
sie. Na tieto témy budú vypísané výzvy 
v rámci 8. RP EÚ. P SAV konštatovalo 
nepriaznivý stav týkajúci sa účasti-člen-
stva SR v medzinárodných kozmických 
organizáciách. F. Gömöry sa skontaktuje 
v tejto záležitosti s MŠVVaŠ SR a bude 
informovať P SAV;

  správu zo zahraničnej cesty J. Barančíka 
z účasti na workshope na tému „Results 
and perspektives – Paving the way for fu-
ture S&T cooperation with South Korea“, 
ktorý organizoval THE EUROPEAN-KO-
REAN ERA.NET. Cieľom projektu KORA-
NET je zintenzívniť a posilniť spoluprácu 
medzi Kóreou a Európou. Na seminári bo-
li prezentované dosiahnuté výsledky, pre-
diskutovali sa otázky budúcej spolupráce 
a začatie 2. spoločnej výzvy na predkla-
danie návrhov (KORANET Second Joint 
Call), ktorej témou je „Green Technolo-

gies/Renewable Energies“. P SAV disku-
tovalo o účasti SAV v uvedenej výzve. Bol 
prijatý záver, že OMS Ú SAV vypíše výzvu, 
návrhy predložených projektov posúdi 
Komisia SAV pre MVTS a konzorcium. 
Vybrané projekty budú prezentované v P 
SAV, ktoré rozhodne o financovaní pro-
jektov (dva projekty ročne).

J. Pastorek oboznámil s listom Akredi-
tačnej komisie vo veci skončenia platnosti 
akreditácií pre DŠ niektorých organizácií 
SAV. Záležitosť bude s príslušnými organi-
záciami SAV riešiť D. Ježová.

J. Pastorek pozitívne zhodnotil akciu 
ARRA z 15. 7. 2011. Požiadal oddelenia 
vied SAV, aby v priebehu augusta preroko-
vali prezentované výsledky a v prípade ne-
jasností ich konzultovali s ARRA ešte pred 
uzavretím akcie.

Mária Rybecká
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Výzva na dialóg a porozumenie

V Malom kongresovom centre VEDY, vyda-
vateľstva SAV, v Bratislave 13. septembra 
predstavili verejnosti dvojjazyčnú publiká-
ciu Eastern Christianity, Judaism and Islam 
between the Death of Muhammad and Ta-
merlane (632 – 1405), ktorú vydal Ústav 
orientalistiky SAV a redakčne pripravili Ma-
rián Gálik a Martin Slobodník.

P R E Z E N T Á C I A  N O V Ý C H  K N Í H

KNIHU LUBYHO AFORIZ-

MOV MEDZI ČITATEĽOV 

SPOLU S AUTOROM 

A ILUSTRÁTOROM VY-

PREVADILI PROF. JARO-

MÍR PASTOREK (DRUHÝ 

ZĽAVA) A FRANTIŠEK 

MIKLOŠKO (PRVÝ ZĽA-

VA). Foto: Vladimír Šmihula

ČESTNÝ PREDSEDNÍCKY 

STÔL PREZENTÁCIE 

(ZĽAVA ) PROF. JÁN 

URBAN, VIERA ROSOVÁ, 

ANNA RÁCOVÁ A MA-

RIÁN GÁLIK.

Keď sa prírodovedec spriatelí 
s múzou...

V Malom kongresovom centre VEDY, vyda-
vateľstva SAV, v Bratislave sa 12. septembra 
t.r. stretli priatelia, spolupracovníci aj priaz-
nivci dlhoročného bývalého predsedu SAV, 
pôvodným povolaním fyzika, ale z hĺbky 
duše esejistu so zmyslom pre humor, prof. 
Štefana Lubyho na malej slávnosti vypre-
vádzania ďalšej knihy tohto autora medzi 
čitateľov. Medzi hosťami boli vedúci Kance-
lárie prezidenta SR prof. Milan Čič, predse-
da SAV prof. Jaromír Pastorek, poslanec NR 
SR a predseda jej Výboru pre vzdelávanie, 
vedu, mládež a šport Dušan Čaplovič, tra-

dičný priaznivec SAV František Mikloško, 
ktorý napísal do publikácie aj výstižný 
úvod, a ďalší.

Na rozdiel od Lubyho predchádzajúcich 
kníh tentoraz neboli v centre  autorovej po-
zornosti portréty či príbehy vedcoch, ba ani 
spomienky z ciest po vedeckom aj nevedec-
kom svete. Hrdinom novej knižky je život vo 
svojich paradoxoch, ako ho videl či odpo-
zoroval a napokon komentoval sám autor. 
Neveľkú knižku pod názvom Aforizmy, bon-
moty, maximy vydala VEDA, vydavateľstvo 
SAV, ilustroval ju akad. maliar prof. Ľudovít 
Hološka a príťažlivý dizajn jej vtlačila gra-
fička Jana Sapáková.

František Mikloško v úvodnom príhovo-
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Ako na úvod slávnosti povedal Marián 
Gálik, kniha v anglickom a v nemeckom 
jazyku prináša 15 príspevkov slovenských, 
českých, nemeckých, izraelských, čínskych 
a austrálskych vedcov na tému vzťahov 
troch abrahámovských náboženstiev medzi 
7. a 15. storočím, ktoré odzneli na medziná-
rodnej konferencii na zámku v Dolnej Kru-
pej v dňoch 25. – 28. 6. 2008.

Prítomných hostí pozdravili aj podpred-

re konštatoval, že stručne hovoriť o autoro-
vi knižky, významnom vedcovi, organizá-
torovi vedy, ale aj renomovanom autorovi 
ďalších diel, je ťažká úloha. „V jeho prítom-
nosti mi bolo vždy dobre, pretože prof. Luby 
má rád život,“ vyznal sa tento bývalý posla-
nec a politik. „Je múdry, rozhľadený, miluje 
kultúru aj priateľov vo všetkých oblastiach 
duchovného života, má rád humor, dokon-
ca aj na vlastný účet. Napokon – knižku 
aforizmov môže napísať naozaj len človek, 
ktorý má rád život.“

Sám autor vo svojom vystúpení na obli-
gátnu otázku, ako sa prírodovedcovi písala 
kniha aforizmov, s úsmevom pripomenul, 
že aforizmy sa nepíšu, aforizmy vznikajú, 
zaznamenávajú sa v prchavých okamihoch, 
keď človeku napadne vtipná myšlienka, 
keď počuje zaujímavý, ba dokonca aj nie 
najmúdrejší výrok spolubesedníka či pred-
nášajúceho...

Po krátkom vyznaní prof. Ľudovíta Ho-
lošku publikáciu medzi čitateľov spolu 
s autorom a ilustrátorom spoločne vypre-
vadili predseda SAV prof. Jaromír Pastorek 
a František Mikloško. „Krstiacim“ médiom 
bola – akože ináč – soľ, veď humor je predsa 
soľou života...

V. Š.

sedníčka SAV Viera Rosová a  predseda 
Humboldtovho klubu na Slovensku prof. 
Ján Urban. Obaja potom spolu s Annou 
Rácovou, ktorá prezentáciu moderova-
la, uviedli do života knihu lístkami čaju 
a zrnkami kávy symbolizujúcimi symbiózu 
Východu a Západu s nádejou, že prispe-
je – hoci aj nepatrne – k úsiliu o vzájomný 
medzináboženský dialóg, porozumenie, nie 
konfrontáciu.

Podpredseda SAV Ľubomír Falťan v prí-
pitku doplnil myšlienky predrečníkov 
a zdôraznil, že naše bádanie v oblasti reli-
gionistiky a medzináboženských vzťahov 
si v budúcnosti ešte väčšmi musí všímať 
politických, ekonomických a mocenských 
aspektov, ktoré veľmi ovplyvnili a doteraz 
nepriaznivo ovplyvňujú tieto vzťahy.

Ferdinand Tisovič | Foto: autor




