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Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič už po druhý raz prijal trinásť mladých ve-
deckých pracovníkov zo SAV vo veku do 33 rokov a odovzdal im ocenenie v podobe symbo-
lických sklenených sošiek sov. Úspešných mladých vedcov na stretnutí, ktoré sa uskutočni-
lo 6. júla t. r., sprevádzali predseda SAV prof. Jaromír Pastorek a podpredsedníčka SAV pre 
vzdelávanie a doktorandské štúdium prof. Daniela Ježová. Foto: Vladimír Šmihula

Dňa 15. júla t. r. sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia SAV s ministrom školstva a zá-
stupcami Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA). Hlavným cieľom 
stretnutia bolo predstavenie výsledkov projektu ARRA pod názvom Identifikácia špičkových 
vedeckých tímov SAV. Za predsedníckym stolom zľava sedia Juraj Bárta, prof. Ferdinand 
Devínsky (obaja za agentúru ARRA), minister školstva SR Eugen Jurzyca, predseda SAV 
prof. Jaromír Pastorek, poradca ministra Peter Mederly a Miroslav Medveď (ARRA). Foto: 

Vladimír Šmihula

Veda nie je na lopatkách, naopak, veda má dnes šancu. Vedeckí pracovníci zo SAV sú pri-
pravení túto šancu využiť, potrebujú však partnerov z ďalších vedeckých pracovísk, ale 
najmä z decíznej sféry, v neposlednom rade aj predstaviteľov médií, aby svojimi prostried-
kami pomohli preklenúť súčasný stav. Vyplynulo to z tlačovej konferencie, ktorá sa s pred-
staviteľmi vedenia Akadémie uskutočnila 20. júna na pôde Úradu SAV.  Foto: Vladimír Šmihula

Vydáva Slovenská akadémia vied vo VEDE, vydavateľstve SAV / www.ve-
da-sav.sk | Hlavný redaktor: Emil Borčin | Grafický dizajn: Layout JS. | 
Za kvalitu dodaných fotografií a-obrázkov zodpovedajú autori | Adresa 
redakcie: Štefánikova 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: 
Lomnický štít so svojím observatóriom lákalo turistov aj počas tohtoroč-
nej letnej sezóny. Pracovníci Astronomického ústavu SAV práve v tomto 
období prežívali mimoriadnu udalosť – ich observatórium obohatil uni-
kátny koronálny multipolarimeter na výskum Slnka... (viac na strane 18). 
Foto: Ján Borčin | Na zadnej strane obálky: Operný spevák Martin Bab-
jak sa na odovzdávaní cien SAV v Kongresovom centre SAV na Smolenic-
kom zámku prejavil aj ako zručný fujarista. Foto: Vladimír Šmihula
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Slovenská akadémia vied udeľovala svoje výročné ceny 

D ô k a z  o p o d s t a t n e n o s t i 
v e d e c k e j  p r á c e

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PODUJATIA – SPRAVA DOC. JURAJ KOPPEL, DOC. ALBERT BREIER, JURAJ LAPIN, 
PROF. JAROMÍR PASTOREK, KAROL IŽDINSKÝ, DOC. EVA SMOLKOVÁ A MIROSLAV MOROVICS.

V Kongresovom centre SAV v Smoleniciach 
21. júna t.r. udelili Ceny Slovenskej akadé-
mie vied. Laureátom ich odovzdal pred-
seda SAV a jej vedeckej rady prof. Jaromír 
Pastorek za účasti podpredsedov SAV doc. 
Alberta Breiera, Juraja Lapina, Viery Ro-
sovej, Evy Majkovej, členov Predsedníctva 
SAV doc. Juraja Koppela, doc. Evy Smolko-
vej, Miroslava Morovicsa a doc. Ladislava 
Petruša, vedeckého sekretára SAV doc. Fe-
dora Gömöryho, podpredsedu Snemu SAV 
Karola Iždinského a ďalších osobností.

Ceny SAV sa udeľovali v štyroch kategó-
riách: za vedeckovýskumnú činnosť; za vý-
sledky medzinárodnej spolupráce; pre mla-
dého vedeckého pracovníka (do veku 35 ro-
kov); za vedecko-popularizačnú činnosť. 

Predseda SAV prof. J. Pastorek v úvod-
nom príhovore pripomenul, že od pred-
chádzajúceho udeľovania cien uplynul rok, 
ktorý charakterizovalo predovšetkým úsilie 
o zabezpečenie stabilného financovania 
vedy na Slovensku a permanentná snaha 
o obhajobu postavenia slovenských vedcov. 
„Ako predsedu Akadémie ma trápi, že nie-
len jej vedenie, ale všetci pracovníci musia 
plytvať energiou na to, čo je v každej vy-
spelej spoločnosti prirodzené: Dennoden-
ne musíme presviedčať verejnosť, že náš 
vedecký výskum je dôležitý a pre celú spo-
ločnosť nevyhnutný a prospešný. Preto sú 
naším najlepším argumentom a dôkazom 
opodstatnenosti výsledky vedeckej práce, 
ktoré aj v uplynulom období vyšli z tieňa 
problémov vznášajúceho sa nad Akadé-
miou.“

Prof. J. Pastorek vyjadril svoju radosť 
nad tým, že viaceré vedecké výsledky rezo-
nujú doma i v zahraničí, že SAV neupúšťa od 
aktivít smerujúcich k vytváraniu podmienok 
na zvyšovanie kvality výstupov organizácií 
a Akadémia je úspešná v získavaní projektov 
aj pri realizácii jednotlivých výziev v progra-
moch štrukturálnych fondov EÚ. Špičkové 
vedecké osobnosti základného aj aplikova-
ného výskumu dosahujú kvalitné výsledky 
na medzinárodnej úrovni v rámci centier 
excelentnosti SAV. Počet vedeckých výstu-
pov z roka na rok stúpa a slovenskí vedci 
nachádzajú ohlas svojich prác aj v medziná-
rodných databázach. „Vďakou za to všetko 
je aj najvyššie ocenenie SAV,“ dodal prof. 
Pastorek. „Verím, že vás poteší, ale zároveň 
bude motivovať do ďalšej tvorivej práce.“ Na 
záver zaželal všetkým veľa elánu, kreatív-
nych nápadov, ale najmä zdravia a osobné-
ho uspokojenia z každodennej práce.

Nových držiteľov ocenení prítomným 
predstavili členovia Predsedníctva SAV za 

jednotlivé oddelenia vied – podpredseda 
J. Lapin za Oddelenie vied SAV o neživej 
prírode, podpredseda doc. Albert Breier za 
Oddelenie vied SAV o živej prírode a che-
mických vedách a Miroslav Morovics za 
Oddelenie vied SAV o spoločnosti a kultúre. 
Laureáta Ceny SAV pre mladého vedeckého 
pracovníka uviedol doc. Juraj Koppel a dr-
žiteľov Cien SAV 2011 za vedecko-populari-
začnú činnosť doc. Eva Smolková.

Cenu SAV za vedeckovýskumnú 
činnosť získali:

Kolektív Elektrotechnického ústavu SAV 
v zložení :
Ing. Ján Kuzmík, DrSc., vedúci kolektívu, 
doc. Ing. Peter Kordoš, DrSc., RNDr. Dag-
mar Gregušová, CSc., Ing. Karol Čičo, PhD., 
Ing. Roman Stoklas, PhD.,
za vedeckovýskumnú prácu: Výskum a vy-
užitie tranzistorov na báze GaN pre vyso-
kofrekvenčné výkonové aplikácie.

Vedecká práca kolektívu predstavuje 
súbor 56 článkov publikovaných v popred-
ných medzinárodných vedeckých časopi-
soch (karentované časopisy) z oblasti vý-
skumu a využitia tranzistorov na báze GaN. 
O kvalite publikovaných článkov svedčí aj 
priemerný impakt faktor časopisov (IF = 
2,13), v ktorých boli práce publikované. Od 
roku 2000 bolo na súbor prác registrova-
ných 431 SCI citácií.

Kolektív pracovníkov Chemického 
ústavu SAV v zložení:
Ing. Peter Gemeiner, DrSc., Ing. Danica 
Mislovičová, PhD., Ing. Alica Vikartovská, 
PhD., Ing. Ján Tkáč, PhD., Ing. Jozef Nahál-
ka, PhD., Ing. Jaroslav Katrlík, PhD., Ing.
Marek Bučko, PhD., Mgr. Jana Šefčovičová, 
PhD., Dana Žišková a Radoslava Šályová
za súbor vedecko-výskumných prác v ob-
lasti imobilizovaných biosystémov.
Cena SAV sumarizuje najvýznamnejšie ori-
ginálne výsledky dosiahnuté kolektívom 
Laboratória glykobiotechnológie, vedeným 
Ing. P. Gemeinerom, DrSc., za posledných 
päť rokov v oblastiach imobilizovaných bio-
systémov.

Mgr. Fedor Matejov, CSc., z Ústavu 
slovenskej literatúry SAV
za monografickú vedeckú prácu Fragmen-
ty. Z premien písania o literatúre od šesť-
desiatych rokov po deväťdesiate roky. 
Jeho vedecká monografia Fragmenty. 
Z premien písania o literatúre od šesťdesia-
tych rokov po deväťdesiate roky predstavu-
je vysoko erudovaný a metodologicky aktu-
álny príspevok k teoretickému a interpre-
tačnému postihnutiu slovenskej literatúry 
druhej polovice 20. storočia, prednostne sa 
sústreďujúci na spôsoby literárnokritického 
písania o literatúre a na výklad individuál-
nych básnických realizácií.
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Cenu SAV za výsledky v oblasti 
medzinárodnej vedecko-technickej 
spolupráce získal:

Ing. Igor Tvaroška, DrSc., z Chemického 
ústavu SAV
za výsledky riešenia medzinárodných ve-
deckých projektov zameraných na mode-
lovanie štruktúry a funkcie biologických 
systémov.
Ing. Igor Tvaroška, DrSc., dosahuje mimo-
riadne výsledky vo svojom dlhoročnom ve-
deckom úsilí v oblasti modelovania mole-
kulových systémov súvisiacich s biochemic-
kými premenami sacharidov a dizajnu ich 
inhibítorov s potenciálnym terapeutickým 
účinkom. Jeho vedecké aktivity boli reali-
zované prostredníctvom viacerých zahra-
ničných (6. a 7. rámcový program, Mizutani 
Foundation, FR  SK Štefánik) a domácich 
projektov, kde pôsobil ako vedúci projektu 
alebo člen riešiteľského kolektívu. Výsledky 
jeho vedeckovýskumnej aktivity boli publi-
kované v renomovaných zahraničných ve-
deckých časopisoch (vysoký impakt faktor), 
ako aj formou ústnych (značné množstvo 
pozvaných prednášok) a posterových pre-
zentácií. Ako výskumník patrí na Slovensku 
medzi priekopníkov vedeckého smerovania 
v oblasti štruktúry a vlastností sacharidov.

Cenu SAV pre mladého vedeckého 
pracovníka do 35 rokov získal:

RNDr. Mikuláš Oros, PhD., z Parazitolo-
gického ústavu SAV v Košiciach
za originálne výsledky a zásadný vedec-
ký prínos v oblasti výskumu systematiky 
a ultraštruktúry pásomníc, objavy no-
vých druhov parazitov rýb, ako aj vý-
znamné výsledky vo výskume biodiverzity 
parazitov na Slovensku.
Mladý vedec sa špecializuje na výskum sys-
tematiky, evolúcie a ekológie mnohobun-
kových parazitov živočíchov s užším zame-
raním na výskum vývojovo starších skupín 
pásomníc parazitujúcich na sladkovodných 
rybách. V tejto oblasti dosiahol viaceré pri-
oritné výsledky, ocenené v súťažiach mla-
dých vedeckých pracovníkov na vedeckých 
podujatiach medzinárodného a národného 
významu. Väčšina doteraz dosiahnutých 
výsledkov bola zverejnená vo vedeckých 
monografiách a časopisoch v zahraničí 
a bola prezentovaná na vedeckých konfe-
renciách a medzinárodných kongresoch.

Ceny SAV za popularizáciu vedy, 
za propagáciu významu vedy 
a presadzovanie jej rozvoja získali:

Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., z Fyzikálne-
ho ústavu SAV
za dlhodobé dielo v oblasti popularizácie 
vedy.
Cenu získal za rozsiahle dielo v oblasti po-
pularizácie vedy, propagáciu jej významu 
a presadzovanie jej rozvoja. Počet titulov 
prekročil číslo 400. V tom sú zarátané tri 
knihy, v ktorých priblížil verejnosti portréty 
65 vedcov, prevažne slovenských, a ďalšie 

tri knihy cestopisných čŕt, približujúcich 
atmosféru vedeckých kongresov, rokovaní 
vedeckých spoločností, evalvácie projektov 
v programoch EÚ, kritiku byrokracie gran-
tových systémov a podobne. Problematiku 
vedy a vzdelania sprostredkúval verejnosti 
aj v osobnom stĺpčeku v Hospodárskych no-
vinách v priebehu približne dvoch rokov.

Kolektív riešiteľov vedecko-popularizač-
ných projektov Mikrokozmos, Hodina ve-
dy a Vedecký inkubátor pre žiakov a štu-
dentov z Ústavu experimentálnej fyziky 
SAV.
Zloženie kolektívu (19 členov): Za projekt 
Mikrokozmos – Eduard Kladiva, Ladislav 
Šándor, Dušan Bruncko, Ivan Králik, Pa-
vol Striženec, Alexander Dirner, Ivan Ki-
mák, Jana Mešterová. Za projekt Vedecký 

inkubátor pre žiakov a študentov – Mária 
Zentková, Marián Mihalik, Mária Šviko-
vá, Mária Horváthová. Za projekt Hodina 
vedy – Pavol Szabó, Peter Samuely, Jozef 
Kačmarčík, Zuzana Pribulová, Emil Ga-
žo, Štefan Šutaj, Branislav Peťko.
Prednášky, vzdelávacie aktivity, worksho-
py, výstavy a festivaly boli koncipované pre 
všetky vekové kategórie od materských škôl 
po dôchodcov. Sumár výstupov zahŕňa 350 
aktivít.

RNDr. Margita Klobušicka, CSc., prezi-
dentka Nadácie Výskum rakoviny z Ústavu 
experimentálnej onkológie SAV.
Dr. Margita Klobušická vstúpi onedlho do 
15. roku vedenia Nadácie Výskum rakoviny, 
kde pôsobí ako predsedníčka správnej ra-
dy – prezidentka. Pod jej vedením sa nadá-

CENU SAV ZA VEDECKO-
VÝSKUMNÚ ČINNOSŤ 

PREBERÁ KOLEKTÍV 
ELEKTROTECHNICKÉ-
HO ÚSTAVU SAV, ŽIAĽ, 
BEZ SVOJHO VEDÚCE-

HO JÁNA KUZMÍKA, 
KTORÝ SA PRE ZAHRA-

NIČNÚ SLUŽOBNÚ 
CESTU NA SLÁVNOSTI 

NEMOHOL ZÚČASTNIŤ.

ZA KOLEKTÍV ZAMEST-
NANCOV CHEMICKÉHO 
ÚSTAVU SAV OCENENIE 
PREVZAL JEHO VEDÚCI 

PETER GEMEINER.

CENU SAV ZA VEDEC -
KOVÝSKUMNÚ ČIN-

NOSŤ ZÍSKAL AJ FEDOR 
MATEJOV (VPRAVO) 

Z ÚSTAVU SLOVENSKEJ 
LITERATÚRY SAV.
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cia vypracovala medzi špičkové slovenské 
mimovládne organizácie. K tejto činnosti 
ju doviedla jej celoživotná profesionálna 
kariéra vedeckej pracovníčky Laboratória 
imunológie nádorov Ústavu experimentál-
nej onkológie SAV.

Kolektív pracovníkov Archeologického 
ústavu SAV a Ponitrianskeho múzea
za organizáciu popularizačnej výstavy 
a sprievodných podujatí R1 Nitra – Tekov-
ské Nemce – Banská Bystrica, Archeolo-
gické objavy.
Autori výstavy PhDr. Matej Ruttkay, CSc., 
za Archeologický ústav SAV, PhDr. Jaro-
slava Ruttkayová za Ponitrianske múze-
um a ďalších 15 pracovníkov. Výstava bola 
otvorená 8. júna 2010 a pre záujem verej-
nosti predĺžená do konca januára 2011. 

Prístupnou formou predstavila najvýznam-
nejšie výsledky archeologických výskumov 
uskutočnených v rokoch 2008 – 2010.

Cenu za propagáciu vedy pre príslušníka 
mediálnej komunity získala

Mgr. Adela Štrpková 
za celoživotné dielo v oblasti vedeckej žur-
nalistiky.
Adela Štrpková sa popularizácií vedy veno-
vala už od študentských čias. Ako rozhlaso-
vá redaktorka pripravovala reláciu Zaují-
mavosti vedy a techniky, Teleskop, V pracovni 
vedca, Veda pre prax, Rádiomaják a mnoho 
ďalších. Za 22 rokov v tomto médiu odvy-
sielala stovky rozhovorov, reportáží, pozná-
mok, besied, komentárov s vedcami z rôz-
nych odborov. Pre Československú televíziu 
v rokoch 1984 – 1987 pripravovala magazín 
Perspektívy.
V SAV pôsobila dvakrát – v rokoch 1988 až 
1991 a od roku 2006 do februára 2010 vo 
funkcií vedúcej Tlačového odboru Ú SAV. 
Koordinovala kontakt s médiami, vytvorila 
aktuálne informácie o SAV, koordinova-
la mnohé podujatia, ako je Týždeň vedy 
a techniky, bola pri zrode mnohých projek-
tov, ktoré úspešne fungujú aj v súčasnosti. 
Svojou celoživotnou intenzívnou prácou sa 
zaslúžila o popularizáciu výsledkov vedy 
a vedcov v spoločnosti. Ocenenie získava za 
šírenie dobrého mena SAV a postavenia tej-
to inštitúcie v domácom a medzinárodnom 
kontexte.

Za laureátov Ceny SAV sa poďakoval Fe-
dor Matejov, ktorý pripomenul, že za úspe-
chom laureátov stoja nielen podmienky na 
materských pracoviskách, ale aj učitelia, 
vedeckí predchodcovia, ba aj adresáti ich 
práce, ktorí ju svojím ohlasom podnecujú. 
V zastúpení všetkých držiteľov ocenených 
im adresoval slová vďaky a uznania.

Mimoriadny úspech na slávnostnom 
podujatí malo aj koncertné vystúpenie 
operného sólistu, barytonistu Martina Bab-
jaka s klavírnym sprievodom doc. Daniela 
Buranovského.

Vladimír Šmihula | Foto autor

CENA SAV ZA VÝ-
SLEDKY V OBLASTI 
MEDZINÁRODNEJ 
VEDECKO-TECHNICKEJ 
SPOLUPRÁCE PRIPADLA 
IGOROVI TVAROŠKOVI 
Z CHEMICKÉHO ÚSTA-
VU SAV.

CENU SAV PRE MLADÉ-
HO VEDECKÉHO PRA-
COVNÍKA DO 35 ROKOV 
PREBERÁ MIKULÁŠ 
OROS Z PARAZITOLO-
GICKÉHO ÚSTAVU SAV 
V KOŠICIACH.

LAUREÁTI CENY SAV ZA 
POPULARIZÁCIU VEDY, 
ZA PROPAGÁCIU VÝZ-
NAMU VEDY A PRESA-
DZOVANIE JEJ ROZVOJA.

OPERNÝ SÓLISTA 
MARTIN BABJAK 

S DOC. DANIELOM 
BURANOVSKÝM SI 

SVOJÍM HUDOBNÝM 
VYSTÚPENÍM POD-
MANILI PUBLIKUM 

SLÁVNOSTNÉHO 
ODOVZDÁVANIA CIEN 

NIELEN SVOJOU VIR-
TUOZITOU, ALE 

AJ BEZPROSTRED-
NOSŤOU A SVOJSKÝM 

HUMOROM.
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CENU PREZIDENTA SR 
PREBERÁ ANDREA ZE-

MÁNKOVÁ Z MATEMA-
TICKÉHO ÚSTAVU SAV 

V BRATISLAVE.

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gaš-
parovič prijal 6. júla t. r. trinásť mladých 
vedeckých pracovníkov zo SAV vo veku do 
33 rokov. Úspešných mladých vedcov na 
stretnutí sprevádzal predseda SAV prof. Ja-
romír Pastorek a prezidentovi SR ich pred-
stavila podpredsedníčka SAV pre vzdeláva-
nie a doktorandské štúdium prof. Daniela 
Ježová.

Ivan Gašparovič odovzdával ocenenie 
v podobe sklenených sošiek sov už po druhý 
raz. Tento symbol múdrosti a poznania do-
stal každý z prítomných reprezentantov 
viacerých vedeckých odborov – z oblasti 
vied o živej, neživej prírode i spoločenských 
vied. Vo všetkých týchto oblastiach dosiahli 
laureáti prezidentovej ceny významné do-
máce i zahraničné úspechy a ocenenia. 

Prezident v príhovore vyjadril svoju 
radosť zo stretnutí s mladými ľuďmi, kto-
rí „ešte len začínajú žiť a už dokázali veci, 
ktoré sa niekedy nepodaria ani tým, ktorí 
sú už na sklonku života“. Opätovane pritom 
vyjadril ľútosť nad poddimenzovanosťou 
prostriedkov na vedu a výskum, ktorá je 
v príkrom rozpore s nevyhnutnosťou a vý-
znamom podpory vzdelávania a vedeckého 
rastu mladých odborníkov pre spoločnosť. 
Prezident vyjadril poľutovanie aj nad tým, 
že mladí vedci nenachádzajú doma „pôdu, 
ktorá by vám vychádzala v ústrety tak, aby 
ste mohli naplno realizovať svoje predsta-
vy“. Pripomenul, že „už dvadsať rokov pod-
poru viac konštatujeme a verbálne zdôraz-
ňujeme, ako na ňu prispievame,“ a s kritic-
kým ostňom dodal, že práve predstavitelia 
štátu sa v zahraničí často pýšia výsledkami 
našich športovcov, vedcov a umelcov, pri-
čom „nie sme schopní im naplno pomáhať“.

Prezident SR Ivan Gašparovič oceňoval úspešných mladých vedcov

p o t r e b u j ú  p o d p o r u 
s p o l o č n o s t i

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek 
v krátkom príhovore poďakoval preziden-
tovi SR za jeho iniciatívu a zdôraznil, že 
Slovenská akadémia vied si nesmierne váži 
jeho dlhodobú podporu dobrej vedy a vý-
skumu na Slovensku. „Aj my musíme kon-
štatovať, že často z rôznych strán počúvame 
o podpore vedy, výskumu, inovácií, vzdela-
nia. Práve vaše činy, pán prezident, svedčia 
o tom, že táto podpora by sa mala z verbál-
nej roviny presunúť do roviny konkrétnej.“ 
Na záver svojho vystúpenia prof. Pastorek 
vyslovil presvedčenie, že podpora vedy sa 
na Slovensku stane postupne prioritou, čo 
si však vyžaduje celospoločenský konsen-
zus. Cieľom SAV je robiť špičkový výskum 
bez ohľadu na to, či ide o základný, apliko-
vaný alebo translačný.

Sklenené sošky symbolu múdrosti z rúk 
prezidenta SR prevzali:

 Dr. Ing. Mgr. Andrej Liptaj, PhD., z Fy-
zikálneho ústavu SAV

 RNDr. Gabriel Pristáš, PhD., z Ústavu 
experimentálnej fyziky SAV v Košiciach

 Ing. Peter Tatarko, z Ústavu materiálo-
vého výskumu SAV v Košiciach

 Mgr. Andrea Zemánková, PhD., z Ma-
tematického ústavu SAV

 Ing. Marcela Lauková, z Ústavu experi-
mentálnej endokrinológie SAV

 Ing. Matej Mičušík, PhD., z Ústavu po-
lymérov SAV

 Mgr. Naďa Pavlendová, PhD., z Ústavu 
molekulárnej biológie SAV

 RNDr. Barbora Šingliarová, PhD., z Bo-
tanického ústavu SAV

 PhDr. Ľuboš Blaha, PhD., z Ústavu poli-
tických vied SAV

 Mgr. Ján Hlavinka z Historického ústa-
vu SAV

 Mgr. Ivan Lesay, MA, PhD., z Ekonomic-
kého ústavu SAV

 Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD., z Ústavu 
hudobnej vedy SAV

 Mgr. Anna Ramšáková, PhD., z Jazyko-
vedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.
Počas neformálnej diskusie mladí vedci 

informovali hlavu štátu o svojich ďalších 
vedeckých plánoch i o tom, ako pokročili vo 
svojich výskumných prácach. Ivan Gašparo-
vič sa zaujímal aj o spoluprácu so zahranič-
nými vedeckými ústavmi. Ako uviedol pred-
seda SAV Jaromír Pastorek, „najlepším kri-
tériom je, keď nájdu vás. My máme veľkú 
výhodu, že cez to, čo publikujeme, si nás ľu-
dia nájdu.“ Výskumní pracovníci nadväzujú 
kontakty i cez internet, na medzinárodných 
konferenciách či zahraničných stážach. 

Vladimír Šmihula | Foto autor

MLADÍ VEDCI ZO SAV V PREZIDENTSKOM PALÁCI SPREVÁDZANÍ (ZĽAVA) PROF. DANIELOU JEŽOVOU, 
A PREDSEDOM SAV PROF. JAROMÍROM PASTOREKOM.
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POHĽAD NA ÚČASTNÍ-
KOV ROKOVANIA.

Pracovné stretnutie vedenia SAV s ministrom školstva a zástupcami ARRA 

O  k r o k  b l i ž š i e  k  j e d n o t n é m u 
h o d n o t e n i u

Dňa 15. júla t. r. sa uskutočnilo pracovné 
stretnutie vedenia SAV s ministrom školstva 
a zástupcami Akademickej rankingovej 
a ratingovej agentúry (ARRA). Predseda 
SAV prof. Jaromír Pastorek na úvod privítal 
ministra školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR Eugena Jurzycu, za agentúru ARRA 
prof. Ferdinanda Devínskeho, ďalej Juraja 
Bártu a Miroslava Medveďa, ako aj splno-
mocnenca vlády SR pre vedomostnú eko-
nomiku Martina Bruncka. Za Univerzitu 
Komenského v Bratislave sa na stretnutí zú-
častnil jej rektor prof. Karol Mičieta. Snem 
SAV zastupovali predsedovia, resp. zástup-
covia jeho komôr Peter Matiašovský, Ján 
Sedlák a Dagmar Podmaková. Na rokovaní 
boli prítomní aj viacerí členovia Predsed-
níctva a Vedeckej rady SAV.

Hlavným cieľom stretnutia bolo predsta-
venie výsledkov projektu ARRA pod názvom 
Identifikácia špičkových vedeckých tímov 
SAV, ktorého riešiteľmi boli práve zúčast-

není jej traja zástupcovia. Prof. Ferdinand 
Devínsky vo svojom vystúpení pripomenul, 
že vláda SR začiatkom júla schválila projekt 
Fénix, ktorý je aktualizáciou dlhodobého 
zámeru štátnej vednej a technickej politiky 
do roku 2015 a ktorý by mal pomôcť oživiť 
slovenskú vedu a výskum. Preto je veľmi 
dôležité identifikovať vynikajúcich vedcov 
a vynikajúce vedecké tímy, ktorí budú v pri-
oritách projektu rozhodujúci. Súčasťou pro-
jektu Fénix 2 by mal byť aj jednotný systém 
periodického hodnotenia podľa medziná-
rodných štandardov. Aj projekt identifiká-
cie špičky v SAV vychádzal predovšetkým 
z porovnania so svetom a prof. Devínsky 
vyslovil svoje potešenie nad skutočnosťou, 
že na Slovensku máme viacero špičkových 
vedeckých tímov zo SAV, schopných porov-
nania s najlepšími.

V ďalšej časti rokovania Juraj Bárta pri-
blížil zásady a kritériá hodnotenia, na zá-
klade ktorého analyzovali výsledky vedec-

kých kolektívov predovšetkým v Oddelení 
vied o neživej prírode SAV a Oddelení vied 
o živej prírode a chemických vedách SAV, 
keďže rovnaké kritéria nebolo možné pou-
žiť v humanitných vedách, čo však nezna-
mená, že aj v tejto oblasti nemožno postaviť 
vhodné kritériá... Zdôraznil, že nehľadali 
tímy, ktoré sú najlepšie v SAV, ale tie, kto-
rých vedecké výsledky znesú porovnanie so 
špičkou v danom odbore.

Minister školstva Eugen Jurzyca vo svo-
jom vystúpení súčasné obdobie označil 
z hľadiska rozvoja vedy za prielomové, keď 
predstavitelia vedy prestali hovoriť o per-
centách z HDP a sústredili sa na výsledky 
a svoj prínos pre Slovensko. Súčasne vysoko 
ocenil realizáciu tohto projektu a uviedol 
poznatok z inej analýzy, podľa ktorej slo-
venskí vedci patria z pohľadu efektívnosti 
písania vedeckých článkov a ich citovanosti 
medzi najlepších na svete, takže pomerne 
vysoký počet špičkových vedeckých tímov 
v SAV nebol až takým prekvapením. Pripo-
menul však, že okrem vedeckých výsledkov 
by mal výskum pomáhať vychovávať špič-
kových odborníkov, prispievať k hospodár-
skemu rastu a vypracúvať analytické štúdie 
riešenia problémov.

V rámci rozsiahlej diskusie účastníci 
stretnutia vysoko ocenili výsledky projek-
tu, ktorý bezpochyby významne prispel 
k objektívnemu hodnoteniu postavenia 
slovenskej vedy vo svete, ale aj o ďalší krok 
priblížil realizáciu jednotného hodnotenia 
vedeckých a výskumných organizácií na 
Slovensku.

Po detailnej analýze v rámci jednotlivých 
oddelení vied SAV budú konkrétne výsled-
ky zverejnené.

Vladimír Šmihula

DISKUTUJE PREDSEDNÍČKA SNEMU SAV DAGMAR PODMAKOVÁ. VPRAVO RIA-
DITEĽ MATEMATICKÉHO ÚSTAVU SAV PROF. ANATOLIJ DVUREČENSKIJ, VĽAVO 
RIADITEĽ ÚSTAVU STAVEBNÍCTVA A ARCHITEKTÚRY SAV PETER MATIAŠOVSKÝ....

MINISTER ŠKOLSTVA EUGEN JURZYCA VYSOKO 
OCENIL PROJEKT IDENTIFIKÁCIE ŠPIČKOVÝCH TÍ-
MOV V SAV.
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O TOM, ČO ROBÍ SAV, ABY SLOVENSKÁ VEDA NABRALA DRUHÝ DYCH, INFORMOVALI ZÁSTUPCOV 
MÉDIÍ (SPRAVA) ĽUBOMÍR FALŤAN, DOC. ALBERT BREIER, EVA MAJKOVÁ, PROF. JAROMÍR PASTOREK 
A JURAJ LAPIN; PRVÁ ZĽAVA MODERÁTORKA KONFERENCIE...

Dňa 20. júna 2011 sa zástupcovia médií 
stretli v priestoroch Úradu SAV v Bratislave 
na tlačovej konferencii s predstaviteľmi ve-
denia SAV. Pod vedením predsedu Sloven-
skej akadémie vied prof. Jaroslava Pastore-
ka sa na nej zúčastnili podpredsedovia doc. 
Albert Breier, Ľubomír Falťan, Juraj Lapin, 
Eva Majková a Viera Rosová.

„SAV bojuje o milióny z eurofondov. Kto 
brzdí čerpanie? Slovensko má čas už len do 
roku 2013. SAV chýbajú peniaze na vedecký 
výskum. Čo v prípade E.coli na Slovensku? 
Nová stratégia ministerstva školstva – Fénix, 
Dunajská stratégia.“ – To bol obsah tlačovej 
konferencie, ako ho avizovali jej organizá-
tori v pozvánke pre potenciálnych účastní-
kov.

Ako na úvod zdôraznil predseda SAV 
prof. Jaromír Pastorek, na rozdiel od titulku 
nedávneho článku v istom denníku veda nie 
je na lopatkách, naopak, veda má dnes šan-
cu. Vedeckí pracovníci zo SAV sú pripravení 
túto šancu využiť, potrebujú však partnerov 
z ďalších vedeckých pracovísk, ale najmä 
z decíznej sféry, no v neposlednom rade 
aj predstaviteľov médií, aby svojimi pros-
triedkami pomohli preklenúť súčasný stav. 
Predseda pripomenul, že témou konferen-
cie je informovať zástupcov médií o tom, čo 
robí SAV, aby slovenská veda nabrala druhý 
dych, oboznámiť ich so súčasným stavom 
SAV a jej výsledkami. „Slovenská akadémia 
vied za minulý rok dosiahla dobré výsledky 
a získala aj pozoruhodné úspechy, čo je svo-
jím spôsobom paradoxné, keďže množstvo 
finančných prostriedkov na vedu a výskum 
nestúpa; napriek tomu výsledky, ktoré sú 
merateľné, v Akadémii vo všetkých oddele-
niach vied vzrástli,“ podčiarkol prof. Pasto-
rek. Pripomenul, že od roku 2004 v SAV za-
znamenávame stagnáciu či dokonca mierny 
pokles zamestnanosti, na druhej strane 
rastie počet vedeckých pracovníkov, stúpa 
aj počet doktorandov.

Tlačová konferencia s predstaviteľmi vedenia SAV

V e d a  n i e  j e  n a  l o p a t k á c h ...
Predseda SAV pokračoval pripomenutím 

úspešného zapájania sa organizácií SAV do 
medzinárodných projektov. V Akadémii sa 
momentálne realizuje vyše 80 projektov 
7. rámcového programu EÚ a viacero ďal-
ších projektov. Vedeckí pracovníci zo SAV 
tvoria zhruba 16 % všetkých vedeckých pra-
covníkov na Slovensku, no produkujú pri-
bližne 35 % všetkých karentovaných publi-
kácií v SR a asi 46 % všetkých evidovaných 
ohlasov. Úspešná je spolupráca s univerzi-
tami v Bratislave, Košiciach, Žiline, Zvolene 
i s ďalšími.

„Samozrejme, v absolútnych číslach nie 
sme až takí vynikajúci,“ dodal prof. Pastorek. 
„Je to spôsobené aj istou dlhodobou podvy-
živenosťou vedy a výskumu na Slovensku. 
Na druhej strane keby sme sa porovnávali 
s takými renomovanými inštitúciami, ako je 
Max Planckova spoločnosť v Nemecku, mô-
žem povedať, že sme na tom relatívne dobre 
a sme porovnateľní, pretože podľa našich 
analýz – vzhľadom na investované prostried-
ky – to, aké sú vstupy, pomer výstupov je pri-
bližne na rovnakej úrovni. Isteže, výsledky 
by mohli byť oveľa lepšie, keby spomínaná 
podvyživenosť nebola taká, aká je.“

Predseda SAV pripomenul, že vedúcich 
pracovníkov Akadémie veľmi trápi súčasný 
stav, pretože Slovensko má potenciál, aby 
bolo doslova kultúrnou a vyspelou kraji-
nou, aby nebolo na chvoste OECD, má do-
statok talentovaných ľudí, ale do tých ľudí 
treba investovať. SAV očakáva, že sa nájde 
celospoločenský konsenzus, že spoločenské 
postavenie vedy bude postupne na Sloven-
sku vyššie a adekvátne k tomu aj podpora 
vo forme financovania. „Strategickým zá-
merom SAV je, aby sa len plnilo programo-
vé vyhlásenie vlády v podpore špičkového 
výskumu,“ uviedol prof. Pastorek. „My sa 
toho nebojíme, sme za to – a táto myšlienka 
je správna –, aby sa podporoval špičkový vý-
skum. Treba však jasne formulovať kritériá; 

nie sme za to, aby sa systematicky zvyšovali 
len inštitucionálne prostriedky. Sme za to – 
a nebojíme sa ísť do súťaže –, aby rástli sú-
ťažné grantové prostriedky.“

Slovenská akadémia vied si želá, aby 
grantová agentúra APVV bola stabilná, 
dobre financovaná, s jasnými prioritami. 
Pokiaľ ide o pomerne veľkú sumu peňazí zo 
štrukturálnych fondov EÚ, pripomenul, že 
tieto neslúžia na bazálnu podporu vedy, to 
musia robiť iné grantové systémy. Fondy sú 
primárne určené na doplnenie infraštruktú-
ry, teda na budovanie prístrojovej základne 
a obnovu budov, čo bolo dlhodobo podfi-
nancované. Len s dobrou infraštruktúrou 
môžeme spolupracovať so svetom.

Na záver prof. Pastorek pripomenul, 
že do budúcnosti musia nastať isté zmeny 
aj v samej Akadémii. Snem SAV už odsú-
hlasil zámer jej transformácie na verejno-
-výskumnú inštitúciu, čo znamená jej pri-
blíženie k ďalším vedeckým inštitúciám 
v okolitých krajinách. Druhým významným 
strategickým cieľom SAV je čerpanie štruk-
turálnych fondov tak, aby to bolo efektívne, 
úspešné a aby sme vyčerpali peniaze urče-
né na Operačný program Veda a výskum 
v SR. Akadémia je pripravená čerpať tieto 
peniaze vo forme veľkých projektov v ob-
lastiach vývoja a výskumu nových materiá-
lov a progresívnych technológií, energetiky 
a biomedicínskeho výskumu, čo sú oblasti, 
v ktorých má SAV najvýraznejšie výsledky. 
Ďalším významným programom, do ktoré-
ho sa SAV najnovšie zapojila, je Dunajská 
stratégia, v ktorom Slovensko koordinuje 
dve priority: rozvoj vedomostnej spoločnos-
ti prostredníctvom výskumu, vzdelávania 
a informačných technológií spolu so Srb-
skom a v rámci ochrany životného prostre-
dia v podunajskej oblasti obnovu a udrža-
nie kvality vôd spolu s Maďarskom.

V ďalšej časti tlačovej konferencie pod-
predsedníčka SAV Eva Majková podrob-
nejšie informovala o projektoch SAV pod-
porovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, 
podpredseda doc. Albert Breier o potrebe 
rozvoja výskumu v oblasti biomedicíny 
a podpredseda Juraj Lapin o potrebe vývo-
ja a výskumu nových materiálov a progre-
sívnych technológií. Podpredseda Ľubomír 
Falťan zástupcom médií priblížil stratégiu 
EÚ pre oblasť Dunajského regiónu, ktoré-
ho súčasťou je 14 podunajských krajín. Ide 
v nej o vytvorenie mechanizmu spoločnej 
zodpovednosti za ekonomický a spoločen-
ský rozvoj pri uchovávaní prírodného a kul-
túrneho dedičstva.

Na záver tlačovej konferencie, ktorú or-
ganizovala PR agentúra Dynamic Relations 
2000, predstavitelia SAV odpovedali na via-
ceré otázky prítomných zástupcov médií.

Vladimír Šmihula | Foto autor
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PROF. LUBOMÍR KUBÁČEK SO ZLATOU MEDAILOU SAV V SPOLOČNOSTI 
PODPREDSEDU SAV JURAJA LAPINA (VPRAVO) A PROF. ANATOLIJA DVUREČEN-
SKÉHO. Foto: Vladimír Šmihula

PROF. GENNADIJ ALEXEJEVIČ OSOSKOV (VĽAVO) PREBERÁ ZLATÚ 
MEDAILU SAV Z RÚK PREDSEDU SAV PROF. JAROMÍRA PASTOREKA. 
Foto: Vladimír Šmihula

V dňoch 1. a 7. júla 2011 Predsedníctvo 
SAV udelilo najvyššie ocenenie Slovenskej 
akadémie vied – Zlatú medailu SAV – dvom 
významným matematikom, prof. Gennadi-
jovi Alexejevičovi Ososkovi zo Spojeného 
ústavu jadrových výskumov (SÚJV) v Dub-
ne (Ruská federácia) a Dr. h. c. prof. RNDr. 
Ing. Lubomírovi Kubáčkovi, DrSc., z Prí-
rodovedeckej fakulty Palackého univerzity 
v Olomouci. V matematike, v teórii prav-
depodobnosti, platí zákon, ktorý hovorí, 
že veľmi zriedkavé udalosti často nastanú 
vo dvojiciach. Pretože nie je každodennou 
udalosťou, aby dvaja matematici dostali ta-
kéto vyznamenanie naraz, skúsim predsta-
viť obe významné osobnosti vedno a uká-
zať, čo bolo príčinou tohto vysokého oce-
nenia, čo majú spoločné a čo spája Dubnu 
a Olomouc s matematikmi z ústavov SAV.

Začnem od toho staršieho...
Lubomír Kubáček, rodák z Bratislavy 

(1. 2. 1931), po absolvovaní štúdia geodé-
zie na Fakulte stavebného a zememerač-
ského inžinierstva SVŠT nastúpil najprv 
do bratislavského Geodetického ústavu. 
Matematické vzdelanie si doplnil štúdiom 
matematickej analýzy na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Komenského. Potom pra-
cuje ako vedúci vedecký pracovník Ústavu 
merania SAV a neskoršie aj Matematické-
ho ústavu SAV (v rokoch 1988 – 1992 bol 
aj jeho riaditeľom). V roku 1987 sa stáva 
členom korešpondentom SAV, o dva ro-
ky neskôr členom korešpondentom ČSAV. 
V roku 1991 bol menovaný za profesora 
Matematicko-fyzikálnej fakulty UK. V roku 
2002 mu Stavebná fakulta STU udelili čest-
ný titul doctor honoris causa a v r. 2005 sa 
stáva čestným členom Učenej spoločnosti 
SAV. V r. 1994 odchádza pracovať na Prí-
rodovedeckú fakultu Palackého univerzity 
v Olomouci.

V Ústave teórie merania SAV vybudoval 
oddelenie matematicko-štatistických me-

Najvyššie ocenenie SAV pre prof. L. Kubáčka a prof. G. A. Ososkova

P o z l á t e n ý  s v i a t o k  m a t e m a t i k y
tód. V 70. rokoch minulého storočia spolu 
s prof. A. Pázmanom založil konferenciu 
PROBASTAT, na ktorej sa dnes stretávajú 
domáci i poprední zahraniční odborníci 
z celého sveta. To bolo základom vzniku 
významnej, medzinárodne uznávanej školy 
slovenskej štatistiky. Pozoruhodná je aj dl-
horočná pedagogická činnosť prof. Kubáč-
ka v oblasti matematickej štatistiky: pôso-
bil na PríF UK, resp. MFF UK, na Stavebnej 
fakulte STU a dnes aj v Olomouci. Je au-
torom 11 monografií, vyše 160 vedeckých 
publikácií s veľkým citačným ohlasom, ako 
aj ďalšieho obrovského počtu odborných 
prác, uverejnených nielen v domácich, ale 
aj v prestížnych svetových vydavateľstvách 
či časopisoch.

Prof. L. Kubáček patrí medzi najvýznam-
nejších slovenských a dnes aj českých štatis-
tikov, ako aj matematických geodetov. Na 
oddelení matematicko-štatistických metód 
v Ústave merania SAV sústredil mladých 
odborníkov na pravdepodobnosť a mate-
matickú štatistiku, z ktorých sa rokmi stali 
významní slovenskí matematici, zdobiaci 
matematický stav doma aj v zahraničí (prof. 
RNDr. A. Dvurečenskij, DrSc., prof. RNDr. 
A. Pázman, DrSc., doc. RNDr. S. Pulmanno-
vá, DrSc., doc. RNDr. F. Rublík, CSc., doc. 
RNDr. F. Štulajter, CSc., doc. RNDr. J. Vo-
laufová, CSc., prof. RNDr. G. Wimmer, Dr-
Sc., doc. RNDr. V. Witkovský, CSc., a iní).

Všetci jeho bývalí i súčasní kolegovia vy-
soko oceňujú ľudské vlastnosti prof. L. Ku-
báčka. Nikdy nehľadal dôvody, prečo sa nie-
čo nedá urobiť, ale naopak, snažil sa, aby sa 
veci vyvíjali dopredu, a k tomu povzbudzo-
val najmä mladých. Dodnes s obľubou po-
užívam jeho heslo: Vedecký pracovník musí 
každú ostudu prežiť dôstojne. 

Prof. L. Kubáček získal mnohé mimo-
riadne vedecké výsledky v matematic-
kej štatistike, predovšetkým v lineárnych 
a kvadratických modeloch. Najdôležitejšie 

– významné aj v medzinárodnom meradle 
– sa týkajú analýzy štruktúr lineárnych 
štatistických modelov. Tieto teoretické vý-
sledky úspešne aplikoval aj v praxi, napr. 
pri stavbe nového mosta v Bratislave, metra 
v Prahe, v 80. rokoch aj pri prípravách stav-
by zamýšľaného bratislavského metra; to, 
že metro v našom hlavnom meste ešte ne-
stojí, nie je však jeho chyba... Veľmi aktívne 
spolupracoval aj s lekármi, kde sa svojimi 
štatistickými postupmi snažil nájsť ciele-
né metódy liečenia pacienta. A opačne, zo 
spolupráce s praxou získaval cenné impulzy 
pre teoretické výskumy. Aj keď dnes prof. 
L. Kubáček pôsobí už v Olomouci, spoluprá-
ca so slovenskými štatistikmi je stále živá.

Gennadij Alexejevič Ososkov je od prof. 
Kubáčka mladší o 12 dní. Je len málo štatis-
tikov na svete, ktorí sa môžu pochváliť, že 
ich školiteľmi boli najväčší koryfejovia te-
órie pravdepodobnosti a matematickej šta-
tistiky. Po vyštudovaní matematiky na MGU 
v Moskve (1953) pokračoval v ašpirantúre 
u akad. A. J. Chinčina, ktorý patril v mi-
nulom storočí k popredným odborníkom 
na pravdepodobnosť, a po jeho ochorení 
u akad. A. N. Kolmogorova, ktorý bol zasa 
jedným z najväčších „pravdepodobnostia-
rov“ minulého milénia.

Prof. Ososkov už ako ašpirant získal 
cenné výsledky z oblasti limitných viet te-
órie hromadnej obsluhy. Po ukončení ašpi-
rantúry pracoval vo Výskumnom ústave 
pre špeciálny elektrotechnický priemysel 
v Moskve, a od roku 1961 začal pracovať 
v Spojenom ústave jadrových výskumov 
v Dubne: najprv ako vedúci skupiny a od 
roku 1966 ako vedúci sektora v Laboratóriu 
výpočtovej techniky a automatizácie SÚJV.

Okruh odborných záujmov prof. G. A. 
Ososkova je neobyčajne široký. Patria sem 
problémy modelovania fyzikálnych pro-
cesov v experimentálnej fyzike vysokých 
i nízkych energií, rozpracovanie matema-
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ROKOVANIE SEMINÁRA VIEDOL VEDECKÝ SEKRETÁR SAV DOC. FEDOR 
GÖMÖRY. Foto Vladimír Šmihula

V Aule SAV v areáli na Patrónke v Bratislave 16. júna t. r. prezento-
vali riešitelia výsledky výskumných projektov v rámci medzinárod-
nej spolupráce, ktoré sú financované z rozpočtu Slovenskej aka-
démie vied. Ako na úvod rokovania konštatoval vedecký sekretár 
SAV doc. Fedor Gömöry, ide o prvý takýto seminár. Pripomenul, 
že je zákonitým stupienkom procesu po schválení účasti SAV v me-
dzinárodnom konzorciu MNT ERA.net (výskum a vývoj nových 
materiálov a technológií), umožňujúcom združovať sily vedec-
kovýskumných inštitúcií z rôznych európskych krajín na riešenie 
spoločných projektov, pričom každá inštitúcia financuje potreby 
svojho výskumného tímu v plnej výške. Neskôr v SAV pribudli ďal-
šie dva podobné programy: jedným z nich je bilaterálna spolupráca 
s National Science Council of Taiwan, druhým spolupráca s Európ-
skou vesmírnou agentúrou (ESA).

Doc. Fedor Gömöry dodal, že hlavným cieľom seminára je bi-
lancovať, čo sa v rámci týchto projektov podarilo dosiahnuť, a pre-

Seminár o medzinárodných projektoch v SAV 

P r í n o s  p r e  v š e t k ý c h 
z ú č a s t n e n ý c h

tického zabezpečenia pre automatizované 
systémy merania a štatistickej analýzy ex-
perimentálnych údajov. Výsledky z tejto ob-
lasti získané v r. 1961 až 1987 boli použité 
pri skenujúcom systéme „Spriral Reader“ 
v CERN-e, pri špirálnom meracom prístroji 
AELT-2/160 v SÚJV, pri prehliadacích sto-
loch typu BPS-2 v SÚJV. Tieto pozoruhodné 
matematické aplikácie priniesli nové fyzi-
kálne výsledky a boli základom pre obháje-
nie vedeckej hodnosti DrSc. (1987).

Rozvoj jadrovej fyziky v posledných ro-
koch priniesol nové metódy merania v ex-
perimentálnej fyzike a v urýchľovačoch 
ťažkých iónov, ako aj nové elektronické 
detektory. Vedecké záujmy prof. Ososkova 
sa začali orientovať práve týmto smerom. 
Vyžadovali sa rýchle a vysoko efektívne me-
tódy rozpoznávania trackov čerenkovského 
žiarenia a stredov elektrónnych lejakov. 
Tieto metódy boli rozpracované pod jeho 
vedením na báze širokého použitia robust-
ných odhadov hľadaných parametrov s po-
užitím bunečných automatov na filtráciu 

pôvodných údajov pri registrácii tracko-
vých častíc. Originálne výsledky sa dosiahli 
aj pri použití waveletovej analýzy, pričom 
sa použili na domácich i zahraničných za-
riadeniach ako HYPERON, ARES, CERES, 
STAR, HERA-B a iné. Mnohé matematické 
výsledky našli využitie aj pri analýze údajov 
z iných typov merania, ako je napr. sondo-
vanie ionosféry, lekárskej a biologickej in-
formácie.

Po príchode prof. Ososkova do Labora-
tória výpočtovej techniky a automatizácie 
SÚJV sa začala jeho spolupráca s pracov-
níkmi Slovenskej akadémie vied, konkrétne 
s vtedajším Ústavom teórie merania SAV. 
V rámci dlhodobých pracovných pobytov 
spolupracovali s ním prof. RNDr. A. Pázman, 
DrSc., ktorý sa začal venovať štatistickému 
návrhu experimentu, neskôr doc. RNDr. 
Ing. I. Bajla, CSc., prof. RNDr. A. Dvurečen-
skij, DrSc., Ing. M. Turzová... Na krátkodo-
bých pobytoch v spomínanom laboratóriu 
boli doc. RNDr. K. Nemoga, CSc., z Mate-
matického ústavu SAV, prof. RNDr. M. Vaj-

teršic, DrSc., a doc. RNDr. L. Halada, CSc., 
z ÚTK SAV i ďalší. Len autor týchto riadkov 
strávil u Gennadija Alexejeviča v Dubne šesť 
rokov. Neskoršie sa táto spolupráca rozší-
rila aj na pracovníkov MFF UK. Všetci jeho 
bývalí slovenskí spolupracovníci si dodnes 
vysoko cenia nielen vedeckú erudíciu prof. 
Ososkova, ale aj jeho veľmi ľudský prístup. 
Mnohí z jeho bývalých spolupracovníkov 
zo SAV sa stali významnými matematikmi. 
On sám neraz navštívil ústavy SAV i už spo-
mínanú konferenciu PROBASTAT. Tak to 
bolo aj začiatkom tohtoročného júla v Smo-
leniciach.

Ako vidieť, obaja vyznamenaní páni bo-
li úzko zviazaní s Ústavom merania SAV 
či Matematickým ústavom SAV. Vedecké 
rady oboch pracovísk preto podali spoločný 
návrh, aby im Vedecká rada SAV pri príleži-
tosti ich osemdesiatin udelila za celoživot-
né vedecké dielo Zlatú medailu SAV.

Anatolij Dvurečenskij

svedčiť, že ide o efektívne projekty, ktoré sú prínosom pre všetkých 
zúčastnených. Na seminári sa zúčastnili aj podpredsedovia SAV 
Juraj Lapin a Ľubomír Falťan.

Svoje projekty v rámci programu MNT ERA.net predstavili Mi-
lan Timko z Ústavu experimentálnej fyziky SAV (Magnetická kva-
palina – nové izolačné a chladiace médium pre výkonové transfor-
mátory), Matej Jergel z Fyzikálneho ústavu SAV (Nanoštruktúry 
pre spintroniku a iné aplikácie), František Simančík z Ústavu 
materiálov a mechaniky strojov SAV (Konštrukčné Al-profily na 
využitie pri zvýšených teplotách), prof. Ján Dusza z Ústavu ma-
teriálového výskumu SAV (Tvrdé nanokompozitné povlaky), prof. 
Peter Samuely z Ústavu experimentálnej fyziky SAV (Inžiniering 
supravodivosti) a Maja Šnejdárková z Ústavu biochémie a gene-
tiky živočíchov SAV (Ultracitlivé, stabilné a v použití jednoduché 
biosenzorické hroty pre AFM).

V rámci programu ESA prezentovali svoje projekty prof. Karel 
Kudela z Ústavu experimentálnej fyziky SAV (Kozmické observa-
tórium extrémneho vesmíru na palube japonského experimen-
tálneho modulu) a Juraj Lapin z Ústavu materiálov a mechaniky 
strojov SAV (Gravitačná závislosť prechodu kolumnárnych zŕn na 
rovnoosé v peritektických zliatinách na báze TiAl).

Na záver prof. Pavol Šajgalík z Ústavu anorganickej chémie 
SAV predstavil projekt, ktorý riešia v spolupráci s NSC Taiwan (Prí-
prava a charakterizácia nanokompozitných keramických materiá-
lov na báze Al203 a SI3N4 pre rezanie ťažko obrábateľných mate-
riálov).
V. Š.



>

zo života SAV      s p r á v y s a v     7_8 | 2011

9

Medaily SAV za podporu vedy významným vedeckým pracovníkom

A m b a s á d o r  s l o v e n s k e j  v e d y
V stredu 29. júna sme si pripomenuli se-
demdesiatiny RNDr. Petra Bieleho, DrSc., 
z Chemického ústavu SAV. V Aule SAV na 
bratislavskej Patrónke sa zišli jeho býva-
lí aj súčasní spolupracovníci, priatelia aj 
priaznivci z akademických aj mimoakade-
mických pracovísk, aby na slávnostnom se-
minári, venovanom výsledkom dlhoročnej 
vedeckej práce tohto popredného predsta-
viteľa biochémie na Slovensku, vzdali hold 
jednému z najvýznamnejších vedeckých 
pracovníkov v Slovenskej akadémii vied.

Peter Biely pracuje v Chemickom ústa-
ve SAV od roku 1965. Po celý ten čas pat-
ril k popredným vedeckým pracovníkom, 
uznávaným aj v zahraničí, s množstvom 
publikácií aj citácií. „Možno ho označiť za 
skutočného ambasádora slovenskej vedy 
v zahraničí,“ zdôraznil riaditeľ CHÚ SAV 
Miroslav Koóš. „V súčasnosti je vedúcim od-
delenia enzymológie sacharidov, o ktorom 
sa dá bez zveličenia povedať, že dosiahlo 
mimoriadne vysoké uznanie nielen doma, 
ale aj v zahraničí.“ Mirosláv Koóš pripome-
nul významné ocenenia, ktoré získal jubi-
lant, medzi nimi  aj Rad Ľudovíta Štúra II. 
triedy, ktorý mu udelil prezident SR v janu-
ári tohto roka. Na záver svojho vystúpenia 
Miroslav Koóš odovzdal Petrovi Bielemu 
ďakovný list Chemického ústavu SAV s bla-
hoželaním k jubileu.

Po tomto stručnom úvode vystúpila jubi-
lantova spolupracovníčka, prvá z desiatich 
doktorandov P. Bieleho, RNDr. Mária Vršan-
ská, CSc., ktorá v obrazovej prezentácii pri-
blížila prácu aj osobný život oslávenca. Ďalší 
zo spolupracovníkov, doc. Vladimír Farkaš, 
pre účastníkov stretnutia pridal ďalšie pod-
robnosti v podobe spomienok na dlhé roky 
v laboratóriu, ale aj na profesionálny vývoj 
jubilanta – pravda, biochémia je zložitý od-
bor s množstvom odborných výrazov a pres-
ných formulácií, nechajme tieto spomienky 
pre úzky okruh zasvätených... A to platí aj 
pre prezentáciu Vladimíra Pucharta na té-
mu Enzýmy degradujúce polysacharidy bun-
kových stien rastlín – významné priemyselné 
enzýmy, keďže práve v tejto téme bol príspe-
vok laboratória Petra Bieleho mimoriadne 
významný aj z celosvetového hľadiska.

V ďalšej časti rokovania podpredseda 
SAV doc. Albert Breier zdôraznil, že Peter 
Biely patrí medzi najvýznamnejších sloven-
ských vedcov, nielen biochemikov, s množ-
stvom publikácií aj citácií, s výsledkami, 
ktoré sú všeobecne uznávané doma aj v za-
hraničí, ale aj s množstvom ďalších aktivít 
v oblasti rozvoja vedy a vzdelávania. V na-
sledujúcich chvíľach predseda SAV prof. Ja-
romír Pastorek v mene vedenia SAV poďa-
koval jubilantovi za doterajšiu prácu a odo-
vzdal mu Medailu SAV za podporu vedy.

Slávnostný seminár potom pokračoval 
vystúpeniami ďalších hostí – prodekana 
Fakulty chemickej a potravinárskej techno-
lógie STU prof. Jána Šajbidora, slovenskej 
zástupkyne predsedu Česko-slovenskej 
spoločnosti mikrobiologickej, doc. Heleny 
Bujdákovej a napokon v mene zahraničných 
spolupracovníkov jubilantovu prácu vysoko 
ocenil aj Dr. Karel Sigler z Mikrobiologické-
ho ústavu AV ČR.

Na záver sa jubilant poďakoval účastní-
kom za prejavy priazne, ale zároveň aj svoj-
im predchodcom a školiteľom Dr. Štefanovi 
Bauerovi a Dr. Anne Kockovej-Kratochvílo-
vej, ktorí stáli pri začiatkoch jeho vedeckej 
kariéry a už nie sú medzi nami – ako pripo-
menul, prvý mu dodal sebadôveru a otvoril 

mu cestu do sveta, druhá ho učila, ako pre-
konávať prekážky na ceste k cieľu. Jubilant 
si zaspomínal aj na ďalších spolupracovní-
kov a zdôraznil, že za dosiahnutými výsled-
kami vždy bola tímová práca, bez ktorej vo 
vede ťažko možno získať úspechy.

———

Slávnostnému semináru k jubileu Dr. P. Bie-
leho predchádzalo 12. bratislavské sympó-
zium o sacharidoch, ktoré v dňoch 19. až 
23. júna 2011 usporiadali Chemický ústav 
SAV, Centrum Glykomiky v Kongresovom 
centre SAV na zámku v Smoleniciach. Toto 
podujatie sa medzi vedcami zaoberajúci-
mi sa sacharidmi stalo populárne pre svoj 

JUBILANT PETER BIELY POČAS PRÍHOVORU K ÚČASTNÍKOM 12. BRATISLAVSKÉHO SYMPÓ-
ZIA O SACHARIDOCH. Foto: Ferdinand Tisovič

PREDSEDA SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK ODOVZDÁVA DR. PETROVI BIELEMU (VĽAVO) 
MEDAILU SAV ZA PODPORU VEDY. Foto: Vladimír Šmihula
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vysoký vedecký štandard aj pre priateľskú 
neformálnu atmosféru. Vedecký program 
sympózií zahŕňa všetky aspekty chémie, 
biochémie, biológie a technológie sachari-
dov a glykokonjugátov.

Tohtoročné stretnutie biochemikov z ce-
lého sveta sa konalo na počesť 70. narode-
nín RNDr. Petra Bieleho, DrSc. Presadil sa 
predovšetkým vo výskume mikrobiálnej 
degradácie rastlinnej hmoty. Výnimočný je 
medzinárodný dopad jeho práce v oblasti 
vývoja moderných biotechnológií a proce-
sov produkcie chemických palív na báze 
rastlinnej hmoty. Je objaviteľom viacerých 
nových mikrobiálnych enzýmov podieľa-
júcich sa na degradácii rastlinnej hmoty 
a spoluautorom série celosvetovo využí-
vaných analytických metód. Jeho vedecká 
tvorba zasiahla celosvetovo do rozvoja mo-
derných enzýmových technológií.

Jubileum Dr. Petra Bieleho si uctili svo-
jou účasťou na sympóziu významní vedci 
z rôznych kontinentov. Prednášali Vernon 
Reinhold (USA), Mária Hrmová (Austrá-
lia), Hung Lee (Kanada), Maija Tenkanen 
(Fínsko), Paul Christakopoulos (Grécko), 
Satoshi Kaneko (Japonska), Francisco 
J. Pastor (Španielsko), Maria Tuohy (Írsko), 
Gregory Coté (USA), Paul Dupree (UK) 
a Bernard Prior a Don Cowan (Južná Afri-
ka), všetko osobní priatelia jubilanta a spo-
luautori pri mnohých jeho publikáciách. 
Na sympóziu boli aj zástupcovia výrobnej 
sféry, s ktorou Dr. Peter Biely spolupracuje: 
Dr. Barry McCleary, prezident firmy Mega-
zyme International (Írsko), prof. Satoshi 
Makishima, šéf firmy b-Food Science (Ja-
ponsko) a zástupca firmy Novozymes, Dr. 
Kristian Krough (Dánsko).

V. Šmihula, F. Tisovič

Ocenenie práce prof. V. Kmeťa 

Medailu SAV za podporu vedy prevzal prof. 
MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc., z Ústavu fy-
ziológie hospodárskych zvierat SAV v Koši-
ciach. Pri príležitosti okrúhleho životného 
jubilea – 60 rokov – mu ju 3. júna t. r. odo-
vzdal podpredseda SAV doc. Albert Breier. 
Na malej slávnosti v Košiciach sa zúčastnili 
podpredsedníčka SAV prof. Daniela Ježová, 
riaditeľ Ústavu fyziológie hospodárskych 
zvierat SAV doc. Štefan Faix, predseda Ve-
deckej rady ústavu doc. Peter Javorský i ria-
diteľ Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene 
Jozef Vaľka.

Člen predsedníctva SAV doc. Juraj 
Koppel v laudácii pripomenul, že ocene-
ný prof. Kmeť, vedúci vedecký pracovník 
a vedecký tajomník ÚFHZ SAV, nastúpil do 
ústavu v roku 1980. Vo svojej práci sa veno-
val fyziologickým a genetickým vlastnos-
tiam modelovej bachorovej baktérii Strep-
tococcus bovis, ako aj ovplyvňovaniu vývoja 
bachorovej mikroflóry mikrobiálnymi a en-
zýmovými preparátmi. Koncom 80. rokov 
sa stal výrazným predstaviteľom školy ba-
chorovej mikrobiológie v Česko-Slovensku, 
vychoval 8 kandidátov vied v odbore vete-
rinárna fyziológia a mikrobiológia. Výsled-
ky tejto práce prezentoval formou „invited 

lecture“ na VII. svetovom sympóziu o fy-
ziológii prežúvavcov v Japonsku (1989). 
V druhej polovici 90. rokov sa orientoval na 
štúdium agregačných laktobacilov a ich in-
terakcií k patogénnym Escherichia coli. Vý-
sledky výskumnej práce mu umožnili opa-
kované konkurzné pokračovanie na miesto 
hosťujúceho profesora v Piacenze a Cremo-
ne (1993 – 1995). Od roku 1996 sa venoval 
aj problematike PCR diagnostiky baktérií 
(Clostridium, patogénne Escherichia coli, 
Lactobacilus). V súčasnosti rieši problema-
tiku rezistencie na antibiotiká u enterobak-
térií, stafylokokov a laktobacilov. Prednášal 
na UVL v Košiciach, Katolíckej univerzite 
v Ružomberku i SPU v Nitre. Doteraz pub-
likoval 80 karentovaných vedeckých prác 
v domácich a zahraničných časopisoch, dve 
monografie a 10 autorských osvedčení. Má 
200 SCI citácií.

Katarína Čižmáriková

Pocta pre uznávanú odborníčku

Vedecká rada SAV udelila RNDr. Narcis 
Tribulovej, DrSc., významnej vedeckej 
pracovníčke Ústavu pre výskum srdca SAV, 
Medailu SAV za podporu vedy. Na malej sláv-
nosti v priestoroch Úradu SAV v Bratislave 
jej ju odovzdal podpredseda SAV doc. Al-
bert Breier za účasti podpredsedníčky SAV 
prof. Daniely Ježovej, riaditeľa Ústavu pre 

výskum srdca SAV Miroslava Barančíka 
a ďalších zástupcov tohto pracoviska.

Ako v laudácii na počesť vyznamenanej 
pripomenula prof. Daniela Ježová, Medailu 
SAV za podporu vedy jej udelili za vynikajú-
ce diela z oblasti vedy a za celoživotnú aktív-
nu vedeckovýskumnú a organizátorskú čin-
nosť. N. Tribulová začala v roku 1969 pra-
covať v Ústave experimentálnej chirurgie 
SAV (predchodca Ústavu pre výskum srdca 
SAV) na Oddelení histochémie a elektróno-
vej mikroskopie, kde pracuje doteraz. V ro-
koch 1989 – 2005 toto odelenie viedla. Bola 
a je zodpovednou riešiteľkou alebo spolu-
riešiteľkou viacerých výskumných úloh. Vo 
svojej problematike, ktorá je zameraná na 
oblasť základného medicínskeho výskumu, 
patrí medzi uznávaných odborníkov doma 
a v zahraničí. Mnohé jej výsledky sa stre-
tli so záujmom i u klinických pracovníkov. 
Ako špičková vedecká pracovníčka aktívne 
spolupracuje s viacerými významnými za-
hraničnými pracoviskami (ČR, Japonsko, 
Izrael, Belgicko). Rozsiahla je aj jej peda-
gogická činnosť na Prírodovedeckej fakulte 
UK v Bratislave. Je autorkou 118 publikácií 
v CC časopisoch, 8 kapitol v monografiách 
vydaných doma i v zahraničí. Aktívne sa 
zúčastňuje na mnohých domácich aj zahra-
ničných vedeckých podujatiach, kde pred-
niesla viacero vyžiadaných príspevkov. Jej 
práce boli podľa WOS citované 520-krát.

V. Š.

PODPREDSEDA SAV 
DOC. ALBERT BREIER 

ODOVZDÁVA NARCICE 
TRIBULOVEJ MEDAILU 

SAV ZA PODPORU VEDY. 
Foto Vladimír Šmihula

PROF. VLADIMÍR KMEŤ 
S MEDAILOU SAV ZA 

PODPORU VEDY. VĽAVO 
OD OCENENÉHO PROF. 
DANIELA JEŽOVÁ, VPRA-

VO DOC. ALBERT BRE-
IER. Foto: Katarína Čižmáriková
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O p u s t i l  n á s  p r o f .  V l a d i m í r  H a j k o
Dňa 28. júla 2011 sa rodina, priatelia, aka-
demická obec a jej funkcionári i zástupco-
via košického regiónu rozlúčili v košickom 
krematóriu s prof. Vladimírom Hajkom. 
Sústrasť vyjadril aj prezident SR Ivan Gaš-
parovič. Vlani v októbri sme s prof. Hajkom 
oslávili jeho deväťdesiate narodeniny. Bol 
to požehnaný vek, ak vezmeme do úvahy 
jeho náročnú životnú dráhu.

Akademik Vladimír Hajko počas svojho 
plodného života ovplyvnil a formoval nie-
koľko inštitúcií. Osobitne zreteľné sú jeho 
prínosy pre košické vzdelávanie a vedu 
s osobným vkladom vo fyzike a magnetiz-
me, v budovaní Vysokej školy technickej 
(jej prorektorom bol v rokoch 1953 – 1962) 
a Univerzity P. J. Šafárika, na čele ktorej 
ako rektor stál v období 1969 – 1974.

Odtiaľ viedla jeho cesta do Slovenskej 
akadémie vied, ktorá ostala v roku 1974 bez 
predsedu. V tejto funkcii pôsobil pätnásť 
rokov. Na to, aby sa stal predsedom SAV, 
nemal vtedy motiváciu, ale po zdráhaní sa 
vyhovel naliehavej požiadavke politickej 
sféry. Paralelne bol päť rokov riaditeľom 
Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Keď 
roku 1989 odchádzal ako takmer 70-roč-
ný na odpočinok, zanechal v našej národ-
nej vedeckej inštitúcii dedičstvo, s ktorým 
Akadémia prekonala rozbúrené obdobie 
deväťdesiatych rokov. Zaslúžil sa o získanie 

alebo výstavbu štrnástich budov vrátane 
areálu v Starej Lesnej. Pomohol rozbehnúť 
výskumné programy v materiálovom výsku-
me, napr. vysokoteplotnú supravodivosť, vo 
fyzike nízkych teplôt, biologicko-lekárskych 
i spoločenských vedách. Slovenská akadé-
mia vied bola úspešná v získavaní prístro-
jovej techniky aj vtedy nových osobných 
počítačov. Pod jeho vedením vyšla šesťzväz-
ková Encyklopédia Slovenska, predobraz 
dnešnej Encyklopédie Beliana.

Hajkov pokus o demisiu na post predse-
du roku 1985 nebol akceptovaný a funkcie 
sa vzdal až roku 1989, keď sa mohol vytvo-
riť dojem, že odchádza až z donútenia.

V Akadémii otvoril V. Hajko dvere pre-
stavbe, zatiaľ čo v mnohých iných inštitúci-
ách v rezistentnom Československu mohla 
iba vložiť nohu medzi dvere. Uvedomoval 
si nedostatky režimu, nebol vazal, ale part-
ner a niekedy aj oponent politických orgá-
nov. Aspoň v niektorých prípadoch vytvoril 
priestor pre schopných ľudí, ktorí mali poli-
tické problémy, ako bol do akcie „2000 slov“ 
zapojený fyzik Ľubomír Hrivnák. Snažil sa 
znižovať politické tlaky na spoločenské ve-
dy. V Akadémii sa zaviedla scientometria, 
s ktorou už predtým experimentovali Elek-
trotechnický ústav SAV a Ústav experimen-
tálnej endokrinológie SAV. Mala samozrej-
me veľa odporcov. Zaviedla sa aj prognos-

tická činnosť a postupne sa sformoval ústav 
tohto mena. Prestavba v SAV predstavovala 
však iba mierny pokrok v rámci existujúce-
ho systému a prišla neskoro.

Experiment s centrami výskumu vedeniu 
Akadémie v osemdesiatych rokoch nevy-
šiel. Ukázalo sa, že v liberálne ponímanom 
systéme riadenia vedy sú ďalšie administra-
tívne medzičlánky väčšou prekážkou, ako 
sa predpokladalo. Za neproduktívny krok 
vedenia SAV po roku 1990 považujem však 
zrušenie realizačnej základne, budovaniu 
ktorej venoval V. Hajko značnú pozornosť. 
Tento krok je jednou, aj keď iste nie rozho-
dujúcou príčinou dnešnej stagnácie inovač-
ných aktivít na Slovensku.

Odchod Vladimíra Hajka z funkcie pred-
sedu SAV nebol sprevádzaný negatívnym 
mediálnym echom, čo bola v tej dobe skôr 
výnimka. Roku 1999 mu udelili Zlatú medai-
lu SAV, pretože počas funkcie predsedu vy-
znamenania Akadémie neprijímal. Dvanásť 
členov Predsedníctva SAV doplnilo tajné hla-
sovanie verejným vyslovením uznania.

Bývalí spolupracovníci a priatelia na-
vštevovali po roku 1990 prof. Hajka či už 
v jeho byte alebo v jeho Hyde Park corner 
v Dome umenia po letných a novoročných 
košických koncertoch. Tu si bolo vždy čo po-
vedať alebo aspoň vypočuť. „Dúfam, že mi 
ostáva ešte nejaký ten semester a že sa zase 
stretneme,“ lúčil sa s nami, nezaprúc svoju 
minulosť vysokoškolského učiteľa a tvorcu 
populárnej zbierky riešených úloh z fyziky, 
vydanej aj v zahraničí, i ďalších kníh.

Vladimír Hajko urobil v ostatných ro-
koch mnohofazetovú reflexiu svojho života 
a napísal spomienky, ktoré budú zaujíma-
vým prínosom do histórie vedy, vzdeláva-
nia a aj do histórie SAV. Napriek všetkým 
problémom, s ktorými sa musel boriť, ozna-
čil svoj život ako šťastný. Iste k tomu prispel 
fakt, že jeho úskalia dokázal prekonávať 
s nadhľadom a rozvahou.

Štefan Luby

PROF. RNDR. VLADIMÍR HAJKO, DR. H. C. (* 3. 10. 1920 KROMPACHY – † 24. 7. 2011 KOŠICE).

PROF. VLADIMÍR HAJ-
KO (PRVÝ SPRAVA) 
SA TAKMER DO PO-
SLEDNÝCH DNI RÁD 
STRETÁVAL SO SVOJIMI 
SPOLUPRACOVNÍKMI 
A PRIATEĽMI. TÁTO 
SNÍMKA JE Z TRADIČ-
NÉHO NOVOROČNÉHO 
KONCERTU SAV V KOŠI-
CIACH. 

Foto: archív Správ SAV
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Predstavujeme laureátov Cien Slovenskej akadémie vied za rok 2011 

M a t e r i á l  s  v e ľ k o u  p e r s p e k t í v o u 
v y u ž i t i a
Vedecká práca kolektívu Elektrotechnické-
ho ústavu SAV, oceneného Cenou SAV za 
vedecko-výskumnú činnosť, predstavuje 
súbor 56 článkov publikovaných v popred-
ných medzinárodných vedeckých časopi-
soch (karentované časopisy) z oblasti vý-
skumu a využitia tranzistorov na báze GaN 
pre vysokofrekvenčné výkonové aplikácie. 
O kvalite publikovaných článkoch svedčí 
aj priemerný impakt faktor časopisov (IF = 
2,13), v ktorých boli práce publikované. Pre 
vedecké práce s technickým zameraním je 
hodnota impakt faktora 2,13 veľmi vysoká. 
Od roku 2000 bolo na súbor prác registro-
vaných 431 SCI citácií.

KOLEKTÍV LABORATÓRIA GLYKOBIOTECHNOLÓGIE, VEDENÝ PETROM GEMEI-
NEROM, KRÁTKO PO PREVZATÍ OCENENIA. Foto: Vladimír Šmihula

Cena SAV sumarizuje najvýznamnejšie originálne výsledky dosiah-
nuté kolektívom Laboratória glykobiotechnológie, vedeným Ing. 
Petrom Gemeinerom, DrSc., za posledných päť rokov v oblastiach 
imobilizovaných biosystémov. Kolektív je súčasťou Oddelenia gly-
kobiotechnológie, ktoré bolo založené v roku 2005 a podieľalo sa 
na akreditovaní nového študijného odboru – 5.2.25 biotechnológie 
v rámci Chemického ústavu SAV v roku 2006.

Pracovisko sa systematicky zaoberá prípravou a využitím imobi-
lizovaných systémov v rozličných aplikáciách. V súčasnosti možno 
tieto aplikačné snahy rozdeliť na štyri rozličné smery: enkapsulácia 
mikrobiálnych buniek pri príprave chirálnych látok (liečív) a aróm; 
využitie imobilizovaných enzýmov pri syntéze glykokonjugátov 
a v glykomike; imobilizácie enzýmov a mikrobiálnych buniek pri 
príprave elektrochemických biosenzorov a biopalivových článkov 
(biobatérií) a príprava a využitie lektínových biočipov v microar-
ray formáte s dôrazom na analýzu klinických vzoriek. V posledných 
dvoch oblastiach je s cieľom zvýšenia celkovej robustnosti týchto 
zariadení využívaná široká paleta nanoštruktúr prípadne procedúr 
umožňujúcich kontrolu procesu imobilizácie v nanoškále.

Snahy o aplikáciu imobilizačných technológií sú podložené dl-
hodobou strategickou spoluprácou s viacerými vedeckými skupi-
nami doma i v zahraničí. V prípade využívania kapsúl v biotech-
nológii ide o dlhodobú kooperáciu so skupinou vedenou Ing. Igo-
rom Lacíkom, DrSc. (Ústav polymérov SAV) a prof. Mihovilovičom 
(Viedeň) podloženú projektmi APW, VEGA a COST a v príprave 
je aj centrum excelentnosti SAV (šesť partnerských organizácií). 
V prípade využitie enzymatických systémov pri príprave glykokon-
jugátov ide o medzinárodnú spoluprácu s prof. Nidetzkym (Graz, 
Rakúsko) a riešenie domácich projektov (APW a VEGA). Príprava 
a využitie biosenzorov a biopalivových článkov bola súčasťou rie-
šenia projektu BIODIOL v rámci FP5 s účasťou štyroch zahranič-

A p l i k á c i e  i m o b i l i z o v a n ý c h 
b i o s y s t é m o v

GaN ako nový polovodičový materiál bol 
objavený v 90. rokoch minulého storočia. 
Čoskoro sa ukázalo, že heteroštruktúry na 
báze GaN majú unikátne vlastnosti, ktoré 
ich predurčujú na použitie pre vysokofrek-
venčné tranzistory. Tranzistory na báze 
GaN môžu byť využité napr. pre mobilnú 
komunikácie alebo pre polovodičové meni-
če prúdu a napätia v elektromobiloch.

Prvá časť prác v rámci predloženého sú-
boru je zameraná na charakterizáciu vlast-
ného materiálu GaN. Ďalšia časť je už veno-
vaná využitiu heteroštruktúr na báze GaN 
pre vysokofrekvenčné tranzistory. Cenným 
príspevkom kolektívu sú práce z oblasti prí-

pravy a charakterizácie tranzistorov s izolo-
vaným hradlom. Tieto súčiastky majú veľ-
kú perspektívu využitia. Najvýznamnejšou 
prácou z predloženého súboru je publikácia 
J. Kuzmík, IEEE El. Dev. Lett. z roku 2001, kto-
rá odštartovala výskum tranzistorov na báze 
heteroštruktúry InAlN/GaN. Publikácia zís-
kala do dnešného dňa 88 citácií, a to najmä 
v poslednom období. Na základe výsledkov 
tejto publikácie vznikli aj dva projekty Rám-
cového programu EÚ – projekt ULTRAGaN 
a MORGaN. Môžeme konštatovať, že vďaka 
týmto projektom si európske laboratória za-
bezpečili výsadné postavenie vzhľadom na 
americké a japonské pracoviská.

ných partnerov, ako aj domácich vedeckých projektov (VEGA, Blo-
kový grant a projekt ŠF Machina 1). V súčasnosti sú tieto aktivity 
predmetom podaného projektu ERC (European Research Council) 
v rámci FP7. Príprava lektínových biočipov je predmetom riešenia 
projektov APW, VEGA, COST, projektu ŠF Machina ll a v príprave je 
aj podanie projektu CE SAV (štyri partnerské organizácie).

Využitie polyelektrolytových komplexov (PEC), vznikajúcich in-
terakciou opačne nabitých vodorozpustných (bio)polymérov – po-
lyaniónov a polykatiónov, nadviazalo na úspešný výskum perlovej 
celulózy a ionotropných gélov pre imobilizáciu biokatalyzátorov. 
Mikrokapsule s polopriepustnou membránou a kvapalným jad-
rom, ktoré vznikajú PEC, prekonali dovtedajšie techniky možnos-
ťou univerzálnej imobilizácie akýchkoľvek biokatalyzátorov bez 
chemických či fyzikálnych zásahov. Originálne výsledky sa dosiahli 
využitím nových PEC kapsúl, zložených z alginátu sodného, sulfá-
tu celulózy, poly(metylén-ko-guanidínu), CaCI2 a NaCI na enkap-
suláciu biokatalyzátorov v rámci projektu APVT-20-016002.
(red.)
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Keby sa RNDr. Mikuláš Oros, PhD., z Parazi-
tologického ústavu SAV v Košiciach narodil 
v znamení Rýb, dalo by sa smerovanie jeho 
života vysvetliť osudom či hviezdami. Ibaže 
on prišiel na svet pred 32 rokmi v máji, a to 
je znamenie Býka. Ostaňme ešte chvíľu pri 
astrológii. V charakteristike Býkov si možno 
prečítať, že ide o ľudí, ktorí sú vytrvalí, dô-
slední a rozhodní a sú najlepší v odboroch 
súvisiacich s prírodou. A tu mi určite všetci 
dáte za pravdu, že toto je ideálna kombiná-
cia pre mladého vedca ichtyológa a parazi-
tológa.

„Je pravda, že sa športovému rybárstvu 
venujem už od svojich dvanástich rokov,“ 
prezrádza Mikuláš Oros, za ktorým som sa 
vybrala v súvislosti s jeho najnovším ocene-
ním – Cenou SAV pre mladého vedeckého 
pracovníka do 35 rokov za rok 2011. „No ni-
kdy som si nepredstavoval, že sa budem živiť 
niečím, čo súvisí s rybami. No s veterinárnym 
lekárstvom áno. Otec je totiž poľovník a ja 
som odmala mal veľmi rád prírodu a zviera-
tá. Keď sa však narodíte v Kráľovskom Chlm-
ci, v Medzibodroží, kde máte zopár kilomet-
rov k Latorici, Bodrogu i Tise, je len otázkou 
času, keď sa ryby stanú vašou vášňou.“

V jeho prípade sa stali aj povolaním, hoci 
jeho cesta k nim nebola priama. Po skon-
čení gymnázia začal študovať na Prírodo-
vedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika 
v Košiciach biológiu a chémiu ako učiteľský 
smer. Diplomovka ho priviedla do Parazi-
tologického ústavu SAV a tam už zostal. Tri 
roky pôsobil ako interný doktorand, po ná-
stupe sa zapojil do výskumných projektov 
VEGA a APVV.

„Osobitne významnou aktivitou doktora 
Orosa už počas jeho doktorandského štúdia 
bola participácia na americkom projekte 

Ocenený mladý vedec Mikuláš Oros má ryby najradšej pod mikroskopom a na tanieri

„ R a z  a j  j a  c h c e m 
o d o v z d a ť  š t a f e t o v ý  k o l í k “

Global Cestode Database, financovanom Na-
tional Science Foundation, ktorý bol zame-
raný na vytvorenie elektronickej celosvetovej 
databázy originálnych opisov pásomníc,“ 
chváli dnes už samostatného vedeckého pra-
covníka na oddelení systematiky riaditeľ Pa-
razitologického ústavu SAV v Košiciach doc. 
Branislav Peťko. „Databáza je už funkčná, 
tvorí zdroj inak ťažko získateľných informá-
cií o typových druhoch pásomníc.“

Vedeckú hodnosť PhD. získal mladý 
vedec v roku 2007 obhajobou dizertačnej 
práce Biodiverzita helmintov rýb so zame-
raním na systematiku a fylogenézu pásom-
níc radu Caryophyllidea. Potom absolvoval 
dvojročný štipendijný postdoktorandský 
pobyt v Biologickom centre Akadémie vied 
ČR, v Parazitologickom ústave v Českých 
Budějoviciach, ktoré sa radí k popredným 
svetovým výskumným inštitúciám zamera-
ným na výskum parazitov rýb. Dr. Oros sa 
špecializuje na výskum systematiky, evolú-
cie a ekológie mnohobunkových parazitov 
živočíchov s užším zameraním na výskum 
vývojovo starších skupín pásomníc parazi-
tujúcich na sladkovodných rybách.

Pásomnice patria k azda najznámejšej 
skupine parazitov tráviacej sústavy, ži-
jú v čreve svojich hostiteľov a je ich okolo 
5 000 druhov. „Parazitujú vo všetkých sku-
pinách stavovcov, ryby nevynímajúc. Väčši-
nou ich poznáme ako niekoľko centimetrov 
až metrov dlhé červy s článkovaným telom. 
Ale pri rybách je jedna výnimka, a to pá-
somnice s nečlánkovaným telom. Sú alebo 
môžu byť rovnako škodlivé pre svojho hosti-
teľa ako tie článkované, no vedcov zaujíma 
aj to, prečo sú nečlánkované,“ rozhovorí sa 
Dr. Oros. Svoj výskum odôvodňuje tiež ar-
gumentom, že aj on pomáha hľadať odpo-
veď na otázku, ako sa pásomnice vyvinuli 
počas svojho historického vývinu. Ktoré boli 
skôr, alebo ktoré sa vyvinuli z ktorých?

Mladý vedec víta možnosti výskumu 
po celom svete, ktoré mu umožňujú rôzne 
projekty, granty či štipendiá. Nie sú to vý-
lety za exotikou, ale tvrdá vedecká práca, 
ktorá znamená časté odlúčenie od rodiny. 
„Našťastie, manželka Martina, s ktorou som 
sa zoznámil na vysokej škole, sa tiež roz-
hodla pre parazitológiu, konkrétne pre štú-
dium chromozómov, takže niektoré stáže 
absolvujeme spolu,“ dovolí nahliadnuť do 
manželského súžitia dvoch mladých ved-
cov Mikuláš Oros. Momentálne si opravujú 
a zariaďujú byt v Košiciach, kde našli prá-
cu a uplatnenie. A potom budú uvažovať aj 
o potomkovi.

Rekonštrukcia nepokračuje tak rýchlo, 
ako by chceli, lebo najmä Mikuláš trávi veľa 
času v zahraničí, ale aj na juhozápadnom 
Slovensku pri Dunaji. „Tento rok som bol 
v Indii aj v Bangladéši, leto som začal vy-
stúpením na konferencii v USA. Nazbieraný 
materiál a vzorky treba analyzovať v labo-
ratóriu, a tak sa mikroskop stáva na mnoho 
hodín mojím dobrým pomocníkom a part-
nerom. Vtedy musia nové omietky a podla-
hy počkať. Ťažko sa to však vysvetľuje našej 
Dine, maďarskému stavačovi.“

Medzi najvýznamnejšie výsledky Miku-
láša Orosa možno zaradiť opis pre vedu 
nového druhu Khawia saurogobii sp. n. zo 
sladkovodných rýb Saurogobio (Cyprini-
dae) v Číne, viaceré redeskripcie a navrh-
nuté nové systematické zatriedenie ka-
ryofilidných pásomníc parazitujúcich na 
rybách rodu Clarias v Indii, uskutočnené 
na základe morfológie a genetických mar-
kerov. Revidoval dva vzácne sa vyskytujú-
ce a fenotypicky podobné druhy Khawia 
rossittensis a Khawia parva a zostavil nové 
kľúče na spoľahlivejšiu identifikáciu týchto 
pásomníc vyskytujúcich sa v Európe a Ázii. 
Komplexnou kladistickou analýzou radu 

ROVNAKÚ RADOSŤ Z CENY SAV MALA AJ MIKULÁŠOVA MANŽELKA MARTINA.

MIKULÁŠ OROS ZA MIKROSKOPOM – PODSTATNÚ 
ČASŤ VEDCOVEJ PRÁCE PREDSTAVUJE ANALÝZA 
VZORIEK.
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Cena SAV za vedeckovýskumnú činnosť udelili aj Mgr. Fedorovi 
Matejovovi, CSc., samostatnému vedeckému pracovníkovi Ústavu 
slovenskej literatúry SAV. Ocenili ho za monografickú vedeckú prá-
cu Fragmenty. Z premien písania o literatúre od šesťdesiatych rokov 
po deväťdesiate roky (Kalligram – ÚSlL SAV, 2010; 360 s.). 

Fedor Matejov sa bádateľsky zameriava na výskum teórie a de-
jín slovenskej literatúry, predovšetkým lyriky, ťažiskovo na obdobie 
druhej polovice 20. storočia. V Ústave slovenskej literatúry SAV 
pracuje od roku 1981, v súčasnosti je členom Oddelenia výskumu 
slovenskej literatúry 20. storočia, od februára 2010 je členom Ve-
deckej rady pracoviska. Prvou Matejovovou knihou bol súbor príle-
žitostných štúdií nazvaný Lektúry (2005). Venoval sa v nich sloven-
skej lyrike šesťdesiatych rokov (M. Rúfus, J. Ondruš, J. Mihalkovič, 
I. Laučík, i ďalší). Skúmanie poézie, „autorské premýšľanie zmyslu 
poézie“ je tomuto autorovi najvlastnejšie, čo nezaprel ani vo svojej 
najnovšej publikácii, hoci tá ho predstavuje predovšetkým ako me-
takritika či kritika kritiky, ba metateoretika. Jeho ocenená vedecká 
monografia Fragmenty ponúka vysoko erudovaný a metodologicky 
aktuálny príspevok k teoretickému a interpretačnému postihnutiu 
slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia, prednostne sa sú-
streďujúci na spôsoby literárnokritického písania o literatúre a na 
výklad individuálnych básnických realizácií. So zámerom postih-
núť vývinové premeny kritiky a interpretácie poézie skúma Fedor 
Matejov dobové inšpirácie, vzťahy a súvislosti, ukazujúc tak rám-
ce sledovaných oblastí. Šesť oddielov tejto prierezovej a v kontex-
te autorovho knižného výstupu syntetizujúcej publikácie (Autori, 
Situácie, Príležitosti, Z knižných recenzií, Dokumenty, Namiesto 
zhrnutia?) poskytuje komplexný pohľad na problematiku modernej 
slovenskej literatúry ako kritického a interpretačného problému. 
Metaliterárnosť je smerovaná na charakteristiku takých osobností 
ako O. Čepan, F. Miko, P. Števček, M. Pišút, V. Petrík, M. Hamada, 

Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť

V ý v i n o v é  p r e m e n y  k r i t i k y
P. Plutko, V. Mikula, J. Vanovič, P. Zajac, P. Michalovič a iní a kon-
textovo sa k nim pripájajú kapitoly o českej literárnej vede, ktoré 
vychádzajú z hlbokej znalosti jej problematiky, ako aj kapitoly o fe-
nomenologickej filozofii (Patočka, Cibulka, Novosád).

Recenzné ohlasy na Matejovovu prácu (J. Gavura a J. Trávniček 
v Romboide 5/20011 a T. Horváth, Slovenská literatúra, 58, 20011, 
č. 2) oceňujú, že napriek fragmentárnosti, „výberovosti“ tieto texty 
„zjavujú hypotetický celok“ (T. Horváth) nášho literárnovedného 
písania v danom období. Je to dané – ako píše J. Gavura – predo-
všetkým šírkou záberu, ktorý svojím minucióznym spracovaním 
ponúka oveľa viac než len reflexiu literárnovedných publikácii 
s presahom k výtvarnej scéne a filozofii v určitom časovom hori-
zonte. Slovenská literárna veda dostáva nový impulz nielen na 
predmetovom poli výskumu, ale predovšetkým z metodologického 
hľadiska, a čitateľ zasa presnú teoretickú a historickú charakteristi-
ku základných kategórií literárnej vedy a všetkých zásadných vply-
vov konštituujúcich „situácie“ literatúry a literárnej vedy (s pri-
hliadnutím na výskum poézie). 

Prístup Fedora Matejova sa tradične vyznačuje dôkladnou zna-
losťou pramenných materiálov a širokým kontextovým myslením, 
vo formulačnej rovine je preň príznačná sústredenosť i presnosť, 
jazyková precíznosť s využitím irónie – irónie demaskujúcej, „sme-
rujúcej k definícii a svoju podstatu odvodzuje z presnosti“ (J. Ga-
vura). Ako podotýka J. Trávniček, Matejovovi sa síce najlepšie píše 
o tom, čo je mu blízke, „má raději souhlas a kontextové domýšlení 
než nesouhlas a polemiku“, no vie byť aj odmietavo kritický.

Ocenená Matejovova práca Fragmenty. Z premien písania o lite-
ratúre od šesťdesiatych rokov po deväťdesiate roky je hĺbkovou ana-
lýzou skúmaných problémov s výrazným autorským vkladom.

Pripravil: E. B.

Caryophyllidea poukázal na to, že súčasná 
systematická klasifikácia na úrovni čeľadí 
a rodov nezodpovedá skutočným fyloge-
netickým vzťahom a navrhol revíziu tohto 
radu pásomníc. Preskúmal súčasnú distri-
búciu a potenciálnu patogenitu pôvodom 
ázijských druhov pásomníc Khawia sinensis 
a Atractolytocestus huronensis parazitujú-
cich na kaprovi, ktoré sa len nedávno ob-
javili aj na našom území. Dosiaľ publikoval 
2 kapitoly v zahraničných monografiách 
a má 18 publikácií evidovaných vo svetovej 
databáze Current contents. Až na jednu boli 
všetky uverejnené v zahraničí vo význam-
ných parazitologických časopisoch. Vo vý-
počte jeho úspechov by sme mohli ešte dlho 
pokračovať...

Samozrejme, laici sa ho najčastejšie pý-
tajú, či sa pásomnicami z rýb môže nakaziť 
človek. V súčasnosti sa totiž veľmi odpo-
rúča konzumácia rybieho mäsa, ktoré vy-
tláča z našich kuchýň bravčové i hovädzie. 
„Netreba sa obávať, lebo až 98 percent pá-
somníc žije v čreve, ktoré sa najprv vypitve 
a vyhodí,“ upokojuje gurmánov expert na 
parazity rýb. „Len jedna skupina pásomníc 
žije v svalovine. Čerstvé surové rybie mäso 
nepatrí k našim zvyklostiam. Tí, ktorí kon-
zumujú suši (sushi) na Slovensku, sa báť 

nemusia, mäso sa k nám dováža zmrazené 
na teploty, ktoré pásomnica neprežije.“

Našincov tiež zaujíma, ako sa k nám vô-
bec dostali invázne druhy pásomníc z Číny. 
„Súvisí to jednak s klimatickými zmenami 
aj s nekontrolovaným dovozom rýb,“ vy-
svetľuje Mikuláš Oros, ktorý sa priznal, že 
on osobne ryby rád konzumuje. Napríklad 
počas trojtýždňovej expedície pri jazere 
Turkana v Keni ich jedli tri týždne v kuse. 
Rád ich pripravuje, najviac mu chutí vyprá-
žaná šťuka a zubáč. Paradoxne, jeho man-
želka Martinka ryby na tanieri nemusí mať.

Najnovšie sa mladý vedec, rybár a poľov-
ník obáva, aby sa k nám z Maďarska nepre-
niesol „boom“ osadzovania afrických sum-
cov v súkromných rybníkoch. Prírodovedci 
majú ťažkú hlavu z vypúšťania u nás nepô-
vodných druhov, napríklad korytnačiek pís-
menkových, okrasných dvojfarebných (koi) 
kaprov i sumčekov amerických. „S nimi 
k nám môžu prísť aj nepôvodné druhy para-
zitov, a tie môžu byť nebezpečné.“

Tohtoročná Cena SAV pre mladého ve-
deckého pracovníka, ktorú mu udelili za 
originálne výsledky a zásadný vedecký prí-
nos v oblasti výskumu systematiky a ultraš-
truktúry pásomníc, objavy nových druhov 

parazitov rýb, ako aj významné výsledky 
vo výskume biodiverzity parazitov na Slo-
vensku, je pre RNDr. Mikuláša Orosa, PhD., 
záväzkom. Hovorí: „Čítal som, že veda je 
ako štafetový beh na dlhé trate. Súhlasím, 
že štafetový kolík má odovzdávať generá-
cia generácii. Ja som ho dostal, a týmto 
zaň ďakujem mojej školiteľke z ústavu Dr. 
Vladimíre Hanzelovej, DrSc., a prof. Tomá-
šovi Scholzovi z Parazitologického ústavu 
Akadémie vied ČR. Ja sa budem snažiť robiť 
vedu a výskum tak, aby som aj ja raz mal čo 
odovzdať ďalšej generácii.“

Katarína Čižmáriková | Foto: V. Šmihula, autorka 

a archív M. O.

ČO CEZ DEŇ ULOVILI, TOMU VNÚTORNOSTI VEDEC-
KY VYPITVALI A SKÚMALI – A ZVYŠOK VEČER ZJEDLI. 
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Proti rakovine musíme bojovať spoločne

C e n a  p r e  p r e z i d e n t k u
„Špičkový výskum bez špičkových prístro-
jov sa dnes robiť nedá. A už vôbec nie v on-
kológii, kde prenikáme do samej podstaty 
génov a buniek. Ak by sme však čakali 
financie iba od štátu, sotva by náš ústav bol 
tam, kde je, a mal to prístrojové vybavenie, 
čo má. Vďačíme za to sponzorom, firmám, 
organizáciám, stovkám, ba možno tisícom 
ľudí, ktorí pochopili, že proti rakovine mu-
síme bojovať spoločne. A najlepšie vtedy, 
keď sme ešte zdraví...“

Slová RNDr. Margity Klobušickej, CSc., 
vedeckej pracovníčky Ústavu experimen-
tálnej onkológie SAV (ÚEO SAV) a čerstvej 
nositeľky Ceny SAV 2011 za popularizáciu 
vedy, ktorú som nedávno navštívila v jej 
pracovni na pôde ústavu, stručne a presne 
vystihujú základný cieľ i poslanie Nadácie 
Výskum rakoviny, ktorej je už 15 rokov pre-
zidentkou. A hoci nechodí s prezidentskou 
ochrankou, má táto skromná, útla žena si-
lu, ktorá dokáže pohnúť širokú verejnosť 
k aktivite. Je to sila argumentov, ťažko skú-
šaných ľudských osudov, ale najmä čoraz 
častejších víťazstiev vedy nad odvekým ne-
priateľom ľudstva – rakovinou.

„Napriek tomu, že verejnosť je dnes už 
pomerne dobre informovaná o nádorových 
ochoreniach, že sa veľa o nich hovorí i píše 
a, žiaľ, takmer v každej rodine je s nimi aj 
určitá skúsenosť, stále sa napriek varova-
niam odborníkov nesprávame tak, aby sme 
zamedzili ich vznik. Preto je taká dôležitá 
popularizácia a propagácia onkologického 
výskumu priamo medzi ľuďmi. O to sa snaží 
aj Nadácia Výskum rakoviny. Na benefičných 
koncertoch a rôznych akciách po celom Slo-

vensku hovoríme o prevencii, o tom, ako zme-
niť životný štýl na zdravší. A hoci to mnohí 
ignorujú, neustále musíme opakovať, ako si 
škodíme fajčením, nesprávnym stravovaním 
či nedostatkom pohybu. A vždy a všade zdô-
razňujeme význam onkologického výskumu. 
Chceme, aby si ľudia uvedomili, že to, čo je 
momentálne v medicíne dostupné, nespadlo 
z neba. Že len postupným výskumom sa zís-
kavajú čoraz lepšie vedomosti o rôznych ty-
poch nádorových ochorení. Vďaka výskumu 
dnes vieme, ako vznikajú mnohé nádory, ako 
ich liečiť alebo ako sa proti nim brániť. A prá-
ve u nás v Ústave experimentálnej onkológie 
sa sledujú bunkové mechanizmy, ktoré sú prí-
činou premeny zdravej bunky na nádorovú 
a jej schopností nesmierne rýchlo sa rozmno-
žovať. Sú to mimoriadne zložité, no veľmi 
dôležité mechanizmy, ktoré musíme poznať, 
aby sa raz v budúcnosti dalo povedať, že ná-
dorové ochorenia sú liečiteľné a vyliečiteľné,“ 
zdôrazňuje doktorka Klobušická. 

Už roky pracuje v Ústavu experimentál-
nej onkológie SAV na oddelení imunológie 
nádorov, ktoré sa zaoberá diagnostikou 
leukémií, systémovými ochoreniami a lym-
fómami. Vo svojej vedeckej práci sa orien-
tuje predovšetkým na enzymatické zloženie 
nádorových buniek, ktoré sa od zdravých 
odlišujú zložením alebo množstvom enzý-
mov. Z tejto oblasti publikovala aj množstvo 
čiastkových výsledkov. „Pomocou enzýmo-
vých charakteristík môžeme robiť aj istú 
prognózu. Ja napríklad sledujem určitý typ 
leukémie od začiatku až po vyliečenie, resp. 
po úmrtie pacienta. Teda to, ako sa menia 
enzymatické pomery v bunke. V niektorých 
prípadoch možno naozaj hneď na začiatku 

povedať, či pacient bude alebo nebude mať 
priaznivú prognózu. V týchto enzýmoch je 
zapísané naozaj veľa. Aj to, či nádor pochá-
dza z buniek lymfoidných alebo myeloidných, 
teda z buniek, ktoré sa tvoria v našej kostnej 
dreni. Na základe analýzy enzýmov to doká-
žeme zistiť. Je to dôležitá pomocná metóda 
k prietokovej cytometrii, ktorou sa zaoberá 
práve naše oddelenie.“

V roku 1996 získalo Oddelenie imuno-
lógie nádorov prostredníctvom Nadácie 
Výskum rakoviny vzácny prístroj – prie-
tokový cytometer v hodnote vtedajších 
5 800 000 Sk (192 524 eur) . Margita Klo-
bušická sama na ňom nepracuje, ale vďaka 
cytometru pokročilo v diagnostike leukémií 
celé oddelenie.

„Pomocou monoklonových protilátok 
nám tento prístroj umožňuje identifikovať 
hoci aj jednu leukemickú bunku spomedzi 
množstva zdravých buniek a určiť, o aký druh 
leukémie ide. A keď hovorím ,nám‘, nemyslím 
tým iba náš ústav. Tým pomáhame klinikám. 
Konkrétne detskej onkológii v Detskej fakult-
nej nemocnici na bratislavských Kramároch 
a dlhé roky spolupracujeme aj s Národným 
onkologickým ústavom. Odtiaľ k nám posie-
lajú vzorky, krv alebo kostnú dreň, my ich na 
prietokovom cytometri vyšetríme a v priebe-
hu niekoľkých dní, niekedy aj za deň, pošleme 
späť. Pri liečbe potom lekár môže postupovať 
podľa našich charakteristík, ktoré relatívne 
veľmi presne určujú, či ide o lymfóm alebo iný 
solídny nádor, o akútnu alebo chronickú for-
mu leukémie“. 

V malej pracovni, ktorá je zároveň aj la-
boratóriom doktorky Klobušickej, stále pat-
ria k jej pomocníkom okrem počítača aj pi-

PREZIDENTKA NADÁCIE VÝSKUM RAKOVINY MARGITA KLOBUŠICKÁ PREBERÁ 
CENU SAV ZA POPULARIZÁCIU VEDY Z RÚK PREDSEDU SAV PROF. JAROMÍRA 
PASTOREKA. 

V PRACOVNI V ÚSTAVE EXPERIMENTÁLNEJ ONKOLÓGIE SAV.
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pety, mikroskop, sklíčka a farbiace roztoky. 
Svet, o ktorom snívala od detstva. „Už ako 
dieťa som chcela byť lekárničkou, alebo prí-
rodovedkyňou. Lekárničkou bola totiž moja 
teta a ja som ju v lekárni často navštevovala. 
Veľmi sa mi páčila tá jemná robota s váhami, 
fľaštičkami, miskami, lyžičkami, práškami 
a mastičkami. Vydržala som ju pozorovať 
celé hodiny. Aj preto som sa na Gymnáziu na 
Ulici Červenej armády v Bratislave rozhodla 
pre prírodné vedy a výskumný smer biológia 
– chémia,“ spomína doktorka Klobušická. 
„V druhom ročníku som ako študentka Prí-
rodovedeckej fakulty Univerzity Komenské-
ho začala ako pomocná vedecká sila chodiť 
do laboratória na mikrobiologické oddelenie 
Chemicko-technologickej fakulty SVŠT.“

Mikrobiológia jej učarovala a od 3. roč-
níka Prírodovedeckej fakulty UK sa veno-
vala už len jej štúdiu. Mikrobiológie sa tý-
kala aj jej diplomovka. Žiaľ, už nie jej prvé 
zamestnanie. V roku 1961 dostala povinnú 
umiestenku do konzervární v Leopoldove. 
Ešte v tom istom roku však vyhrala konkurz 
na dvojročný študijný pobyt a následnú in-
ternú ašpirantúru do Slovenskej akadémie 
vied, a tá je odvtedy jej druhým domovom.

Ústav experimentálnej medicíny, po jeho 
reorganizácii Ústav normálnej a patologic-
kej fyziológie a napokon od roku 1969 Ústav 
experimentálnej onkológie SAV, do ktorého 
prešlo z predchádzajúceho pracoviska celé 
jej oddelenie, poskytli mladej vedeckej pra-
covníčke prácu v laboratóriu, po akej túžila. 
Na pôde ÚEO SAV začali s výskumom imu-
nológie nádorov. Najprv pri zvieratách, ne-
skôr, ako sa metodiky zlepšovali, aj u ľudí. 
Ukázalo sa, že imunologické metodiky sú 
skvelým nástrojom pri diagnostike rôznych 
nádorových ochorení.

„Dnes sa nám už metodiky z čias keď sme 
začínali, zdajú veľmi primitívne. V medi-
cínskom aj onkologickom výskume sa toho 
veľa zmenilo. A najlepšie to vidno práve na 
prístrojoch. Naši vedeckí pracovníci sa po-
čas študijných pobytov v zahraničí stretávali 
so špičkovou technikou, naučili sa pracovať 
s najmodernejšími metódami, no po návrate 
domov, nemali na čom pracovať. A keďže fi-
nancie od štátu na nákup modernej techniky 
boli v nedohľadne, rozhodli sa založiť nadá-
ciu, prostredníctvom ktorej by sa získavali 
potrebné financie. Tak vznikla v roku 1993 
pri ÚEO SAV z iniciatívy prof. Juraja Šve-
ca, RNDr. Jozefa Bízika, DrSc. a Ing. Marty 
Grófovej, DrSc., Nadácia Výskum rakoviny. 
Od roku 1996 som jej prezidentkou...“

Aj keď začiatky neboli ľahké – najprv 
bolo treba prelomiť nedôveru verejnosti 
–, dnes možno činnosť nadácie hodnotiť 
ako veľmi úspešnú. Od roku 2000 získala 
1 132 000 eur. „Samozrejme, že sa to odrazi-
lo na úrovni prístrojového vybavenia Ústavu 
experimentálnej onkológie SAV a v koneč-
nom dôsledku aj na presnejšej diagnostike 
nádorov a účinnejšej liečbe, keďže ústav spo-
lupracuje priamo s klinikami. V rokoch 2000 
– 2010 sme zakúpili mnohé drahé prístroje 
za takmer 740 tisíc ,“ hovorí Margita Klo-
bušická a vymenúva najdôležitejšie. Okrem 
už spomínaného prietokového cytometra je 
to napr. genetický analyzátor – sekvenátor, 
ktorý slúži na detekciu mutácií pri dedič-

ných formách rakoviny; pulzná elektroforé-
za, ktorá umožňuje monitorovať stav chro-
mozómov, stanoviť stupeň ich poškodenia 
a opravy na úrovni DNA; WAVE systém na 
skríning mutácií či Real-time PCR, čo je 
prístroj na určovanie prítomnosti génov 
spojených s možným výskytom nádorových 
ochorení, ale i ďalšie prístroje.

Najnovšími prístrojmi, zakúpenými v mi-
nulom roku vďaka spolupráci s Nadáciou 
TESCO, sú Nukleofektor NeonTM Trans-
fection System, ktorý umožňuje hodnotiť 
mechanizmy účinku kľúčových génov na 
bunkové procesy, a pyrosekvenátor Pyro-
Mark Q24, ktorý aktívne pomáha najmä pri 
zisťovaní agresívnych foriem rakoviny prsní-
ka u žien. Pyrosekvenátor v hodnote 68 000 
eur je zatiaľ jediný svojho druhu na Sloven-
sku. „Výhodou tohto prístroja je, že jeho po-
mocou sa dajú vyhodnocovať aj archívne his-
tologické bločky, teda staršie vzorky odobraté 
na histologické vyšetrenie, a určiť či ten alebo 
onen typ ochorenia je, alebo nie je agresívny. 
Tento prístroj – rovnako ako ostatné prístro-
je získané nadáciou – je zároveň dôkazom, že 
finančná pomoc naozaj nie je cieľom, ale v pr-
vom rade prostriedkom nadácie pre pomoc 
ešte stále početnej skupine ľudí postihnutých 
nádorovým ochorením.“ 

Aj preto Nadácia Výskum rakoviny orga-
nizuje každoročne celoštátne verejné zbier-
ky na zakúpenie určitého prístroja, hodnot-
né benefičné koncerty a množstvo ďalších 
akcií. Od roku 2003 je spoluorganizátorom 
akcie Slovenského paralympijského výboru 
„Na kolesách proti rakovine“ i partnerom 
Nadácie TESCO pri úspešnej humanitno-
-športovej akcii „Beh pre život“, ktorá má 
za sebou už 4. ročník. Tohtoročným cieľom 
Nadácie TESCO je získať pre Nadáciu Vý-
skum rakoviny prostriedky na kúpu prístro-
ja pre výskum protinádorovej imunoterapie 
EliSpot Reader System v hodnote 70 000 
eur, ktorý je ideálnym prostriedkom na sle-
dovanie účinnosti liečby a priebehu nádoro-
vého ochorenia. Na prístroji budú pracovať 
vedeckí pracovníci ÚEO SAV.

Zdrojom príjmov nadácie sú aj 2 % z da-
ní, sponzorské príspevky od rôznych firiem 
i aktivity so spoločnosťou Fundraising, kto-
rá sa formou oslovovania fyzických osôb 

prostredníctvom listov angažuje aj v jej me-
ne. K aktivitám nadácie od roku 2007 patrí 
aj Deň výskumu rakoviny, ktorým sa stal 
7. marec, spojený vždy s vedeckým sympó-
ziom, tlačovou konferenciou i rôznymi po-
du jatiami pre verejnosť a najnovšie aj Súťa-
žou mladých onkológov pre stredoškolákov, 
vysokoškolákov a doktorandov. Nadácia 
podporuje aj účasť mladých onkologických 
vedcov na odborných podujatiach a orga-
nizovanie medzinárodných onkologických 
konferencií, ktoré sú zdrojom nových po-
znatkov a nových metodík aj pre našich 
onkológov. Od roku 2000 ich podporila 
sumou takmer 140 tisíc eur.

„Všetkým tým, čo robíme, sa usilujeme do-
stať do povedomia širokej verejnosti význam 
a dôležitosť onkologického výskumu, ale tiež 
aspoň čiastočne odstrániť dôsledky jeho ne-
priaznivého financovania zo strany štátu. Je 
naozaj smutné, že Slovensko stále nemá uce-
lenú koncepciu systematickej podpory vedy 
a výskumu a že slovenská veda viac živorí ako 
žije.“

V auguste 2011 oslávi RNDr. Margita 
Klobušická 72 rokov. Tento rok jej prinie-
sol nielen Cenu SAV za popularizáciu vedy, 
ale aj ocenenie Laureát Ceny Dar roka 2010 
od Slovenskej humanitnej rady. Získala ho 
práve za svoje aktivity v nadácii. Napriek 
svojmu veku stále pracuje vo výskume, ale 
nejaký čas sa už obzerá po svojom nasle-
dovníkovi na prezidentský post. „Nadáciu 
spravuje pod mojím vedením správna rada, 
naše aktivity organizuje manažér a duša 
nadácie Ján Juráš a pomáhajú aj mladí dok-
torandi ústavu. Všetkým patrí veľká vďaka. 
Ale do prezidentského kresla sa z vedeckých 
pracovníkov akosi nikomu nechce. Zrejme pre 
množstvo práce, ktorá je s nadáciou spojené,“ 
hovorí doktorka Klobušická. „No, verím, že 
aj to sa vyrieši. Aj keď si stále neviem pred-
staviť, že zostanem mimo nadácie alebo bez 
môjho výskumu. Najmä ten mi bude veľmi 
chýbať, aj keď to raz musí prísť. Ale keď nie-
kto po mne prevezme prezidentské žezlo, bu-
dem veľmi rada, ak budem môcť byť nadácii 
naďalej nápomocná.“ 

Adela Štrpková | Foto: F. Takáč

MARGITA KLOBUŠIC-
KÁ NA JEDNEJ Z MNO-

HÝCH TLAČOVÝCH 
KONFERENCIÍ KU 

DŇU VÝSKUMU RA-
KOVINY (VĽAVO SEDÍ 

D. ČAPLOVIČ).
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Hovoríme s A. Štrpkovou, ocenenou za celoživotné dielo v oblasti vedeckej žurnalistiky

Z a u j í m a v á ,  k r á s n a  a  v z r u š u j ú c a 
v e d a
Za štvrťstoročie profesionálneho a tri roky 
externého pôsobenia v Československom 
rozhlase v Bratislave a neskôr v Slovenskom 
rozhlase odvysielala Adela Štrpková v mno-
hých reláciách (Teleskop, Cesty vedy, V pra-
covni vedca, Veda a prax, Rádiomaják, Kon-
takty a iné) stovky rozhovorov, reportáží, 
besied, poznámok, komentárov, publicis-
tických pásiem i iných materiálov z rôznych 
vedeckých pracovísk doma i v zahraničí, 
z toho najviac z pracovísk SAV, vrátane de-
siatok profilových relácií, v ktorých pred-
stavila množstvo významných vedeckých 
osobností zo slovenskej i svetovej vedy. Pra-
videlne pripravovala príspevky o slovenskej 
vede aj pre rozhlasové vysielanie v Prahe. 
Ako moderátorka a autorka vedecko-tech-
nických relácií Perspektívy, Hodina nájde-
ného času a Orion popularizovala vedu štyri 
roky externe aj v Čs. televízii. Vo svojich 
príspevkoch a reláciách mapovala nielen 
aktuálne dianie, objavy a udalosti vo vede 
a technike u nás a vo svete, vznik vedec-
kých pracovísk v SAV či vedu na vysokých 
školách, postavenie našich vedcov v spoloč-
nosti, ale spolu s vedcami z Oddelenia vedy 
a techniky HÚ SAV (J. Tibenský, M. Moro-
vicz, O. Pöcz) aj históriu vedy a techniky na 
Slovensku. Aj vďaka nej sú dnes v rozhla-
sovom archíve natrvalo zachované mnohé 
reportáže o slovenskej vede a profily s výpo-
veďami mnohých významných vedcov, ktorí 
utvárali slovenskú vedu a obohacovali vedu 
svetovú. A hoci niekoľko rokov strávila aj 
na tlačovom odbore Sociálnej poisťovne, 
svoju profesionálnu kariéru zavŕšila v Slo-
venskej akadémii vied, kde pracovala a sta-
rala sa o popularizáciu vedy dokonca dva-
krát: prvý raz ako tlačová tajomníčka SAV 
(august 1988 – august 1991) a druhý raz 
ako vedúca Tlačového odboru SAV (2006 
– 2009). Aj z tohto výpočtu je nepochybné, 
že Cena za propagáciu vedy pre príslušníka 
mediálnej komunity, ktorú SAV udelila Mgr. 
Adele Štrpkovej za jej celoživotné dielo 
v oblasti vedeckej žurnalistiky, je v správ-
nych rukách. 

Vede a technike ste sa začali venovať 
ešte počas štúdia žurnalistiky na Filozo-
fickej fakulte UK v roku 1969. U dievčat 
dosť nezvyklá novinárska orientácia. 
Prečo práve veda a technika? 
K vede ma priviedlo viacero momentov. 
V tom čase to bola pre mňa doslova úniková 
oblasť. Tu som sa najlepšie mohla vyhnúť 
písaniu a vysielaniu o vtedajšej politike 
v Československu, ktorá sa po krátkom 
uvoľnení pred augustom 1968 začala znovu 
orientovať smerom na Sovietsky zväz. Pora-

ADELA ŠTRPKOVÁ 
PREBERÁ Z RÚK PROF. 

JAROMÍRA PASTOREKA 
CENU SAV ZA PROPA-
GÁCIU VEDY PRE PRÍ-

SLUŠNÍKA MEDIÁLNEJ 
KOMUNITY.

dili mi to moji pedagógovia doc. Jozef Wei-
ser a Juraj Vereš, ktorí krátko na to, museli 
katedru opustiť. V roku 1969 som ešte ako 
študentka začala na jar pracovať ako redak-
tor-elév v týždenníku SVET, pred augustom 
1968 a po r. 1969 známom ako Svet socia-
lizmu. Na jeseň som však uprednostnila 
možnosť externe pripravovať Zaujímavosti 
z vedy a techniky v Československom rozhla-
se v Bratislave, kde som už mala za sebou 
dva roky intenzívnej spolupráce v rozhla-
sovom Dobrom ráne. Takže mikrofón ani 
rozhlas mi cudzie neboli. Ale pravdou tiež 
je, že vďaka skvelým profesorkám na SVŠ 
na Novohradskej ul. v Bratislave, kde som 
maturovala, sa mojimi najobľúbenejšími 
predmetmi na strednej škole stali predo-
všetkým fyzika a potom biológia a chémia. 
A na univerzite ma mimoriadne oslovili dva 
ďalšie predmety – kybernetika a sociológia, 
ktoré sme mali v piatom ročníku. Hoci eš-
te v prvom sme sa učili, že sú to buržoázne 
pavedy. V každom prípade už v poslednom 
ročníku štúdia som spoznala, že oblasť ve-
dy a techniky je mimoriadne zaujímavá, 
krásna, vzrušujúca a plná dobrodružstiev 
poznávania, ktoré sa priam núkali na novi-
nárske spracovanie. A už vtedy mi bolo jas-
né, že to je oblasť, ktorej sa chcem a budem 
venovať.

Mali ste nejaké osobitne obľúbené témy 
alebo vyhranené smery?
Bolo ich viac a súviseli s úrovňou poznania 
v rokoch, keď som začínala. V roku 1969 
vystúpil prvý človek, americký kozmonaut 
Neil Armstrong, veliteľ Apolla 11, na me-
sačný povrch. Dostalo sa mi cti venovať sa 
tomu v mesačníku SVET – v textoch, výbe-

re fotografií i v príprave celých strán vrá-
tane špeciálnej obálky. Možnože odvtedy 
sa datoval môj záujem o kozmický výskum 
najmä na pôde SAV a nadväzne na to aj 
o astronómiu. V šesťdesiatych a sedemde-
siatych rokoch zažívala nebývalý boom aj 
molekulárna biológia, biochémia, genetic-
ké inžinierstvo či génové manipulácie. Ob-
javy s tým spojené boli pre mňa nesmierne 
pútavé a fascinujúce. A ako také som sa ich 
od roku 1971, už ako rozhlasová redaktor-
ka, snažila prezentovať aj verejnosti. To isté 
však môžem povedať aj o virológii, ktorá 
bola – a vlastne stále ešte je – vo Virologic-
kom ústave SAV na svetovej úrovni. Neraz 
som tu nahrávala s akademikom Dionýzom 
Blaškovičom i inými vedcami. Zaujímal ma 
onkologický výskum, ktorý ponúkal celé 
spektrum rôznych tém. V roku 1977 bol 
práve v Bratislave v Ústave experimentálnej 
onkológii SAV objavený vírus spôsobujúci 
sarkóm pri sliepkach a vtákoch pomenova-
ný B 77, čo znamenalo Bratislava 77, ktorý 
sa u nás i vo svete dodnes používa pri ex-
perimentoch. Mňa a poslucháčov rozhlasu 
o tom informoval akademik Viliam Thurzo.

Možno povedať, že práve medicínsky 
výskum bol dominantou vašej práce? 
Myslím si, že nie, aj keď bol veľmi zaují-
mavý. Medicínsky výskum, rovnako ako 
psychológia alebo sociológia, ponúkal však 
najviac tém, ktoré som mohla otvárať nie-
len v špecializovaných reláciách o vede, ale 
aj v predpoludňajšom magazíne Kontakty, 
ktorý bol určený ženám na materskej dovo-
lenke a seniorom. Mňa však veľmi zaujímalo 
aj životné prostredie, archeológia, fyzika, tá 
najmä, sledovala som vývoj počítačov a ro-
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Unikátny prístroj na Lomnickom štíte 

J e d i n ý  v  E u r ó p e
Dňa 22. júna t. r. uviedli do prevádzky nový koronálny multipolari-
meter (CoMP) na výskum Slnka. Nový prístroj pracuje v observatóriu 
na Lomnickom štíte. Partneri Centra kozmických výskumov: vplyvy 
kozmického počasia – Astronomický ústav SAV, Ústav experimentál-
nej fyziky SAV a Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach – získali zo štruk-
turálnych fondov Európskej únie prístroj v hodnote 625 256 eur, kto-
rý umožňuje merať magnetické a rýchlostné polia slnečnej koróny.

Ide o unikátne zariadenie, jediné v Európe a jedno z dvoch na sve-
te. Nový koronálny multipolarimeter dodala pre Slovensko inštitúcia 
University Corporation for Atmospheric Research, Boulder, USA. 
Jadrom celého prístroja je preladiteľný filter, ktorý prepúšťa iba úz-
ku vybranú časť elektromagnetického žiarenia a meria jeho polari-
záciu, čo je základom výpočtu indukcie magnetického poľa koróny. 
Koronálny multipolarimeter je vybavený dvojicou hi-tech CMOS ka-
mier na záznam obrazu, ktoré majú minimálny tepelný šum.

Na oficiálnom uvedení CoMP-u do používania sa zúčastnili pred-
stavitelia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR – štátny 
tajomník Jaroslav Ivančo a generálna riaditeľka Agentúry pre štruk-

botiky, častým hosťom som bola napríklad 
v Ústave technickej kybernetiky SAV a spolu 
s historikmi zo SAV som mapovala napríklad 
aj dejiny vedy a techniky na Slovensku. Ve-
novala som sa tiež elektronike, ktorú som 
dostala ako oblasť príkazom začiatkom 
osemdesiatych rokov. Ale keď som sa s ňou 
bližšie zoznámila, fascinovala ma. Bola to-
tiž spojená s neuveriteľnými a vtedy priam 
zázračnými technickými novinkami. Pamä-
tám si, ako som z Medzinárodného veľtrhu 
Invex pripravovala reportáže napr. o telefa-
xe, nových stolných osobných počítačoch, 
prvých kompakt diskoch, CD prehrávačoch, 
ale aj reportáže z Bratislavy o prvom počíta-
čovom tomografe u nás a iných technických 
zázrakoch v praxi. Najradšej som však pri-
pravovala monotematické profilové relácie, 
v ktorých som predstavovala nejaké význam-
né vedecké objavy a najmä osobnosti vedy. 
Stretnutia s mnohými, už aj nežijúcimi, ako 
napr. s akademikmi Štefanom Schwarzom, 
Jozefom Čabelkom, Dionýzom Blaškovičom 
a inými významnými vedcami, sú nezabud-
nuteľné. Vďaka rozhlasovému archívu sú 
však ich hlasy, ich rozprávanie, dodnes za-
chované.

A obľúbené žánre?
Predovšetkým reportáž, zvuky, akcia a tiež 
rôzne analýzy, krátke fíčre, portréty osob-
ností a samozrejme rozhovory a najmä 
besedy naživo. Tie najmä, pretože pri nich 
bola pred rokom 1989 najväčšia istota, že 
mi nikto z nadriadených nič nevystrihne 
len preto, že môj hosť povedal niečo, čo by 
sa niekomu, napr. na ÚV, nemuselo páčiť 
alebo bolo politicky nevhodné. Žiaľ, pri na-
hrávkach sa to neraz stávalo.

Mnohí novinári majú s vedcami neraz 
problém. Vraj sa vyjadrujú príliš 

odborne a nezrozumiteľne. Často je 
to dôvod, prečo sa namiesto väčšieho 
článku dostane o určitom, možno aj 
zaujímavom probléme do novín iba 
krátka správa alebo aj nič. Ako ste vy 
riešili tento problém? Najmä ak išlo 
naozaj o nejakú ťažkú tému...
Mne bolo v podstate jedno, o čom idem 
nahrávať. Vo všetkom som sa snažila nájsť 
vždy nejaký zaujímavý moment. Mojím 
cieľom i snahou vždy bolo, aby relácia či 
príspevok zaujali a aby to pre poslucháčov 
bolo rovnako zaujímavé ako pre mňa a aby 
to bolo vždy stráviteľné a zrozumiteľné. 
Niekedy to z mojej strany chcelo väčšiu prí-
pravu, inokedy väčšiu trpezlivosť. Ale vždy 
sa dal každý vedec napokon doviesť tam, 
kde to rozhlasová relácia potrebovala. Totiž 
k pútavému a zrozumiteľnému vyjadreniu. 
Mňa vedecké poznanie fascinovalo ako ta-
ké, vždy som chcela preniknúť pod povrch 
problému. Nestačilo mi nahrať a postrihať, 
aby som niečo odvysielala. Vždy som chcela 
zachytiť to, čo bolo na tom-ktorom výskume 
fascinujúce. To dobrodružstvo poznania ta-
ké príznačné nielen pre vedu a vedcov, ale 
aj pre novinára, pokiaľ ním naozaj je. A po-
tom ho sprostredkovať čo najzaujímavejšie, 
čo najzrozumiteľnejšie poslucháčovi, resp. 
divákovi.

Vy ste sa však v rozhlase venovali 
aj kultúre, konkrétne v kultúrnom 
magazíne Zrkadlenie, ktorý ste viac ako 
šesť rokov pripravovali aj moderovali. 
Zrkadlenie vzniklo pred 20 rokmi na jeseň 
1991. Po štvorročnom pobyte mimo rozhla-
su vo funkcii tlačovej tajomníčky pre oblasť 
vedy a techniky, z čoho som tri roky strávila 
priamo v SAV, som sa v auguste 1991 vrá-
tila do Slovenského rozhlasu k živým mo-
derovaným reláciám Kontakty, Dobrý deň 

z Bratislavy, čo bol trojhodinový magazín 
vysielaný naživo v rámci celého Českoslo-
venska, a od jesene som sa stala aj jednou 
z troch moderátoriek vtedy novej relácie 
Zrkadlenie, ktorú som vysielala popri Kon-
taktoch s podtitulom „magazín zo sveta ve-
dy a techniky“. Ako novinárka som sa síce 
kultúrou nikdy predtým nezaoberala, ale 
vždy mi bola veľmi blízka. Najmä literatú-
ra a výtvarné umenie. Čiže témy, ktoré mali 
v Zrkadlení stále miesto. Rovnako ako archi-
tektúra, ktorej som sa už predtým venovala 
aj v mojich vedecko-technických reláciách. 
A literárna veda, jazykoveda, hudobná a di-
vadelná veda, história a umenoveda – tie 
všetky sú súčasťou kultúry v užšom zmysle 
slova. Takže logicky ich predstavitelia, naj-
častejšie vedci zo SAV, mali čo povedať aj 
v magazíne o kultúre. Hoci podľa mňa je ce-
lá veda súčasťou kultúry. Aj keď v mnohých 
oblastiach v tom širšom zmysle slova. 

Ako vnímate Cenu SAV?
Samozrejme, že ma teší a veľmi si ju vážim. 
Cena SAV za popularizáciu vedy je vždy 
dobrou príležitosťou pripomenúť dôležitosť 
vedy a jej popularizácie v spoločnosti, vo 
verejnosti. Ľudia by mali vede viac rozu-
mieť. Preto o nej treba hovoriť a stále o nej 
písať. Preto ju treba popularizovať. Kedysi 
v redakcii Vedy a techniky mi nad stolom 
medzi výrokmi o vede visel aj jeden dlhší 
výrok Alberta Einsteina, v ktorom som mala 
červenou zvýraznené slová: „Veda... je plo-
dom ľudského ducha“. Tak vnímam vedu aj 
ja. A som naozaj rada, že som mala možnosť 
či už ako redaktorka alebo ako pracovníčka 
SAV byť s vedou a vedcami dlhé roky v pria-
mom kontakte a robiť to, čo bolo mojím ko-
níčkom.

Pripravil: E. B. | Foto: Vladimír Šmihula

turálne fondy EÚ Alexandra Drgová, ďalej rektor Univerzity P. J. Ša-
fárika v Košiciach Ladislav Mirossay, riaditeľ Astronomického ústavu 
SAV Aleš Kučera, vedúci projektu Ján Svoreň, zástupcovia partnerov 
Karel Kudela a Štefan Parimucha i reprezentanti médií.
A. Kučera, J. Svoreň, J. Rybák | AsÚ SAV

A TU JE NOVÝ PRÍSTROJ OBSERVATÓRIA NA LOMNICKOM ŠTÍTE V PLNEJ KRÁSE...
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ŠTEFAN LUBY P o s l e d n á  v e č e r a  v  A m s t e r d a m e
a l e b o  a k o  n á s  g l o b a l i z á c i a  p r i p r a v u j e 
o  i l ú z i e
Na stole je čerstvý chlieb a víno. Ako vtedy 
pred už takmer dvetisíc rokmi v Jeruzaleme. 
V strede sedí Jüri Engelbrecht, prezident All 
European Academies, združenia európskych 
akadémii vied, ktoré má už vyše päťdesiat 
členov a za sebou dve desaťročia aktivít. 
Pomohlo akadémiám v transformujúcich sa 
krajinách východnej a strednej Európy v kon-
solidovaní ich postavenia. Okolo prezidenta 
sa v amsterdamskej reštaurácii Zahradný 
dom usadilo šesť „učeníkov“ a dve „učeníč-
ky“. Je to Rada ALLEA, ktorá sa v Amsterda-
me stretla na svojom polročnom zasadnutí.

Mesto je sídlom združenia a jeho hostite-
ľom je v ostatných rokoch Kráľovská holand-
ská akadémia vied. Poskytuje mu zadarmo 
miestnosti, platy pre dvoch administrátorov, 
kryje prevádzkové náklady. Holandsko je 
bohatá krajina, presnejšie kráľovstvo. Ján 
Smrek o kráľovnej a holandskom bohatstve 
vo svojej básni Holandia napísal

– Viem, vaša kráľovná je
zázračný ženský tvor, 
môže si diamantmi 
vydláždiť celý dvor.

Jej ríša nemá ani
pol tucta chudákov, 
tu rastú tulipány 
namiesto zemiakov.

Bohatá je aj akadémia. Presnejšie – bola 
bohatá donedávna. Ešte sa k tomu vrátim.

Začínajú nám nosiť aj inú potravu, napr. 
plody mora, ktoré Leonardo da Vinci do svo-
jej slávnej maľby nezakomponoval. Zhmot-
ňujúca sa vidina večere vyvoláva družnú 
debatu. O čom môžu hovoriť matematik, fy-
zik, historik, profesor starých jazykov, lekár 
a ďalšie heterogénne zvolené profesie? Sa-
mozrejme o globalizácii a ekonomickej krí-
ze. Napr. o outsourcingu. Reštaurácie v Am-
sterdame ponúkajú čerstvé morské raky. 
Slovo čerstvé má svoj marketingový náboj. 
Treba však vedieť, poznamenáva Holanďan 
Ed North, že keď ich v Severnom mori vylo-
via, vozia ich chladiace kamióny do Maroka 
a Tuniska. Tam ich slabo platené robotníčky 
olúpu a potom sa zase vezú domov na sever, 
aby sa konečne stali súčasťou potravinového 
reťazca. Biodegradovateľné šupiny ostávajú 
v severnej Afrike, dodávam ja. Írka po mo-
jej pravici tvrdí, že u nich sa uloví veľa rýb, 
ktoré vykúpia známe nórske firmy a ako pra-
vý nórsky produkt ich exportujú do celého 
sveta. Ale Írsko nedodáva svetu iba „nórske“ 
ryby, ale aj írskych učiteľov angličtiny. Prečo 
nie, veď írsky prízvuk nemajú. Írčina bojuje 
o prežitie. Buďme pyšní na náš slovenský prí-

zvuk v angličtine, aspoň kým nie sme auten-
ticky bilingválni.

Keďže v Holandsku sa víno neprodukuje, 
pijeme niečo z importu zo Slovinska. Mohlo 
by to byť víno z Univerzity Maribor, medituje 
administratívny riaditeľ ALLEA R. Klein, kto-
rý tam nedávno bol. Univerzita nadobudla 
vinice a vytvorila na produkciu vína spin off 
firmu. Musí ísť ostatným európskym univer-
zitám v inováciách a transfere technológií 
vzorom. Veď donedávna mali Slovinci eu-
rópskeho komisára pre výskum a vývoj, kto-
rý o tom zasvätene a veľa rozprával.

Ale globalizácia nie je výmysel 20. storo-
čia. Začala tu na severe Európy, kde sa zro-
dila Hanza. Mestá ako Amsterdam, Brémy, 
Hamburg zbohatli na obchode, finančníctve 
a moreplavbe. Amsterdam aj na brúsení dia-
mantov. Stavebné pozemky mali cenu zlata, 
a preto názov našej reštaurácie je dnes fik-
cia. Mať v strede Amsterdamu záhradu je už 
vylúčené. Ani na ulice neostalo veľa miesta. 
V doprave pomáhajú amsterdamské kaná-
ly. Pozdĺž nich už v 16. – 17. storočí vyrástli 
troj- až štvorposchodové domy, ktoré majú 
v štíte upevnenú kladku. Pomocou kladky sa 
do podkrovia vyťahovalo obilie a iné zásoby, 
lebo pivnice v týchto „Benátkach severu“ ne-
majú. V podkroviach, v komôrkach za 300 
eur mesačne, bývajú dnes študenti. Ubytova-
nie si hradia zo štátnej pôžičky. Keď urobia 
skúšky, nemusia ju vrátiť.

Amsterdamské domy sú úzke. Keď som 
sa raz podľa návodu viezol zo stanice do ho-
tela električkou a vystúpil na odporúčanej 
zastávke, zistil som, že stojím pred domom 
č. 89 a hotel má číslo 49. Asi som sa pomý-
lil, hovorím si otrávene. Ale nie! Do hotela 
to bolo iba 150 metrov, toľko zabrali fasády 
dvadsiatich v priemere šesť-sedem metrov 
širokých, či skôr úzkych, domov.

Ja bych tu v Amsterdame
vydržal storočie,
ružové Holanďanky
brával bych v náručie.

Ženy si v paráde tu
chodia jak pávice,
pre všetky svadby sveta 
chystajú kytice

– pokračuje básnik. Má dojem, že na 
uchopenie génia loci potrebuje veľa času. 
Mne v ére informatizácie na to stačilo nie-
koľko dvoj-trojdňových návštev. Informácie 
sa na návštevníka sypú z internetu, hotelo-
vej televízie, množstva prospektov. Sú na 
nich krásne tulipány – tie sa Holanďanom 
daria. My sme dobrí v plesnivcoch. Ale na 
pochopenie atmosféry treba predsa len 
vyjsť do ulíc či uličiek, lemujúcich kanály. 
Panuje tu atmosféra šetrnosti. Presvedčí-
te sa o nej nahliadnutím do izieb a kuchýň 
prízemných bytov, lebo záclony sú zriedka-
vosťou. Holandská šetrnosť prekoná svoju 
povestnú škótsku sokyňu. V Nemecku som 
pracoval v oddelení holandského profesora, 
ktorý si dal okolo obeda uvariť úradnú kávu 
a potom sa zamkol. Čo tam robieva? „Vy-
tiahne si z tašky chlebík so syrom a zapíja 
ho tou kávou,“ klebetí sekretárka. Pohonné 
hmoty tu šetria bicykle. Autá sa pohybujú 
pomalšie ako bicykle, zobrať si taxík odpo-
rúčam iba tomu, kto ma veľa času a batožín.

Na prechádzky po meste býva po roko-
vaniach Rady ALLEA dosť času. Rokovania 
sú svižné. Naša administratíva síce pred ro-
kovaním vystaví na webovej stránke ALLEA 
dvesto strán dokumentov, ale vypracuje aj 
koncízny súbor abstraktov a ku každému 
odporúčanie, čo má rada urobiť – doku-
ment schváliť, nesúhlasiť alebo odročiť, 
pretože nateraz ešte problém nepochopila. 
Až ho pochopíme, uzavrieme ho elektronic-
ky per rollam. Takto administratíva ovláda 
v ére počítačov svet. Ale aj tých abstraktov 
je 33 strán, poznamenáva ktosi. „No to azda 
nie je až tak veľa?!“ – sťahuje prísne obočie 
prezident Engelbrecht.

Takto harmonicky si ALLEA plní svoj 
program a plnila by si ho aj ďalej, keby nebo-
lo celosvetovej ekonomickej krízy, čo je tiež 

HISTORICKÉ DOMY V AMSTERDAME POPRI KANÁLI. KRÁĽOVSKÝ PALÁC A NÁRODNÝ MONUMENT.
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Prvá syntetická práca o slovenských dejinách v anglickom jazyku

K ľ ú č o v é  b o d y  h i s t ó r i e

EDITORI PROF. MIKULÁŠ TEICH (VĽAVO) A DUŠAN KOVÁČ.

V Kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV, v Bratislave pred-
stavili 16. júna 2011 knihu Slovakia in History. Kolektív autorov 
Historického ústavu SAV v spolupráci s tromi zahraničnými autor-
mi a dvoma zahraničnými editormi pripravil túto publikáciu pre 
prestížne vedecké vydavateľstvo Cambridge University Press. Vo 
forme samostatných kapitol podáva dielo fundovaný, prameňmi 
a literatúrou podložený pohľad na kľúčové otázky slovenských de-
jín od stredoveku až po rok 1989.

Publikácia predstavuje prvú syntetickú prácu o slovenských 
dejinách v anglickom jazyku napísanú prevažne slovenskými au-
tormi. Vychádza tak v ústrety požiadavkám svetovej akademickej 

obce, ktorej doteraz chýbalo dielo o slovenských dejinách založené 
na odbornej argumentácii a znalosti prameňov. Fakt, že kniha vyš-
la v renomovanom vydavateľstve Cambridge University Press, za-
bezpečuje jej rýchle rozšírenie vo všetkých významných vedeckých 
a univerzitných knižniciach na celom svete.

Editormi sú Mikuláš Teich (Robinson College, Cambridge), Du-
šan Kováč (Historický ústav SAV), Martin D. Brown (Richmond: 
The American International University in London). Ako povedal D. 
Kováč, kniha Slovakia in History vznikla na základe návrhu prof. 
M. Teicha po vydaní knihy Bohemia in History. Nešlo o sústavný vý-
klad dejín Slovenska, ale už v koncepcii knihy sa vytýčili kľúčové 
body slovenských dejín, o ktorých autori napísali esej. Problémom 
bolo získanie súhlasu vydavateľa Cambridge University Press, čo 
sa nakoniec podarilo.

Prof. M. Teich, druhý editor, pripomenul, že spolu  D. Kováčom 
začali rokovania s vydavateľstvom Cambridge University Press už 
v roku 1999. Rokovanie neboli ľahké najmä preto, že anonymní 
posudzovatelia návrhu boli skeptickí a dokonca varovali naklada-
teľstvo pred riskantným projektom. Námietky sa však podarilo pre-
konať a nakladateľstvo návrh prijalo. To, že dielo vyšlo až v roku 
2011, naznačuje problémy, predovšetkým v oblasti prekladu textov 
do angličtiny. Východiskom bolo prizvanie tretieho editora, docen-
ta bohemistiky a slovakistiky Martina D. Browna, ktorý vniesol do 
prípravy publikácie viac dynamiky.

Ferdinand Tisovič | Foto autor

globalizačný vynález. Keby chodil po uliciach 
Amsterdamu Ján Smrek dnes, videl by, že pol 
tucta chudákov je údaj prekonaný o mnoho 
rádov. Samozrejme, sociálne slabšie vrstvy sa 
grupujú najmä z imigrantov, taxikári sú tmav-
šej pleti, čističi mesta tiež. Majú prísny zákaz 
pozmetať smeti do kanálov. Aj ho dodržujú, 
lebo svet je dnes monitorovaný kamerami.

...A tak sa stalo, že Holandská kráľovská 
akadémia dala ALLEA výpoveď. Rada AL-
LEA navrhla členským akadémiám, aby sa 
na činnosť centrály poskladali formou člen-
ských príspevkov, čo sa v čase krízy ukázalo 
problematické. Akadémie, ktoré boli dovte-
dy s činnosťou ALLEA úplne spokojné, zača-
li na nej hľadať chyby a klásť si podmienky. 
Prisľúbené príspevky dosiahli iba polovicu 
toho, čo poskytuje v tomto roku ešte sama 
holandská akadémia. Dalo by sa to riešiť 
presťahovaním administratívy z drahého 
Amsterdamu do lacnejšej krajiny, napr. na 
Slovensko, ale toto rozhodnutie si súčasný 
prezident i viceprezident Nicholas Mann na 
seba nevzali, lebo by museli pripraviť o za-
mestnanie aj administratívnych pracovní-
kov a začínať na staré kolená od piky. Podali 
demisiu, a preto má táto črta nadpis posled-
ná večera. Ale nebudú ukrižovaní. To hrozí 
skôr novému prezidentovi, ktorého teraz 
hľadá nominačný výbor.

Budúcnosť ALLEA je preto tiež predme-
tom diskusie pri tejto symbolickej poslednej 
večeri. Lenže budúcnosť, ako to obvykle bý-
va, je nejasná. Dynamika zložitej Európy je 

ťažko prognózovateľná. Zasahuje do nej vše-
ličo, napríklad aj šport. Holanďanom sa po 
majstrovstvách sveta vo futbale 2010 údajne 
lepšie obchoduje v Afrike, lebo ich mužstvo 
vyradilo Uruguaj, ktorá zase vyradila posled-
ného afrického účastníka – Ghanu.

Nevyhneme sa debate o budúcnosti Gréc-
ka. Ed North sa pýta, ako Slovensko dnes 
reflektuje svoje integrované postavenie. Bol 
u nás 1. mája 2004, keď sme do únie vstupo-
vali a vládla tu eufória. A na všeobecné pre-
kvapenie malé Slovensko, ktoré donedávna 
sedelo v únii s rukami za chrbtom, sa stalo 
rebelom a „váľa“ záchranný val. V rámci zá-
bavy dávam k dobru svoj ekonomický model 
záchrany Grécka. Keďže z eurozóny ho vy-
povedať nemožno, nech z nej vystúpia všetci 
ostatní a prejdú na drachmu. Grécko euro 
zdevalvuje, zlepší si turistický ruch a eko-
nomickú bilanciu, euro spevnie a potom nás 
všetkých do Eurozóny zase prijme.

Uvidíme, ako sa podarí ALLEA zreor-
ganizovať. Zaniknúť by nemala. Európske 
univerzity sú aj teraz lepšie organizova-
né ako akadémie. Ak sa to nepodarí, mne 
Holanďanky chýbať nebudú. Nie sú veľmi 
srdečné. Skôr hrdé, ale celkom iste nie ru-
žové. Z tejto farby vyrastajú rýchlo, aj keď 
severné národy majú menej pigmentu. Sú 
bledé a neskôr sa sfarbujú do žlta, lebo je 
tu vysoký priemerný vek. Na penziu vzniká 
nárok v 67. roku života a možno sa to ešte 
zvýši. Čaká to aj nás, len by sa okolo toho 
nemusel robiť taký cirkus.

Možno mi bude chýbať atmosféra Am-
sterdamu. Šumenie vody v kanáloch, staré 
kostoly, Rembrandtove obrazy a reštaurá-
cie, v ktorých sa sedí nahusto ako v lietadle. 
Ale dá sa s tým vyrovnať. Vyrovnal sa aj 
omnoho senzitívnejší slovenský básnik:

Lež svet je príliš veľký
a ja, žiaľ, musím ísť.
Kráľovnej však raz pošlem
pekný a dlhý list.

Apríl 2011

Foto archív autora

DOM GENIÁL-
NEHO HOLAND-
SKÉHO MALIARA 

REMBRANDTA
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Sinológ M. Gálik o prvom Svetovom kultúrnom fóre v Číne

S v á r  e k o n ó m i e ,  p o l i t i k y 
a  d u c h o v n a
PhDr. Marián Gálik, DrSc., z Ústavu orien-
talistiky SAV sa 18. a 19. mája 2011 zúčast-
nil na prvej konferencii Svetového kultúr-
neho fóra na jazere Tchaj-chu v ČĽR. Nášho 
popredného sinológa sme sa opýtali:

Čo sa skrýva pod názvom Svetové 
kultúrne fórum?
Svetové kultúrne fórum vzniklo v roku 
2007 a jeho cieľom je zjednotiť úsilie všet-
kých štátov a národov sveta pri vytváraní 
kultúry, ktorá by vyhovovala potrebám 
dnešnej doby všeobecnej globalizácie. Číne, 
ako druhej svetovej ekonomickej mocnosti, 
ide o vývoz čínskej kultúry do krajín, v kto-
rých je ešte málo známa alebo v ktorých sa 
doteraz nepresadila. Toto úsilie sa začalo 
pred niekoľkými rokmi zakladaním Konfu-
ciových inštitútov po celom svete. Je ich už 
vyše štyristo... Konferencia mala pôvodne 
byť už vlani s vyše 1000 účastníkmi, potom 
tohto roku za prítomnosti 500 účastníkov, 
nakoniec sa na nej podľa oficiálnych údajov 
zúčastnilo 42 zahraničných a 277 domácich 
delegátov. Keďže zahraniční delegáti po-
chádzali iba z 30 krajín celého sveta, ozna-
čenie konferencie ako svetovej sa javí ako 
diskutabilné. Nedá sa však spochybniť jej 
význam v budúcnosti.

O čom sa na konferencii rokovalo?
Hlavná téma konferencie – Dialóg a spolu-
práca v úsilí o svetovú harmóniu a spoločný 
vývin – položila dôraz na kultúru, jej his-
torické pozadie, filozofické, náboženské, 
etické problémy minulosti i prítomnosti. 
Ekonómia a politika sa v Číne pokladajú 
väčšmi ako inde za súčasť kultúry a obidve 
odvetvia sa na tejto konferencii prejavili: 
ekonómia v podobe prednesených príspev-

kov, politika zasa na čínskych účastníkoch. 
Niektorí delegáti patrili totiž k najvyšším 
zložkám Komunistickej strany Číny.
Čínske Svetové kultúrne fórum je nevládna 
a národná organizácia, ktorá je v pozornos-
ti vedúcich činiteľov čínskej ústrednej vlády, 
propagačného oddelenia ÚV KS Číny, fe-
derácie čínskych literárnych a umeleckých 
zväzov, lokálnych vlád a veľkých podnika-
teľských korporácií. Viac pozornosti, ako 
býva na kultúrnej konferencii zvykom, sa 
venovalo ekonomickým problémom. Nie-
komu by sa mohlo zdať, že organizátorom 
išlo viac o ekonómiu ako o kultúru – v tom 
zmysle slova, ako sa chápe v našom priesto-
re. V čínskych súvislostiach s najrýchlejšie, 
a zdá sa, že aj najúspešnejšie sa vyvíjajúcou 
svetovou ekonomikou dneška a blízkej bu-
dúcnosti sa to dá pochopiť.

Spomínali ste skromnú zahraničnú 
účasť...
V tomto zmysle konferencia splnila svoj účel 
len čiastočne. Zo zahraničných politikov sa 
na niekoľko minút objavil pakistanský pre-
miér Yousuf Rasa Gilani so svojím sprievo-
dom, aby vyjadril svoj obdiv k priateľstvu 
medzi oboma krajinami „za každého poča-
sia“. Čínske úsilia v tejto oblasti prišiel pod-
poriť „otec eura“ Robert A. Mundell, nositeľ 
Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 1999. 
Bol mimochodom jediným americkým ved-
com na konferencii.

Čo by ste označili za pozitíva rokovania?
Vynikajúcu prednášku mal prof. Li Yining 
z Pekinskej univerzity: plnú narážok na 
klasické čínske texty a vyzývajúcu k ná-
vratu k sunjatsenovským ekonomickým 
princípom „ľudového blaha“, k renovácii 

ideológie, k ekologickej obnove a k „pesto-
vaniu správnych názorov a k duchovným 
motiváciám“. Podobne aj iní účastníci volali 
po obnove etických zásad v ekonomickom 
živote tak v Číne, ako aj v ostatnom svete. 
Ekonomickým problémom bola venovaná 
záverečná plenárna a dve ďalšie čiastkové 
sekcie: jedna sa týkala globálnej finančnej 
krízy z pohľadu kultúry a etiky a druhá bu-
dovania ekologickej civilizácie s dôrazom 
na rovnosť, spravodlivosť a zdravý vývin 
ľudstva. Súčasne prebiehajúce tri čiastkové 
sekcie sa týkali rôznych aspektov minulých 
i dnešných civilizácií. Prvá z nich sa nazýva-
la Historické výdobytky a skutočné hodnoty 
rozličných civilizácií. Marietta Stepanianc 
z Moskvy v nej hovorila o „ázijskom scenári“, 
podľa ktorého sa bude vyvíjať svet v 21. sto-
ročí, pričom nezabudla pripomenúť, že eko-
nomická a vojenská prevaha nebude stačiť 
a že etické a iné kultúrne hodnoty, napr. tra-
dičné čínske myšlienky spoločenskej harmó-
nie a indickej „soft power“, budú rovnako 
dôležité. Iný zaujímavý referát predniesol 
Yersu Kim zo Soulu, podľa ktorého svetová 
kultúra, aby prežila a prosperovala, musí 
sa neustále obnovovať a meniť podľa novo-
vzniknutých situácií. Ding Yifan z Pekingu 
priznal, že Čína pred a po tzv. kultúrnej re-
volúcií (1966 – 1976) prijala a adaptovala 
do svojho kultúrneho vývinu mnoho zlého, 
zároveň však tvrdil, že Západ sa aj teraz na-
chádza v období studenej vojny a nechápe 
Čínu, keď ju obviňuje, že habká medzi „tota-
litou a demokraciou“. Druhá – dvojčasťová – 
sekcia sa venovala vzťahu čínskej civilizácie 
a svetových civilizácií. V tretej sekcii, nazva-
nej Rôznosť civilizácií a zveľaďovanie ľudskej 
civilizácie, sa viac pozornosti venovalo nábo-
ženským problémom. Tie by nemali viesť ku 

MARIÁN GÁLIK (DRUHÝ ZĽAVA) V ÚLOHE MODERÁTORA JEDNEJ ZO SEKCIÍ SVETOVÉHO KULTÚRNEHO FÓRA.
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V Košiciach predstavili Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum

K u  k o r e ň o m  p r o b l é m u
Pokrokové metódy regeneračnej medicíny už budú mať špičkové 
podmienky aj na Slovensku. Prispeje k tomu tiež Centrum exce-
lentnosti pre neuroregeneračný výskum – NEUREG v Košiciach. 
Košickým novinárom ho na tlačovej konferencii v prvý júnový deň 
predstavili za prijímateľa – Neurobiologický ústav SAV v Košiciach 
(bude sa venovať experimentálnej regeneračnej medicíne) – MVDr. 
Ivo Vanický, CSc., projektový manažér, a za partnerov MVDr. Ján 
Rosocha, CSc., prednosta Tkanivovej banky Lekárskej fakulty UPJŠ 
(klinická regeneračná medicína) a doc. RNDr. Peter Javorský, 
DrSc., zástupca riaditeľa Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat 
SAV (experimentálna fyziológia). Prítomná bola aj Ing. Ivona Ko-
váčová, manažérka pre projekty štrukturálnych fondov na Neuro-
biologickom ústave SAV.

Ochorenia nervového systému patria na Slovensku medzi naj-
závažnejšie. Cievne mozgové príhody sú treťou najčastejšou príči-
nou smrti. Náklady na liečbu ochorení mozgu podľa údajov WTO 
predstavujú viac ako tretinu výdavkov v zdravotníctve. Žiaľ, v drvi-
vej väčšine prípadov sa liečia len symptómy, nie príčiny problémov. 
Pomôcť môže regeneračná medicína, rýchlo sa rozvíjajúci vedný 
odbor, ktorého význam neustále rastie. Vytvára totiž živé funkčné 
tkanivá, ktoré dokážu nahradiť alebo opraviť tkanivovú či orgáno-
vú funkciu stratenú v dôsledku choroby, poškodenia, vrodených 
chýb alebo veku.

Centrum excelentnosti NEUREG združí excelentné pracoviská 
v regióne, čím sa vytvorí monotematické centrum, ktoré sa bu-
de venovať výskumu a predklinickému testovaniu progresívnych 
možností liečby poškodenia mozgu a miechy. Naskytne sa tak 
možnosť poskytnúť pacientom najmodernejšie liečebné postupy, 
ktoré dokážu v mnohých prípadoch zachrániť ľudský život. Cie-
ľom NEUREG-u je vývoj aj aplikácia najnovších poznatkov v oblasti 
kmeňových buniek. Tie po podaní pacientovi dokážu regenerovať 
tkanivá a ich funkcie, a to dokonca aj v prípade mozgu a miechy. 
Slovensko má pritom v oblasti transplantácií embryonálneho moz-
gového tkaniva silné postavenie. Viaceré úspešné experimenty má 
za sebou Neurobiologický ústav SAV, ktorý je aj hlavným prijíma-
teľom grantu zo štrukturálnych fondov EÚ v sume 3 815 753 eur. 
„Verím, že projekt NEUREG bude významným stimulom pre vedu 
v Košiciach a rozvoj neuroregeneračnej medicíny. Len na ilustráciu 

– táto suma je takmer štvornásobkom celoročného rozpočtu nášho 
pracoviska,“ uviedol I. Vanický. Väčšina prostriedkov z grantu sa 
bude investovať do prístrojov, časť do nákupu spotrebného materi-
álu, ako napríklad chemikálií či reagencií.

V Košiciach sú výborné podmienky na ďalší úspešný rozvoj re-
generačnej medicíny. Na Lekárskej fakulte UPJŠ a v Univerzitnej 
nemocnici Louisa Pasteura sa vykonali prvé veľmi úspešné experi-
mentálne liečebné postupy pri rozsiahlych poškodeniach kostí a kĺ-
bov s použitím autológnych buniek a darcovských transplantátov. 
V rámci UN L. Pasteura pomôžu investície z Operačného programu 
Výskum a vývoj a Operačného programu Zdravotníctvo vybudovať 
zariadenia na predklinický výskum v oblasti regenerácie tkanív 
a jednotku na produkciu buniek a tkanív pre transplantačné účely. 
„Našou úlohou je školiť medikov, lekárov, osvetľovať javy a uvá-
dzať regeneračnú medicínu do praxe. Táto terapiu sa používa vo 
svete čoraz viac. Súčasná medicína lieči draho, lebo lieči symptó-
my. Regeneračná medicína odstraňuje problém. Aj keď je teda táto 
medicína drahá, vždy je výhodnejšia ako jednorazová investícia, 
ako dlhoročná liečba príznakov,“ povedal prednosta Tkanivovej 
banky Lekárskej fakulty UPJŠ J. Rosocha.

Do projektu sa zapojil aj Ústav fyziológie hospodárskych zvierat 
SAV. „Našou hlavnou úlohou je štúdium expresie génov v tkani-
vách na úrovni RNA a vybudovanie laboratória na štúdium RNA,“ 
vysvetlil zástupca riaditeľa ústavu doc. P. Javorský.

Po dobudovaní, vybavení a validácii priestorov Centra excelent-
nosti NEUREG sa vytvoria nevyhnutné predpoklady na jeho zapo-
jenie sa do európskych a amerických projektov v oblasti regenerá-
cie tkanív, orgánov a bunkových systémov. Zoskupenie pracovísk 
na využitie regeneračnej medicíny bude stimulom pre ďalší rozvoj 
výskumu v regióne s vysokou koncentráciou vysokých škôl s biolo-
gickým a medicínskym zameraním. Centrum excelentnosti sa po 
stránke vybavenia pre oblasť prípravy buniek stane plne kompati-
bilné s najlepšími svetovými pracoviskami vykonávajúcimi výskum 
v oblasti regeneračnej medicíny a bunkovej terapie. Výsledkom bu-
de zníženie nákladov na liečbu s trvácnejším liečebným efektom 
pre pacienta.

Katarína Čižmáriková

konfrontácii, ale k zmierneniu nedorozume-
ní a vzájomnému pochopeniu. Medzinábo-
ženský dialóg by sa mal viesť v sekulárnom 
rámci a usilovať sa o spravodlivosť, demok-
raciu a rozvoj ľudských schopností. K týmto 
snahám sa pridal aj Xing Yun, jeden z naj-
významnejších budhistov súčasnosti a zá-
roveň jediný obyvateľ ostrovného Taiwanu 
prítomný na konferencii.

S čím ste prišli na konferenciu 
vy osobne?
Spolu s prof. Fang Kelim z Čínskej akadé-
mie spoločenských vied som bol „moderá-
torom“ rokovania druhej čiastkovej sekcie. 
Okrem toho som predniesol referát na tému 
„O medzifilozofickom dialógu Východ – Zá-
pad v období globalizácie“, v ktorom som na-
značil, že filozofi z Čínskej ľudovej republi-
ky sa málo podieľajú na diskusiách z oblasti 
komparatívnej filozofie a nezúčastňujú sa 
na vytváraní jej vhodnej teórie.

Ako by ste zhodnotili prvú konferenciu 
Svetového kultúrneho fóra?
Treba povedať, že napriek významu a uži-
točnosti tejto konferencie, prejavili sa na nej 
niektoré závažné nedostatky, ktoré by sa 
mali v budúcich ročníkoch rozhodne odstrá-
niť. Nedostatočné bolo napríklad zastúpenie 
čínskych kultúrnych pracovníkov mimo hra-
níc ČĽR, ale aj západných sinológov. Nebol 
tu dokonca ani jeden americký sinológ, ho-
ci americká sinológia je najlepšia na svete. 
K negatívam patrí aj to, že na konferencii sa 
nezúčastnil ani jeden západný tvorivý spiso-
vateľ, prekladateľ alebo umelec. Bol tu iba 
jediný čínsky spisovateľ (Su Šu-jang), aj to 
ako zástupca nevládnej organizácie, ďalej 
niekoľko predstaviteľov čínskej Federácie 
literárnych a umeleckých pracovníkov, tzv. 
ling-tao, jej vedúcich činiteľov. Konferencii 
neprospel ani väčší počet pracovníkov z mi-
nisterstiev ČĽR a iných najvyšších štátnych 
úradov a inštitúcií, z ktorých viacerí neboli 

odborníci na oblasť kultúry. Rovnako možno 
spochybniť zmysel vysokého počtu delegá-
tov (62) z mesta Su-čou a okolia, ktorí tvorili 
asi pätinu všetkých účastníkov, čo bolo viac 
ako zahraničných hostí dovedna...

(red.) | Foto: Candice Cai a archív M. Gálika

ROZHOVOR PRE NOVINY SUZHOU DAILY.
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Prezentácia publikácie o živote a diele Dr. Ivana Dérera 

P o l i t i k ,  p r á v n i k ,  p u b l i c i s t a ...
V Kongresovom centre VEDY, vydavateľ-
stva SAV, v Bratislave 14. júna t. r. medzi 
čitateľov slávnostne vyprevadili publikáciu 
Dr. Ivan Dérer – politik, právnik a publicis-
ta, ktorú vydali Ústav politických vied SAV 
a VEDA, vydavateľstvo SAV.

Ako na úvod pripomenul editor tejto ob-
siahlej knihy, riaditeľ Ústavu politických vied 
SAV Miroslav Pekník, predstavené poznat-
ky sú výsledkom riešenia rovnomenného 
grantového projektu, ktorého prvé výsledky 
boli prezentované verejnosti už pred rokom 
v spolupráci s pracovníkmi Historického 
ústavu SAV a ďalších akademických pra-
covísk počas Dní Milana Hodžu v Martine. 
Jednotlivé časti knihy a obdobia života Ivana 
Dérera predstavili prof. Jozef Beňa z Právnic-
kej fakulty UK v Bratislave, Valerián Bystrický 
z Historického ústavu SAV, Marián Hronský 
z Ústavu politických vied SAV, prof. Svetozár 
Krno z Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Pe-
ter Zelenák z Filozofickej fakulty UK.

Vedúci projektu Miroslav Pekník konšta-
toval, že dielo Dr. Ivan Dérer – politik, práv-
nik a publicista v knižnej podobe je výsled-
kom úspešnej spolupráce Slovenskej národ-
nej knižnice a Ústavu politických vied SAV. 
Počas šiestich ročníkov Dní Milana Hodžu, 

Z o m r e l  Š t e f a n  D r u g
Dňa 16. júla t.r. zomrel v Bratislave vo veku 
nedožitých osemdesiatich rokov PhDr. Šte-
fan Drug, CSc., literárny historik a kritik, od 
roku 1955 vedecký pracovník Ústavu sloven-
skej literatúry SAV. V rokoch 1969 – 1974 
pôsobil ako prednášateľ slovenského jazyka 
a literatúry na Jagelonskej univerzite v Kra-
kove. V čase tzv. normalizácie nemohol pra-
covať v Ústave slovenskej literatúry SAV. Od 
roku 1974 bol redaktorom vo vydavateľstve 
Tatran. Po novembri 1989 sa vrátil do Ústavu 
slovenskej literatúry SAV, kde zotrval až do 
svojho odchodu do dôchodku.

ktorých súčasťou boli aj vedecké konferen-
cie na tému Osobnosti slovenskej politiky, 
sa darilo nielen prezentovať výsledky ve-
deckého výskumu, ale ich aj sprístupňovať 
verejnosti v tlačenej podobe ako monote-
matické zborníky či kolektívne monografie.

Slovenská národná knižnica ako organi-
zátor konferencie získala aj v roku 2010 na jej 
realizáciu finančnú podporu od Ministerstva 
kultúry SR. Ústav politických vied SAV ako 
odborný garant mal v rámci riešenia granto-
vého projektu Vedeckej grantovej agentúry 
Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadé-
mie vied s názvom „Dr. Ivan Dérer – sociál-
nodemokratický politik, právnik a publicista“ 
za úlohu zabezpečiť spracovanie čiastkových 
tém. Do riešenia sa zapojili okrem pracov-
níkov z vlastného ústavu aj spolupracovníci 
z Historického ústavu SAV a Slovenskej ná-
rodnej knižnice. Z vysokoškolského prostre-
dia sa na konferencii zúčastnili pedagógovia 
z piatich slovenských univerzít. Keďže Ivan 
Dérer dlhé roky pôsobil v Prahe, zastúpe-
nie mali tiež partneri z vedeckých pracovísk 
v Českej republike. O aktívnu účasť na podu-
jatí prejavilo záujem 34 prednášajúcich, z to-
ho ôsmi z Českej republiky.

Historici, politológovia, filozofi aj právni-

ci sa zhodujú na tom, že Ivana Dérera, jeho 
politické názory aj právnické a publicistické 
dielo, je žiaduce vidieť ako súčasť slovenské-
ho politického a právnického myslenia, kto-
ré hľadalo pre Slovensko nové cesty vývoja 
a pomáhalo dynamicky rozvíjať slovenský 
život po vzniku Československej republiky. 
Polemické napätie medzi stúpencami čecho-
slovakizmu a slovenskej národnej samobyt-
nosti, ako aj medzi centralistami a autono-
mistami, na ktorom sa aktívne zúčastňoval, 
viedlo napokon – proti jeho presvedčeniu – 
v budúcnosti k nastoleniu slovenskej národ-
nej a štátnej samostatnosti. „Dérerova účasť 
na tomto procese však jednoznačne patrí 
do dejín slovenskej i československej poli-
tiky a nemožno ho z nej vyčleňovať. Práve 
naopak, vedecké spoznávanie Ivana Dérera 
posilňuje celkové znalosti našich politických 
dejín. Sám je ich nespochybniteľnou, aj keď 
niekedy kriticky vnímanou osobnosťou s po-
zoruhodným dielom, ktorým v mnohom 
ohľade pozitívne prispel do rozličných ob-
lastí života vtedajšej spoločnosti,“ zdôraznil 
Miroslav Pekník na záver svojho vystúpenia. 
Knihu medzi čitateľov vyprevadili jej recen-
zenti prof. Ivan Laluha a Milan Podrimavský.
V. Š.

Venoval sa výskumu slovenskej literatú-
ry 20. storočia, predovšetkým davistom. Je 
autorom radu publikácií o E. Urxovi, V. Cle-
mentisovi a najmä o Lacovi Novomeskom 
(monografia o básnikovej mladosti Dobrý 
deň, človek, 1983), v ktorých bránil davistov 
proti obvineniam z tzv. buržoázneho nacio-
nalizmu a objektívne zhodnotil ich prínos 
pre slovenskú literatúru a kultúru. S jeho 
činnosťou v Tatrane sú spojené úspešné edič-
né podujatia. Vydával korešpondenciu, pub-
licistiku, pamäti, spomienky významných 
autorov ľavicového zamerania (Novomeský 

a i.), ale aj autorov 19. storočia. Ako literár-
ny kritik aktívne pôsobil v 50. a 60. rokoch, 
neskôr sa plne venoval literárnej histórii. Po 
roku 1989 sa zapojil do procesu odstraňova-
nia deformácií v dejinách slovenskej literatú-
ry a rehabilitácie proskribovaných autorov 
(V. Beniak a ďalší). Bol aj verejne činný, vy-
konával funkciu predsedu Klubu nezávislých 
spisovateľov, bol členom Spoločnosti L. No-
vomeského, redaktorom, editorom. Jeho 
početné aktivity prispeli k všestrannejšiemu 
poznaniu našej literárnej minulosti.
Vladimír Petrík

JEDNOTLIVÉ ČASTI KNIHY 
A OBDOBIA ŽIVOTA IVANA 
DÉRERA PREDSTAVILI AU-
TORI (ZĽAVA) VALERIÁN 
BYSTRICKÝ, MARIÁN HRON-
SKÝ, PROF. JOZEF BEŇA, 
PROF. SVETOZÁR KRNO, 
PETER ZELENÁK A VEDÚCI 
AUTORSKÉHO KOLEKTÍVU 
MIROSLAV PEKNÍK.



>

7_8 | 2011    s p r á v y s a v     udalosti

24

PREZIDENT EAVU PROF. FELIX 
UNGER ODOVZDÁVA PROF. 

ŠTEFANOVI KASSAYOVI DEKRÉT 
O ČLENSTVE V EURÓPSKEJ 

AKADÉMII VIED A UMENÍ 
V SALZBURGU. Foto archív

V týchto dňoch sa dožíva životného jubilea 
– 70 rokov – Dr. h. c. prof. PhDr. Ing. Šte-
fan Kassay, DrSc, vedec, pedagóg, podnika-
teľ a neúnavný propagátor zapojenia vedy 
do riadenia podnikov a do podnikania. 
S prof. Štefanom Kassayom som prišiel po 
prvý raz do odborného kontaktu v 80. ro-
koch, keď som s ním realizoval televízne 
relácie na tému japonskej 5. generácie po-
čítačov, založenej na aplikácii paralelizmu 
a umelej inteligencie. V tom čase bol auto-
rom a moderátorom televízneho mesačníka 
Svet vedy a Orion, pripravili sme spolu filmy 
o umelej inteligencii a budúcnosti priemy-
selných robotov. Už vtedy propagoval vý-
sledky vedy a výskumu, predstavoval v nich 
popredných akademických funkcionárov 
a vedcov. Tento prístup mu zostal vlastný až 
do dnešných dní.

Profesionálna dráha prof. Š. Kassay sa 
začala v mechanickej dielni, pri sústruhu, 
ale jeho húževnatosť a túžba po vzdelaní 
mu pomohla k získaniu najvyššieho spolo-
čenského i vedeckého uznania. Cez prácu 
konštruktéra a televízneho redaktora pro-
pagujúceho vedecké objavy moderné tech-
nológie sa formovalo aj jeho myslenie a po-
stupné zameranie na spojenie vedy a praxe. 
Známy je jeho výrok: „Mojím životným 
krédom je symbióza vedy a praxe. Všetko, 
o čom teoreticky uvažujem, musí mať apli-
kačný výstup. Som presvedčený o tom, že 
zmyslom vedy je rozširovať poznanie a na-
pomáhať praxi.“

Vyššie a univerzitné vzdelanie získal po-
stupne popri zamestnaní. Vyštudoval stroj-
nícku priemyslovku a v roku 1970 Strojnícku 
fakultu TU (vtedy VŠT) v Košiciach. Štúdium 
na Karlovej univerzite v Prahe zavŕšil v roku 
1976 doktorátom filozofie. Vedeckú ašpi-
rantúru absolvoval na Katedre ekonomiky 
a riadenia priemyslu na Strojníckej fakulte 
TU v Košiciach. Vedecká hodnosť kandidáta 
ekonomických vied z odvetvových a priere-
zových ekonomík mu bola udelená v roku 
1977 na STU (bývala SVŠT) v Bratislave. 
V roku 1996 sa habilitoval na Ekonomickej 
fakulte UMB v Banskej Bystrici a bol meno-
vaný za docenta vo vednom odbore odvetvo-
vé a prierezové ekonomiky. AOTS (The Asso-
ciation for Overseas Technical Scholarship) 
absolvoval v roku 1998 v Japonsku. Vedeckú 
hodnosť DrSc. z odvetvových a prierezových 
ekonomík získal v SAV v roku 2001 a za pro-
fesora v odbore inžinierstvo riadenia prie-
myslu bol vymenovaný prezidentom repub-
liky v roku 2002. Vlani mu TU v Košiciach 
udelila čestný titul doctor honoris causa.

Od roku 1992 vybudoval prof. Kassay 
spolu so svojím spoločníkom medzinárodne 

K životnému jubileu prof. Štefana Kassaya

V e d a  n a  p o m o c 
p r a x i

uznávanú nadnárodnú korporáciu I. D. C. 
Holding, a. s., ktorá je dnes najväčším pro-
ducentom cukroviniek a trvanlivého pečiva 
na Slovensku. V súčasnosti v nej zastáva 
vrcholnú riadiacu funkciu predsedu dozor-
nej rady. Zároveň je aj zakladateľom a spo-
luzakladateľom viacerých podnikov na 
Slovensku i v zahraničí. Mimoriadnym úsi-
lím, opierajúcim sa o vysokú erudovanosť 
a praktické skúsenosti z riadenia veľkého 
podniku v problematike marketingovej 
stratégie, reinžinieringu a teórie holdingu, 
vytvoril celý rad odborných štúdií a vedec-
kých publikácií. V nich aplikoval svetové 
tendencie korporačného rozvoja na súčasný 
rozvoj moderných slovenských podnikov, 
ktoré sa nachádzajú v procese globalizácie 
a transformácie. Jeho autorská činnosť za-
hŕňa 40 monografií a učebníc vrátane cu-
dzojazyčných mutácií, 16 vedeckých prác, 
120 odborných prác a viac ako 100 článkov. 
Na svojom konte má 5 patentov a vynálezov 
z oblasti strojárstva a vojenskej techniky. 
Zároveň je aj riešiteľom komplexných pod-
nikateľských problémov, pričom výsledky 
svojej práce prezentuje na zahraničných 
i domácich konferenciách.

Medzi jeho najdôležitejšie vedecké pub-
likácie patria: kvadrológia Marketingová 
stratégia firmy holdingového typu (1998 – 
2001), Reengineering podnikateľských pro-
cesov (1999), Podnik svetovej triedy (2001), 
The World Class Company Strategy (2001), 
Stratégia podniku svetovej triedy (2002). 
Jeho zatiaľ najkomplexnejšie dielo, penta-
lógia Podnik a podnikanie, vychádza vo VE-
DE, vydavateľstve SAV (jej prvé časti boli r. 
2006 ocenené certifikátom kvality a zlatou 
medailou Slovak Gold). O využitie tohto 
vedeckého diela a jeho praktických impul-
zov prejavuje záujem zahraničná odborná 
verejnosť. Od roku 2006 do dneška vyšlo 
8 zväzkov vrátane mutácií v anglickom 
a poľskom jazyku, dielo je preložené aj do 
ruštiny a maďarčiny.

O rozvoj vedy a vzdelávania sa zaslúžil 
aj ako zakladateľ a prezident Nadácie pro-
fesora Štefana Kassaya na podporu vedy 
a vzdelávania. Cieľom nadácie je rozvoj 
a ochrana duchovných a kultúrnych hod-
nôt, podpora a rozvoj vedy a vzdelávania. 
Nadácia podporuje publikačné aktivity 
skupín alebo jednotlivcov s cieľom rozvoja 
vedy, vzdelávania. Okrem toho podporuje 
organizovanie odborných konferencií (po-
slednou bola medzinárodná konferencia 
Tolerancia v spoločnosti, ktorá sa uskutočni-
la v máji v Kongresovom centre SAV v Smo-
leniciach), seminárov s významnými osob-
nosťami, propaguje vedu, vzdelávanie a na-
kladateľskú činnosť. V rámci svojej nadácie 
podporil jubilant vydanie viacerých vedec-
kých publikácií od renomovaných autorov.

Odborný život prof. Kassaya je veľmi 
pestrý. Okrem vydávania publikácií orga-
nizačne pôsobí vo vedeckej sfére ako člen 
Vedeckej rady Vysokej školy manažmentu, 
ako člen redakčnej rady časopisov Produkti-
vita a inovácie (Slovenské centrum produk-
tivity) a Marketing és Menedzsment v Buda-
pešti. Založil časopis Advanced Management 
Systems a redizajnoval časopis Acta Mecha-
nica Slovaca. Za jeho vedecké a odborné ak-
tivity mu boli udelené viaceré domáce i za-
hraničné ocenenia. Medzi najvýznamnejšie 
patrí štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. 
triedy za prínos k hospodárskemu rozvoju 
Slovenskej republiky. Stal sa dvojnásobným 
nositeľom titulu Prominent ekonomiky SR 
a Neformálne ekonomické fórom mu udeli-
lo Zlatý podnikateľský biatec. Je aj členom 
Európskej akadémie vied a umení v Salz-
burgu. Zaželajme tejto významnej osobnos-
ti slovenskej vedy v medzinárodnom me-
radle, človeku šíriacemu optimizmus a ne-
ustále burcujúcemu svoje okolie novými 
ideami a praktickými predsavzatiami, veľa 
zdravia a elánu do jeho ďalšej práce.

Ivan Plander
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Úspech paleontológa z Geologického ústavu SAV

S k á č u c i  š v á b  –  o b j a v  r o k a 
2 0 1 0

MALIČKÝ SKÁČUCI ŠVÁB SKOK SVABA ZO SAMO-
STATNEJ VYHYNUTEJ ČEĽADE SKOKIDAE. VRCHNÁ 
JURA, KARATAU, KAZACHSTAN.

Prakticky všetky časopisy sveta vrátane 
BBC, National Geographic i niektoré naše, 
ako aj vyše 700 internetových periodík (len 
v rámci anglojazyčných) uverejnili koncom 
mája zoznam desiatich najvýznamnejších 
biologických objavov roka (IISE). Je ním 
nový druh antilopy, nový, takmer dvojmet-
rový varan z Filipín, železo-metabolizujúce 
baktérie opísané z vraku Titaniku, hlbo-
komorská ryba doslova chodiaca po dne, 
svetielkujúca huba, hríb rastúci pod vodou, 
pavúk snujúci najväčšie – až 25 metrové 
– siete, nová ľudská pijavica, opeľovač ne-
smierne vzácnej orchidey... Jedným z naj-
významnejších objavov je aj jediný žijúci 
skáčuci šváb z Južnej Afriky.

Význam nálezu skáčuceho švába v Juž-
nej Afrike podľa týchto zdrojov je najmä 
v tom, že tento druh švábov už bol opísaný 
vo fosílnej, domnele vyhynutej forme z jur-
skej periódy, čiže z čias, keď žili ešte dino-
saury. Nás o to viac teší, že nález prehisto-
rického skáčuceho švába urobil slovenský 
paleontológ Dr. Peter Vršanský, PhD., mla-
dý vedecký pracovník z Geologického ústa-
vu SAV. V originálnom opise náš objaviteľ 
využil slovenčinu a nový druh švába nazval 

„Skok svaba“ (Vršanský 2007). Opis nového 
druhu švába bol ďalším významným ná-
lezom Dr. Vršanského, ktorý je vo svete so 
svojimi 56 vedeckými článkami a samostat-
nou kapitolou v doteraz najvýznamnejšej 
monografii o hmyze (z vydavateľstva Klu-
wer; Vršanský et al. 2002), uznávaným od-
borníkom na evolúciu tejto skupiny.

Fosílny skáčuci šváb (Skok svaba) bol 
opísaný z rozsiahlych zbierok Paleonto-

Len o rok neskôr, opierajúc sa o poznat-
ky z opísaného skokana, nemecko-juhoaf-
rická skupina vedená profesorom Bohnom 
objavila neuveriteľne podobného živočícha 
– skáčuceho švába, žijúceho v prírodnej re-
zervácii v JAR. Má takisto zväčšené zadné 
nohy (posunuté naopak dopredu), ale aj 
rovnako obrovské oči. Adaptácia na skáka-
nie dosiahla dokonalosť a zatiaľ čo samičky 
sa podobajú na svojich fosílnych príbuzných 

logického ústavu RAN v Moskve, zo sedi-
mentov starých približne 150 milión rokov 
z lokality Karatau v Kazachstane. Spomedzi 
viac ako 3 000 fosílnych, prevažne úplne 
zachovaných švábov z tejto lokality sa na-
šli len štyri exempláre Skok svaba. Napriek 
tomu nemuselo ísť o vzácneho živočícha, 
keďže jedným zo zachovaných jedincov je 
mláďatko, a tých je na lokalite len zopár 
desiatok (larvy sú všeobecne veľmi vzácne, 
lebo nelietajú, a tak sa nemajú ako dostať 
na vodnú plochu a potom sa zachovať v se-
dimentoch dna). Okrem adaptácií na skáka-
nie, ktorými sú nadmerne vyvinuté zadné 
končatiny posunuté dozadu a redukované 
stredné končatiny, ale aj veľké oči, ktoré ne-
majú v tejto skupine obdobu, je druh zaují-
mavý pokročilou rozmnožovacou sústavou, 
malou hlavou a ústnymi príveskami, prispô-
sobenými na konzumáciu peľu (zachoval sa 
v pažeráku týchto fosílií). Preto patrí do če-
ľade opeľovačov, ktorá nie je známa nikde 
inde na svete.

(fosílne samce nie sú známe), žijúce samce 
majú tvar rakety a možno konštatovať, že 
nič podobné po zemi nekráča.

Príroda svojimi nálezmi rozmanitých fo-
riem fauny ešte stále prekvapuje. A môže sa 
stať aj to, že domnele vyhynuté živočíchy sú 
stále súčasťou našej prírody.

Igor Broska, Dušan Starek | Geologický 
ústav SAV

Literatúra:
Bohn, H., Picker, M., Klass, K.-D., Colville, J. 2010: 
A Jumping Cockroach from South Africa, Saltoblattella 
montistabularis, gen. nov., spec. nov. (Blattodea: Blat-
tellidae). Antrhotpog systematics and Phylogeny 68, 
53 – 69.
Vršanský, P., Vishniakova, V. N., Rasnitsyn, A. P. 2002. 
Order Blattida Latreille, 1810. In: Rasnitsyn, A. P., Quic-
ke, D. L. J. (eds.). 2002. History of Insects. Dodrecht 
etc.: Kluwer Academic Publishers, 263 – 270.
Vršanský, P. 2007. Jumping cockroaches (Blattaria, Sko-
kidae fam. n.) from the Late Jurassic of Karatau in Ka-
zakh stan. Biológia 62, 5, 588 – 592.

JEDINÝ SÚČASNÝ SKÁČUCI ŠVÁB, SALTOBLATTELLA MONTISTABULARIS, JUŽNÁ AFRIKA
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Slovenská psychiatrická spoločnosť udelila Cenu Karola Matulaya 
kolektívu autorov pod vedením MUDr. Igora Riečanského, PhD., 
vedeckého pracovníka ÚNPF SAV. Cena bola udelená za prácu: 
RIEČANSKÝ, I. – KAŠPÁREK, T. – ŘEHULOVÁ, J. – KATINA, S. – 
PŘIKRYL, R., Aberrant EEG responses to gamma-frequency visual 
stimulation in schizophrenia. In Schizophrenia Research, 2010, vol. 
124, no. 1 – 3, p. 101 – 109. (4.458 – IF2009), ktorá vznikla v spolu-
práci s Psychiatrickou klinikou LF MU v Brne a je zameraná na vý-
skum mozgových mechanizmov narušeného vnímania reality pri 

Primátor Košíc Richard Raši na základe návrhu vedenia Parazito-
logického ústavu SAV udelil jubilujúcej RNDr. Vladimíre Hanzelo-
vej, DrSc., Cenu primátora Košíc. Odovzdal jej ju počas májových 
Dní mesta Košice na slávnostnom akte v Historickej radnici. Para-
zitologička V. Hanzelová, rodáčka z Prahy, pôsobila po celý život 
v Košiciach. Tu vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UPJŠ a nastú-
pila do Parazitologického (predtým Helmintologického) ústavu 
SAV. Špecializovala sa na štúdium taxonómie, systematiky, evo-
lúcie a ekológie parazitov rýb. Od roku 1990 vedie medzinárodne 
rešpektovaný tím oddelenia systematiky a molekulárnej biológie. 
Dlhé roky sa spolu venovali výskumu parazitov rýb a vplyvu zne-
čistenia životného prostredia ťažkými kovmi a bifenolmi na ryby 
a ich parazity najmä v povodí Hornádu, Laborca, Medzibodrožia 
a v horských jazerách vo Vihorlate a Vysokých Tatrách. Jej záslu-

Atlas krajiny Českej republiky bol Kartografickou spoločnosťou ČR 
nominovaný na ocenenie MAPA ROKU 2010. Ústav krajinnej ekológie 
SAV sa niekoľko rokov podieľal na tvorbe tohto diela odbornou gesciou 
a funkciou hlavnej redaktorky. Odborná komisia hodnotila kartogra-
fické diela v piatich kategóriách. Celkovo bolo prihlásených 75 diel. 
Slávnostné vyhlásenie sa uskutočnilo 12. mája 2011. Odborná komisia 
13. ročníka prestížnej kartografickej súťaže udelila titul MAPA ROKU 
2010 v kategórií Atlasy, súbory a edície máp dielu – Atlas krajiny Českej 
republiky. Cenu tvorcom odovzdal predseda Českej kartografickej spo-
ločnosti doc. M. Mikšovský počas 17. medzinárodného knižného veľtr-
hu a literárneho festivalu Svet knihy na výstavisku v Prahe.
T. H.

C e n a  K a r o l a  M a t u l a y a
schizofrénii. Zmenené vnímanie sveta je charakteristickým prízna-
kom schizofrénie, závažnej a častej psychickej poruchy. Autori zis-
tili, že u pacientov so schizofréniou dochádza pri prezentácii zra-
kových podnetov k zvýšeniu synchronizácie mozgovej aktivity. To 
môže byť príčinou tvorby falošných zrakových reprezentácii v moz-
gu a základom narušeného vnímania reality – ilúzií a halucinácii. 
Cena bola odovzdaná na III. konferencii o biologickej psychiatrii, 
ktorá sa konala v dňoch 16. – 18. 6. 2011 v Piešťanoch.
S. K.

V .  H a n z e l o v á  s  c e n o u  p r i m á t o r a
hou mnohé poznatky teoretickej parazitológie našli uplatnenie aj 
v praktickej parazitológii a vo veterinárnej a zdravotníckej praxi. 
Vladimíra Hanzelová je vedúcou vedeckou pracovníčkou ústavu 
a vedúcou riešiteľkou mnohých domácich i zahraničných projek-
tov financovaných NATO, National Science Foundation (USA), Mi-
nisterstvom školstva Francúzskej republiky a viacerých projektov 
SYNTHESYS financovaných Európskou komisiou. Preferuje inter-
disciplinárny spôsob výskumu, s využitím najnovších molekulár-
no-biologických, cytogenetických a genetických metód, ktorými 
tím ňou vedený dosiahol celý rad svetovo prioritných výsledkov. 
Patrí medzi uznávané vedecké osobnosti v domácej i svetovej para-
zitológii. Je držiteľkou Zlatej medaily SAV i Medaily profesora Jána 
Hovorku.
K. Č.

ČASŤ RIEŠITEĽSKÉHO KOLEKTÍVU PRI PREBERANÍ OCENENIA 
(ZĽAVA): MGR. PETER MACKOVČIN, PHD. (VÝKONNÝ REDAKTOR), 
MGR. PETR SLAVÍK (ČLEN REDAKČNEJ RADY), PROF. RNDR. TA-
TIANA HRNČIAROVÁ, CSC. (HLAVNÁ REDAKTORKA Z ÚKE SAV), 
RNDR. PETER PÁLENSKÝ (ČLEN REDAKČNEJ RADY), PROF. ING. LU-
BOMÍR LAUERMANN, CSC. (ČLEN REDAKČNEJ RADY) A DOC. ING. 
MIROSLAV MIKŠOVSKÝ, CSC. (PREDSEDA KARTOGRAFICKEJ SPO-
LOČNOSTI ČR). Foto: archív P. Mackovčina

A t l a s  k r a j i n y  Č R 
m a p o u  r o k u
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V priestoroch Múzea Slovenského národného povstania v Banskej 
Bystrici usporiadali 22. júna t. r. prezentáciu knihy vedeckej pra-
covníčky Historického ústavu SAV PhDr. Xénie Šuchovej, CSc., Idea 
československého štátu na Slovensku 1918 – 1939. Hostiteľ poduja-
tia, riaditeľ múzea Stanislav Mičev ocenil dlhoročnú spoluprácu 
s Historickým ústavom SAV a naznačil výhľady spolupráce na ďal-
ších spoločných projektoch. Záujem o ďalšiu spoluprácu obidvoch 
inštitúcií potvrdil aj riaditeľ ústavu Slavomír Michálek.

Knihu X. Šuchovej predstavil jeden z jej recenzentov, vedecký 
pracovník HÚ SAV Milan Zemko. Poukázal na to, že ide o výsledok 
dlhoročného autorkinho bádania v oblasti medzivojnových dejín 
Slovenska a Československa. Názov knihy nebol vybraný náhodne, 
naopak, presne vystihuje jej obsah a vôbec oblasť bádateľského vý-

K sedemdesiatinám dlhoročného predsedu SAV prof. Štefana Luby-
ho pripravili a vydali jeho priatelia a spolupracovníci publikáciu na-
zvanú tak trochu „fyzikálne“ záhadne 0∫

70Luby.dt. Neveľká knižka, 
ktorú zostavili prof. Ján Slezák a Igor Túnyi, je dielom niekoľkých 
desiatok autorov. Ide o súbor výpovedí, postrehov, spomienok, ako 
videli a vidia túto osobnosť svojimi očami. Pri príležitosti vydania 
publikácie sa 16. júna t. r. uskutočnilo v komornom prostredí Aka-
demického klubu Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV 
na Sienkiewiczovej ulici v Bratislave malé priateľské stretnutie au-
torov a zostavovateľov s jubilantom. V úvodnom príhovore prof. 
J. Slezák, predstavil prof. Š. Lubyho nielen ako vynikajúceho vedca 
a organizátora vedeckého života, ale aj zaujímavého autora šies-
tich kníh z vedeckého prostredia, medzi nimi aj trilógie Moji inte-
lektuáli o jeho spolupracovníkoch či známych vedcoch, a zdôraznil 
najmä jeho zásluhy na poste predsedu Akadémie, ktorú viedol vari 
v jej najťažších obdobiach. Na mnoho spoločných príhod si zaspo-
mínal aj sám jubilant. Ukážky z knihy prečítal známy bratislavský 
herec František Kovár a napokon knihu medzi čitateľov vyprevadil 
jubilantov priateľ prof. Štefan Kassay naozaj originálnym spôso-
bom – prechodom elektrického prúdu cez jej stránky, čo svetelne 

Letné zasadnutie Učenej spoločnosti SAV sa uskutočnilo 22. júna 
t.r. v pavilóne QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave na Pat-
rónke. Spoločné rokovanie so Slovenskou akademickou spoločnos-
ťou sa venovalo problematike súčasnosti a budúcnosti energetiky. 

K n i h a  o  m e d z i v o j n o v o m  S l o v e n s k u
skumu X. Šuchovej. Sama idea československého štátu mala zásad-
ný význam v zápase o jeho vznik počas prvej svetovej vojny a ná-
sledne pri jeho budovaní počas dvoch medzivojnových desaťročí.

Autorka rozdelila knihu do troch častí. V prvej časti sústredila 
svoju pozornosť predovšetkým na tri osobnosti medzivojnového 
Slovenska – Vavra Šrobára, Ivana Dérera a Milana Hodžu. Druhá 
časť knihy podrobnejšie rozvádza základné východiská pôsobenia 
idey československého štátu na Slovensku. V tretej, záverečnej čas-
ti knihy sleduje autorka premeny zápasu radikálnych ľavicových 
síl, od roku 1921 úplne koncentrovaných v komunistickej strane, 
s demokratickým režimom československého štátu, ale aj zápas 
o tento štát.  
Maroš Hertel

P o s e d e n i e  n a d  „ I n t e g r á l o m  L u b y “

IVO VÁVRA (VĽAVO) 
A PROF. ŠTEFAN KASSAY 
„KRSTIA“ ELEKTRICKÝM 

PRÚDOM KNIHU K SE-
DEMDESIATINÁM PROF. 
ŠTEFANA LUBYHO (SEDÍ 

V POZADÍ). Foto: Vladimír 

Šmihula

zasignalizovala svietivka. Ako? To zostane tajomstvom jubilantov-
ho spolupracovníka Iva Vávru z Elektrotechnického ústavu SAV, 
ktorý celé toto „copperfieldovské“ zariadenie nainštaloval. Prečo 
práve krst elektrickým prúdom? Práve Ivo Vávra (prezradil to na 
seba aj v tejto knižke) ešte ako začínajúci vedec pustil elektrický 
prúd – pravdaže, omylom – skrz telo dnešného oslávenca, keď ne-
vdojak odstránil uzemnenie na laboratórnom zariadení...
V. Š.

O  e n e r g e t i k e  a  z d r a v o m  r o z u m e
S prednáškou na tému Energetika dnes a zítra – politika versus zdra-
vý rozum vedy a techniky vystúpil prof. Jaroslav Šesták, M. Eng., 
Ph.D., D.Sc. z Fyzikálneho ústavu Akadémie vied ČR.
V. Š.
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Pracovníci Oddelenia fyziky Slnka Astronomického ústavu SAV 
v Tatranskej Lomnici skúmajú našu najbližšiu hviezdu pomocou 
špičkových prístrojov na astronomických observatóriách Kanár-
skych ostrovov. Tamojšie prístroje využívajú už takmer dve desať-
ročia Cieľom ich pozorovacích kampaní najčastejšie bol a stále je 
vákuový vežový ďalekohľad, ktorý prevádzkuje Kiepenheuerov in-
štitút pre fyziku Slnka vo Freiburgu na Observatorio del Teide na 
ostrove Tenerife. V druhej polovici minulého desaťročia tatranskí 
„slniečkári“ realizovali svoje pozorovacie programy aj na švédskom 
slnečnom ďalekohľade a holandskom otvorenom ďalekohľade na 
ostrove La Palma. Každý z uvedených ďalekohľadov je dobre zave-
denou značkou a nepochybne predstavujú to najlepšie, čo súčasná 
európska fyzika Slnka má. V tomto roku sa im podarilo zabezpe-
čiť pozorovací čas na ďalšom významnom ďalekohľade, ktorým je 
THEMIS na Observatorio del Teide. Tým Tatranci skompletizovali 
svoj zoznam veľkých, momentálne prevádzkovaných kanárskych 
ďalekohľadov, na ktorých dostali príležitosť pozorovať. THEMIS je 
reflektor typu Ritchey-Chretien s priemerom primárneho zrkadla 
90 cm. To je v tubuse naplnenom héliom na potlačenie internej tur-
bulencie, ktorá by ináč významne poškodzovala obraz. Primárnou 
úlohou THEMIS-u je štúdium magnetizmu štruktúr v atmosfére 
Slnka prostredníctvom presných polarimetrických meraní súčasne 
vo viacerých spektrálnych čiarach. Jeho doteraz najvýznamnejším 
prínosom je zmapovanie magnetického poľa protuberancie a fila-
mentu.

Ústav krajinnej ekológie SAV a Poľovnícke združenie Zelený Háj 
Suchá nad Parnou pripravili 19. júna 2011 v Kultúrnom dome v Su-
chej nad Parnou podujatie Krajina rukami poľovníkov. Išlo o pred-
stavenie bohatej činnosti združenia a spolupráce s Ústavom kra-
jinnej ekológie SAV. Súčasťou podujatia boli panely s prezentáciou 
odzrkadľujúcou vyše dvadsaťročnú aktivitu poľovníkov zo Suchej 
nad Parnou a Zvončína. Milena Moyzeová z Ústavu krajinnej eko-
lógie SAV prezradila, že medzi poľovníkmi našli krajinní ekológo-

Na pôde Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach sa uskutoč-
nila škola pod názvom Microstructural analysis applied in material 
science v rámci 7. rámcového programu EÚ „Macro, Micro and Nano 
Aspects of Machining“ (MAkro, MIkro a NAno aspekty obrábania – ak-
ronym „MAMINA“). Podujatie sa realizuje už tretí rok. Predchádza-
júce školy boli v Nemecku (Technische Universität Braunschweig), 
Švajčiarsku (Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Re-
search), Poľsku (Technical University of Lodz), Veľkej Británii (Uni-
versity of Edinburgh), Fínsku (Tampere University of Technology), 
ako aj u priemyselných partnerov projektu (Volkswagen, CeramTec 
AG a i.). Počas týždňa organizátori pripravili pre mladých vedeckých 

P o z o r o v a n i a  n a  „ K a n á r o c h “

S p o l u p r á c a  p o ľ o v n í k o v  a  e k o l ó g o v

M A M I N A  v z d e l á v a  i  z b l i ž u j e

Cesta Tatrancov k THEMIS-u viedla cez vypracovanie pozo-
rovacieho projektu s názvom: Fotosférické oscilácie ako budiče 
chromosférických dynamických fibríl, ktorý bol anonymnými po-
sudzovateľmi schválený a odporučený na realizáciu s finančnou 
podporou programu 7. rámcového prgramu EÚ: OPTICON Trans-
-national Access Programme. Pozorovací program má dve vzájomne 
sa dopĺňajúce časti a bol navrhnutý s ohľadom na možnosti, ktoré 
momentálne THEMIS má. Jeho prvá časť je zameraná na pozoro-
vateľské overenie modelu, podľa ktorého sú chromosférické fibrily 
generované 5-minútovými osciláciami prenikajúcimi z fotosféry 
do chromosféry pozdĺž šikmých magnetických silotrubíc. Potrebné 
pozorovania budú získané pomocou nového zobrazovacieho spek-
trometra TUNIS (Tunable Universal Narrowband Imaging Spectro-
meter) a kozmického observatória SDO. Druhá časť je zameraná 
na štúdium 5-minútových oscilácií v slnečnej atmosfére na základe 
simultánneho pozorovania viacerých spektrálnych čiar mapujú-
cich celú fotosféru a spodnú chromosféru. Zároveň bude porovna-
ná citlivosť použitých spektrálnych čiar na malé zmeny rýchlosti 
fotosférickej plazmy. Toto pozorovanie bude vykonané štrbinovým 
spektrografom MTR.

Pozorovacia časť projektu na ďalekohľade THEMIS sa realizova-
la v dňoch 13. až 24. mája 2011 a po nej bude nasledovať náročnej-
šie a časovo podstatne dlhšie spracovanie získaného pozorovacieho 
materiálu, interpretovanie výsledkov a nakoniec ich publikovanie. 
Július Koza | AsU SAV

pracovníkov bohatý vzdelávací program so zameraním na štruktúr-
nu analýzu aplikovanú v materiálovom výskume. Komunikovalo 
sa výlučne v angličtine a popri prednáškach odborníkov pripravil 
hlavný organizátor podujatia Ing. Karel Saksl, DrSc., zástupca ria-
diteľa Ústavu materiálového výskumu SAV, aj návštevu laboratórií. 
Do Košíc zavítal tiež koordinátor projektu prof. Dr. Joachim Rösler 
z Technical University v Braunschweigu (SRN). Mladí vedci, ktorí 
pricestovali na východ Slovenska napríklad z Veľkej Británie, Poľska, 
Švajčiarska, Fínska, Česka či Nemecka, sa snažili využiť chvíle voľna 
aj na spoznávanie Košíc, okolitých miest i prírodných krás.
Katarína Čižmáriková
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via dobrých partnerov a spolu vyriešili niekoľko domácich i zahra-
ničných projektov. Riešenie projektov je kombináciou viacerých 
organizácií a partnerstiev, kde každý musí pridať svoju ruku k die-
lu. Do budúcnosti želala ďalšie spoločné projekty, prostredníctvom 
ktorých bude možné zveľaďovať krajinu v Suchej nad Parnou a vo 
Zvončíne.

F. T.
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Hodžove dni v znamení podpory výchovy a vzdelávania

D a t a b á z a  p o l i t i c k é h o 
m y s l e n i a

OCENENÝCH ŽIAKOV 
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 
V CELOSLOVENSKEJ 
LITERÁRNEJ SÚŤAŽI 
HODŽOV NOVINOVÝ 
ČLÁNOK NA ÚRADE 
VLÁDY SR PRIJALA 
PREDSEDNÍČKA VLÁDY 
SR IVETA RADIČOVÁ.

Koncom júna sa zavŕšil v poradí už siedmy 
ročník vedeckého, vzdelávacieho a kultúr-
neho projektu Dni Milana Hodžu. Zásluhu 
na jeho úspešnej realizácii mala v nemalej 
miere aj predsedníčka vlády SR Iveta Ra-
dičová. Jednak tým, že prevzala nad celým 
podujatím záštitu, a zároveň ho podporila 
aj po finančnej stránke, čím kompenzovala 
rezortom kultúry zamietnutý grant. Na pro-
jekte ju oslovila najmä práca s mládežou. 
Potvrdila to 21. júna osobným prijatím oce-
nených žiakov základných škôl v celoslo-
venskej literárnej súťaži Hodžov novinový 
článok na Úrade vlády SR. Premiérka vy-
slovila želanie, aby aspoň niektorým z oce-
nených žiakov sa podarilo stať spisovateľ-
mi, novinármi a autormi s kritickým mys-
lením i odvahou ísť za vysnívaným cieľom, 
čo bolo podľa nej aj odkazom Milana Hodžu 
nastupujúcej generácii. Napokon témy vlas-
tenectvo, sloboda, osobnosť, človek... dali 
mladým ľuďom možnosť zamyslieť sa nad 
zdanlivo jednoduchými slovami a prostred-
níctvom ich vnútorného obsahu uchovať si 
hodnoty, ktoré uznávali a podľa ktorých žili 
ich rodičia, starí a prastarí rodičia. Zasiela-
né práce z celého Slovenska svedčia o tom, 
že sa oplatí venovať mladým ľuďom náleži-
tú pozornosť. Odmenou pre organizátorov 
je možnosť priebežne sledovať ako najlepší 

zo súťažiacich úspešne postupujú do „vyš-
šieho levelu“, ktorým je v tomto prípade 
Hodžova esej.

Dobrovoľníctvo mala v minulosti aj na 
Slovensku svoju tradíciu. V konzumnom 
spôsobe života sa však začína akosi vytrá-
cať. Tento etický rozmer ako téma Hodžovej 
eseje bol výzvou pre študentov stredných 
škôl, aby na základe štúdia, aj s využitím 
vlastných skúseností, či formou otázok svo-
jim predkom cizelovali svoje náhľady na 
danú problematiku. Niekoľkým skúsenej-
ším autorom sa podarilo vytvoriť osobitý 
literárny útvar hodný pomenovania esej, 
či pútavo vyrozprávať príbeh, vniesť do 
textu úprimnú ľudskú empatiu a presved-
čivo vykresliť konanie dobrovoľníkov ako 
slobodných a zodpovedných jedincov. Sláv-
nostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 
23. júna v bilingválnom gymnáziu v Suča-
noch. Rodinu Milana Hodžu na podujatiach 
zastupovala pani Jela Bučková.

Hostiteľom vedeckej konferencie, ktorú 
po odbornej stránke garantuje Ústav poli-
tických vied SAV, bola tradične Slovenská 
národná knižnica v Martine. Konferencia 
mala za cieľ pokračovať v programe budo-
vania vedecko-znalostnej databázy k deji-
nám slovenského politického myslenia, pro-
stredníctvom politicko-vedného výskumu 

života a diela významných slovenských po-
litikov v domácom i širšom kontexte, to má 
okrem iného posilňovať historické vedomie 
občanov Slovenskej republiky. Témou tohto 
ročníka bol Dr. Vavro Šrobár, politik, publi-
cista a národno-osvetový pracovník.

Vavro Šrobár ako vodca hlasistov, li-
berálno-pokrokárskeho prúdu slovenskej 
politiky, ktorí sa sformovali najmä pod 
ideovým vplyvom T. G. Masaryka, bol vý-
znamný organizátor a stúpenec česko-slo-
venskej vzájomnosti. Už pred prvou sve-
tovou vojnou bol uznávaným slovenským 
politikom, ktorý neváhal prezentovať svoje 
názory a postoje aj za cenu uhorského väze-
nia. V predvojnových mesiacoch roku 1914 
inicioval pokus o vznik Slovenskej národnej 
rady. Jeho hviezdne chvíle však nastávajú 
až na konci prvej svetovej vojny, keď sa oci-
tol „v správnom čase na správnom mieste“ – 
koncom októbra 1918 pri vyhlásení vzniku 
Česko-Slovenska v Prahe. Ako minister s pl-
nou mocou pre správu Slovenska sa stáva 
v rokoch 1918 – 1920 rozhodujúcim sloven-
ským politikom. Napriek pokročilému veku 
bolo ďalším významným vrcholom Šrobá-
rovej politickej činnosti Slovenské národné 
povstanie. Už v roku 1943 prichádza Šrobár 
s memorandovou akciou, ktorou sa postavil 
za obnovenie ČSR. Po vypuknutí SNP pô-
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sobí vo vedení SNR ako jeden z predsedov 
a zúčastňuje sa na všetkých dôležitých ro-
kovaniach a rozhodnutiach. Aj keď už mal 
77 rokov, preukázal vycibrený cit pre poli-
tickú realitu. Politicky aktívny zostal Vavro 
Šrobár až do posledných dní svojho života.

Hoci Ústav politických vied SAV už v mi-
nulosti čiastkovo venoval pozornosť tomuto 
významnému politikovi, ďalšie historicko-
-politologické, filozofické, právnické i pub-
licistické pohľady prispeli ku komplexnej-
šiemu poznaniu Vavra Šrobára. Do progra-
mu konferencie boli zaradené vystúpenia 
38 vedeckých pracovníkov (ich príspevky 
po spracovaní do podoby vedeckých štúdií 
by mali vyjsť ešte tento rok v knižnej podo-
be).

K podobnému názoru prišli organizáto-
ri vedeckých konferencií aj v prípade spra-
cúvania informácií o Milanovi Hodžovi. Aj 
keď v posledných rokoch vedecký výskum 
jeho života a diela bol zdokumentovaný 
z viacerých uhlov pohľadu, zostáva v nie-
ktorých dimenziách nespracovaný. Na to 
poukázal v záverečnom vystúpení doc. Vla-
dimír Goněc z Masarykovej univerzity v Br-
ne, ktorý konštatoval, že Hodža v politic-
kom myslení predbehol nielen svoju dobu, 
svojich rovesníkov, ale aj svoju krajinu, ako 
výnimočne vzdelaná osobnosť a zároveň aj 

ako bytostný politik. Takisto jeho pôsobenie 
v medzinárodných vzťahoch a v zahranič-
nej politike má stále svoje málo prebáda-
né miesta a odporúčal, aby sa táto proble-
matika stala témou vedeckej konferencie 
v jubilejnom desiatom ročníku Dní Milana 
Hodžu v roku 2014, v ktorom sa organizáto-
ri konferencií plánujú opäť vrátiť k tomuto 
štátnikovi.

Spoločenský charakter mala beseda so 
seniormi Turca v Sučanoch a ich družobný-
mi partnermi z Fulneku v Českej republike. 
Po ukončení svojho športového programu 
besedovali v klube seniorov o Milanovi 
Hodžovi i ďalších osobnostiach slovenskej 
politiky s vedeckými pracovníkmi.

Sobota 25. júna patrila pietnym spo-
mienkam na Národnom cintoríne v Martine 
a v Sučanoch. Oficiálny program pokračo-
val slávnostným udeľovaním cien Milana 
Hodžu. Cenu Milana Hodžu za vedeckú 
a pedagogickú činnosť pri výskume a pre-
zentácii života a diela Dr. Milana Hodžu 
a ďalších osobností slovenskej politiky, 
udeľovanú jednotlivcom, na návrh orga-
nizačného výboru tento rok predsedníčka 
vlády SR udelila Mgr. Zdenkovi Ďuriškovi 
zo Slovenskej národnej knižnice v Martine. 
Príležitosť začať skúmať genealógiu rodu 
Hodžovcov sa mu naskytla práve vďaka prí-

pravám prvého ročníka Dní Milana Hodžu, 
keď ho organizátori oslovili s návrhom vy-
stúpiť na vedeckej konferencii. Aj pokračo-
vanie výskumu rodov ďalších významných 
politikov dospelo taktiež k zaujímavým 
poznatkom o ich pôvode. Keďže komplex-
nejšie pohľady do minulosti jednotlivých 
rodov chýbali, možno právom v tomto 
prípade hovoriť o priekopníckej činnosti. 
Čestná cena Milana Hodžu – za zásluhy 
o propagáciu osobnosti Dr. Milana Hodžu 
a Slovenska, udeľovaná verejne činným 
jednotlivcom a inštitúciám mimo rámca ve-
deckej a pedagogickej činnosti, bola tento 
rok udelená po prvý raz. Na návrh vnuka 
Milana Hodžu Johna Palku ju predsedníčka 
vlády SR udelila National Czech and Slovak 
Museum and Library v Spojených štátoch 
amerických.

Napriek úspešne zavŕšenému poduja-
tiu má organizačný výbor záujem udržať 
si kvalitnú úroveň aj v budúcnosti. Preto si 
naplánoval stretnutie už na október tohto 
roku. Jeho cieľom bude jednak zhodno-
tiť uplynulý ročník a v predstihu pripraviť 
a prerokovať témy pre Dni Milana Hodžu 
2012.

Eleonóra Petrovičová | ÚPV SAV

2 7 .  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 
3 0 .  6 .  2 0 1 1
Predsedníctvo SAV

prerokovalo:

 námety k osnove Správy o činnosti orga-
nizácie SAV,

 pripomienky SAV k materiálu Fénix, kto-
ré boli odoslané v rámci medzirezortné-
ho pripomienkového konania, a návrh 
pripomienok SAV k materiálu Minerva 
2. 0 – rozvoj vedomostnej ekonomiky na 
Slovensku,

 rozbor rozpočtového hospodárenia or-
ganizácií SAV za rok 2010,

 informáciu o súčasnom stave a návrh 
perspektívneho riešenia ubytovne ústa-
vov SAV v Košiciach,

 správu o pokrokoch v akreditáciách 
ústavov pre doktorandské štúdium,

 informáciu z rokovania týkajúceho sa 
procesu hodnotenia vedeckých  organi-
zácií SAV v roku 2012;

schválilo:

 návrh Edičnej rady SAV na finančnú do-
táciu časopisov SAV v roku 2011/II,

 začatie realizácie projektu Centrum pe-
dagogického výskumu SAV v Ústave vý-
skumu sociálnej komunikácie SAV,

 zmenu v zložení Kontrolnej rady areálu 
SAV na Dúbravskej ceste,

 zmenu zloženia Akreditačnej komi-
sie II. OV SAV, Akreditačnej komisie III. 
OV SAV a Akreditačnej komisie SAV,

 edičný plán neperiodických publikácií 
SAV 2011/I. podľa predloženého návrhu 
Edičnej rady SAV,

 prevod správy časti nehnuteľností – 
ubytovne pre doktorandov na Patrónke 
z THS ÚSV SAV na Úrad SAV s cieľom zo-
súladenia majetkovo-právneho vzťahu;

odsúhlasilo:

 návrh tém rokovania na stretnutí akadé-
mií vied V4 v dňoch 28. – 30. 11. 2011 
v Kongresovom centre SAV v Smoleni-
ciach; 

udelilo:

 výnimky z celkového počtu doktorandov 
dennej formy doktorandského štúdia fi-
nancovaných z centrálnych zdrojov,

 Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za 
zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách

 prof. RNDr. Jozefovi Čižmárikovi, PhD.
 Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologic-

kých vedách
 doc. Ing. Ferdinandovi Tokárovi, DrSc.
 prof. Ing. Pavlovi Hrubíkovi, DrSc.

 Čestnú plaketu SAV Jána Jessenia za zá-
sluhy v lekárskych vedách

 MUDr. Tatiane Ravingerovej, DrSc.
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 Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za zá-
sluhy v spoločenských vedách

 PhDr. Gabriele Kiliánovej, CSc.
 PhDr. Petrovi Salnerovi, DrSc.;

vzalo na vedomie:

 správu zo zahraničnej cesty E. Smolko-
vej zo zasadnutia ALLEA Standing Com-
mittee Meeting, Science & Ethics v Pra-
he. Cieľom pracovného stretnutia bolo: 
zhodnotiť prijatie The European Code of 
Conduct for Research Integrity; zhod-
notiť priebeh tvorby princípov Projek-
tu Ethics education as part of research 
training: principles and recommenda-
tions; naplánovať organizáciu sympózia 
k otázke plagiátorstva (december 2011); 
prediskutovať a precizovať pripravovanú 
stratégiu ALLEA v danej oblasti. Posled-
nou tematikou na pracovnom stretnutí 
boli plány na roky 2012 a 2013,

 správu zo zahraničnej cesty F. Gömöry-
ho z účasti na konferencii Common Stra-
tegic Framework for EU Research and 
Innovation (pracovná skratka CSFRI), 
ktorá  sa konala v Bruseli. F. Gömöry 
oboznámil s hlavnými tézami a myšlien-
kami konferencie,

 správu zo zahraničnej cesty Ľ. Falťa-
na z 1. pracovného stretnutia k Priorite 
7 Dunajskej stratégie, ktoré sa konalo 
v Novom Sade. Organizátorom stretnu-
tia bol spolukoordinátor Priority 7 Miro-
slav Veskovič, rektor Univerzity v Novom 
Sade. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia 
krajín Dunajského regiónu zodpovední 
na národnej úrovni za realizáciu priority. 
Zo Slovenska sa zúčastnili tiež J. Oszlá-
nyi (SAV) a Daniel Straka (Úrad vlády 
SR). Predstavitelia Steering Groups 
a ďalší zúčastnení sa dohodli na najbliž-
ších  cieľoch, ktoré v rámci Priority 7 tre-
ba realizovať do termínu 2. pracovného 
stretnutia, ktoré zorganizuje Slovensko, 
ako spolukoordinátor priority koncom 
septembra, resp. začiatkom októbra 
2011,

 správu zo zahraničnej cesty Ľ. Falťana 
z účasti na „Twin Region. 1. odborný 
workshop“, ktorý sa konal vo Viedni. 
Projekt s oficiálnym názvom Posilnenie 
spolupráce  v oblasti územného plánova-
nia a miestneho ekonomického rozvoja 
v Twin Regióne je podporovaný EÚ a jej 
European Regional Development Fund. 
Zameraný je na  spoluprácu v Twin-Re-
gióne Viedeň – Bratislava. Uvedený pro-

jekt má svoje prepojenie aj na formujúcu 
sa Dunajskú stratégiu. Stretnutie zhod-
notilo doterajšiu rozpracovanosť projek-
tu a systémom brain stormingu predis-
kutovalo s expertmi ďalšie smerovanie 
projektových aktivít,

 správu zo zahraničnej cesty Ľ. Falťana 
z účasti na Second meeting of the Danu-
be Region Strategy Labgroup. Cieľom 
stretnutia bolo prerokovať špecifické 
otázky spojené s operačnými krokmi im-
plementácie Dunajskej stratégie v rám-
ci jednotlivých dohodnutých priorít. 
Súčasťou programu bola aj prezentácia 
skúseností z koordinácie Baltickej stra-
tégie, ktorá sa začala skôr ako Dunajská 
stratégia,

 správu zo zahraničnej cesty Š. Luby-
ho z účasti na konferencii v Moskve 
k 20. výročiu V4 –  pri ukončení slo-
venského predsedníctva, júl 2010 – jún 
2011,

 správu zo zahraničnej cesty J. Barančí-
ka z účasti na Projekt 7. FP – NanoSci E 
Plus mid erm conference – prezentácie 
výsledkov 24 vybraných financovaných 
projektov v rámci calls predmetného 
konzorciálneho projektu NanoSci E Plus. 
Z podujatia vyplynuli úlohy pre SAV, kto-
ré zabezpečuje J. Barančík,

 správu zo zahraničnej cesty E. Majkovej 
zo zasadnutia High Level Group on Na-
noscience and  Nanotechnology v Bruseli, 
kde bola nominovaná MŠVVŠ SR. Na 
zasadnutí sa prerokovali témy: Regula-
tory Testing of Nanomaterials, Commer-
cialization, Energy PV, Nano medicine, 
Metrology ako perspektívne témy RP EÚ 
v oblasti Nano. Pri všetkých návrhoch sa 
predpokladá spolufinancovanie z národ-
ných zdrojov,

 správu zo zahraničnej cesty E. Majkovej 
a J. Barančíka z účasti na EuroNano-
Forum Conference – Exhibition. Final 
Seminar Matera and MNT – ERA.Net 
projects v Budapešti. Konferencia bola 
spojená s výstavou a prezentáciou pos-
terov. E. Majková prezentovala dve vý-
vesky. O konferencii boli pracovníci SAV 
informovaní na web stránke SAV,

 správu zo zahraničnej cesty A. Bžocha 
z účasti na zasadnutí Stáleho výboru 
pre humanitné vedy Európskej nadácie 
pre vedu v Portugalsku. Na zasadnutí 
sa prezentovali výsledky z jednotlivých 
vedeckých seminárov na rôznych európ-
skych výskumných pracoviskách, orga-
nizovaných ESF, ktoré boli zamerané na 

humanitný výskum. Takisto bola prezen-
tovaná báza pre muzikologický výskum,

 správu zo zahraničnej cesty I. Herma-
novskej z účasti na zasadnutí 3. worksho-
pu Fóra členských krajín ESF o evalvácii 
výskumu financovaného z verejných 
zdrojov, ktoré sa uskutočnilo vo Francúz-
sku. Ďalšie zasadnutie fóra, zamerané 
na prvé návrhy správ pracovných skupín 
a tvorbu záverečnej správy, sa uskutoční 
koncom roka 2011,

 správu zo zahraničnej cesty J. Lapina 
z 54. zasadnutia COPUOS vo Viedni, kde 
viedol delegáciu SR. V rámci spoločného 
rokovania s M. Peškom, veľvyslancom 
a stálym predstaviteľom SR pre medzi-
národné otázky vo Viedni, dohodli ko-
muniké pre MZV SR a MŠVVŠ SR pre ob-
lasť kozmických aktivít, vrátane využitia 
vesmírnych aplikácií na monitorovanie 
a prevenciu povodňových situácií na Slo-
vensku.

V. Rosová informovala spolu s Ľ Falťa-
nom o rokovaní na MK SR vo veci finan-
covania Národného jazykového korpusu 
(NJK – realizátor JÚĽŠ SAV) na roky 2012 
– 2016 a o rokovaní s M. Cimbákovou, po-
verenou generálnou riaditeľkou Sekcie ve-
dy a techniky MŠVVŠ SR. Predmetom tohto 
rokovania boli témy:
1.  Predĺženie dohody medzi Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
Ministerstvom kultúry SR a SAV vo ve-
ci financovania Národného jazykového 
korpusu na roky 2012 – 2016,

2.  Účasť JÚĽŠ SAV v európskom programe 
Clarin-ERIC, účasť Spoločenskovedného 
ústavu SAV v európskom programe ESS 
– ERIC,

3.  Účasť SR v Dunajskej stratégii.

Informácie doplnil J. Pastorek – zmluva 
vo veci financovania Národného jazyko-
vého korpusu bola predložená ministrovi 
školstva, vedy, výskumu a športu SR.

P SAV sa oboznámilo s listom J. Sedlá-
ka, predsedu Agentúry na podporu výsku-
mu a vývoja, vo veci korešpondencie SAV a 
APVV.

K. Iždinský informoval o konferencii 
APVV, na ktorej sa zúčastnili E. Jurzyca, mi-
nister školstva, vedy, výskumu a športu  SR, 
a podpredseda Európskej komisie M. Šefčo-
vič. Informácie doplnil A. Breier.

Mária Rybecká
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práva z nemčiny do domáceho jazyka), ale ponúka vzácnu mož-
nosť porovnať pôvodný text po nemecky písaného mestského prá-
va, jeho dobový preklad a následnú aplikáciu v praxi, o ktorej sa 
dozvedáme z jednotlivých zápisov v mestskej knihe. Tieto zápisy 
nám umožňujú aspoň z časti pochopiť hmotný i duchovný, hodno-
tový svet Žilinčanov v skúmanom období.

Autor v práci sleduje obdobie žilinských dejín na prelome ne-
skorého stredoveku a raného novoveku (1451–1561) a primárne sa 
zameriava na jednotlivé zápisy v Žilinskej mestskej knihe z tohto 
obdobia, aby sa pokúsil zrekonštruovať model vtedajšej každoden-
nej reality.. Objasňujú vznik a rozšírenie magdeburského mestské-
ho práva, počiatky mesta Žiliny, implementáciu magdeburského 
práva v meste a napokon vznik samotnej mestskej knihy. Na túto 
časť nadväzujú kapitoly, v ktorých sa venuje výkladu postavenia 
mestskej samosprávy a jej predstaviteľov vo svetle žilinského mag-
deburského práva. Tie sú doplnené o zápisy v Žilinskej mestskej 
knihe, ktoré spadajú do skúmaného obdobia a dotýkajú sa riade-
nia a správy mesta. Po objasnení fungovania mestskej politiky sa 
v nasledujúcich kapitolách na základe zápisov z mestskej knihy za-
meriava na vykreslenie hmotnej, ale aj ideovej reality Žilinčanov. 
Primárne skúma inventár domácností, hospodárstiev a nehnuteľ-
nosti (čiastočne urbanizmus). Dôležitým aspektom života mestskej 
komunity v Žiline bol obchod a cestovanie, ktorej venuje samostat-
nú kapitolu. Tej predchádza kapitola zameraná na zločin a trestnú 
činnosť, mravnostné delikty, ktoré – ako je zo zápisov v Žilinskej 
knihe zjavné – boli vnímané mimoriadne citlivo a obozretne. Dôle-
žitým rozmerom života mešťanov, boli kúpne a majetkové prevody 
(často vygenerované pôsobením magdeburského mestského prá-
va), ktoré nám okrem spomenutých informácií nepriamo približu-
jú aj dôvody a okolnosti vzniku testamentov niektorých Žilinčanov. 
Za jednu zo základných úloh si práca určila priblížiť a analyzovať 
postavenie ženy v systéme žilinského magdeburského práva a ná-
sledne sledovať jeho implementáciu do praxe.

(red.)
 

N o v é  k n i h y  V E D Y ,  v y d a v a t e ľ s t v a  S A V

Horváth, Tomáš 
TAJOMSTVO A VRAŽDA
Model a dejiny detektívneho žánru
(viaz., 662 strán)

Monografia Tajomstvo a vražda. Model a dejiny detektívneho žánru 
sa situuje v problémovom poli genológie (teória a dejiny literár-
nych žánrov). V prvej časti ponúka teoretický model detektívne-
ho žánru a v druhej načrtáva dejiny detektívky od jej postupného 
konštituovania a diferenciačného vymedzenia sa oproti príbuzným 
žánrom (napr. kriminálna literatúra, fantastika a horor) cez jej 
vývinové variácie a transformácie od klasickej detektívky až k drs-
nej škole, ukazuje prieniky detektívky s inými žánrami (napr. so 
sci-fi), ako aj deštrukciu žánru prostredníctvom transformácie na 
iný príbuzný žáner (triler). Podáva analytické interpretácie diel vý-
znamných predstaviteľov tohto žánru (Poe, Doyle, Christie, Ellery 
Queen, Gardner, Chandler a iní), no aj diel menej známych, ba až 
kurióznych...

 Vypracovaný model a dejiny detektívneho žánru (v jeho dife-
renciačných vzťahoch k iným žánrom) zároveň tvoria istý exem-
plárny príklad pre všeobecnú literárnovednú problematiku žánru 
a literárnovedného vývinu.

Michal Bada
ŽIVOT V ŽILINE V ZRKADLE JEJ MESTSKEJ 
KNIHY
(brož., 138 strán)

Jednou z najefektívnejších ciest, ktoré umožňujú hlbšie a prehľad-
nejšie spoznať život v našich stredovekých či ranonovovekých mes-
tách je analýza mestských kníh. Žilinská mestská kniha predstavuje 
vzácnu pamiatku nielen po jazykovej stránke (preklad mestského 



Desiate medzinárodné sympózium o katecholamínoch a iných 
transmiteroch pri strese (Tenth Symposium on Catecholamines and 
other Neurotransmitters in Stress) slávnostne otvorili 25. júna 2011 
v starej budove Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave.

Sympózium je jedným z najvýznamnejších vedeckých podujatí 
posledných rokov na našom území. Jeho predsedom bol RNDr. Ri-
chard Kvetňanský, DrSc., z Ústavu experimentálnej endokrinológie 
SAV v Bratislave. Úlohy čestného predsedu sa ujal prof. Irwin J. Ko-
pin z National Institute of Health v Bethesde (Maryland, USA). Na 
sympóziu sa zúčastnilo vyše sto zahraničných aj domácich odbor-
níkov. Organizátorom bol už tradične Ústav experimentálnej endo-
krinológie SAV spolu s Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky 
SAV a Neuroimunologickým ústavom SAV.

Účastníkov sympózia privítal jeho predseda Richard Kvetňan-

S y m p ó z i u m  o  s t r e s e  o p ä ť 
n a  S l o v e n s k u

1. Otvorenie sympózia malo 
slávnostný ráz – nástup za 
zvukov fanfár; v popredí Richard 
Kvetňanský.

2. Za Slovenskú akadémiu vied 
hostí privítala prof. Daniela Ježová.

3. Pohľad do sály medzi účastníkov 
konferencie – zľava prof. Greti 
Aguilera z USA, prof. David. 
S. Goldstein z USA, profesorka 
Esther L. Sabban z USA, doc. Albert 
Breier s manželkou a prof. Karel 
Pacák z USA.

4. Čestný predseda konferencie 
prof. Irwin Kopin využil možnosť 
odovzdať Cenu Irwina Kopina 
osobne Joanne Dabrowskej z USA.

5. Prof. Karel Pacák počas svojej 
vstupnej prednášky.

6. Na záver účastníkom sympózia 
zaspieval spevácky zbor Cantus.

ský, v ďalšej časti sa k nim za organizátorov prihovorili podpred-
sedníčka SAV prof. Daniela Ježová za vedenie Slovenskej akadémie 
vied, riaditeľ Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV prof. 
Iwar Klimeš a riaditeľka Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky 
SAV doc. Oľga Križanová. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj 
podpredsedovia SAV doc. Albert Breier a Viera Rosová.

V rámci slávnostného otvorenia sympózia so vstupnou pred-
náškou na tému Pheochromocytoma: A cotecholamine and oxidative 
stress disorder vystúpil prof. Karel Pacák z National institutes of He-
alth v Betshede v USA.

Ďalší program sympózia sa preniesol do Kongresového centra 
SAV v Smoleniciach, kde jeho účastníci rokovali až do 30. júna.

Text a foto | Vladimír Šmihula
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