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V Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV, v Bratislave 1. decembra 2011 vyhlásili 
tradičnú národnú súťaž mladých talentovaných ľudí pod názvom Študentská osobnosť Slovenska, 
ktorú organizuje Junior Chamber International – Slovakia s podporou Slovenskej rektorskej kon-
ferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Aj tentoraz prevzal nad podujatím 
záštitu prezident republiky Ivan Gašparovič. Hlavnú cenu, Cenu prezidenta SR, odovzdal Ivan 
Gašparovič Michalovi Kšiňanovi z Historického ústavu SAV. Foto Vladimír Šmihula

Na zimnom rokovaní Snemu SAV, ktorý sa zišiel v pondelok 19. decembra 2011, v rámci pra-
videlnej rotácie predsedov po uplynutí funkčného obdobia doterajšej predsedníčky Snemu SAV 
Dagmar Podmakovej, za nového predsedu Snemu SAV na nasledujúcich 16 mesiacov v tajných 
voľbách zvolili predsedu II. komory snemu Jána Sedláka z Ústavu experimentálnej onkológie 
SAV v Bratislave. Na rokovaní odznela aj informácia predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka o ak-
tuálnej situácii v Slovenskej akadémii vied vrátane informácie o stave príprav vypracovania zá-
meru transformácie Akadémie a prerokovali zásady tvorby rozpočtu. Foto Vladimír Šmihula.

Geografický ústav SAV, Slovenská geografická spoločnosť pri SAV, Slovenská a Česká aso ciácia 
Rímskeho klubu a Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR a ČR zorganizovali 29. novembra 
t.r. v Primaciálnom paláci v Bratislave vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod ná-
zvom Cesty k udržateľnejšej budúcnosti (Dobříš+20 vo svetle geografických a environmentálnych 
výskumov). Na snímke sa k účastníkom prihovára prof. Mikuláš Huba z Geografického ústavu 
SAV. Foto: Vladimír Šmihula
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oceneného Cenou SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu, bol záujem aj 
počas nedávneho dňa otvorených dverí vo Fyzikálnom ústave SAV (k článku 
na 6. strane). Foto: Vladimír Šmihula | Na zadnej strane obálky: Foto: Ti-
bor Seman
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Aktuálne o spolupráci vo výskume

S t r e t n u t i e  p r e d s t a v i t e ľ o v 
a k a d é m i í  v i e d  k r a j í n  V 4

DELEGÁCIA SAV NA STRETNUTÍ PREDSTAVITE-

ĽOV AKADÉMIÍ VIED KRAJÍN V4 V SMOLENICIACH.

  OCENENÝ MLADÝ VEDEC MAREK BUČKO ZO 

SAV POČAS SVOJEJ PREZENTÁCIE. 

  DOC. FEDOR GÖMÖRY A PROF. JAN PALOUŠ 

PODPÍSALI V RÁMCI STRETNUTIA NOVÝ VYKONÁ-

VACÍ PROTOKOL K DOHODE MEDZI SAV A AKADÉ-

MIOU VIED ČR NA ROKY 2012 – 2014.

Predstavitelia akadémií vied krajín V4, Bul-
harskej akadémie vied a Max-Planckovho in-
štitútu (Nemecko) sa stretli v dňoch 29. – 30. 
novembra 2011 v Kongresovom centre SAV 
v Smoleniciach na dvojdňovom rokovaní.

Jednotlivé delegácie viedli: predseda 
Slovenskej akadémie vied prof. Jaromír 
Pastorek, predseda Akadémie vied Českej 
republiky prof. Jiří Drahoš, podpredseda 
Poľskej akadémie vied prof. Andrzej Gór-
ski, podpredseda Maďarskej akadémie vied 
prof. Domonkos Szász, vedecký sekretár 
Bulharskej akadémie vied prof. Stefan 
Hadjitodorov, prítomní boli aj ďalší vý-
znamní hostia.
Delegáti rokovali o štyroch hlavných témach:
1.  Horizont 2020 – nový rámec pre podpo-

ru výskumu a inovácií.
2.  Spolupráca a členstvo vo výskumných 

organizáciách v rámci európskych zdru-
žení s ohľadom na súčasnú situáciu 
v ESF a ALLEA.

3.  Využívanie štrukturálnych fondov na fi-
nancovanie výskumných aktivít.

4.  Hodnotenie výskumných inštitúcií.
Pri tejto príležitosti podpísali zástupco-

via SAV a AV ČR, doc. Fedor Gömöry a prof. 
Jan Palouš nový Vykonávací protokol k Do-
hode medzi Slovenskou akadémiou vied 
a Akadémiou vied ČR na roky 2012 – 2014, 
ktorého súčasťou je aj zoznam prioritných 
tém na uvedené obdobie. Po skončení roko-
vania účastníci stretnutia pokračovali v dis-
kusii v neformálnej atmosfére.

Druhý deň rokovania bol vyhradený na 
prezentáciu držiteľov Ceny mladých vedec-
kých pracovníkov z oblasti chemických vied. 
Výsledky svojho výskumu postupne pred-
stavili Luděk Kaluža z Akadémie vied ČR, 

Szilárd Varga z Maďarskej akadémie vied, 
Maciej Szaleniecz z Poľskej akadémie vied 
a Marek Bučko zo Slovenskej akadémie 
vied. Po prezentácii si mladí vedeckí pra-
covníci prevzali diplomy z rúk predstaviteľa 
svojej materskej akadémie.

Cenu pre mladého výskumného pracov-
níka za Slovenskú akadémiu vied odovzdal 
doc. Albert Breier, podpredseda SAV pre 
II. oddelenie vied.

Delegáti prijali návrh spoločného vyhlá-
senia (jeho definitívny text bude prijatý po 
pripomienkovaní zo strany zúčastnených in-
štitúcií) a dohodli sa, že vypracujú spoločný 
plán tém pre udeľovanie Ceny mladých ve-
deckých pracovníkov na nasledujúce tri roky.

Na záver podpredseda Maďarskej akadé-
mie vied prof. Domonkos Szász pozval všet-

kých prítomných na ďalšie stretnutie akadé-
mií vied V4, ktoré sa uskutoční v dňoch 24. 
– 25. mája 2012 v Mátraháza (Maďarsko).

(Viac fotografií zo stretnutia predstaviteľov akadé-
mií vied krajín V4 na III. strane obálky.)

František Fundárek | Foto: Róbert Grznár
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Vedecká konferencia o koreňoch problémov našej súčasnosti 

K r í z a  h o d n o t o v e j  o r i e n t á c i e
Prezident SR Ivan Gašparovič otvoril mul-
tidisciplinárnu vedeckú konferenciu Dnes 
o zajtrajšku, ktorú zorganizovala Kancelá-
ria prezidenta SR v spolupráci so Sloven-
skou akadémiou vied.

Ivan Gašparovič vystúpil s prejavom, 
v ktorom sa zameral na najpálčivejšie 
problémy obyvateľov Slovenska v kontex-
te globálnej ekonomickej, finančnej, ale 
najmä hodnotovej krízy. „Súčasná svetová 
kríza – ktorú experti porovnávajú s Veľkou 
hospodárskou krízou – sa prehlbuje. Podľa 
môjho názoru príčinou je kríza hodnotovej 
orientácie našej civilizácie, a to prioritne. 
Teda pre to, ako žijeme, aké hodnoty prefe-
rujeme. Predstavy, s ktorými sme šli do kon-
cipovania európskych i globálnych štruktúr, 
sú spochybňované. Až do takej miery, že 
to vážne rozkolísalo kredit eurozóny i sa-
motné vzťahy v Európskej únii,“ povedal 
prezident. Vo svojom vystúpení opätovne 
pripomenul to, čo spoločnosť naliehavo 
pociťuje a na čo hlava štátu upozorňuje už 
dlhodobo, a to, že „potrebujeme solidaritu. 

Čestná plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách pre prof. T. F. Stuessyho

B o t a n i k  s v e t o v é h o  v ý z n a m u

PROF. TOD F. STUESSY PO PREVZATÍ ČESTNEJ PLAKETY SAV ZA ZÁSLUHY V BIO-

LOGICKÝCH VEDÁCH, SPRAVA PODPREDSEDOVIA SAV PROF. DANIELA JEŽOVÁ 

A DOC. ALBERT BREIER. Foto: Vladimír Šmihula

Na malej slávnosti v priestoroch Úradu SAV v Bratislave prevzal 23. 
novembra 2011 významný svetový botanik prof. Tod F. Stues sy, 
Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologických vedách. Vysoké ocene-
nie mu odovzdal podpredseda SAV doc. Albert Breier.

Ako v laudácii na počesť oceneného pripomenula podpredsed-
níčka SAV prof. Daniela Ježová, T. F. Stuessy (nar. 1943), profe-
sor botaniky na Katedre systematickej a evolučnej botaniky (De-
partment of Systematic and Evolutionary Botany) Univerzity vo 
Viedni, sa počas svojej vedeckej kariéry venoval najmä otázkam 
taxonómie a evolúcie vyšších rastlín. Publikoval viaceré teoretické 
práce a články, ktoré sa venovali rôznym skupinám vyšších rastlín. 
V teoretickej oblasti sa zaoberal otázkami rekonštrukcie fylogené-
zy rastlín, metodikou taxonómie rastlín a otázkami metodológie 

Nielen proklamovanú, nielen na papieri, 
ale aj reálnu.“ Vo svojom vystúpení ďalej 
pripomenul viacero zásadných chýb, kto-
rých sa správcovia spoločnosti dopustili. 
Zameral sa aj na nevyhnutné kroky, ktoré je 
treba uskutočniť v náprave vecí verejných. 
„Mali by sme hovoriť najmä o konkrétnom 
človeku v konkrétnom čase. O tom, v akých 
právnych, ekonomických, sociálnych a kul-
túrnych súradniciach sa pohybuje. Inak 
povedané, mali by sme sa zamyslieť nad 
hodnotovým systémom právneho štátu 
a jeho previazanosťou s ekonomikou; nad 
tým, prečo ekonomické teórie frapantne 
zanedbali rozpracovanie prerozdeľovania 
vytvorených hodnôt a sústredili sa len na 
teóriu zvyšovania zisku; prečo sme dopus-
tili sociálne a intelektuálne ponižovanie 
človeka; kto a prečo útočí na sociálny štát; 
prečo sme zanešvárili náš životný priestor 
najrozličnejším odpadom, kultúrny brak 
z neho nevynímajúc,“ dodal prezident.

Zámerom konferencie bolo definovať 
najvýznamnejšie problémy našej súčasnosti 

a ich príčinné súvislosti s akcentom na prob-
lémy vyvolané globalizáciou, európskou 
integráciou a zápasom štátov o zachovanie 
vlastnej identity. Vystúpili na nej viaceré 
osobnosti. Predseda SAV Jaromír Pastorek 
sa zameral na poslanie vedy v krízových 
obdobiach; vedúci Kancelárie prezidenta 
SR Milan Čič pripomenul aktuálne otázky 
a princípy vzťahov medzi národnými štát-
mi a EÚ; ekonóm Peter Staněk hovoril na 
tému ekonómia verzus právny štát; ekonóm 
Ján Keller analyzoval problematiku ekono-
mických modelov a sociálnej súdržnosti; 
ďalej odzneli príspevky Rozdielnosť záuj-
mov v globalizovanom svete (Oskar Krejčí), 
Európska únia a jej možná budúcnosť (Ru-
dolf Sivák); Menová politika a štát (Ivan 
Šramko), Štát a globálna spoločnosť (Milan 
Šikula), Konkurenčná schopnosť SR: ľudia, 
vzdelanie, inovácie, priemysel (Peter Magva-
ši) i ďalšie témy.

(red.)

kladistiky, v posledných rokoch sa venoval aj obhajobe parafyletic-
kých skupín v systéme rastlín a organizmov vôbec.

Od roku 1997 je riadnym profesorom na viedenskej univerzite. 
Jeho príchodom sa mimoriadne zintenzívnila spolupráca medzi 
Botanickým ústavom SAV a Univerzitou vo Viedni, kde absolvovali 
študijné pobyty viacerí naši doktorandi, čo vyústilo do vydania nie-
koľkých spoločných publikácií. Skúsenosti nadobudnuté spoluprá-
cou s profesorom Stuessym a jeho doktorandmi umožnili naštar-
tovať laboratórium molekulárnej systematiky rastlín v Botanickom 
ústave SAV, ktoré patrí dnes medzi najproduktívnejšie pracoviská 
ústavu. S prispením profesora Stuessyho bol Botanický ústav SAV 
v Bratislave nominovaný za jedného z kandidátov na sídlo Medzi-
národnej asociácie pre taxonómiu rastlín a Medzinárodnej kan-
celárie pre taxonómiu a nomenklatúru rastlín a prof. Karol Mar-
hold za kandidáta na post generálneho sekretára tejto asociácie. 
V riadnych voľbách Botanický ústav SAV medzi členskou základ-
ňou asociácie uspel a od augusta 2011 má Medzinárodná asociácia 
pre taxonómiu rastlín a Medzinárodná kancelária pre taxonómiu 
a nomenklatúru rastlín sídlo v Bratislave. Zároveň bude Bratislava 
najbližších šesť rokov miestom vydania časopisu tejto asociácie – 
Taxonu.

V. Š.
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Tohtoročným absolútnym víťazom Michal Kšiňan z Historického ústavu SAV

Š t u d e n t s k é  o s o b n o s t i  S l o v e n s k a

Už tradičnú národnú súťaž mladých talen-
tovaných ľudí pod názvom Študentská osob-
nosť Slovenska organizuje Junior Chamber 
International – Slovakia s podporou Sloven-
skej rektorskej konferencie a pod odbornou 
garanciou Slovenskej akadémie vied. Aj 
tentoraz prevzal nad podujatím záštitu pre-
zident republiky Ivan Gašparovič. Tohtoroč-
ných finalistov súťaže slávnostne vyhlásili 
1. decembra v Malom kongresovom centre 
VEDY, vydavateľstva SAV, v Bratislave. Na 
slávnosti sa zúčastnil aj prezident SR Ivan 
Gašparovič, vedúci Kancelárie prezidenta 
SR prof. Milan Čič, predseda SAV prof. Ja-
romír Pastorek, podpredsedníčka SAV prof. 
Daniela Ježová, viceprezident Slovenskej 
rektorskej konferencie prof. Rudolf Sivák 
a ďalšie osobnosti z akademickej aj podni-
kateľskej sféry.

 Účastníkov slávnosti privítal výkonný 
predseda organizácie Junior Chamber In-
ternational Marián Meško, ktorý konštato-
val, že organizátori tohto ročníka súťaže sú 
mimoriadne spokojní s počtom aj kvalitou 
nominácií mladých osobností, ktoré dostali 
od univerzít, vysokých škôl aj zo Slovenskej 
akadémie vied.

Prezident SR Ivan Gašparovič vo svojom 
vystúpení zdôraznil: „Ako občan, človek, 
pedagóg som rád, že máme takýchto ľudí. 
Ako politik a prezident sa musím zamyslieť, 
či sme urobili všetko preto, aby mladí ľudia 
mali dobré podmienky. Aj v čase, keď veda 
a štúdium nemá podmienky, aké by mala 
mať, ste dosiahli vynikajúce výsledky.“ Hla-
va štátu zablahoželala všetkým ocenením 
študentom a vyjadrila nádej, že Bratislava 
bude mestom vedy a vzdelávania.

Podpredsedníčka SAV prof. Daniela Je-
žová v príhovore pripomenula súčasnú ťaž-
kú ekonomickú situáciu, ktorá potrebuje 
riešenia – a tie zatiaľ, žiaľ, nenachádzame. 
„Všetci však vieme jedno: nech je krízová 
situácia v čomkoľvek a akákoľvek, na jej 
riešenie potrebujeme rozumných, vzdela-
ných, rozhľadených a smelých ľudí. Tí budú 
potrební vždy. A tento dnešný deň je veno-

A NA ZÁVER SPOLOČNÁ FOTOGRAFIA OCENENÝCH S PREZIDENTOM SR IVANOM GAŠPAROVIČOM.

vaný tým ľuďom, ktorí majú predpoklady, 
aby sa takými stali a aby pomohli a posúvali 
dopredu našu spoločnosť, našu vedu, naše 
vysoké školstvo.“ Viceprezident Slovenskej 
rektorskej konferencie prof. Rudolf Sivák 
konštatoval, že pre každú krajinu niet väč-
šieho bohatstva, ako sú múdri a vzdelaní 
mladí ľudia. A takýchto mladých ľudí je na 
slovenských univerzitách aj v Slovenskej 
akadémii vied veľmi veľa. Zdôraznil, že lau-
reáti tejto súťaže si zaslúžia uznanie svojich 
učiteľov aj širokej verejnosti, pretože platí 
– nemôže byť dobrých univerzít, vysokých 
škôl, ak nie sú výborní študenti. „Najlepšia 
investícia do budúcnosti je totiž investícia 
do mladých, vzdelaných ľudí.“

 
 Výkonný predseda Junior Chamber In-

ternational – Slovakia M. Meško po krát-
kych príhovoroch spoločne s prof. D. Ježo-
vou, prof. R. Sivákom a zástupcami spon-

zorských firiem odovzdali ocenenia finalis-
tom súťaže v jednotlivých kategóriách.

Ocenenia získali:

1. kategória – Elektrotechnika, 
priemyselné technológie
Ing. Boris Hudec z Elektrotechnického 
ústavu SAV, ktorý sa v rámci svojej dizertač-
nej práce venoval príprave a charakterizácii 
štruktúr kov-izolant-kov (metal-insulator-
-metal, MIM) pre nanorozmerné pamäte ty-
pu DRAM. (Cenu za oceneného prebral jeho 
otec, keďže víťaz je služobne v zahraničí.)

2. kategória – Hutníctvo, strojárstvo, 
energetika
Ing. Ján Kukurugya z Fakulty BERG Tech-
nickej univerzity v Košiciach, interný dok-
torand 3. ročníka doktorandského štúdia 
v študijnom programe Riadenia procesov 
získavania a spracovanie surovín v študij-
nom odbore získavanie a spracovanie zem-
ských zdrojov (dizertačná práca Metódy 
a prostriedky pre modelovanie elementár-
nych procesov a zariadení v oblasti spracova-
nia surovín zameraná na vytvorenie mode-
lov a prostriedkov pre modelovanie proce-
sov, ktoré sú mimoriadne dôležité v oblasti 
hutníctva, baníctva, spracovania rudných 
a nerudných surovín, strojárstva a energe-
tiky).

3. kategória – Informatika 
a matematicko-fyzikálne vedy
Ing. Karol Rástočný z Fakulty informatiky 
a informačných technológii STU v Brati-

POTLESK PRE OCENENÝCH 

– ZĽAVA PROF. JAROMÍR PASTO-

REK, IVAN GAŠPAROVIČ, MARIÁN 

MEŠKO A PROF. DANIELA JEŽOVÁ.
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terný doktorand Historického ústavu SAV 
a zároveň na Sorbonne, sa stal Topštudent-
skou osobnosťou Slovenska za rok 2011 
za svoju dizertačnú prácu na tému Milan 
Rastislav Štefánik, biografická esej. Príprava 
dizertačnej práce zo spoločenských vied vo 
Francúzsku kladie na doktoranda značne 
väčšie nároky ako na Slovensku. Pritom ne-
treba zabudnúť na jazykovú náročnosť, ako 
aj na to, že Sorbona sa v historickom výsku-
me dlhodobo radí medzi najlepšie svetové 
univerzity. O úrovni jeho dizertačnej práce 
predbežne svedčí prezentácia jej častí na 
medzinárodných podujatiach, ako aj inter-
ná oponentúra v HÚ SAV.

Okrem výskumu osobnosti a života M. R. 
Štefánika sa M. Kšiňan venuje aj otázkam 
identít, mapuje diskusie vo francúzskej 
historiografii a metodológii a ich závery sa 
snaží aplikovať na slovenský historický vý-
skum. Roku 2008 publikoval vo Francúzsku 

Študentské osobnosti Slovenska z pracovísk SAV

B i o g r a f  M .  R .  Š t e f á n i k a
ako spoluautor knihu La mémoire conservée 
du général Milan Rastislav Štefánik dans les 
archives du Service historique de la Défense 
a jej preklad vyšiel o rok aj na Slovensku. 
Recenzným konaním prešla už jeho ďalšia 
kniha o Štefánikovi, ktorú má v pláne jedno 
české vydavateľstvo. Jeho práce citujú his-
torici nielen na Slovensku, ale aj v zahrani-
čí. Od zimného semestra 2011/2012 vedie 
v Ústave českých dejín Filozofickej fakulty 
Karlovej univerzity seminár o metodológii 
biografie. Aktívne vystúpil na zahraničných 
konferenciách, seminároch a prednáškach 
v Prahe, Budapešti, Paríži, Bordeaux a To-
runi. Ako spoluriešiteľ sa zúčastnil na 
dvoch medzinárodných projektoch a dvoch 
projektoch VEGA. Absolvoval viacero dlho-
dobých študijných pobytov na Sorbone, na 
Karlovej univerzite a v CEFRES-e (Francúz-
ske výskumné centrum v oblasti spoločen-
ských vied) v Prahe, kde je momentálne na 
výskumnom pobyte.

Podieľal sa aj na realizácii francúzskeho 
dokumentárneho filmu Štefánik l´incroy-
able destin, ktorého slovenskú verziu pre-
mietali opakovane na STV a bola schválená 
Ministerstvom školstva SR ako učebná po-
môcka na vyučovanie histórie.

PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc., 
jeho „directeurs de these“ z Historického 
ústavu SAV, nám o ňom povedala: „Na jeho 
práci vidno, že sa vzdelával v Historickom 
ústave SAV aj na Sorbone. Prechováva v sebe 
obdiv voči francúzskej historickej vede i ďal-
ším francúzskym spoločenským vedám, napr. 
sociológii, a s tým, čo sa dozvedel, nadšene 
oboznamuje svojich mladých kolegov na Slo-
vensku. Doktorandskú prácu M. R. Stefanik 
– essai biographique napísal pod dvojitým 
vedením; jeho directeurs de these bol okrem 
mňa aj Antoine Mares, profesor na parížskej 
Sorbone. Prácu obhájil 28. novembra v Brati-
slave, a to po francúzsky pred komisiou parit-
ne zloženou z francúzskych a slovenských his-

slave, v súčasnosti študent denného dok-
torandského štúdia v študijnom programe 
Programové systémy. Aktívne pracuje na 
výskume v oblasti webových technológií 
s témou dizertačnej práce Sprístupňovanie 
informácií na sociálnom adaptívnom webe, 
je aj spoluriešiteľom viacerých výskumných 
projektov.

4. kategória – Lekárske vedy, farmácia
Mgr. Dominika Mániková z Ústavu experi-
mentálnej onkológie SAV. Ocenená sa venu-
je esenciálnemu prvku pre ľudské zdravie 
– selénu (Se). Benefity príjmu tohto prvku 
sú nespochybniteľné a širokospektrálne, 
a zahŕňajú mnohé oblasti ľudského zdravia, 
vrátane onkologických ochorení.

5. kategória – Prírodné vedy, chémia
RNDr. Ľudmila Hricová, doktorandka 
v Neurobiologickom ústave SAV. Venuje sa 
štúdiu v odbore fyziológia živočíchov. Je 
autorkou a spoluatorkou 4 karentovaných 
prác. 

6. kategória – Stavebníctvo, architektúra
Ing. arch. Vladimír Hain, doktorand štú-
dia na fakulte architektúry STU v Brati-
slave. Získal počas svojho štúdia viaceré 
ocenenia, medzi ktorými vyniká architek-
tonická a dizajnérska súťaž „Červená niť“ 
vyhlásená Európskou komisiou v Bruseli, 
kde získal druhé miesto v rámci európskeho 
kola.

7. kategória – Poľnohospodárstvo, 
lesníctvo, drevárstvo
Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD., z Fa-

kulty biotechnológie a potravinárstva SPU 
v Nitre, svojou dizertačnou prácou na tému 
Biodiverzita mikroorganizmov v mede s vy-
užitím molekulárno-biologických metód vo 
vzťahu k fyzikálno-chemickým vlastnostiam 
medu výraznou mierou prispela k rozšíreniu 
poznatkov v oblasti kvality a bezpečnosti 
tejto významnej potravinárskej komodity.

8. kategória – Filozofia, politológia, 
právo, teológia
Mgr. Michal Kšiňan, MAS, v súčasnos-
ti interný doktorand Historického ústavu 
SAV a zároveň na Sorbone, kde vypracoval 
dizertačnú prácu na tému Milan Rastislav 
Štefánik, biografická esej. Venuje sa aj otáz-
kam identít, mapuje diskusie vo francúzskej 
historiografii a metodológii a ich závery sa 
snaží aplikovať na slovenský historický vý-
skum.

9. kategória – Kultúra a umenie
Adrián Mankovecký, študent ateliéru In-
dustrial Design Vysokej školy výtvarných 
umení v Bratislave, víťaz 9. ročníka medzi-
národnej súťaže Electrolux Design Lab.

10. kategória – Ekonómia
Ing. Martin Grančay z Fakulty medziná-
rodných vzťahov EU v Bratislave, ktorý 
zabezpečuje výučbu v predmetoch me-
dzinárodné hospodárske vzťahy, teórie 
medzinárodných hospodárskych vzťahov 
a medzinárodné civilné letectvo. V oblasti 
výskumu publikoval veľké množstvo odbor-
ných a vedeckých článkov v domácich ako 
aj zahraničných časopisoch, primárne v ob-
lasti ekonomickej liberalizácie medzinárod-

nej civilnej dopravy, ktorej sa na Slovensku 
venuje on jediný.

11. kategória – Šport
Bc. Monika Zemková z Materiálovotech-
nologickej fakulty STU v Trnave, členka re-
prezentácie SR v športovej streľbe, disciplí-
ne skeet, zaradená do užšieho výberu Slo-
venského olympijského výboru s perspektí-
vou účasti na OH 2012, medailistka z maj-
strovstiev sveta 2011 (družstvá – 3. miesto) 
a majstrovstiev Európy 2011 (družstvá 
– 2. miesto) a Svetovej letnej univerziády 
2011 v čínskom Šen-čene (1. miesto).
  
Vyhlásenie TOP študentskej osobnosti 
Slovenska v školskom roku 2010/2011
Odborná komisia po zrelom uvážení najvyš-
šiu cenu udelila Mgr. Michalovi Kšiňanovi, 
MAS. Hlavnú cenu, Cenu prezidenta SR – 
J. E. Ivana Gašparoviča, víťazovi odovzdal 
osobne prezident SR Ivan Gašparovič. Dip-
lom mu odovzdal viceprezident Slovenskej 
rektorskej konferencie prof. Rudolf Sivák, 
certifikát predseda SAV prof. Jaromír Pasto-
rek. Víťaz získal aj Cenu generálneho part-
nera spoločnosti Skanska SK a odmenu od 
spoločnosti Samsung Electronics Slovakia.

Cenu BMW Group Slovakia za inovatív-
nosť a trvalo udržateľný rozvoj získal Ad-
rián Mankovecký. Cenu Hospodárskych 
novín (cena verejnosti na základe interne-
tového hlasovania na www.hnonline.sk) 
získala RNDr. Ivana Gruľová z Neurobio-
logického ústavu SAV.

Vladimír Šmihula | Foto autor
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HRICOVEJ. Foto Vladimír Šmihula

torikov. A vďaka štúdiu 3. cyklu na obidvoch 
vysokých školách dostane dva diplomy – PhD. 
na Filozofickej fakulte UK a docteur en histoi-
re na Universite – Paris 1. História si vyžaduje 
tvrdú a dlhú prácu a šesť posudzovateľov jeho 
doktorskej dizertácie malo pri obhajobe aj 
kritické výhrady. To je však u takého mladého 
historika (má 28 rokov), ktorý predložil na 
francúzske pomery pomerne stručnú prácu 
v rozsahu celkom 477 strán textu a príloh, 
celkom prirodzené. Takýto rozsah mu umož-
nil vyhnúť sa zjednodušovaniu, do ktorého 
tlačia doktoranda v historických vedách ob-
medzujúce slovenské predpisy týkajúce sa 
rozsahu práce. Rada by som zdôraznila, že 
po prvý raz sa celkovým víťazom súťaže Štu-
dentská osobnosť Slovenska stal doktorand 
z 3. oddelenia SAV.“

———

Ing. Boris Hudec z Elektrotechnického 
ústavu SAV, Študentská osobnosť Slovenska 
2011 v kategórii Elektrotechnika, priemysel-
né technológie, sa v rámci svojej dizertačnej 
práce venoval príprave a charakterizácii 
štruktúr kov-izolant-kov (metal-insulator-
-metal, MIM) pre nanorozmerné pamäte 
typu DRAM. Predmetom jeho výskumu 
bolo štúdium a analýza parametrov ovplyv-
ňujúcich zvodové prúdy MIM štruktúry na 
báze TiO2. Ukázalo sa, že zvodové prúdy 
sa dajú podstatne znížiť výberom a prípra-
vou hornej elektródy. Najlepšie výsledky 
sa dosiahli s Pt elektródou, pripravenou 
vákuovým naparovaním s využitím tzv. 
„shadow mask“. Tieto výsledky sú porov-
nateľné s najlepšími výsledkami dosiahnu-
tými vo svete. Formou prednášky prezento-
val výsledky svojej práce na konferenciách 
v Nemecku, Francúzsku aj USA. V roku 
2011 publikoval štyri články v špičkových 
medzinárodných vedeckých časopisoch, 
zahrnutých v databáze Current Contents 
(v dvoch prácach bol prvým autorom). Od 
mája 2011 je členom riešiteľského kolektívu 
projektu  s názvom Štruktúry kov-oxid-kov 
pre nanorozmerné pamäťové bunky na báze 
odporového prepínania. Svojou prácou a ak-
tivitou významne prispel k riešeniu prob-

lematiky nových materiálov a prvkov pre 
pamäťové aplikácie. Počas svojho štúdia ab-
solvoval dva šesťtýždňové pobyty na Seoul 
National University v Korei.

———

Mgr. Dominika Mániková z Ústavu experi-
mentálnej onkológie SAV, Študentská osob-
nosť Slovenska 2011 v kategórii Lekárske 
vedy, farmácia, sa venuje esenciálnemu prv-
ku pre ľudské zdravie – selénu (Se). Benefi-
ty príjmu tohto prvku sú nespochybniteľné 
a širokospektrálne a zahŕňajú mnohé oblasti 
ľudského zdravia, vrátane onkologických 
ochorení. Účinky selénu však značne závisia 
od jeho dávky: medzi dávkami prospešnými 
pre zdravie a tými, ktoré majú naň škodli-
vý účinok, existuje len úzke koncentračné 
rozpätie. No nielen dávka, ale aj forma Se 
je zodpovedná za jeho biologické účinky. 
Človek prijíma Se predovšetkým v rastlinnej 
a živočíšnej potrave, do ktorej sa dostáva 
z pôdy. Okrem pôdy je zdrojom Se aj voda. 
Výskumný kolektív, v ktorom Mgr. Domini-
ka Mániková pracuje, sa venuje štúdiu me-
chanizmov toxického účinku Se, keďže tie 
nie sú dosiaľ dostatočne objasnené. Predpo-
kladá sa, že súvisia s viacerými bunkovými 
komponentmi a procesmi. Jeden z nich je 
sprostredkovaný priamym poškodením gene-
tického materiálu (DNA), ktoré tento prvok 
vyvoláva. Dominika Mániková nastúpila v r. 
2008 na doktorandské štúdium. Od začiatku 
sa venuje štúdiu mechanizmov toxicity Se. Po 
prvotných, genetických a molekulárno-bio-
logických prístupoch sa v ostatnom období 
venuje genomickým metodikám, kde sa kva-
sinka ako modelový organizmus opäť uká-
zala veľmi výhodná. Výsledky jej celogenó-
mových prístupov potvrdili významnú úlohu 
opravných mechanizmov DNA pri manifestá-
cii toxických účinkov Se. Z hľadiska transfe-
ru ňou získaných poznatkov do oblasti ľud-
ského zdravia sa ako veľmi sľubný ukazuje 
fakt, že Se efektívne zabíja bunky s poruchou 
v homologickej rekombinácii (HR), ktorá má 
vzťah k incidencii onkologických diagnóz, 
ako aj k ich liečbe, kde defekt v HR robí ná-
dorové bunky selektívne citlivé k širokej pale-

te terapeutických látok. Dominika Mániková 
je autorkou dvoch článkov publikovaných 
v časopisoch Mutagenesis (IF = 3.983; 2010) 
a Archives of Toxicology (IF = 4.041; 2010).

———

RNDr. Ľudmila Hricová, Študentská osob-
nosť Slovenska 2011 v kategórii Prírodné 
vedy, chémia, je doktorandkou v Neurobio-
logickom ústave SAV. Venuje sa štúdiu v od-
bore fyziológia živočíchov. Je členkou ná-
rodných (Slovenská spoločnosť pre neuro-
vedy pri SAV) a troch medzinárodných ve-
deckých spoločností (European Society for 
Neurochemistry, Federation of European 
Neuroscience Societies; International Brain 
Research Organization).

Je autorkou a spoluatorkou štyroch ka-
rentovaných prác publikovaných v perio-
dikách Acta Histochemica (2-krát), Brain 
Research a Cellular and Molecular Neurobio-
logy. Svoje výsledky prezentovala formou 
prednášky na medzinárodnej konferencii 
Molecular mechanisms of neurological 
and psychiatric disorders v novembri 2009 
v Martine a na medzinárodnom kongre-
se International student medical congress 
v Košiciach v júni 2011. Na tomto kongrese 
získala 3. miesto v sekcii PhD students work 
– Theoretical part. Absolvovala zahraničný 
študijný pobyt v Mossakowski Medical Re-
search Centre vo Varšave (pobyt v rámci 
medziakademickej dohody). Je spolurieši-
teľkou projektov APVV – Kauzálna genéza 
spasticity a terapeutické možnosti, VEGA 
– Poškodenie NO/cGMP signálnej dráhy 
pri poraneniach krčnej miechy. Ďalej je to 
projekt Odpoveď syntázy oxidu dusnatého 
a kalcium-viažúcich proteínov v mozgovom 
kmeni po poškodení miechy v rámci medzi-
akademickej dohody (dohoda medzi SAV 
a Poľskou akadémiou vied). V júni 2010 ob-
hájila minimovú prácu k dizertačnej skúške 
NO-cGMP signalizácia v bulbospinálnej res-
piračnej dráhe potkana po poškodení krčnej 
miechy. V októbri 2011 bola spolu s členmi 
vedeckého kolektívu zaradená agentúrou 
ARRA medzi členov nadpriemerného tímu.
(red.)

MGR. MICHAL KŠIŇAN SO SVOJOU ŠKOLITEĽKOU PHDR. BOHUMILOU FERENČU-

HOVOU, DRSC. Foto Vladimír Šmihula
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Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu 2011

B á z a  p r e  v ý s k u m  n a n o č a s t í c

V rámci Týždňa vedy a techniky na 
Slovensku udelili aj Cenu SAV za 
budovanie infraštruktúry pre vedu. 
Cenu získal kolektív Fyzikálneho 
ústavu SAV a Ústavu polymérov SAV 
v zložení Eva Majková (vedúca), 
Katarína Gmucová, Ján Ivančo, Matej 
Jergel, Štefan Luby, Vojtech Nádaždy, 
Rudolf Senderák, Peter Šiffalovič, 
Jurij Halahovec, Monika Benkovičová, 
Karol Vegsö, Ignác Capek a Teodora 
Kocsisová. 

Nanotechnológie s charakteristickými roz-
mermi štruktúr 1 – 100 nm zasahujú dnes 
do všetkých prírodovedných a technických 
disciplín. Výskum v nanovede a nanotech-
nológiách si vyžaduje špičkové experimen-
tálne zariadenia. Budovaniu modernej 
infraštruktúry pre nanovedu venoval oce-
nený kolektív pozornosť od deväťdesiatych 
rokov 20. storočia. Hlavnými akvizíciami 
boli difraktometer s vysokým rozlíšením 
firmy STOE, ktorý umožnil rozvoj multi-
vrstiev. Pokryl sa tým výskum rtg zrkadiel 
a obrovskej magnetorezistencie. Tým sa 
vytvoril priestor na prechod od 2D nano-
štruktúr k 0D nanoštruktúram – k výskumu 
nanočastíc. Pre obe oblasti slúži Bruker D8 
Advance difraktometer s rotačnou anódou, 
ktorý je majetkom štyroch ústavov SAV. 
Na tieto aktivity sa nadviazalo budovaním 
pracoviska Nanolab, ktoré je umiestne-
né v novom pavilóne SAV. Vybudovalo sa 
z prostriedkov štátneho rozpočtu s finanč-
ným prispením oddelenia multivrstiev 
a nanoštruktúr, zo štrukturálnych fondov, 

RNDR. EVA MAJKOVÁ, DRSC., PREDSTAVUJE KLASTER LABORATÓRIÍ NA VÝSKUM NANOTECHNO-

LÓGIÍ A NANOŠTRUKTÚR.

grantov APVV, mechanizmu EHP, štátnej 
objednávky i projektov VEGA, pokiaľ mali 
investičnú zložku. Zariadenia sa nakúpili, 
ale predovšetkým postavili z dielov priamo 
na pracovisku.

Prístrojová zostava pracoviska Nanolab, 
oficiálne otvoreného na jar 2011, obsahuje 
tieto prístroje:
 laboratórne zariadenie Lab-GISAXS 
na rozptyl rtg žiarenia pri malých uhloch, 
charakterizuje sa ním spojitosť nanovrstiev 
hrúbky 1 nm, prítomnosť klastrov vo vrs-
tvách a usporiadanie nanočastíc do súbo-
rov. Časové rozlíšenie je 25 ms; toto za-
riadenie je unikátne a v značnom rozsahu 
nahradzuje používanie synchrotrónového 
žiarenia na synchrotrónoch v Hamburgu 
a Grenobli;
 preparačný mikroskop s veľkou pracov-
nou vzdialenosťou umožňujúci 3D mapova-
nie povrchu;
 metrologický AFM mikroskop s rozlí-
šením dostatočným na vizualizáciu nano-
častíc;
 zariadenie na meranie kontaktného uhla 
kvapky na výskum superhydrofóbnych po-
vrchov;
 Langmuir-Blodgettovej vanička, ktorá sa 
kombinuje so zariadením Lab-GISAXS na 
in situ merania usporiadania nanočastíc na 
rozhraní voda-vzduch;
 rýchly elipsometer na sledovanie zmien 
optických parametrov nanovrstiev s časo-
vým rozlíšením 5 ms;
 rastrovací magnetooptický Kerrov mik-
roskop MOKE na meranie magnetických 
vlastností nanoštruktúr; Langmuir-Blodget-

tovej vanička na vytváranie súborov nano-
častíc na veľkej ploche 20x20 cm2;
 zariadenie na rýchle žíhanie vzoriek vo 
vysokom vákuu a v magnetickom poli;
 generátor ozónu na čistenie substrátov 
a ozonolýzu surfaktantu nanočastíc;
 zariadenie na fotodisociáciu UV žiare-
ním na odstránenie surfaktantu z nano-
častíc pre potreby elektrických senzorov;
 elektrochemický analyzátor – voltcoulo-
metria, voltammetria, cyklická voltammet-
ria, sleduje cez kinetiku redox reakcie mor-
fologické zmeny nanočasticovej membrány 
vyvolané externými vplyvmi;
 merač rozmerov a disperzie nanočastíc 
pomocou dynamického rozptylu svetla a i.

Infraštruktúra je uzavretým celkom 
nadväzujúcich zariadení, ktoré umožňujú 
riešenie projektov nanovedy a materiálo-
vého výskumu, a sú bázou medzinárodnej 
spolupráce a spolupráce s vysokými škola-
mi a priemyslom. Finančná hodnota infraš-
truktúry bez stavebnej časti je 620 tisíc eur. 
Budovanie infaštruktúry bude pokračovať, 
ráta sa s ďalšími ôsmimi zariadeniami.

Budovanie a výskum v Nanolabe sa opie-
ral, resp. sa opiera o 31 projektov a premie-
tol sa do 38 publikácií kategórie CC. Do 
výskumu sa zapojilo desať doktorandov, 
väčšina z nich už svoje práce obhájila. Ko-
lektív má podané tri patentové prihlášky 
a rozpracoval tri aplikácie, prevažne v ob-
lasti nanočasticových senzorov. Má aj boha-
tú popularizačnú činnosť.

(red.) | Foto: Vladimír Šmihula

ZARIADENIE LAB-GISACS, KTORÉ JE SÚČASŤOU KOM-

PLEXU LABORATÓRIÍ VO FYZIKÁLNOM ÚSTAVE SAV.
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Slovenská akadémia vied vyznamenávala

O c e n e n i a  p r e  i n f o r m a t i k o v

DOC. MILAN TYŠLER S ČESTNOU PLAKETOU SAV AU-

RELA STODOLU. Foto Vladimír Šmihula

Podpredseda SAV Juraj Lapin odovzdal 21. no-
vembra 2011 v priestoroch Úradu SAV Pamät-
nú plaketu SAV do rúk Univer. lektora Dr. 
Günthera Stangla z Technickej univerzity vo 
Viedni. Laudáciu na počesť oceneného pred-
niesol Peter Hudek, docent na Vorarlberg Uni-
versity of Applied Sciences v Rakúsku, svojho 
času vedúci Oddelenia elektrónovej litografie 
Ústavu informatiky SAV.

Spolupráca Ústavu informatiky SAV s Tech-
nickou univerzitou vo Viedni sa začala v roku 
1990. Prínosom spolupráce Günthera Stangla 
s ÚI SAV bola aktívna pomoc vo výskume mik-
rotechnológií a iniciovanie spolupráce v rámci 
výskumných projektov, ako aj možnosť využitia 
prístrojového vybavenia TU vo Viedni vrátane 
poskytnutia materiálov pre mikrotechnológie. 
Spolupráca vyústila do viacerých spoločných 
projektov. Mikroštruktúry pripravené v spolu-
práci oboch pracovísk sa použili aj v rámci pro-
jektu ESA (European Space Agency) pri vývoji 
mikroanalyzátora kozmických častíc MIDAS 
(Micro-Imaging Dust Analysis System). Celko-

N o v é  m e t ó d y  p r e  n e i n v a z í v n u  d i a g n o s t i k u

vý počet publikácií a príspevkov G. Stangla na 
svetových konferenciách je vyše 80, z toho vo 
vyše 20 boli publikované výsledky jeho spolu-
práce s Ústavom informatiky SAV.

V rámci slávnosti odovzdal Juraj Lapin 
akademické vyznamenanie aj dlhoročnej ve-
deckej pracovníčke SAV, doc. RNDr. Elene 
Gramatovej, CSc. Pri príležitosti svojho od-
chodu do dôchodku táto dlhoročná vedecká 

pracovníčka SAV prevzala Medailu SAV za 
podporu vedy. Ako v laudácii pripomenul člen 
Predsedníctva SAV Igor Túnyi, doc. E. Gra-
matová pracovala v Ústave informatiky SAV 
(predtým Ústav technickej kybernetiky) viac 
ako 35 rokov ako výskumná pracovníčka a od 
roku 1983 ako vedecká pracovníčka v odbore 
aplikovaná informatika a informačné techno-
lógie v oblasti diagnostiky, testovania a spo-
ľahlivosti digitálnych obvodov. Viac ako dve 
desaťročia viedla Oddelenie návrhu a diag-
nostiky digitálnych systémov ÚI SAV, bola 
aj predsedníčkou vedeckej rady ústavu. Ako 
zodpovedná riešiteľka sa zúčastnila na 13 vý-
skumných projektoch programov GAV, VEGA, 
APVV, 2 projektov ESF a 7 európskych pro-
jektoch PECO, COPERNICUS, ESPRIT, INCO 
COPERNICUS, 5RP IST. Za posledných desať 
rokov publikovala 48 príspevkov na zahranič-
ných a domácich vedeckých konferenciách, 5 
príspevkov v karentovaných časopisoch, je aj 
spoluautorkou 5 kapitol v dvoch vedeckých 
monografiách vydaných v zahraničí (jednu 
aj spolueditovala). Je školiteľkou vo vednom 
odbore aplikovaná informatika a garantom 
tohto programu (dizertačnú prácu obháji-
lo 5 jej doktorandov). V rokoch 2005 – 2009 
bola členkou Predsedníctva SAV na pozícii 
zástupkyne vedeckého sekretára, ako aj pred-
sedníčkou i členkou komisií SAV. Pôsobí aj 
v programových výboroch európskych i do-
mácich vedeckých konferencií. Je členkou IE-
EE Computer Society Golden Core, TTTC IEEE 
Computer Society (ocenená „Meritous Service 
Award“), ako aj rôznych pracovných skupín 
pre informatické vedy, automatizáciu a tele-
komunikácie.

V. Š.  

Podpredseda SAV Juraj Lapin 15. decembra 
t. r. v priestoroch Úradu SAV v Bratislave odo-
vzdal Čestnú plaketu SAV Aurela Stodolu za 

zásluhy v technických vedách významnému od-
borníkovi v oblasti biomedicínskeho inžinier-
stva, riaditeľovi Ústavu merania SAV doc. Ing. 
Milanovi Tyšlerovi, CSc. Na malej slávnosti 
sa zúčastnili aj vedecký sekretár SAV doc. 
Fedor Gömöry, člen Predsedníctva SAV Igor 
Túnyi i viacerí spolupracovníci oceneného.

Laudátor Igor Túnyi v slávnostnom prího-
vore zdôraznil, že doc. Milan Tyšler je uzná-
vaným odborníkom v oblasti biomedicínskeho 
inžinierstva. Ťažiskom jeho vedeckého záuj-
mu bol a je vývoj niekoľkých generácií mera-
cieho zariadenia na mnohozvodové meranie 
elektrokardiografických signálov na pacien-
toch. V nadväznosti na využitie takéhoto za-

riadenia sa rovnako venuje aj vývoju nových 
metód na zlepšenie neinvazívnej diagnostiky 
niektorých kardiovaskulárnych ochorení po-
mocou merania a modelovania elektrického 
poľa srdca. Diagnostika srdcovo-cievnych 
ochorení, ako je ischemická choroba srdca, 
alebo niektoré zdroje arytmií, je v súčasnosti 
stále aktuálnejšou témou medicínskeho vý-
skumu. Doteraz publikoval sám alebo so spo-
luautormi viac ako 325 prác, predovšetkým vo 
vedeckých a odborných časopisoch, recenzo-
vaných zborníkoch z vedeckých konferencií, 
resp. ako samostatné kapitoly v rámci vedec-
kých monografií. Čestnú plaketu SAV Aurela 
Stodolu za zásluhy v technických vedách mu 
Predsedníctvo SAV udelilo pri príležitosti jeho 
životného jubilea – 60 rokov.

V. Š.

ĎAKOVNÉ SLOVO 

DR. GÜNTHERA STANG-

LA. VĽAVO SEDÍ POD-

PREDSEDA SAV JURAJ 

LAPIN, VPRAVO RIADITEĽ 

ÚI SAV DOC. LADISLAV 

HLUCHÝ A VEDECKÝ 

SEKRETÁR SAV DOC. 

FEDOR GÖMÖRY. Foto: 

Vladimír Šmihula

OCENENÁ DOC. ELENA GRAMATOVÁ A JURAJ LAPIN. 

Foto: Vladimír Šmihula
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PROF. JOZEF ČIŽMÁRIK. Foto Vladimír Šmihula

O b j a v n é  v e d e c k é  a k t i v i t y

I l k o v i č o v a  p l a k e t a  p r o f .  J .  Č i ž m á r i k o v i
Podpredseda SAV doc. Albert Breier odovzdal 
Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy 
vo fyzikálno-chemických vedách prof. RNDr. 
Jozefovi Čižmárikovi, PhD., významnému 
farmaceutickému chemikovi z Katedry farma-
ceutickej chémie Farmaceutickej fakulty UK 
v Bratislave.

Ako v laudácii na počesť oceneného zdô-
raznila podpredsedníčka SAV prof. Daniela Je-
žová, prof. Čižmárik sa vo vedecko-výskumnej 
činnosti dlhodobo orientuje na predikciu, pro-
jekciu, syntézu, analýzu derivátov a analógov 
substituovanej kyseliny fenylkarbámovej a po-
tenciálnych liečiv s lokálno anestetickým, anti-
arytmickým a s antiinfekčným účinkom. V rám-
ci tohto štúdia sa zameriava hlavne na štúdium 

vzťahu chemickej štruktúry, molekulových 
deskriptorov a biologického účinku týchto che-
mických liečiv. Doteraz je autorom alebo spo-
luautorom 380 pôvodných vedeckých experi-
mentálnych prác, 28 súborných prehľadov a 16 
patentov. Od roku 1999 je prezidentom Sloven-
skej farmaceutickej spoločnosti. Prof. Čižmárik 
má veľmi dobrý vzťah k SAV a jej pracovníkom, 
s ktorými sa podieľa na vedeckej aj pedagogic-
kej práci, najmä v oblasti doktorandského štú-
dia. Ako garant odboru farmaceutická chémia 
úzko spolupracuje s Ústavom experimentálnej 
farmakológie SAV. V roku 2007 mu Akadémia 
udelila cenu za popularizáciu vedy.

V.Š.

Podpredseda SAV Ľubomír Falťan odovzdal 
vysoké ocenenia – Čestné plakety SAV Ľudo-
víta Štúra – trom významným vedeckým pra-
covníkom z ústavov Oddelenia vied o spoloč-
nosti a kultúre SAV. Na malej slávnosti v Úrade 
SAV ich 22. novembra 2011 prevzali riaditeľka 
Ústavu etnológie SAV PhDr. Gabriela Kiliá-
nová, CSc., nositeľka Medzinárodnej Herde-
rovej ceny v odbore etnológia, ďalej vedecký 
pracovník Slavistického ústavu Jána Stanisla-
va SAV Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD., a ve-
decký pracovník Ústavu etnológie SAV PhDr. 
Peter Salner, DrSc. Na slávnosti sa zúčastnila 
aj podpredsedníčka SAV Viera Rosová. Laudá-
cie na počesť ocenených predniesol člen Pred-
sedníctva SAV Miroslav Morovics.

Gabriela Kiliánová patrí k výnimočným 
osobnostiam súčasnej slovenskej, ale aj európ-
skej etnológie a sociálnej antropológie. Roz-
sah jej vedeckých aktivít je mimoriadne široký 
a mnohostranný, vo viacerých smeroch oso-
bitne objavný a metodologicky prínosný. Od 
počiatku 90. rokov prednáša na univerzitách 
na Slovensku (FiF UK v Bratislave) a v zahra-
ničí (Viedeň, Regensburg, Freiburg, Madrid). 
Dôležitú zložku jej profesionálneho pôsobenia 
tvoria rozsiahle vedecko-organizačné aktivity, 

členstvo a aktívne pôsobenie v renomovaných 
domácich a zahraničných vedeckých grémi-
ách, redakčných radách atď. Od roku 2000 je 
riaditeľkou ÚEt SAV a hlavnou redaktorkou 
časopisu Slovenský národopis. K jej najdôleži-
tejším prínosom v oblasti výskumu orálnych 
podaní patrí kapitola Ľudová próza v kolektív-
nej monografii Slovensko. Európske kontexty 
ľudovej kultúry (ed. R. Stoličná, VEDA, 2000, 
v angličtine 1997). Dlhodobú pozornosť venu-
je otázkam antropológie smrti (rituály, posto-
je k smrti, obrazy smrti v modernej spoločnos-
ti). Doteraz najzávažnejšou publikáciou o tej-
to téme je jej vedecká monografia Die Gestalt 
des Todes: Interferenzen der kulturellen Reprä-
sentation im mehrsprachigen Kommunikation-
sraum, ktorá vznikla v rámci medzinárodného 
projektu Reflexion kultureller Interferenzräu-
me s riešiteľským centrom na Lipskej univer-
zite. Intenzívne sa zaoberá aj otázkami kolek-
tívnej pamäti. V roku 2005 vydala monografiu 
Identita a pamäť. Devín / Theben/ Dévény ako 
pamätné miesto. Zásadný význam pre sloven-
skú etnológiu majú jej publikácie ku konceptu 
kolektívnych identít. Je spolueditorkou a au-
torkou zásadných kapitol v rozsiahlej kolektív-
nej monografii My a tí druhí v modernej spoloč-

nosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych 
identít (Veda 2009). Dielo je výsledkom výsku-
mov realizovaných v rámci Centra excelent-
nosti SAV oceneného aj  Cenou ministra škol-
stva SR. G. Kiliánová stála pri zrode viacerých 
závažných domácich aj medzinárodných pro-
jektov. Predstavuje výnimočnú osobnosť etno-
lógie a sociálnej antropológie nielen v rámci 
Slovenska, ale aj v stredoeurópskom priestore, 
ktorá zásadným spôsobom prispieva k profilá-
cii vednej disciplíny, ktorú reprezentuje.

Ladislav Kačic sa venuje výskumu rozlič-
ných foriem kultúry 17. – 18. storočia na Slo-
vensku aj z interdisciplinárneho pohľadu, lebo 
uvedené fenomény skúma aj z pohľadu jazy-
kového a literárneho. V SAV pôsobí od roku 
1982. Jeho hlboko siahajúce výskumy a publi-
kačné aktivity, špecializované na staršie deji-
ny hudobnej kultúry na Slovensku, odkrývajú 
u nás málo známu hudobnú kultúru františká-
nov, jezuitov a piaristov, ktoré skúmal v širšom 
stredoeurópskom kontexte. Publikoval vyše 
150 vedeckých štúdií v domácich i zahranič-
ných vedeckých časopisoch a zborníkoch, veľ-
kú časť z nich prezentoval na významných za-
hraničných vedeckých podujatiach v Rakúsku, 
Česku, Maďarsku, Nemecku, Rumunsku, Poľ-

VYZNAMENANÁ GABRIELA KILIÁNOVÁ A PODPREDSEDA SAV ĽU-

BOMÍR FALŤAN. Foto: Vladimír Šmihula

ČESTNÚ PLAKETU SAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA Z RÚK ĽUBOMÍRA FALŤANA PREBERÁ LA-

DISLAV KAČIC (V STREDE), VĽAVO LAUDÁTOR MIROSLAV MOROVICS. Foto: Vladimír Šmihula



>

zo života SAV | udalosti      s p r á v y s a v     12 | 2011

9

Peter Komadel z ÚACH SAV prezidentom 
Asociácie európskych ílových skupín

U z n a n i e  p r e 
s l o v e n s k ý  v ý s k u m

KOLEKTÍV ODDELENIA HYDROSILIKÁTOV Z ÚSTAVU ANORGANICKEJ CHÉMIE SAV V BRATISLAVE, 

VEDENÝ DR. P. KOMADELOM (PRVÝ ZĽAVA), SA DLHODOBO VENUJÚ VÝSKUMU ÍLOV A ÍLOVÝCH 

MINERÁLOV. UZNANÍM ICH KVALITNEJ VEDECKEJ PRÁCE BOLA CENA SAV ZA VEDECKOVÝSKUMNÚ 

ČINNOSŤ V ROKU 2010. Foto: Vladimír Šmihula 

Pracovníci Oddelenia hydrosilikátov v Ústave anorganickej chémie SAV v Bratislave 
sa dlhodobo venujú výskumu ílov a ílových minerálov. Uznaním ich kvalitnej vedeckej 
práce bola Cena SAV za vedeckovýskumnú činnosť v roku 2010 za súbor prác v inter-
disciplinárnom výskume prírodných nanomateriálov, ako aj zaradenie kolektívu podľa 
nedávneho hodnotenia ARRA medzi špičkové vedecké tímy v SAV. Významným medzi-
národným uznaním kvality slovenského výskumu ílov je zvolenie RNDr. Petra Komade-
la, DrSc., vedúceho oddelenia hydrosilikátov, za prezidenta Asociácie európskych ílo-
vých skupín (European Clay Groups Association – ECGA) na obdobie rokov 2011 – 2015. 
Stalo sa tak počas konferencie Euroclay 2011 v tureckej Antalyi.

European Clay Groups Association je neformálnym združením národných ílových 
skupín a spoločností v Európe a v blízkych krajinách, ktoré sa pravidelne zúčastňujú 
na konferenciách Euroclay a majú vedecké kontakty s európskymi ílovými skupinami 
(v súčasnosti sú to Izrael a Tunisko). Hlavnou aktivitou ECGA je stimulovanie výsku-
mu a distribúcia informácií medzi európskymi vedcami o vedeckých a technologických 
aspektoch výskumu a využívania ílov. Riadiacim orgánom ECGA je jej výbor, v ktorom 
má každá národná ílová skupina jedného člena. Podporuje spoluprácu ílových skupín, 
v prípade potreby koordinuje ich aktivity, volí svojho prezidenta, vyberá miesto nasledu-
júcej konferencie Euroclay (v roku 2015 to bude Edinburgh) a radí v oblasti publikačnej 
politiky časopisu Clay Minerals (oficiálny časopis európskych ílových skupín, vydávaný 
Mineralogickou spoločnosťou Veľkej Británie a Írska).

Doterajšími prezidentmi ECGA boli postupne profesori F. Veniale (Taliansko, 1987 
– 1991), R. Kühnel (Holandsko, 1991 – 1995), E. Galán (Španielsko, 1995 – 1999, G. 
Lagaly (Nemecko, 1999 – 2003), J. Środoń (Poľsko, 2003 – 2007) a C. Gomes (Portu-
galsko, 2007 – 2011). Keďže ECGA je neformálnym združením bez presne stanovených 
pravidiel fungovania, úloh a kompetencií, členovia výboru na stretnutí v Antalyi vyjadri-
li snahu tento stav upraviť tak, aby predstavitelia ECGA mohli vystupovať ako zástupco-
via Európy pri rokovaniach o globálnych aspektoch výskumu ílov. Najbližšie rokovanie 
ECGA o tejto problematike sa uskutoční v septembri 2012 počas Stredoeurópskej ílovej 
konferencie v Průhoniciach. Aktuálnym problémom nielen ECGA je primeraná koordi-
nácia aktivít jednotlivých skupín najmä pri usporiadaní medzinárodných konferencií 
a iných vedeckých podujatí tak, aby ich termíny umožňovali účasť čo najväčšiemu počtu 
záujemcov, čo je pochopiteľne aj záujmom ich organizátorov. Toto je dôležité aj z ce-
losvetového hľadiska, aspoň čo sa týka najvýznamnejších podujatí s problematikou ílov.

Túto situáciu môže v najbližšom období pomôcť riešiť RNDr. Peter Komadel, DrSc., 
ktorý bol zvolený na obdobie od októbra 2011 do júla 2012 za viceprezidenta The Clay 
Minerals Society, sídliacej v USA, a následne od júla 2012 do mája 2013 bude jej prezi-
dentom. The Clay Minerals Society je najvýznamnejšou ílovou spoločnosťou na svete. Je 
to medzinárodná organizácia, ktorá sa venuje výskumu ílov a ílových minerálov a pod-
poruje publikovanie výsledkov v časopise Clays and Clay Minerals s on-line prístupom aj 
do archivovaných doterajších ročníkov. Organizuje výročné konferencie, vydáva špeciálne 
publikácie, umožňuje získanie vzoriek dobre charakterizovaných ílových materiálov zo 
svojich zásob, podporuje účasť najmä študentov na vedeckých podujatiach, poskytuje im 
prostriedky na výskum a udeľuje viaceré ocenenia za výsledky dosiahnuté pri výskume 
ílov. V súčasnosti má viac členov z organizácií sídliacich mimo USA, takže ich reprezen-
tanti sú volení za členov jej výkonných orgánov. Dr. P. Komadel bude celkovo iba druhým 
prezidentom s pôsobiskom mimo USA, čo je významným uznaním nielen jeho práce, ale aj 
pozície slovenského výskumu ílov vo svete.                                                                   P. K.

sku, Slovinsku a inde. Ako uznávaný odborník 
bol organizátorom alebo garantom celého 
radu domácich i zahraničných vedeckých kon-
ferencií o dejinách hudby. Je autorom dvoch 
kapitol Stredovek a renesancia a Hudba baro-
ka v akademických Dejinách slovenskej hudby 
(1996), ktoré neskôr vyšli aj v anglickej mu-
tácii. Je spoluautorom medzinárodne uzná-
vanej a citovanej encyklopédie Die Musik in 
Geschichte und Gegenwart, ako aj Österreichi-
sches Musiklexikon. Vzácne sú jeho pramenné 
publikácie k dejinám hudby a hudobnej kultú-
ry 17. – 19. storočia na Slovensku a priestore 
strednej Európy. Od roku 2000 pôsobí aj ako 
pedagóg na VŠMU, prednáša a vedie semináre 
z dejín hudby, hudobnej teórie a analýzy skla-
dieb a z hudobnej literatúry. Svojimi aktivita-
mi sa zaradil medzi popredných slovenských 
hudobných historikov s dobrým menom aj 
v širšej medzinárodnej vedeckej obci.

Peter Salner patrí k najvýznamnejším od-
borníkom na Slovensku v oblasti urbánnej 
etnológie. Východiskovou témou jeho výsku-
mov bola problematika rodiny, neskôr mestská 
kultúra každodennosti v historických súvislos-
tiach, špecificky aj etnograficko-historické skú-
manie Bratislavy. Je hlavným autorom a zo-
stavovateľom úspešnej kolektívnej práce Taká 
bola Bratislava (1991), ktorá bola prvou etno-
logickou monografiou z mestského prostredia 
v Československu. Ďalšie jeho práce ústili do 
inovatívnej monografie Premeny Bratislavy 
1939 – 1993: Etnologický pohľad na dynamiku 
sociálnych procesov (1998). Pod jeho vedením 
sa stala urbánna etnológia súčasťou etnologic-
kého výskumu na Slovensku a tvorí dnes jed-
nu z hlavných vedecko-výskumných orientácií 
ÚEt SAV. Ďalší tematický okruh, ktorý P. Sal-
ner intenzívne skúmal v posledných rokoch, 
tvorili otázky sociálnych vzťahov v mestskom 
spoločenstve. Problematika diverzifikácie, 
tolerancie a intolerancie, pozície etnických 
menšín sa objavuje vo viacerých jeho prácach, 
ktoré už boli súčasťou jeho hlbšieho záujmu 
o problematiku sociálnej kultúry Židov na 
Slovensku. Východiskovými boli štúdie k otáz-
kam židovskej identity a editorsky pripravené 
zborníky Židovská identita včera, dnes a zajtra 
(1995) a Židia v Bratislave (1997). Zároveň 
viedol rozsiahly výskumný program, z ktoré-
ho vznikol nielen ojedinelý fond výpovedí pa-
mätníkov holokaustu, ale aj ľudsky a vedecky 
pôsobivá publikácia Prežili holokaust (1997). 
P. Salner je mimoriadne aktívny aj v populár-
no-vedeckej tvorbe. Dlhodobo sa venuje tiež 
pedagogickej činnosti. Vďaka bohatému, ori-
ginálnemu a prínosnému dielu oprávnene ho 
môžeme zaradiť k najvýraznejším osobnos-
tiam súčasnej slovenskej etnológie.
Vladimír Šmihula

PETROVI SALNEROVI K OCENENIU BLAHOŽELÁ POD-

PREDSEDNÍČKA SAV VIERA ROSOVÁ. Foto: Vladimír Šmihula
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Alexander Dubček – jeho doba a súčasnosť

S p o r  o  z m y s e l  m o d e r n ý c h 
d e j í n  S l o v e n s k a
Ústav politických vied SAV, obec Uhrovec 
a Spoločnosť Alexandra Dubčeka usporia-
dali 13. decembra 2011 v Kongresovom 
centre VEDY, vydavateľstva SAV, v Bratisla-
ve vedeckú konferenciu Alexander Dubček 
– jeho doba a súčasnosť (vybrané problémy), 
ktorá sa uskutočnila pri príležitosti nedoži-
tého 90. výročia narodenia tejto významnej 
osobnosti moderných slovenských dejín.

Riaditeľ Ústavu politických vied SAV Mi-
roslav Pekník povedal, že uplynulé desaťro-
čie umožnilo dostať na pravú mieru široký 
okruh názorov na Alexandra Dubčeka aj 
s kritickými pripomienkami na jeho pôso-
benie. „Existuje však jeden paradox: doma 
je osobnosť Dubčeka vnímaná s výhradami, 
zo zahraničia však prichádza na jeho adre-
su veľmi veľké uznanie.“

Podľa prof. Ivana Laluhu Alexander Dub-
ček predstavuje nielen symbol, ale aj politi-
kum, ktoré po takmer dvadsiatich rokoch po 
jeho smrti vyvoláva spory a polemiky. Spor 
o túto osobnosť je v podstate sporom o zmy-
sel moderných dejín Slovenska. „Dubček 
predpokladal oddelenie politiky od ekono-
miky. Myslel si, že politika bude postavená 
na etickej báze,“ povedal o. i. prof. I. Laluha.

Pôsobenia Alexandra Dubčeka v rokoch 
1963 – 1967 na poste prvého tajomníka 
ÚV KSS analyzoval Stanislav Sikora z His-
torického ústavu SAV. Sústredil sa na dva 

V y s o k o i n f e k č n é  o c h o r e n i a
V prestížnom vydavateľstve WILEY-BLACKWELL vyšla nedávno 
kniha pod názvom BSL3 and BSL4 Agents, Proteomics, Glycomics, 
and Antigenicity, ktorej spolueditorom je Ing. Rudolf Toman, 
DrSc. z Virologického ústavu SAV. Jej témou je rýchla detekcia 
a biomedicínsky výskum vysokoinfekčných patogénov zaradených  
medzi biologické faktory 3. a 4. skupiny. Slezinová sneť (antrax), 
mor, botulizmus, tularémia, kiahne (variola) a Q horúčka patria 
k vysokoinfekčným ochoreniam, ktoré trápia ľudstvo ešte aj v sú-
časnosti a navyše sú odôvodnené obavy, že ich pôvodcovia môžu 
byť nebezpečnou zbraňou v rukách rôznych teroristických skupín. 
Preto ich rýchla a jednoznačná detekcia a diagnostika infekcií, kto-
ré spôsobujú, patria medzi hlavné priority výskumných programov 
v tejto oblasti.

Kniha, ktorú editovali významní odborníci na tomto poli – 
okrem Rudolfa Tomana ešte Jiří Stulík (Česká republika), Patrick 
Butaye (Belgicko) a Robert G. Ulrich (USA) – podáva unikátny 
prehľad nových metodologických a technických prístupov nielen 
pri detekcii týchto nebezpečných patogénov, ale aj pri liečbe, resp. 
profylaxii ochorení, ktoré spôsobujú.

okruhy problémov – na formovanie Alexan-
dra Dubčeka ako reformného politika a na 
odstraňovanie mýtov, ktoré súvisia s obdo-
bím predjaria 1963 – 1967.

Doc. Milan Čáky z Univerzity Cyrila 
a Metoda v Trnave sa zaoberal problemati-
kou politického myslenia a medzinárodný-
mi vzťahmi. Jozef Žatkuliak z Historického 
ústavu SAV sa venoval postojom Alexandra 
Dubčeka k štátoprávnemu vývoju ČSFR 
v rokoch 1989 – 1992. Išlo nielen o otázky 
formovania demokratického spoločenské-
ho systému, ale aj otázky parlamentarizmu 
a aj jeho pohľady na štátoprávne usporiada-
nie v tom období. Obsiahla diskusia pred-
stavila osobnosť Alexandra Dubčeka v ďal-
ších názoroch a pohľadoch.

Ako vyplynulo z konferencie, Alexander 
Dubček je významným slovenským a česko-
slovenským politikom a osobnosťou doma 
i vo svete. Miroslav Pekník na záver zdôraz-
nil, že takto ho možno vnímať aj v čase, keď 
ho naša verejnosť nedoceňovala a nehodno-
tila pozitívne a poukazovali najmä na jeho 
stranícku komunistickú minulosť. Alexan-
dra Dubčeka však treba vnímať a skúmať 
komplexne a vedecky. K tomu pomohli 
mnohé konferencie, ktoré sa uskutočnili 
pod patronátom obce Uhrovec, Trenčian-
skej univerzity a spoločenských organizácií, 
ale aj ústavov SAV.

Ferdinand Tisovič | Foto autor

Kniha nemá ambíciu stať sa úplným a finálnym „manuálom“, “, 
keďže sa zaoberá problematikou, ktorá temer denne prináša nové 
poznatky, techniky a metodológie, takže je temer nemožné podať 
vyčerpávajúci prehľad o najnovšom stave výskumu a vývoja v tejto 
oblasti. Jednako však poskytuje čitateľovi veľmi zaujímavý pohľad 
do nových, rýchlo sa rozvíjajúcich oblastí vedy a výskumu. Prezen-
tované fakty a informácie môžu byť užitočné najmä pre študentov 
a vedeckých pracovníkov pracujúcich v oblasti proteomiky, gly-
komiky, detekcie a charakterizácie vysokoinfekčných patogénov 
a ďalej pre všetkých tých, ktorí sú angažovaní v oblasti starostli-
vosti a ochrany ľudského zdravia a bezpečnosti štátu pred možným 
biologickým ohrozením.

Ing. Rudolf Toman publikoval viac ako 150 vedeckých prác a pa-
tentov a vyše 330 pôvodných vedeckých správ. Je tiež autorom 
a spoluatorom významých knižných publikácií vydaných v renomo-
vaných vydavateľstvách v zahraničí. Je držiteľom viacerých vyzna-
menaní a ocenení za vedeckú, organizačnú a realizačnú činnosť.

(red.)

PREDSEDNÍCKY STÔL 

KONFERENCIE – SPRAVA 

MIROSLAV PEKNÍK, STANISLAV 

SIKORA, PROF. IVAN LALUHA, 

DOC. MILAN ČÁKY A JOZEF 

ŽATKULIAK.
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Tohtoročnú Nobelovu cenu za chémiu získal izraelský vedec Dan Shechtman 

B u d e  s a  p r e p i s o v a ť  u č e b n i c a 
k r y š t a l o g r a f i e ?

DAN SHECHTMAN 

– OBJAVITEĽ KVÁ-

ZIKRYŠTÁLOV. 

Foto archív

Niektoré vedecké objavy sú neočakáva-
né. Takým je napríklad objav zrýchleného 
rozpínania vesmíru, za ktorý bola udelená 
tohoročná Nobelova za fyziku. Iné objavy 
sú vopred teoreticky predvídané – tak boli 
objavené mnohé elementárne častice štan-
dardného modelu a azda sa čoskoro objaví 
aj posledná z nich – známy Higgsov bozón. 
Existujú však aj objavy, ktoré nielenže nikto 
nečaká, ale sú v rozpore so vžitými teoretic-
kými predstavami o svete.  Takým bol ne-
pochybne vznik teórie relativity i kvantovej 
mechaniky na začiatku 20 storočia, a iste 
by ním bol aj nedávny objav nadsvetelnou 
rýchlosťou šíriacich sa neutrín, pravda, ak 
by sa potvrdil. K objavom takéhoto druhu 
však možno radiť aj Shechtmanov objav 
kvázikryštálov.

„Zakázaná“ symetria

Od vzniku kryštalografie po Laueho objave 
difrakcie kryštálov (Nobelova cena v roku 
1914) sa predpokladalo, že ak máme pravi-
delne ďaleko-dosahovo usporiadané atómy 
v kryštáli, ich usporiadanie musí byť perio-
dické. Nikto si nevedel predstaviť pravidel-
né ďaleko-dosahové, a pritom neperiodické 
usporiadanie atómov. Neperiodické usporia-
danie vždy znamenalo usporiadanie nepra-
videlné, napr. usporiadanie s defektmi alebo 
amorfné, sklovité usporiadanie. V učebni-
ciach kryštalografie sa dokazuje, že perio-
dické usporiadanie je zlučiteľné len s vybra-
nými symetriami (dvojnásobnými, trojná-
sobnými, štvornásobnými a šesťnásobnými), 
ktoré sa prejavujú aj v difrakčnom obrazci 
kryštálu. Pri štúdiu atómovej štruktúry zlia-
tin Al-Mn v roku 1982 sa však Shechtman 
pozeral na difraktogram s 10-násobnou, 
a teda podľa učebníc zakázanou symetriou.

Shechtmanovi trvalo dva roky, než pre-
svedčil neveriacich kolegov a svetovú od-
bornú verejnosť,  že pozorované „zakázané“ 
symetrie nie sú chybou či artefaktom expe-
rimentu, ale prejavom doposiaľ neuvažova-
ného pravidelného, avšak neperiodického  
usporiadania atómov, ktoré bolo nazvané 
kváziperiodické a nová trieda látok s týmto 
usporiadaním atómov dostala meno kvá-
zikryštály. K porozumeniu kváziperiodické-
ho usporiadania  výrazne pomohli aj práce 
britského matematika Rogera  Penrosea, 
ktorý sa už predtým od roku 1974  zaoberal  
neperiodickými dláždeniami roviny. Pred-
staviť si a opísať pravidelné a pritom nepe-
riodické usporiadanie atómov naozaj nie je 
jednoduché. Kurióznou vlastnosťou kvázi-
periodického usporiadania je, že  usporia-
danie sa ľahšie opisuje vo viacrozmerných 

hyperpriestoroch. Napríklad usporiadanie 
atómov najbežnejšieho ikosaedrálneho kvá -
zikryštálu ľahšie ako v reálnom trojrozmer-
nom opíšeme v 6-rozmernom hyperpriesto-
re – tam je totiž pravidlo usporiadania pe-
riodické.

Hoci sa Shechtman dal skromne počuť, 
že Nobelova cena patrí všetkým, čo pracu-
jú v oblasti výskumu kvázikryštálov, treba 
zdôrazniť, že objav kvázikryštálov urobil 
úplne sám. Dan Shechtman pochádza z izra-
elskej univerzity Technion (Israel Institute 
of Technology) v Haife. V roku 1982 bol na 
svojom prvom sabbatickom pobyte v Natio-
nal Bureau of Standards (NBS, dnes NIST) 
pri Washingtone. Tu sa zaoberal štúdiom 
štruktúry rýchlochladených zliatin hliní-
ka a mangánu. Motiváciou výskumu bolo 
spevniť zliatinu hliníka pridávaním atómov 
mangánu. Atómovú štruktúru série vzoriek 
hliníkových zliatin s rôznym obsahom man-
gánu analyzoval transmisným elektróno-
vým mikroskopom. Dňa 8. apríla 1982 si do 
svojho denníka k vzorke č. 1725 pridal po-
známku o pozorovanej 10-násobnej symetrii 
s tromi otáznikmi. Počet ostrých kruhovo 
usporiadaných maxím na difraktograme 
niekoľkokrát prepočítal. Poznamenajme, že 
difrakčný obrazec má vždy inverznú symet-
riu, takže 5-násobná symetria usporiada-
nia atómov sa v difraktograme prejaví ako 
10-násobná symetria usporiadania difrakč-
ných maxím. Uskutočnil niekoľko ďalších 
experimentov. Rotáciou vzorky sa presved-
čil, že pozorované symetrie difraktogramov 
naznačujú priestorové usporiadanie atómov 
s ikosaedrálnou symetriou.

Neveriaci kolegovia

O svoj objav sa podelil s kolegami z NBS, 
tí iba neveriacky krútili hlavami. Traduje 
sa historka, že mu strčili do rúk učebnicu 
kryštalografie, aby si doštudoval jej základy. 
Svoj objav sa snažil publikovať v Journal of 
Applied Physics, článok mu však editor vrátil 
s poznámkou, že je nezaujímavý. O objave sa 
však vo vedeckej komunite začalo intenzív-
ne  diskutovať. Pochybnosti sa viedli nielen 
o novom objave, ale aj o základoch kryštalo-
grafie. Ani Shechtman, ani nikto iný si dlho 
nevedeli predstaviť, ako konkrétne vyzerá 
ikosaedrálne usporiadanie atómov. Kde 
a ako sú vlastne atómy v priestore umiest-
nené. Medzi významnými autoritami, ktorí 
objav odmietali a považovali ho za chybu 
interpretácie, bol aj dvojnásobný nositeľ 
Nobelovej ceny Linus Pauling (Nobelova 
cena za chémiu v roku 1954 a za mier roku 
1962). V článku s názvom „Studená sprcha 

na ikosaedrálnu symetriu“ (Cold water on 
icosahedral symmetry) tvrdil, že zdanlivá 
päťnásobná symetria v difrakčnom obraze 
v skutočnosti vzniká kombináciou obrazov 
z viacerých kryštalických zŕn, a teda iko-
saedrálne usporiadanie atómov je mylnou 
interpretáciou experimentu. Dodal tiež, že 
pracovníci v kryštalografii môžu pokojne 
spávať, základy ich vedy nie sú ohrozené. 
Na druhej strane sa Shechtmanovi o hodno-
vernosti svojho objavu podarilo presvedčiť 
najbližších kolegov a spolu s nimi objav pub-
likoval v roku 1984 v novembrovom čísle ča-
sopisu Physical Review Letters (PRL). Krátko 
po publikácii objavu došlo k explózii člán-
kov na tému kvázikryštály. Už v decem-
brovom čísle PRL Paul Steinhardt (inak vý-
znamný teoretický fyzik pracujúci v oblasti 
teórie superstrún a kozmológie) publikoval 
o ikosaedrálnom usporiadaní atómov člá-
nok, v ktorom sa po prvýkrát objavilo po-
menovanie kvázikryštály. O mesiac neskôr, 
v januári 1985 Kitaev a Kalugin v ruskom 
JETP Letters poukázali na skrytý 6-rozmer-
ný charakter usporiadania atómov v Al-Mn 
zliatine. V jedinom aprílovom čísle PRL sa 
zišli hneď tri články o kvázikryštáloch. Do 
konca roku 1985 ich už bolo vyše desiatky 
a v priebehu jedného-dvoch rokov sa z kvá-
zikryštálov stala nová oblasť výskumu.

Niekedy sa diskutuje, prečo bola Nobe-
lova cena za objav kvázikryštálov udelená 
práve za chémiu a nie za fyziku. K tomu tre-
ba povedať, že na úrovni atómov sa stráca 
rozdiel medzi fyzikou a chémiou. Metódy 
štruktúrnej analýzy používajú rovnako fyzi-
ci ako chemici. Sám Pauling, aby dodal vá-
hu svojim argumentom, zdôrazňoval svoje 
65-ročné (!) skúsenosti v oblasti röntgeno-
vej kryštalografie. Dnes by sme Shechtma-
nove práce vedúce k objavu zaradili najskôr 
do „material science“, ktorá je na pomedzí 
medzi fyzikou a chémiou. Ako sa výstiž-
ne poznamenalo, príroda nevie o tom, 
ako sa delia fakulty na univerzitách. Dan 
Shechtman okrem Nobelovej ceny dostal aj 
viacero ocenení za chémiu i za fyziku.
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TOMÁŠ ORFÁNUS (V POPREDÍ) A ŠTEFAN VAĽO NA BRUSELSKOM SEMINÁRI 

O PRÍČINÁCH POVODNÍ A SUCHA. Foto archív T. O.

Brusel prejavil záujem o slovenský projekt revitalizácie lesných ciest

K u  k o r e ň o m  p r í č i n  p o v o d n í
Na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli bol 22. novembra se-
minár o príčinách povodní a sucha. Uskutočnil sa pod záštitou čes-
kého europoslanca Pavla Poca. Okrem europoslancov sa na ňom 
zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie a Stáleho zastúpenia 
SR pri EÚ.

Prítomný bol aj zástupca Slovenskej akadémie vied a reprezen-
tant EASAC (European Academies Science Advisory Council) pre 
trvalo udržateľné vodné hospodárstvo Tomáš Orfánus z Ústavu 
hydrológie SAV, ktorý prezentoval výsledky doterajšieho výskumu 
v oblasti veternej kalamity v Tatrách, ďalej problematiku realizácie 
pilotného projektu venovaného revitalizácii nepoužívaných pribli-
žovacích lesných ciest v Ťahanovciach a výsledky výskumu vplyvu 
lesných ciest a zhutnených povrchov v povodí rieky Gidra na tohto-
ročnú júnovú povodeň v obci Píla.

Podľa doterajších výsledkov z týchto výskumných úloh sa zní-
ženie sezónneho úhrnu evapotranspirácie vplyvom zmien vegetač-
ného krytu môže prejaviť zvýšením úhrnného odtoku za vegetačnú 
sezónu, ale na formovaní odtoku počas krátkych extrémnych zráž-
kových udalostí sa monitorované zmeny vegetácie prejavujú len 
minimálne.

Oveľa väčší efekt pri tvorbe odtoku počas extrémnych zrážko-
vých udalostí môžu podľa Tomáša Orfánusa mať lesné cesty a iné 
zhutnené povrchy v povodí. V severovýchodnej časti povodia rieky 
Gidry bola zistená hustota lesných a približovacích ciest miestami 
až 9,7 km/km2. Lesné cesty počas extrémnych zrážkových udalostí 
odvádzajú väčšinu vody, ktorá padne na ich povrch. Navyše drénu-
jú aj časť zrážkovej vody zo svahov nad nimi a koncentrujú ju do 
povrchového odtoku.

Podľa matematickej simulácie na 2-D modeli pre generalizo-
vané hydropedologické podmienky povodňovej udalosti v Píle to 
mohlo byť až 11,5 % zrážok. V prípade, že len polovica rozlohy 
povodia Gidry nad obcou Píla bola 7. júna 2011 drénovaná takým-
to spôsobom, príspevok lesných ciest k celkovému odhadnutému 
odtoku počas povodňovej vlny (560 000 m3) mohol teoreticky byť 
52-percentný. Štúdie z USA uvádzajú maximálnu hodnotu 29 %. 
Stanoviť skutočný podiel lesných ciest a ostatných zhutnených po-
vrchov spôsobených ťažbou dreva na transporte vody a priebehu 
jednotlivých povodní vyžaduje rozsiahle merania v teréne, ako aj 

simulácie na matematických modeloch. Ale už dnes je jasné, že je 
to oveľa viac, ako boli niektorí hydrológovia ochotní pripustiť.

Slovenský podnikateľ Štefan Vaľo na seminári prezentoval svoj 
pilotný projekt revitalizácie nepoužívaných približovacích lesných 
ciest priečnym mechanickým narušením ich zhutneného povrchu, 
ktoré spôsobuje výrazné zníženie povrchového odtoku a odno-
su sedimentu. Tomáš Orfánus overoval účinnosť tohto opatrenia 
v Ťahanovciach počas simulácie umelého dažďa s intenzitou 100 
mm za 3 hodiny na približovacej lesnej ceste so 17-percentným 
sklonom, kde sa táto účinnosť ukázala byť 100-percentná z hľadis-
ka tvorby povrchového odtoku a odnosu sedimentu. Maria Brät-
temark z oddelenia životného prostredia Európskej komisie veľmi 
ocenila pilotný projekt, vyžiadala si dokumentáciu projektu, pre-
javila záujem spolupracovať a v tom zmysle aj informovala, že Eu-
rópska komisia bude pripravovať štúdiu vodu zadržujúcich opatre-
ní v krajine. Štúdia má byť publikovaná v apríli 2012.

T. O.

Vyvrátil Shechtmanov objav tradičnú  
kryštalografiu a je potrebné prepísať jej 
učebnice? Z dnešného pohľadu môžeme 
povedať, že skôr doplnil a zovšeobecnil 
kryštalografiu. Presná päťnásobná symetria 
je naozaj nezlučiteľná s periodickým uspo-
riadaním. Chybou v učebniciach bolo, že 
ďaleko-dosahové pravidelné usporiadanie 
atómov bolo akosi automaticky stotožnené 
s periodickým usporiadaním. Dnes vieme, 
že to tak nie je – pravidelné, do nekonečna 
siahajúce perfektné usporiadanie atómov 
môže, ale nemusí byť periodické. Na druhej 
strane došlo aj k porozumeniu toho, že zlo-
žité periodické kryštály môžu mať atómy 
usporiadané s lokálnymi päťnásobnými sy-
metriami a že kryštály s veľkým počtom ató-
mov sa môžu lokálne iba málo líšiť od kvá-
zikrýštálov. V tomto zmysle sa vyjadroval aj 
Pauling, a mal teda aj on čiastočne pravdu. 
Shechtmanov objav prispel k zmene definí-
cie, čo je kryštál. Dnes je známych mnoho 
látok s kvázikryštalickým usporiadaním 

atómov. Sú to predovšetkým kovové zliati-
ny, najmä na báze hliníka. Objav kvázikryš-
tálov vyvolal vlnu záujmu o ich vlastnosti. 
Neobyčajné usporiadanie atómov totiž 
implikuje neobyčajné fyzikálno-chemické 
vlastnosti a ich kombinácie. 

Pohľad z Fyzikálneho ústavu SAV

Ako súvisí tohtoročná Nobelova cena s Fyzi-
kálnym ústavom SAV? V roku 1982, v čase 
Shechtmanovho objavu, sa vo Fyzikálnom 
ústave SAV tiež pomocou transmisnej elek-
trónovej mikroskopie študovala štruktúra 
rýchlochladených kovových zliatin. Študo-
vali sa však kovové zliatiny s iným zlože-
ním, predovšetkým železo-bór, v ktorých 
kvázikryštalické usporiadanie nevzniká. 
Neskôr, keď sa tiež začali študovať zliatiny 
na báze hliníka, boli pripravené aj kvazikryš-
talické zliatiny, na ktorých aj naši pracovníci 
pozorovali „zakázané“ symetrie v difrakto-

gramoch. Dnes vo Fyzikálnom ústave SAV, 
v oddelení fyziky kovov, sú pracovníci, ktorí 
skúmajú kvázikryštály už mnoho rokov. Kvá-
zikryštálmi sme sa začali zaoberať už krátko 
od ich objavu. Laureáta Dana Shechtmana 
sme neraz stretli na konferenciách. Za uply-
nulé desaťročia sme publikovali k téme vlast-
ností kvázikryštálov v renomovaných časopi-
soch vyše 100 publikácií, na ktoré bolo vyše 
1 000 citačných ohlasov.

Na počesť Dana Shechtmana sa izraelský 
časopis pre chémiu Israel Journal of Chemis-
try rozhodol venovať kvázikryštálom zvlášt-
ne číslo (vol. 51, issue 11 – 12). Vyšlo ako 
darček laureátovi pri príležitosti slávnostné-
ho odovzdania Nobelovej ceny v Štokholme 
(10. december 2011). Editor časopisu oslovil 
popredných výskumných pracovníkov v ob-
lasti kvázikryštálov o príspevky do tohto no-
belovského čísla. Je medzi nimi je aj príspe-
vok z Fyzikálneho ústavu SAV.

Marián Krajčí, Peter Švec
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Rastlinní taxonómovia sa stretli v Bratislave

A k t u á l n e  s m e r y  b o t a n i c k é h o 
v ý s k u m u
V posledný tohtoročný novembrový deň sa 
v Bratislave stretli taxonómovia pôsobiaci 
v Real Jardín Botanico (Kráľovská botanic-
ká záhrada) CSIC v Madride, na Karlovej 
Univerzite v Prahe, na Univerzite P. J. Ša-
fárika v Košiciach a v hosťujúcej organizá-
cii – Botanickom ústave SAV. Nechýbali ani 
domáci či zahraniční doktorandi, ako aj 
študenti magisterského stupňa Univerzity 
Komenského v Bratislave, Univerzity P. J. 
Šafárika v Košiciach a Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici Cieľom seminára 
bolo vzájomne sa oboznámiť s aktuálnymi 
smermi botanického výskumu, diskutovať 
o načrtnutých problémoch a identifikovať 
možné smery ďalšej spolupráce.

Dopoludňajší blok patril španielskym 
kolegom. Dr. Gonzalo Nieto Feliner, riaditeľ 
Real Jardín Botanico a popredný odborník 
v oblasti fylogenézy a evolúcie rastlín, ho-
voril o výzvach, s ktorými sa stretáva pri 
štúdiu skupín s retikulátnou evolučnou 
históriou; zdôraznil tie najdôležitejšie pri 

rodoch Armeria, Narcissus a Rhizophora. Dr. 
Javier Fuertes Aguilar, odborník na apliká-
ciu metód molekulárnej biológie pri štúdiu 
evolúcie rastlín, orientoval svoje rozpráva-
nie na to, čo sa skrýva za fylogenetickými 
stromami, keď integrujeme funkčné prí-
stupy vo fylogenéze (tzv. evo-devo).

Popoludňajší blok patril projektom a té-
mam, ktoré riešia v molekulárnom labora-
tóriu Botanického ústavu SAV pracovníci 
Oddelenia taxonómie vyšších rastlín a Od-
delenia nižších rastlín a na Katedre botani-
ky PríF Univerzity Karlovej v Prahe. Dr. Ma-
rek Slovák sumarizoval výstupy biosyste-
matických štúdií, konkrétne fylogeografiu 
taxónu Cyclamen purpurascens a mikroevo-
lučné procesy v rode Picris. V rámci otázok 
riešených v čeľadi Brassicaceae sa Dr. Judita 
Zozomová-Lihová venovala otázkam alo-
polyploidných zástupcov rodu Cardamine 
a spoločnému projektu s kolegami z Brna, 
zameranému na evolúciu polyploidných 
genómov. Dr. Stanislav Španiel prezento-

val výsledky štúdia fylogenézy a taxonómie 
okruhu Alyssum montanum – A. repens. Dr. 
Vladislav Kolarčik vysvetľoval kompliko-
vanú evolučnú históriu rodu Onosma v dô-
sledku procesov dávneho aj súčasného me-
dzidruhového kríženia. Dr. Anna Guttová 
predstavila priebeh pilotnej štúdie, objek-
tom ktorej sú lišajníky, zameranú na taxo-
nómiu a fylogenézu plakodioidných zástup-
cov rodu Solenopsora. Mgr. Eliška Záveská 
z Prahy prezentovala štúdiu zameranú na 
rekonštrukciu fylogenézy rodu Curcuma 
(Zingiberaceae) založenú na sekvenciách 
jadrových génov. Maratón odborných vy-
stúpení uzavrela Mgr. Katarína Olšavská 
prezentáciou morfometrickej, karyologic-
kej a molekulárnej štúdie rodu Cyanus.

Prezentácie striedali príjemné, nefor-
málne a inšpiratívne diskusie k jednotlivým 
témam.

J. Zozomová-Lihová, A. Guttová

>
Stretnutie zástupcov siete CEEPN v Smoleniciach

P o t e n c i á l  p o l y m é r n e j  c h é m i e
V dňoch 21. – 23. novembra t. r. sa stretli v Smoleniciach zástup-
covia siete polymérnych pracovísk strednej a východnej Európy. 
Stretnutie organizoval Ústav polymérov SAV. Sieť Central and East 
European Polymer Network (CEEPN) vznikla v roku 2005 ako sieť 
inštitúcií (ústavy a skupiny) zastrešujúcich polymérnu chémiu na 
Slovensku, v Bulharsku, Českej republike, Poľsku, Slovinsku, na 
Ukrajine, v Maďarsku a Rumunsku. Cieľom CEEPN je katalyzovať 
spoluprácu inštitúcií v rôznych smeroch: výmena skúseností, ex-
pertov a expertíz, spoločné využívanie prístrojovej infraštruktúry, 
mobilita hlavne doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 
a organizovanie vedeckých podujatí a letných škôl.

Na čele CEEPN je prezident, vyberaný z riaditeľov inštitúcií, ktorý 
sa pravidelne každý rok obmieňa. V roku 2011 je prezidentom CEEPN 
riaditeľ Ústavu polymérov SAV Ing. Igor Lacík, DrSc. Väčšina tohto-
ročných aktivít sa venovala zvýšeniu viditeľnosti a impaktu CEEPN 
na polymérnu chémiu v európskom výskumnom priestore. Súčasťou 
týchto aktivít bolo výročné stretnutie CEEPN v Smoleniciach, na kto-
rom diskusia Rady riaditeľov inštitúcií CEEPN bola spojená s prezen-

táciami, ktoré sa týkali všeobecnej situácie, vedeckých programov 
atď., a tiež vybraných vedeckých výstupov s cieľom výmeny informácií 
a ďalšieho rozpoznania potenciálu pre rozvoj vzájomnej spolupráce.

Na stretnutí v Smoleniciach boli zástupcovia polymérnych praco-
vísk Poľskej akadémie vied – Center of Polymer and Carbon Mate-
rials (prof. A. Dworak, prof. M. Kowalczuk, Dr. A. Wolinska-Grab-
czyk, Dr. J. Weszka) a Center of Molecular and Macromolecular Stu-
dies (prof. A. Duda, prof. S. Slomkowski a prof. Z. Bartczak); Akadé-
mie vied ČR – Ústavu makromolekulárnej chémie (Dr. F. Rypáček, 
Dr. Z. Pientka, Dr. J. Kotek a Dr. J. Brus), Maďarskej akadémie vied 
– Chemical Research center; National Institute of Chemistry (prof. 
B. Iván), z National Institute of Chemistry v Slovinsku (prof. M. Ži-
gon a Dr. T. Kos); Petru Poni Institute of Macromolecular Chemistry 
v Rumunsku (Dr. Radu-Dan Rusu). Ústav polymérov SAV reprezen-
tovali vedúci jednotlivých oddelení (Dr. I. Krupa, Dr. P. Cifra, Dr. 
J. Kronek, Dr. Š. Chmela) a riaditeľ Dr. I. Lacik.

I. L. | Foto: archív ÚPo SAV
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Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku.

A k o  s a  f o r m o v a l a  m o d e r n á 
ž e n a
V Malom kongresovom centre VEDY, vyda-
vateľstva SAV, 8. decembra 2011 predstavili 
novú publikáciu VEDY, Na ceste k moder-
nej žene. Rozsiahla monografia (vyše 700 
strán) je dielom širšieho kolektívu, zväčša 
z Historického ústavu SAV, pod vedením 
Gabriely Dudekovej a vyšla v edícii Svet ve-
dy.

Publikácia približuje špecifickú oblasť 
výskumu, ktorá sa na Slovensku stále ešte 
len etabluje. Autorky a autori monografie 
mapujú, ako sa v jednotlivých obdobiach 
vývoja spoločnosti definovali mužská a žen-
ská identita, aké rozličné sociálne pozície 
mali muži a ženy, ako ich vzájomné vzťahy 
podliehali zmenám v dôsledku politických 
a sociálno-ekonomických premien. Kladú 
si otázku, či existovali osobitné „ženské 
sféry“, a ak áno, tak v ktorých oblastiach 
života. Boli ženy skutočne vtesnané do úz-
kych, presne vymedzených hraníc, ktoré 
im definovali náboženské normy a morál-
ka? Aká bola reálna sociálna situácia žien 
na rozdiel od mužov, aké boli skutočné 
možnosti a limity uplatniť sa v spoločnosti, 
prejaviť a realizovať svoje schopnosti a nájsť 
vlastné individuálne uplatnenie či už v pro-
fesii alebo v súkromnom živote? Čo zname-
nalo byť v minulosti „priekopníčkou“ a čo sa 
rozumelo pod pojmom „moderná žena“?

Kniha prináša sumár doterajších poznat-
kov a nových výskumov, konfrontovaných 

KNIHU NA CESTE K MODERNEJ 

ŽENE PREDSTAVILI (SPRAVA) 

IGOR MACHAJDÍK, TÜNDE 

LENGYELOVÁ, GABRIELA DU-

DEKOVÁ, ELENA MANNOVÁ 

A DANIELA KODAJOVÁ.

so zahraničnými prácami. Charakterizu-
je zásadné zmeny v konštrukcii rodových 
identít a vo vývoji rodových vzťahov na 
Slovensku zhruba od konca 16. storočia do 
20. storočia, pričom zachytáva dlhodobý 
proces spoločenskej emancipácie žien. Ka-
pitoly sú členené na štyri základné tema-
tické okruhy: normy ženskosti a mužskos-
ti, emancipácia žien, sociálne postavenie, 
možnosti a bariéry profesijného uplatnenia 
žien, ilustrované aj na príkladoch konkrét-
nych osudov ženských osobností.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že 
kniha sa zaoberá len dejinami žien. Ako 
však naznačuje už podnázov, sleduje rodo-

vé vzťahy a modely rodového usporiadania 
spoločnosti, teda vzťahy medzi muži a že-
nami. Špecifické postavenie žien je možné 
charakterizovať jedine v porovnaní s muž-
mi; a hoci sú dejiny mužov a maskulinity na 
Slovensku takmer neznáme, prináša kniha 
rad zaujímavých záverov aj z tejto oblasti.

Práca vznikla v rámci projektov Histo-
rického ústavu SAV, Centra excelentnosti 
výskumu kľúčových otázok moderných slo-
venských dejín (CEVKOMSD) a VEGA Mož-
nosti profesijnej a spoločenskej realizácie žien 
v moderných dejinách.

Vladimír Šmihula | Foto autor

>
Prednáška profesora Francisa Claudona z Université Paris Est-Créteil

F r a n c  L i s z t  a  l i t e r a t ú r a
V Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave odznela prednáška 
profesora Francisa Claudona z Université Paris Est-Créteil na té-
mu Franz Liszt a literatúra, venovaná dvestému výročiu narodenia 
skladateľa. Francis Claudon je profesorom francúzskej a kompara-
tívnej literatúry, ktorú okrem domovskej univerzity prednáša aj na 
Viedenskej univerzite a na Masarykovej univerzite v Brne. Venuje 
sa komparatívnej literatúre 19. storočia, zameriava sa predovšet-
kým na romantizmus a osobitne sa venuje komparatívnemu výsku-
mu vzťahu hudby a literatúry v tomto období. K tejto problematike 
publikoval viaceré monografie a mnohé literárnovedné a muzi-
kologické štúdie: Encyclopédie du Romantisme (1980),  Le Voyage 
romantique (1986), La musique des Romantiques (1992), je aj auto-
rom viacerých syntetických prác z oblasti komparatívnej literatúry 
Précis de littérature comparée (v spolupráci s K. Haddad-Wotling) 
(1992), Les Grands Mouvements littéraires européens (2004) a i.

V prednáške Franz Liszt a literatúra profesor Claudon pouká-

zal na mnohé nové skutočnosti týkajúce sa skladateľovej tvorby, 
predovšetkým na premyslenú literárnu inšpiráciu a hĺbkovú lite-
rárnu súvislosť mnohých jeho skladieb, ktoré sa dodnes pokladali 
za čisto hudobné útvary. Pomocou viacerých motívov z Lisztových 
skladieb prof. Claudon presvedčivo ukázal, že skladateľ vo svojej 
hudobnej tvorbe postupoval ako vedec, komparatista a pomocou 
intertextového nadväzovania vytvoril komplexné hudobno-literár-
ne skladby, ako o tom svedčia napríklad Lisztove Transcendentálne 
etudy, ktoré nie sú len technicky virtuóznymi etudami, ale obsahu-
jú aj jasné intertextové súvislosti, vyjadrené pomocou špecifických 
hudobných prostriedkov, nadväzujúce predovšetkým na básnickú 
tvorbu Victora Huga.

 Prednáška vyvolala veľký záujem poslucháčov a živú diskusiu.

Jana Truhlářová
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Bilaterálny projekt Ústavu svetovej literatúry SAV a Literárnovedného ústavu MAV

Ž i d o v s k é  l i t e r a t ú r y  v  s t r e d n e j 
E u r ó p e
V rámci bilaterálneho projektu Ústavu sve-
tovej literatúry SAV a Literárnovedného 
ústavu Maďarskej akadémie vied Maďar-
ská a slovenská literatúra v stredoeurópskom 
kultúrnom priestore sa uskutočnila 22. a 23. 
novembra 2011 v Budapešti medzinárod-
ná vedecká konferencia Židovské literatúry 
v strednej Európe. Jej úlohou bolo zistiť, či sa 
dá vymedziť z národných literatúr fenomén 
židovskej literatúry písanej v danom národ-
nom jazyku, a ak áno, aké sú kritériá také-
hoto vymedzenia. V dôsledku asimilačných 
procesov od druhej polovice 19. storočia sa 
totiž mnohí autori židovského pôvodu iden-
tifikovali s hodnotami jednotlivých národ-
ných kultúr a literatúr, zúčastnili sa na jej 
tvorbe a modernizácii.

Historické súvislosti problematiky v prie-
store širšie chápanej strednej Európy na 
budapeštianskej konferencii načrtol B. Tren-
csényi, tým maďarským sa venoval L. F. La-
czó. Ďalšie referáty sa týkali už literatúry. 
Odborný gestor podujatia, komparatista En-
dre Bojtár, predstavil svoj koncept, z akých 
aspektov je fenomén židovskej literatúry 
písanej v národných jazykoch vôbec ucho-
piteľný a skúmateľný. O (ne)možnostiach 
vytvorenia literárnohistorického naratívu 
maďarskej židovskej literatúry uvažoval 
Gy. Vári. A. Veres informoval o role spiso-
vateľov židovského pôvodu v modernizácii 
maďarskej literatúry. Príspevky Tímey Turi 

PREDNÁŠA VÝSKUMNÁ PRACOVNÍČKA ÚSTAVU SVE-

TOVEJ LITERATÚRY SAV GABRIELA MAGOVÁ. VEDĽA 

DOROTA KRAWCZYNSKA, ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 

ÚSTAVU LITERÁRNYCH VÝSKUMOV POĽSKEJ AKADÉ-

MIE VIED. PANELU PREDSEDÁ DOC. ADAM BŽOCH, 

RIADITEĽ ÚSVL SAV. Foto archív

Z o m r e l a  E s t e r  P l i c k o v á
Ústav etnológie SAV s ľútosťou oznamuje, že 1. decembra t. r. zomrela v Bratislave bývalá 
dlhoročná vedecká pracovníčka ústavu PhDr. Ester Plicková, CSc., etnografka a umelec-
ká fotografka. Narodila sa 2. júla 1928 v Bratislave. V Ústave etnológie SAV pracovala od 
roku 1955 až do odchodu do dôchodku v roku 1989. Zaoberala sa výskumom ľudového 
výtvarného prejavu, najmä ľudového hrnčiarstva. Výsledky svojich výskumov publikova-
la napríklad v knižných monografiách Pozdišovské hrnčiarstvo (1959) a Maľované salaše 
(1982), v desiatkach vedeckých štúdií, v kolektívnych prácach a syntézach. Ester Plicková 
sa venovala aj výtvarnej fotografii. Z jej bohatej fotografickej kolekcie vznikli obrazové 
publikácie Banská Štiavnica (1957, 1973, 1982), Dunaj v Československu (1965) a iné. Za 
svoju vedecko-výskumnú prácu v oblasti etnológie i za popularizáciu poznatkov o ľudovej 
kultúre Predsedníctvo SAV udelilo Ester Plickovej v roku 1988  Zlatú medailu Ľudovíta 
Štúra. Slovensko na vynikajúcu etnografku a umeleckú fotografku nezabudne... Česť jej 
pamiatke.

Ústav etnológie SAV

o diele Ernőa Szépa a P. Tempfliho o tvorbe 
Jiřího Weila predstavovali prípadové študie 
z oblasti maďarskej a českej prózy. O poľskej 
holokaustovej literatúre referovala Dorota 
Krawczynska, autobiografickú knihu poľ-
ského spisovateľa Aleksandra Wata rozo-
berala maďarská polonistka, organizátorka 
vedeckého podujatia, Magdolna Balogh.

Za Ústav svetovej literatúry SAV vystúpi-
li odborníci rôznych oblastí. Riaditeľ ústavu 
doc. Adam Bžoch sa venoval otázke, aký 
zmysel má hovoriť o židovskej literatúre 
na Slovensku. Vyslovil tézu, že židovská 
identita literatúry sa dá vnímať ako vedo-
mé vyjadrenie autora v autobiografických 
alebo básnických textoch a vzťahuje sa na 
skúsenosť z antisemitizmu alebo holokaus-
tu. Prozaickú tvorbu slovenského autora ži-
dovského pôvodu Leopolda Laholu a okol-
nosti jeho (ne)zasadenosti do slovenského 
kontextu predstavila medzinárodnému ve-
deckému publiku Gabriela Magová. Hunga-
ristka Judit Görözdi analyzovala na základe 
autobiografických textov dvoch maďarsky 
píšucich autorov zo Slovenska (Erzsi Sze-
nes, Béla Szabó) uplatnenie odlišných iden-
tifikačných vzorcov obratu k židovstvu a ľa-
vicovosti. Milan Žitný sledoval vo svojom 
príspevku obdobia recepcie (a absencie) 
diela Franza Kafku v českej a slovenskej kul-
túre, aj ako jav kultúrnopolitického prístu-
pu k židovskej literatúre.

Rôznorodosť tém a metodológií neak-
centovala iba mnohorakú tvár problemati-
ky židovskej literatúry písanej v národných 
jazykoch strednej Európy, ale aj potrebu 
pokračovania komparatívneho výskumu, 
na ktorý sa podujal Literárnovedný ústav 
MAV v spolupráci s Višegrádskym fondom, 
finančne podporujúcim konferenciu.

Judit Görözdi
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Závery z bratislavskej konferencie o cestách k udržateľnej budúcnosti

S t o j í m e  p r e d  v ý z v a m i  n a 
g l o b á l n e j  ú r o v n i
Dňa 29. novembra t. r. sa v Primaciálnom 
paláci v Bratislave uskutočnila vedecká 
konferencia s medzinárodnou účasťou pod 
názvom Cesty k udržateľnejšej budúcnosti 
(Dobříš+20 vo svetle geografických a envi-
ronmentálnych výskumov). Zorganizovali ju 
Geografický ústav SAV, Slovenská geogra-
fická spoločnosť pri SAV, Slovenská a Česká 
asociácia Rímskeho klubu a Spoločnosť pre 
trvalo udržateľný život v SR a ČR.

Konferencia sa zaoberala týmito hlavnými 
tematickými okruhmi:

 Dobříšska konferencia + 20: Dvadsať ro-
kov procesu Životné prostredie pre Euró-
pu (EfE) vo svetle 7. pan-európskej kon-
ferencie ministrov životného prostredia 
v Astane.

 Prípravný proces Rio+20 (pripravovaná 
Konferencia OSN 20 rokov po Summite 
Zeme v Rio de Janeiro).

 Štyri desaťročia od vydania 1. správy 
Rímskemu klubu: Hranice rastu.

 Geografické, environmentálne a ďalšie 
výskumy v kontexte koncepcie udržateľ-
nosti.

Na konferencii so svojimi prezentácia-
mi a diskusnými príspevkami vystúpili po-
prední predstavitelia geografického a en-
vironmentálneho výskumu, zástupcovia 
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Vedecká rada

udelila:

vedeckú hodnosť doktora historických vied 
 PhDr. Miroslavovi Londákovi, CSc.,

Zlatú medailu SAV
 prof. RNDr. Beloslavovi Riečanovi, DrSc., Dr. h. c. 
 prof. Ing. Milanovi Šikulovi, DrSc.

Medailu SAV za podporu vedy
 doc. Ing. Vladimírovi Farkašovi, DrSc.
 RNDr. Vladimíre Hanzelovej, DrSc.;

ministerstiev životného prostredia ČR a SR, 
odborníci z radov Rímskeho klubu, mimo-
vládnych organizácií a ďalší kompetentní 
zo Slovenska, Českej republiky a Rakúska – 
Jana Dlouhá, prof. Mikuláš Huba, prof. Vla-
dimír Ira,  prof. Mária Kozová, doc. Pavel 
Nováček, doc. Václav Mezřický, prof. László 
Miklós, Lukáš Pokorný, Thomas Schauer, 
Pavel Šremer, Kamil Vilinovič a iní.  Svoj 
príspevok poslal viceprezident prípravného 
výboru summitu OSN Rio+20 prof. Mol-
dan, pozdravný list účastníkom konferencie 
adresoval Komisár EÚ pre životné prostre-
die Janez Potočnik a písomne ich pozdravil 
aj výkonný tajomník Európskej hospodár-
skej komisie OSN  a zástupca generálneho 
tajomníka OSN Jan Kubiš.

 Janez Potočnik v liste vyslovil svoje po-
ľutovanie, že pre pracovné zaneprázdnenie 
sa nemôže na konferencii zúčastniť osob-
ne a pripomenul: „Napriek istým úspechom 
od summitu v Rio de Janeiro roku 1992 ešte 
vždy stojíme pred veľkými  environmentálny-
mi, hospodárskymi a sociálnymi výzvami na 
globálnej úrovni. Nazdávam sa, že odpoveď 
na tieto výzvy  je v presadzovaní správneho 
spôsobu rastu. Rastu, ktorý vytvára pracovné 
miesta a eliminuje chudobu prostredníctvom 
investícií do zachovania prírodného kapitá-
lu, na ktorom závisí dlhodobé prežitie našej 
planéty. Konferencia Rio+20 môže zname-

nať prechod na zelené hospodárenie a môže 
zabezpečiť obnovenie politických záväzkov 
týkajúcich sa udržateľného rozvoja, ktoré 
prinesú jasné odpovede na spomínané výzvy. 
Naším cieľom by mala byť istota, že Rio+20  
poskytne nový politický impulz (trvalo)
udržateľnému rozvoju prostredníctvom am-
bicióznej vízie, cieľov a reálnych skutkov na 
medzinárodnej i národnej úrovni. Konferen-
cia Rio+20 je jedinečnou príležitosťou presa-
diť agendu globálnej zelenej ekonomiky  a ak 
chceme dosiahnuť reálne a trvalé výsledky, 
musíme sa v tomto úsilí zjednotiť.“

Súčasťou podujatia bola projekcia ar-
chívneho dokumentárneho filmu z konfe-
rencie v Dobříši a prezentácia aktuálnych 
publikácií, ktoré sa týkajú problematiky 
diskutovanej počas konferencie. Na záver 
konferencie jej účastníci prijali vyhlásenie 
v podobe záverov a odporúčaní, ktoré adre-
sovali vláde, parlamentu, mestám a obciam, 
podnikateľským subjektom, výchovno-vzde-
lávacím a vedecko-výskumným in štitúciám, 
cirkvám, odborom a tretiemu sektoru.

Konferenciu podporili: Slovenská aka-
démia vied, SPECTRA – Centrum excelent-
nosti (No. 26240120002) a Rímsky klub – 
Európske podporné centrum so sídlom vo 
Viedni.

(red. podľa tlačovej správy)

odsúhlasila:

 návrh na zmenu v Komisii SAV pre posudzovanie vedeckej kvali-
fikácie zamestnancov;

vzala na vedomie:

 informáciu o účasti SAV na Dunajskej stratégii,
 informáciu o účasti SR v programe IDEAS (ERC projekty).

Antonia Štaffová



  Pohľad na účastníkov stretnutia predstaviteľov akadémií krajín V4 v Smoleniciach.
  Delegácia Akadémie vied ČR – zľava podpredseda prof. Miroslav Tůma, predseda prof. Jiří Drahoš a vedecký sekretár prof. Ján Palouš.
  Delegáciu Poľskej akadémie vied viedol jej podpredseda prof. Andrzej Górski (vpravo).
  Vedecký tajomník Bulharskej akadémie vied prof. Stefan Hadjitorov a tajomník Bulharskej akadémie vied prof. Simeon Anguelov.
  Per Brodersen z Max-Planckovho inštitútu, v pozadí podpredseda AV ČR prof. Vladimír Mareček.
  Podpredseda Poľskej akadémie vied prof. Andrzej Górski odovzdáva diplom Maciejovi Szalenieczovi.
  Slávnostná chvíľa pre Luďka Kalužu (vpravo) z Akadémie vied ČR.
  Mladý maďarský vedec Szilárd Varga prevzal diplom od podpredsedu Maďarskej akadémie vied prof. Domonkosa Szásza.

A k a d é m i e  v i e d  V 4  v  S m o l e n i c i a c h
V Kongresovom centre SAV v Smoleniciach sa na dvojdňovom rokovaní (29. – 30. 11. 2011) stretli 
predstavitelia akadémií vied krajín V4, ako aj Bulharskej akadémie vied a Max-Planckovho inštitútu 
(Nemecko). Atmosféru podujatia približuje fotoreportáž Róberta Grznára.
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