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V bratislavskom KC Dunaj organizuje Slovenská akadémia vied vedecké kaviarne SAVinci, 
aby umožnila verejnosti lepšie spoznať vedecké osobnosti, ktoré pracujú na jej pôde, a ich 
pracovné výsledky. Na prvej z nich hovoril Dr. Ing. František Simančík, manažér pre vedu 
a výskum z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV (na snímke s moderátorkou Norou 
Gubkovou. Foto Katarína Selecká

Dňa 10. februára t.r. Historický ústav Slovenskej akadémie vied predstavil dve svoje nové 
publikácie 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky s podtitulom Jedinečnosť a diskonti-
nuita historického vývoja a Gustáv Husák. Moc politiky, politik moci. K účastníkom prezen-
tácie v Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV, sa prihovoril aj predseda SAV 
Jaromír Pastorek. Foto Katarína Selecká

V Parazitologickom 
ústave SAV odhali-
li bustu zakladateľa 
modernej slovenskej 
parazitológie a Para-
zitologického ústavu 
SAV prof. Jána Ho-
vorku. Pri slávnost-
nom akte zľava pro-
rektorka Univerzity 
veterinárskeho lekár-
stva a farmácie v Ko-
šiciach prof. MVDr. 
J a n a  M o j ž i š o v á , 
PhD., člen Predsed-
níctva SAV prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., a riaditeľ PÚ SAV doc. MVDr. Branislav Peťko, 
DrSc. Foto: Katarína Čižmáriková
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s p r á v y s a v s p r á v y V y h l á s e n i e 
S l o v e n s k e j  a k a d é m i e  v i e d 

Slovenská akadémia vied so znepokojením zaznamenáva vyjad-
renia týkajúce sa štruktúry Akadémie a statusu niektorých ve-
deckých organizácií (ústavov), predovšetkým z oblasti spoločen-
ských a humanitných vied. 

Opakovane zdôrazňujeme, že Slovenská akadémia vied in-
tenzívne pripravuje transformáciu ekonomického a právneho 
postavenia svojich organizácií, ktorej cieľom je zvýšenie kva-
lity výskumu, rozšírenie možností získavania prostriedkov pre 
výskum a zapájania sa do projektov medzinárodnej spolupráce 
tak v rámci Európskej únie, ako aj s inými vyspelými krajinami 
sveta, efektívnejšia správa majetku vrátane správy duševného 
vlastníctva a vytvorenie lepších podmienok pre transfer poznat-
kov do spoločenskej praxe. Dôležitým predpokladom transfor-

mácie je zachovanie slobody vedeckého bádania a vnútornej in-
tegrity Akadémie.

Sme si vedomí, že na dosiahnutie týchto cieľov bude potrebné 
uskutočniť zmenu súčasnej štruktúry Akadémie, integrovať jej or-
ganizácie do väčších výskumných celkov. Základným kritériom pre 
nás je hodnotenie kvality výskumu a potenciálu ďalšieho rozvoja 
prostredníctvom akreditačného procesu s účasťou zahraničných 
expertov. Spochybňovanie statusu vedeckých ústavov Akadémie, 
ktoré sa neopiera o odborné kritériá hodnotenia ich výkonu a zna-
losti ich miesta a úlohy vo vedeckom výskume, v slovenskej kultúre 
a spoločnosti, vedie k destabilizácii Akadémie,  k zneisteniu jej pra-
covníkov, ohrozuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona a v nepo-
slednom rade vedie aj k ohrozeniu procesu transformácie.

>
SAV odštartovala sériu vedeckých kaviarní SAVinci

D e v ä ť  s t r e t n u t í  s  v e d o u
Hliníková pena, ktorá sa vďaka jeho pra-
covisku objavila napríklad aj v ochranných 
prvkoch áut Ferrari a Audi. Alebo dom snov 
navrhnutý tak, aby podstatne znížil sumu, 
ktorú treba platiť za energiu na bývanie. To 
sú len dve z tém, o ktorých na prvej zo sé-
rie vedeckých kaviarní Slovenskej akadémie 
vied – SAVinci v bratislavskom KC Dunaj ho-
voril Dr. Ing. František Simančík, mana-
žér pre vedu a výskum z Ústavu materiálov 
a mechaniky strojov SAV.

Vedecké kaviarne SAVinci organizu-
je Slovenská akadémia vied, aby umožnila 
verejnosti lepšie spoznať vedecké osobnos-
ti, ktoré pracujú na jej pôde, a ich pracov-
né výsledky. Člen Predsedníctva SAV Juraj 
Marušiak na prvej zo série týchto akcii zdô-
raznil, že SAV chce nimi okrem iného pou-
kázať na to, že práve veda môže Slovensku 
pomôcť posunúť sa medzi najvyspelejšie 
krajiny. Na tento rok SAV pripravila deväť 
takýchto podujatí, pričom priestor by mali 
dostať všetky tri oddelenia: neživej prírody, 
živej prírody a chemických vied a spoloč-
nosti a kultúry.

Sen o rozprávkovom dome

Hosť prvej vedeckej kaviarne Sloven-
skej akadémie vied F. Simančík je auto-
rom a spoluautorom viacerých vynálezov. 
Jeho meno je známe najmä v súvislos-

ti s originálnou technológiou výroby pe-
nového hliníka. Aj na prvej vedeckej ka-
viarni, ktoré SAV nazvala (s odkazom na 
umelca a vizionára Leonarda da Vinciho) 
SAVinci, však zdôraznil, že na Slovensku 
hliníkovú penu nevymysleli. Bola paten-
tovaná desaťročia skôr. „My sme však na-
šli spôsob, ako z nej vyrobiť súčiastku,“ 
spresnil.

Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV (mimochodom, F. Simančík mu šéfo-
val osem rokov) funguje ako príklad spo-
lupráce pracovísk SAV s praxou. F. Siman-
čík sa podieľal napríklad na vzniku dvoch 
firiem na výrobu penového hliníka v Ra-
kúsku, na zavedení sériovej výroby krúž-
kov do motora BMW v SAPA Profily v Žia-
ri nad Hronom, na zavedení sériovej výroby 

AUDITórIUm VEDECKEJ KAVIArNE SAVINCI V BrATISLAVSKOm KC DUNAJ.
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štyroch súčiastok z penového hliníka (do 
Audi A2, Audi Q7, Ferrari Mondena). Hos-
ťom kaviarne o. i. prezradil, že sa už zao-
berajú úvahami o tom, ako raz z tohto ma-
teriálu urobiť takmer celé autá v kuse. „Že 
ho jednoducho odlejeme,“ povedal komen-
tujúc časť prezentácie otitulkovanú „Karo-
séria auta ako hliníkový odliatok, fikcia ale-
bo reálny sen?“

Ďalšou víziou, ktorá však naberá po-
merne jasné kontúry, je projekt, ktorý 
v SAV dostal pracovný názov Dom snov. „Ja 
som mu to meno nedal, no je fakt, že sen 
bývať tak, že prakticky nebude treba pla-
tiť za externé energie, je veľmi zaujímavý,“ 
dodal F. Simančík. Aj v tomto prípade ide 
o využitie penového hliníka v ohrevných 
(chladiacich) paneloch. K tomu ešte podo-
tkol, že jednoducho sa v ústave snažia vy-
užiť vlastnosti penového hliníka v nových 
oblastiach.

Šanca pre cukrovkárov

Mikrokapsule pre transplantáciu buniek 
produkujúcich inzulín môžu mnohým cuk-
rovkárom zmeniť život. Aj preto sa o nich 
na druhej vedeckej kaviarni Slovenskej 
akadémie vied SAVinci dosť hovorilo. No 
riaditeľ Ústavu polymérov SAV Ing. Igor 
Lacík, DrSc., s hosťami podujatia v brati-
slavskom KC Dunaj diskutoval aj o tom, akí 
absolventi prichádzajú zo škôl, či o tom, 
aké sú podľa neho podmienky pre úspech 
vo vedeckej práci. 

Igor Lacík je autorom množstva od-
borných publikácií, patentov a predná-
šok. Členom prestížnych odborných or-
ganizácií. Hoci skúsenosti zbieral na 
pracoviskách v Austrálii, Francúzsku, 
USA, Nemecku a Švajčiarsku, jediným 
jeho pracoviskom na Slovensku je prá-
ve Ústav polymérov SAV. Prijímali ho tam 
v roku 1987. Od roku 2010 je riaditeľom 
tohto pracoviska SAV. Je najznámejší prá-
cou na enkapsulovaných pankreatických 
ostrovčekoch, ktoré by sa transplantova-
li do brušnej dutiny a v tele diabetika by 

fungovali ako senzor a pumpa starajúce 
sa o správnu hladinu cukru. Zjednoduše-
ne: problém je, aby imunitný systém ne-
dokázal mikrokapsule, ktoré identifikuje 
ako cudzie telesá, izolovať, a tak zabrá-
niť, aby v tele robili, čo majú. „Venujem sa 
tomu prakticky 20 rokov,“ prezradil poslu-
cháčom I. Lacík. Rýchle riešenie – ako to 
vo vede býva – nepozná. „Nevyriešili sme 
problém s cukrovkou,“ zdôrazňuje, „no 
sme tí, ktorí majú na to šancu.“ 

Vo vedeckej kaviarni skúsil aj formulo-
vať podmienky na cestu vedca k úspechu: 
„Treba byť pripravený na správnom mieste 
v správnom čase. So správnymi ľuďmi, re-
álnym poznaním a ambíciami, dostatočnou 
invenciou, infraštruktúrou a financovaním,“ 
hovorí. Hoci podľa neho byť vedcom je dosť 
ťažké povolanie. A aj keď je svet globálny, na 
Slovensku sa cesta k úspechu dá garantovať 
ťažšie pre silný vplyv vonkajších podmienok.

V diskusii sa hostia vedeckej kaviarne 
SAVinci pýtali na inšpiráciu vedca, na to, 
kedy je šanca, že sa skončia klinické skúšky 
pankreatických ostrovčekov, koľko by lieč-
ba stála, aká by mohla byť životnosť mikro-
kapsule, ale aj na transplantačný program 
na Slovensku či na to, akých absolven-
tov pre vedu vychovávajú slovenské školy. 
Podľa I. Lacíka sa, žiaľ, stáva, že sa s nimi 
v ústave musia vracať k základom, ktoré by 
mali byť jasné už na univerzite. 

O upíroch a kliešťoch

Na tento rok pripravila Akadémia do Bra-
tislavy deväť vedeckých kaviarní SAVinci, 
v ktorých chce predstaviť ľudí z každého zo 
svojich troch oddelení, teda neživej príro-
dy, živej prírody a chemických vied a odde-
lenia vied o spoločnosti a kultúre. 

Tretia vedecká kaviareň SAVinci bude 
1. apríla, rovnako v bratislavskom KC Du-
naj, s témou takisto aktuálnou – parazity. 
Jej súčasťou bude rozprávanie o upíroch, 
o tom, čo treba vedieť o kliešťoch a komá-
roch, upozornenie, čo v sebe skrývajú psi 
a mačky. Hosťom budú vedci z košického 
Parazitologického ústavu SAV, ostrieľaní 
popularizátori vedy – Branislav Peťko a  In-
grid Papajová. Vstup je voľný.

Martin Podstupka, | Foto: Katarína Selecká

PLAgáT K PODUJATIU.

DO DEBATy SA ZAPOJIL AJ ZNámy SLOVENSKý ON-

KOLóg ČESTmír ALTANEr.

IgOr LACíK: „NEVyrIEŠILI SmE PrOBLém S CUKrOVKOU, NO SmE Tí, KTOrí mAJÚ NA TO ŠANCU.“ 
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Pred 100 rokmi sa narodil profesor Ján Hovorka

P o c t a  z a k l a d a t e ľ s k e j  o s o b n o s t i 
s l o v e n s k e j  p a r a z i t o l ó g i e
V predvečer stého nedožitého výročia na-
rodenia zakladateľa modernej slovenskej 
parazitológie a Parazitologického ústa-
vu SAV, profesora MVDr. Jána Hovor-
ku, DrSc., slávnostne odhalili jeho bustu 
v priestoroch ústavu. Stalo sa tak za účasti 
pracovníkov PÚ SAV, predstaviteľov vede-
nia Akadémie, mesta Košíc, partnerských 
univerzít a inštitúcií. Okrúhle výročie tej-
to zakladateľskej osobnosti pripadá na rok 
65. výročia založenia Univerzity veteri-
nárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
a rok po 60. výročí založenia ústavu i sa-
motnej Slovenskej akadémie vied, na zro-
de ktorých sa prof. Hovorka významne po-
dieľal.

Ján Hovorka sa narodil 9. februára 1914 
vo Zvolene, kde absolvoval gymnázium. 
Pokračoval v štúdiu na Vysokej škole ve-
terinárnej v Brne, ktoré úspešne zavŕšil 
v roku 1939. Po rozpade prvej Českoslo-
venskej republiky pracoval na ministerstve 
národnej obrany v Bratislave, kde sa podie-
ľal na činnosti veterinárnej správy a zabez-
pečoval doškoľovanie pracovníkov veteri-
nárnej služby a hygieny potravín. 

Ako 28-ročný získal v roku 1942 ho-
norovanú docentúru na oddelení poľno-
hospodárskeho inžinierstva Slovenskej 
vysokej školy technickej v Bratislave. Tu 
založil a viedol Katedru anatómie a fyzio-
lógie zvierat a tieto a ďalšie klinické pred-
mety aj prednášal. Súčasne pôsobil ako 
súkromný veterinárny lekár. Po uvoľne-

ní zo služieb armády v roku 1944 mu ako 
30-ročnému bola priznaná pedagogická 
hodnosť mimoriadny profesor.

V povojnovom roku 1946 sa prof. Ho-
vorka s rodinou presťahoval do Košíc, kde 
sa rozhodujúcou mierou podieľal na zria-
dení Vysokej školy poľnohospodárskeho 
a lesného inžinierstva a stal sa jej prvým 
dekanom. Búrlivý povojnový rozvoj pôdo-
hospodárskej sféry si v krátkom čase vyžia-
dal založenie ďalšej slovenskej univerzitnej 
ustanovizne – Vysokej školy veterinárskej 
(VŠV). Od založenia VŠV v októbri 1949 
pôsobil prof. Hovorka ako jej prvý rektor 
až do roku 1952. Zriadil niekoľko katedier 
vrátane katedry parazitológie a inváznych 
chorôb, na ktorej pôsobil ako vedúci kated-
ry a profesor parazitológie do roku 1985. 

Hlboké záujmy o budovanie slovenskej 
národnej kultúry, školstva a vedy ho vied-
li medzi tých, ktorí kládli základy akadé-
mie vied. V rokoch 1950 – 1952 bol členom 
Prezídia Slovenskej akadémie vied a ume-
ní, v rámci ktorej budoval Kabinet veteri-
nárskeho lekárstva. V roku 1952 vo funkcii 
predsedu subkomisie pre biologické vedy 
a prípravného Predsedníctva Slovenskej 
akadémie vied sa významne podieľal na 
založení SAV. V rokoch 1962 – 1965 bol čle-
nom Predsedníctva SAV a pôsobil v mno-
hých akademických orgánoch, vedeckých 
kolégiách, edičnej rade a podobne. Pripra-
vil aj návrh na zriadenie pracoviska SAV 
v Košiciach zameraného na výskum parazi-

tov ľudí, zvierat a rastlín. Obe zakladateľ-
ské aktivity boli úspešne zavŕšené v roku 
1953, keď vznikla Akadémia aj Helminto-
logické laboratórium, premenované v roku 
1955 na Helmintologický ústav SAV (dnes 
Parazitologický ústav SAV), ktorého riadi-
teľom bol prof. Hovorka až do roku 1988. 
Za jeho pôsobnosti prerástol ústav národ-
ný rámec a rozvinul širokú medzinárodnú 
spoluprácu. 

Profesor Ján Hovorka je zakladateľom 
parazitologickej školy na Slovensku. Vý-
skumu parazitov sa začal venovať už v roku 
1947 na Katedre veterinárnych disciplín 
Vysokej školy poľnohospodárskeho a les-
ného inžinierstva v  Košiciach. Zaujali ho 
parazity hydiny a v súvislosti s objasnením 
tromboembolických kolík aj strongylatózy 
koní. Neskôr, už na Katedre parazitológie 
a inváznych chorôb VŠV, s nadšeným ko-
lektívom študentov rozvinul výskum pne-
umohelmintóz prežúvavcov. Závažnosť 
problematiky parazitóz na Slovensku a po-
treba rozvoja výskumu helmintov ho pri-
viedla na myšlienku založenia vedeckého 
pracoviska s takýmto výskumným zamera-
ním v rámci pripravovanej SAV. Tím mla-
dých ľudí, ktorým dal prof. Hovorka dôve-
ru, rozvinul široko koncipovaný výskum, 
zameraný na poznanie helmintov na Slo-
vensku vrátane ich diverzity, morfológie, 

PrOFESOr, mVDr. JáN HOVOrKA, DrSC., AKADE-

mIK SAV A ČSAV

ZO SLáVNOSTNéHO ODHALENIA BUSTy PrOF. JáNA HOVOrKU V PArAZITOLOgICKOm ÚSTAVE SAV. ZľAVA 

STOJA JEHO NEVESTA, VNUK A SyN.
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>Náhoda chcela, že témou februárového 
Vedeckého brloha pre deti i Vedeckej ka-
viarne pre starších priateľov popularizácie 
vedy v Košiciach boli magnety a javy okolo 
nich. Obe podujatia sa vďaka spolupráci SAV 
a projektového tímu SPOTs uskutočnili vo 
Výmenníku č. 1 na Ulici obrody v Košiciach. 

Vo Vedeckom brlohu deti mohli vidieť 
množstvo zaujímavých úkazov spojených 
s magnetickou silou. Mgr. Erika Rosoho-
vá, ktorá aktuálne pôsobí v Základnej škole 
v Strede nad Bodrogom, počas svojej pred-
nášky Elektrina a magnetizmus hrou deti 
naučila, čo je to magnet, ako sa dá vyro-
biť doma. „Detváky si mohli zviditeľniť ta-
jomnú neviditeľnú silu, ktorá pôsobí medzi 
magnetom a kovovými predmetmi, vyskú-

šať magnetickú príťažlivosť aj odpudzova-
nie,“ hovorí RNDr. Mária Zentková, PhD., 
z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Ko-
šiciach, garantka vedeckých brlohov. A to 
zďaleka nebolo všetko...

Vo Vedeckej kaviarni sa na verejnosť 
dostalo množstvo zaujímavých informá-
cií priamo z LHC – Veľkého hadrónové-
ho urýchľovača v CERN-e vo Švajčiarsku. 
Porozprávať o ňom prišiel Ing. Emil Gažo 
z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Koši-
ciach, známy aj ako „otec“ už legendárneho 
košického levitujúceho vláčika, v prednáške 
pod názvom LHC (veľký hadrónový urýchľo-
vač) – najväčšia chladnička na svete.

Častice zo zrodu sveta krátko po „veľ-
kom tresku“ zmizli a nemožno ich v pôvod-

nej podobe nájsť. Jediná cesta, ako ich iden-
tifikovať, je pokúsiť sa vyvolať mini „Big 
Bang“. Na to slúži veľký hadrónový urých-
ľovač LHC v CERN-e. Aby sa dal taký expe-
riment uskutočniť, bolo potrebné postaviť 
jedno z najchladnejších miest vo vesmíre, 
kde 9 600 supravodivých magnetov, ochla-
dených na teplotu 1,9 K  pomocou 120 ton 
kvapalného hélia a 50 000 ton kvapalného 
dusíka, vytvára magnetické pole, v ktorom 
sa pohybujú zväzky protónov.

Prednáška Ing. Gaža bola rozprávaním 
o supravodivých magnetoch, supravodi-
vosti, kryogénnej technike, vákuu v LHC 
s praktickou demonštráciou supravodivej 
magnetickej levitácie. 
K. Č.

ultraštruktúry, fyziológie a patogenézy, 
ale rozvíjalo sa aj hľadanie nových liečiv 
a spôsobov boja s helmintózami ľudí, zvie-
rat aj rastlín. V krátkom čase sa nadvia-
zala rozsiahla medzinárodná spolupráca 
a vznikla aj tradícia medzinárodných hel-
mintologických sympózií. Kontakty s ved-
cami z celého sveta (aj v období nanútenej 
izolácie našej vedy) vyústili do úzkej spo-
lupráce s mnohými univerzitami a centra-
mi výskumu antihelmintík, na ktorých sa 
realizovali dlhodobé pobyty pracovníkov 
ústavu. 

Profesor Hovorka je autorom rozsiahlej 
monografie Helminty a helmintohostiteľ-
ské vzťahy, učebníc a monografií či desia-
tok príspevkov vo vedeckých a odborných 
periodikách. Založil a redigoval Veterinár-
sky zborník (1952) a Veterinársky časopis 
(1953). Jeho zásluhou vznikol aj dodnes 
vydávaný medzinárodný vedecký časopis 
Helminthologia, kde bol viac ako 30 rokov 
hlavným redaktorom. Okrem toho bol čle-
nom redakčných rád siedmich domácich 
a zahraničných periodík.

V priebehu vyše štyridsaťročnej pedago-
gickej činnosti prof. Hovorka venoval veľkú 
pozornosť výchove novej generácie vedec-
kých pracovníkov a zvyšovaniu ich kvalifi-
kácie. Pod jeho vedením bolo spracovaných 
a obhájených osem doktorských dizertá-
cií a vedeckú hodnosť získalo takmer 70 
vedeckých pracovníkov, ktorých viedol od 
prvých krokov vo vede. Jeho pedagogické 
schopnosti boli mimoriadne, aj preto všetci 
tí, ktorí sme boli jeho žiakmi, vždy budeme 
na neho spomínať s obdivom a vďakou. Ako 
člen Slovenskej komisie pre vedecké hod-
nosti sa v rokoch 1964 – 1975 podieľal na 
koordinovaní vedeckej výchovy na Sloven-
sku a pôsobil ako člen komisií pre obhajoby 
v oblasti biologických aj medicínskych vied.

Prof. Hovorka bol iniciátorom zalo-
ženia odborných medzinárodných spo-

ločností, a to Európskej federácie para-
zitológov a Medzinárodnej komisie pre 
trichinelózu. Medzinárodná prestíž ním 
vedeného pracoviska umožnila poskyt-
núť pomoc pri riešení parazitóz ľudí aj 
zvierat v rozvojových krajinách. Počas dl-
hodobých pobytov na Kube, v Alžírsku, 
v ďalších afrických krajinách aj inde rie-
šili pracovníci ústavu nielen praktické 
problémy, ale podieľali sa aj na pregra-
duálnej a vedeckej výchove a na budova-
ní vedeckých pracovísk. Podobne aktívny 
bol prof. Hovorka aj doma. Už počas vy-
sokoškolského štúdia bol podpredsedom 
spolku Tatran a tajomníkom Spolku vete-
rinárnych medikov. Spolu s významnými 
parazitológmi založil Československú pa-
razitologickú spoločnosť a bol opakovane 
jej predsedom. V období spoločenského 
uvoľnenia spoluzakladal Spoločnosť slo-

venských veterinárnych lekárov, ktorej bol 
dlhoročným predsedom.

Bohatý profesionálny, vedecký, peda-
gogický aj spoločenský život prof. Jána 
Hovorku ukončila zákerná choroba 15. 
novembra 2001. Pri každom jubileu or-
ganizácií, spoločností a periodík, ktorých 
základy položil, si na neho s úctou spomí-
name. Ako jeho žiaci, kolegovia a priate-
lia s hlbokým obdivom si pripomíname aj 
nedožité storočné jubileum jeho narode-
nia a sme veľmi potešení, že pracovisko 
SAV, ktoré založil, si na znak vďaky uctilo 
toto jubileum odhalením jeho busty od vý-
znamného akademického sochára Arpáda 
Račka. 

Pavol Dubinský, Branislav Peťko,
Parazitologický ústav SAV | Foto: Katarína Čižmáriková 

a archív

AUTOr BUSTy PrOF. J. HOVOrKU, ArPáD rAČKO (VPrAVO).

V košickom vedeckom brlohu a kaviarni 

M a g n e t y  a  j a v y  o k o l o  n i c h 
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>V bratislavskom Malom kongresovom cen-
tre vydavateľstva VEDA 10. februára t.r. 
predstavili dve publikácie, ktoré vyšli pod 
gesciou Historického ústavu Slovenskej 
akadémie vied vo VEDE, vydavateľstve SAV. 
Prvú z nich, 20 rokov samostatnej Slovenskej 
republiky. Jedinečnosť a diskontinuita his-
torického vývoja, napísal kolektív autorov 
pod vedením Miroslava Londáka a Slavo-
míra Micháleka. Aj pod druhou, nazvanou 
Gustáv Husák. Moc politiky, politik moci, sú 
podpísaní S. Michálek a M. Londák, ale aj 
ďalší 39 autori. 

Slavomír Michálek, riaditeľ Historické-
ho ústavu SAV a spoluautor oboch kníh, 
ktorý prezentáciu moderoval, privítal me-
dzi hosťami ministra školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR Dušana Čaploviča, 
veľvyslanca SR v Českej republike Pet-
ra Weissa, predsedu SAV Jaromíra Pasto-
reka i bývalého predsedu SAV Branislava 
Lichardusa, ale aj viacerých spoluautorov 
oboch promovaných kníh. Minister škol-
stva Dušan Čaplovič vo svojom príhovore 
vysoko ocenil obe knižné novinky a zdô-
raznil, že pre historika nie je jednoduché 
prezentovať výskum o živej histórii, kto-
rá má svojich pamätníkov, pričom aj lai- 
ci i odborníci majú na ňu veľmi odlišné 
názory. Predseda SAV Jaromír Pastorek 
sa pridal k názoru, že kniha 20 rokov sa-
mostatnej Slovenskej republiky. Jedineč-
nosť a diskontinuita historického vývoja 
je svojím spracovaním živých dejín vý-

nimočná. V súvislosti s oboma prezento-
vanými knihami ocenil tvorcov, ktorých  
„...práca bola o to zložitejšia, že išlo o ko-
lektívne diela“.

Podľa M. Londáka autorom kolektívnej 
monografie o dvadsaťročí samostatnej Slo-
venskej republiky nešlo o oslavu výročia 
vzniku republiky, ale o kritický pohľad na 
dve desaťročia jej existencie, pričom si dali 
za cieľ aspoň naznačiť, aký bol vývin Slo-
venska aj v predchádzajúcich obdobiach, 
tak, aby zodpovedali otázku, aké boli príči-
ny a predpoklady vzniku Slovenskej repub-
liky. Okrem slovenských tvorcov sa na knihe 
podieľali aj autori z Francúzska, Maďarska, 
Ukrajiny, Česka a Ruska.

Pri predstavovaní druhej prezentovanej 
knihy o G. Husákovi, S. Michálek povedal, 
že jej slovenskí a českí autori sa snažili za-
chytiť vývoj tejto kontroverznej osobnosti 
slovenských dejín od mladosti cez jeho po-
diel na Slovenskom národnom povstaní, 
osud v päťdesiatych rokoch, postoje počas 
uvoľňovania politického napätia v ďalšom 
desaťročí až po jeho úlohu za normalizácie 
a v ďalších rokoch. „Snažili sme sa okrem 
iného odpovedať na otázku, čo viedlo jeho 
kroky v rôznych obdobiach. A či to bolo aj 
niečo iné, alebo len fascinácia mocou,“ zdô-
raznil.

Podľa jedného z autorov P. Weissa je 
v publikácii Gustáv Husák. Moc politiky, 
politik moci dosť kontroverzných názo-
rov, ktoré iste zaujmú aj v krajine jeho sú-

časného pôsobenia – v Českej republike. 
Obe publikácie sa vo februári prezentova-
li i v Prahe.

Martin Podstupka | Foto: Katarína Selecká

mINISTEr ŠKOLSTVA, VEDy, VýSKUmU A ŠPOrTU Sr 

DUŠAN ČAPLOVIČ PrI PríHOVOrE.

PLNá SáLA mALéHO KONgrESOVéHO CENTrA VyDAVATEľSTVA VEDA V BrATI-

SLAVE. V PrVOm rADE SPrAVA PrEDSEDA SAV JArOmír PASTOrEK, mINISTEr 

ŠKOLSTVA, VEDy, VýSKUmU A ŠPOrTU Sr DUŠAN ČAPLOVIČ A VEľVySLANEC Sr 

V ČESKEJ rEPUBLIKE PETEr WEISS.
PrEZENTáCIU mODErOVAL rIADITEľ HISTOrICKéHO ÚSTAVU SAV A SPOLU-

AUTOr OBOCH PUBLIKáCIí SLAVOmír mICHáLEK.

Historický ústav SAV predstavil dve svoje významné publikácie

Ž i v á  h i s t ó r i a 
v  z r k a d l e  v ý s k u m u
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Po IV. ročníku popularizačno-odborných vedeckých onkologických dielní  

N a  z a č i a t k u  l i e č b y  j e  v ý s k u m

Oščadnica hostila medzinárodnú konferenciu

K y b e r n e t i k a  a  i n f o r m a t i k a  2 0 1 4

Štvrtý ročník popularizačno-odborných se-
minárov Vedecké dielne Onkológia 2014, kto-
ré v čase od 4. februára (World Cancer Day) 
do 7. marca (Deň výskumu rakoviny) orga-
nizoval Ústav experimentálnej onkológie 
SAV v spolupráci s Nadáciou Výskum rako-
viny, sa skončil. 

V predošlých ročníkoch vedeckých diel-
ní v onkológii sa diskutovalo o prevencii 
(ochrana pred vonkajšími vplyvmi, ako sú 
ÚV žiarenie a fajčenie), personalizovanej 
medicíne, genetike a jej úlohe pri vrodenej 

predispozícii na rakovinové ochorenie. Ten-
to rok sa organizátori zamerali na zodpove-
danie otázok, ako napr.: v čom sme pokroči-
li, čo viac vieme o rakovine, ako sa zlepšila 
liečba a aké tú trendy v boji s touto chorobou. 
Navštívili sme 37 gymnázií v 23 mestách Slo-
venska, kde počas 46 dvojhodinových semi-
nárov odznelo takmer 140 príspevkov.

Na záver tohtoročných vedeckých dielní 
v onkológii organizuje Nadácia Výskum ra-
koviny s Ústavom experimentálnej onkoló-
gie SAV Súťaž mladých onkológov. Prezen-

tácie prác súťažiacich sa uskutočnili v dňoch 
6. a 7. marca 2014 v ÚEO SAV pred odbor-
nou komisiou, ktorú tvorili zástupcovia 
pracovísk SAV, Nadácie Výskum rakoviny 
a odborníci z klinických pracovísk. Víťazov 
jednotlivých kategórií ocenili v rámci Gala-
koncertu ku Dňu výskumu rakoviny 7. mar-
ca 2014 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho pa-
láca pod záštitou primátora hlavného mesta 
SR Bratislavy Milana Ftáčnika.
Ján Sedlák, 
Ústav experimentálnej onkológie SAV

V dňoch 5. – 8. februára 2014 sa v Oščadnici 
konala v poradí už 27. medzinárodná konfe-
rencia Kybernetika a informatika 2014. Or-
ganizovala ju Slovenská spoločnosťou pre 
kybernetiku a informatiku pri SAV (SSKI) 
v spolupráci s Fakultou elektrotechniky 
a informatiky STU v Bratislave.

Jedným z cieľov konferencie bola prezen-
tácia najnovších poznatkov z oblasti výsku-
mu, vývoja a aplikácií metód automatického 
riadenia, informačných a komunikačných 
technológií, moderných riadiacich systé-
mov a ich využitie v priemysle, mechatroni-
ke a službách, ako aj vytvorenie spoločného 
fóra na výmenu informácií a najnovších po-
znatkov pre výskumníkov, pedagógov i pou-
žívateľov z praxe, ktorí sa zaoberajú uvede-
nou problematikou. 

Odborné prezentácie na konferencii Ky-
bernetika a informatika 2014 sa zaoberali 
týmito oblasťami:

•	 metódy a algoritmy modelovania a ria-
denia spojitých, diskrétnych a hybrid-
ných procesov;

•	 moderné riadiace, informačné a komu-
nikačné systémy;

•	 vnorené mikropočítačové distribuova-
né systémy, 

•	 aplikácie moderných štruktúr riadenia, 
metód automatického riadenia a infor-
mačných a komunikačných technológií 
v priemyselných procesoch, mechatro-
nike, službách.

Konferencia svojím zameraním zau-
jala odborníkov zo Slovenska i zahrani-
čia. V tomto roku sa na nej zúčastnilo ši-
rokospektrálne odborné fórum, zložené 
z výskumníkov, pedagógov, pracovníkov fi-

riem a používateľov z praxe zaoberajúcich 
sa komplexnými systémami riadenia, auto-
matizáciou, informatikou a komunikácia-
mi. Z celkového počtu 75 účastníkov boli 11 
účastníci zo zahraničia (Česko, Egypt). 

Konferenciu podporili popredné sloven-
ské firmy, výrobcovia a dodávatelia riadia-
cich a informačných systémov (EVPÚ Nová 
Dubnica, a. s., Microstep, s. r. o, Softec, s. r. o.,  
Termoreg, a. s., ACP AuComp, s. r. o. a Re-
gotrans-Rittmeyer, s. r. o.). Zástupcovia vy-
braných firiem prezentovali svoje pred-
nášky z oblasti riadenia procesov delenia 

materiálov a využitia cloud computingu 
v optimalizácii výrob. 

Miestom konania konferencie bol štýlo-
vý hotel Marlene, situovaný v príťažlivom 
prostredí Kysúc v obci Oščadnica v blízkos-
ti lyžiarskeho centra Snow Paradise Veľká 
Rača. Popri odbornom programe bol pre 
účastníkov konferencie zabezpečený boha-
tý spoločenský, kultúrny a športovo-rekre-
ačný program, zameraný na spoznávanie 
pamätihodností kysuckého regiónu. 

Štefan Kozák, predseda SSKI pri SAV 

SPOLOČNá FOTOgrAFIA ÚČASTNíKOV KONFErENCIE KyBErNETIKA A INFOrmATIKA 2014. FOTO ZOLTáN 

JANíK
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Košické Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií

V ý s k u m  a  v ý v o j 
m o d e r n ý c h  b i o m a t e r i á l o v
Vytvorenie centra excelentnosti na výskum 
a vývoj moderných biomateriálov pre kli-
nickú prax, dobudovanie infraštruktúry 
a iniciácia spoločného vedeckého výskumu 
pracovísk – taký bol cieľ projektu Centrum 
excelentnosti biomedicínskych technológií. 
Skupinu prestížnych odborníkov a vedcov 
pod vedením Dr. h. c. prof. MUDr. Andreja 
Jenču, CSc., MPH, prijal v reprezentačných 
priestoroch Historickej radnice v Košiciach 
primátor mesta Richard Raši a odovzdal im 
ďakovné listy za vynikajúcu reprezentáciu 
mesta Košíc.

Partnermi projektu spolufinancované-
ho zo zdrojov Európskej únie boli Lekárska 
fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Technická 
univerzita, Ústav fyziológie hospodárskych 
zvierat SAV a Ústav materiálového výskumu 
SAV a Univerzita veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach. Vedenie mesta pri-
jalo prednostu Kliniky stomatológie a maxi-
lofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocni-
ce L. Pasteura a UPJŠ prof. A. Jenču a jeho 
vedeckých kolegov pri príležitosti ocene-
nia Veľkou medailou Samuela Mikovíniho 
za mimoriadny prínos v oblasti vedy a tech-
niky. Získali ju od ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR za zavedenie apliko-
vaného výskumu regeneratívnych a implan-
tačných metodík v kraniofaciálnej oblasti, 
ako aj v experimentálnom a klinickom vý-
skume, ktoré sú plurifikované mezenchy-
málnymi kmeňovými bunkami.

Zameranie projektu je v súlade s dlho-
dobým zámerom štátnej vednej a technickej 
politiky do roku 2015, konkrétne s vecnými 
prioritami výskumu a vývoja Zdravie – kva-
lita života a Progresívne materiály a techno-
lógie. Okrem toho orientácia projektu je aj 
v súlade s koncepciou vedecko-výskumnej 
činnosti v oblasti zdravotníctva zameranej 
na transplantácie orgánov a tkanív, podpo-
rovanej Ministerstvom zdravotníctva SR. 
Potreby zriadenia centra excelentnosti vy-
plývajú priamo z lekárskej praxe na Klini-
ke stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie 

Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a Uni-
verzity P. J. Šafárika. Regeneratívna medi-
cína je mladé odvetvie medicíny a ponúka 
úplne nové terapeutické metódy s cieľom 
nahradiť alebo regenerovať bunky a tkani-
vá, v budúcnosti možno aj celé orgány.

 „Splnenie strategického cieľa vytvoriť 
centrum excelentnosti jednoznačne zvýši 
a zefektívni mieru spolupráce medzi part-
nerskými vedecko-výskumnými inštitúcia-
mi rôzneho vedného zamerania. Projekt 
prispieva k modernizácii a skvalitneniu prí-
strojového vybavenia a infraštruktúry, čím 
sa zvýši vedeckovýskumná úroveň práce 
a poznatkového fondu v oblasti výskumu 
a aplikácie nových typov biomateriálov, čo 
následne prispeje k rozvoju nových techno-
lógií a materiálov a ďalej zvýši hospodársky 
rast a konkurencieschopnosť regiónu. Zá-
roveň sa zlepší starostlivosť o zdravie oby-
vateľstva,“ povedal nám doc. MVDr. Šte-
fan Faix, DrSc., riaditeľ Ústavu fyziológie 
hospodárskych zvierat SAV v Košiciach. Za 
Ústav materiálového výskumu SAV bol do 
projektu zapojený Ing. Ľubomír Medvecký, 
PhD., vedúci oddelenia elektrokeramiky.

Mimoriadneho uznania verejnosti, ako aj 
ďalších odborníkov sa dostalo skupine dva-
nástich vedcov pred pol rokom, keď úspeš-
ne realizovali raritnú operáciu. Do hlavy 
pacienta vtedy vložili unikátny implantát vy-
vinutý odborníkmi zo štyroch košických in-
štitúcií. „Prínos celého odborného tímu je aj 
v tom, že Košice budú známe nielen ako his-
torické a priemyselné mesto, ale aj ako mesto 
vedy,“ povedal primátor R. Raši a požiadal 
prítomných o podpis do kroniky mesta.

 
Katarína Čižmáriková | Foto autorka

PrOJEKTOVý Tím CENTrA ExCELENTNOSTI BIOmEDICíNSKyCH TECHNOLógIí NA PrIJATí V HISTOrICKEJ 

rADNICI V KOŠICIACH.

DOCENTOVI ŠTEFANOVI FAIxOVI (VľAVO), rIADITEľOVI ÚFHZ SAV, ODOVZDáVA ďAKOVNý LIST PrImá-

TOr KOŠíC rICHArD rAŠI.
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Na slovíčko s mgr. Petrom Vršanským, PhD., z gÚ SAV

G e o l ó g  v  k r á ž o c h  e v o l ú c i e

>V roku 2007 Mgr. Peter Vršan-
ský, PhD., opísal fosílneho ská-
čuceho švába. Keď ho o dva 
roky neskôr objavili v podobnej 
žijúcej forme na nemeckej ex-
pedícii v Južnej Afrike, bol ten-
to nález vyhlásený za biologic-
ký objav roku 2010. S menom 
tohto pracovníka Geologické-
ho ústavu Slovenskej akadémie 
vied sú spojené aj ďalšie zaují-
mavé vedecké poznatky, o kto-
rých sa pravidelne delí aj s po-
užívateľmi webovej stránky 
SAV. S Petrom Vršanským sme 
sa o nich pozhovárali.

Pracujete v Geologickom ústave, zaoberáte 
sa podobou sveta spred tisícok, ba miliónov 
rokov. Odkiaľ a aké viedli vaše kroky k tejto 
profesii?

Nuž zrejme najkratší krok, ktorý sme na-
šich štúdiách schopný rozoznať, má desať-
tisíc, zväčša však okolo piatich miliónov 
rokov. Od malička sa totiž na rozdiel od 
mnohých kolegov, ktorí sú v tomto presnej-
ší, zaujímam o suchozemské ekosystémy, 
konkrétne o les. Ten však tiež musel nejako 
vzniknúť no a od potuliek Karpatmi až po 
Kurilské ostrovy k štvrtej časovej dimenzii 
nie je naozaj ďaleko. Mimochodom, na bre-
hu Japonského mora žijú v Rusku väčšinou 
Ukrajinci. A tak sa – pozerajúc na východ 
slnka – tu našinec cíti ako doma...

V poslednom čase sa vaše meno spája 
s problematikou hľadania a prežívania 
osobitných reprezentantov živočíšneho 
sveta, ako je šváb, svetielkujúce skupiny 
hmyzu atď., čo by sa hodilo skôr na 
zoológov ako na geológa. Čo rozhodlo, že si 
vás podmanil práve tento svet?

Cieľom vedca, myslím si, nie je niečo si pod-
maňovať, ale nič si nemá podmaňovať ani 
vedca. Potom to totiž už nie je ani pokus o 
objektívnu vedu. Ale, samozrejme, ako kaž-
dý vedec v niečom väzí, ja som čiastočne za-
motaný v evolúcii, a tomu sa ťažko vyhnúť. 

Je úžasné – ale zrejme táto radosť je neve-
decká –, že niečo môže vzniknúť alebo sa 
premeniť a že môžeme reálne k tomu pri-
spieť ochranou prírody a prebrať tak zodpo-
vednosť aj za tie formy života, ktoré sú na 
nás čím ďalej, tým viacej odkázané

Treba povedať, že vaše výskumné výsledky 
patria k zaujímavým, ba možno povedať 
k dôležitým objavom, ktoré si všimol aj 
vedecký svet. Napríklad tie, ktoré súvisia 
s opisom fosílneho skáčuceho švába, ktorého 
neskôr objavili v podobnej žijúcej forme 
v Južnej Afrike... Priblížte nám genézu tohto 
objavu, aby sme pochopili proces, ako pracu-
jete na problematike, ktorá nemusí byť laic-
kému záujemcovi až taká zrozumiteľná... 

Tento výskum vyplynul zo systematického 
štúdia približne stotisíc fosílnych švábov, 
konkrétne viac ako 2 500 väčšinou kom-
pletných vzoriek jurských sedimentov sú-
vrstvia Karabastau v Kazachstane. V takom 
množstve sa, samozrejme, nájdu „vychytáv-
ky“ pre špecialistov. Tento nález však zaujal 
možno sto ľudí na svete a nikto ani nečakal, 
že by to mohlo byť inak. Keď sa však naš-
la rovnaká, nepríbuzná skupina, ktorá stále 
žije, ukázalo sa, že tieto šváby nielen že ská-
ču, ale skáču lepšie ako ktorékoľvek koní-
ky alebo kobylky, dokonca lepšie ako blchy, 
a majú na to v nohe rovnaký rezilín. A toto 
prispôsobenie vzniklo nezávisle najmenej 
dvakrát, a to 150 miliónov rokov od seba.

Objav tretej svetielkujúcej skupiny hmyzu 
a čo s tým súvisí bol zaradený najpre-
stížnejším vedeckým časopisom Science 
ako jeden z najdôležitejších objavov roka 
v rámci všetkých disciplín. Rovnako zaují-

mavá je história objavu švábika (rod Ecto-
bius) na americkom kontinente, kde pred 
49 miliónmi rokov v eocéne bol bežný a plnil 
významnú hygienickú misiu v prírode, 
potom sa na celú epochu vytratil, aby ho 
zasa reintrodukovala nová doba „kolonizá-
torov“ po objave tohto kontinentu... V čom 
to je, že nad nimi vedecký svet žasne? 

Takýto vplyv môže mať, samozrejme, len ob-
jav, ktorý očarí vedecký aj laický svet, a to sú 
dve úplne odlišné veci. Pre ľudí je dôležitá 
pestrosť následkov objavu. V prípade svietia-
ceho švába je to klamstvo, ktorým to sviete-
nie je, lebo tento tvor sa za svetlom zamas-
kuje. Ďalej je to fakt, že už pravdepodobne 
vyhynul, ako aj to, akým spôsobom má 
umiestnené dva hlavné lampáše, pokryté 
priehľadným reflektorom, a jeden malý asy-
metrický lampáš na pravej strane. A môže-
me k tomu prirátať aj to, že sa vyskytuje vý-
lučne vo svetlom neznečistených oblastiach.  
Pre vedu je dôležitý kontext, analýza všet-
kých svetielkujúcich organizmov a dôkaz, 
že v mori svietia už najmenej 400 miliónov 
rokov primitívne skupiny, zatiaľ čo na súši 
svietia pomerne krátko, najviac 65 miliónov 
rokov. Ukázali sme, že v tomto výnimočnom 
prípade evolúcia funguje trošku inak, lebo 
tieto živočíchy musia byť vzácne už od naro-
denia – nemôžu byť eliminované výberom, 
potom by toto svetelné maskovanie nemalo 
zmysel. Teda záujem z vedeckej komunity 
prýšti nie z toho, čo sme objavili, ale z toho 
čo sme nezistili. A toho, čo sa z toho ponú-
ka, je strašne veľa.
Ten druhý výskum (Ectobius) je doslova pa-
radoxný. Tento živočích sa totiž vo väčši-
ne učebníc uvádzal ako príklad ľahkej in-
trodukcie na iný kontinent. My sme len 
ukázali, že to celé bolo úplne inak a že sa 
v podstate iba vrátil tam, kde kedysi dávno 

PETEr VrŠANSKý V UNESCO WH KrKA V CHOrVáTSKU (2013)
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existoval. Lenže zasa sa objavila oveľa väč-
šia záhada, ako bola tá pôvodná. Ako to, že 
ho nikto nenahradil?  Máte v strede záhra-
dy voľné miesto, kde je dostatok potravy a 
vody, a predsa sa tam nikto za desať milió-
nov rokov neobjaví?!
Tretí výskum ukázal na jednej vzorke veľ-
kej ako zrnko hrachu, že po dinosauroch sa 
predsa len „upratovalo“, takže erózia v dru-
hohorách nebola taká veľká, ako sa pred-
pokladalo, že teda hory odolávali vďaka 
podrastu a že to neskôr vyvolalo vznik spo-
ločenskej organizácie v prípade hmyzu.
 

Poznať svet spred miliónov rokov... má to 
pre nás úžitok? Na druhej strane, keď počú-
vame, že sú tu pokusy s oživením mamutov 
alebo podľa inej informácie, ktorá nedávno 
prebehla v médiách, „z ľadového zovretia 
sibírskej pôdy vyslobodili francúzski vedci 
tridsaťtisíc rokov starý vírus, ktorý sa 
dokázal prebrať k životu a zaútočiť“, asi by 
ľudstvo malo byť na pozore... 

Zrejme jediným poučením z histórie naďalej 
ostane, že z histórie sa ešte nikto nikdy ne-
poučil, ale o to väčšou výzvou ostáva, že sú-
časníci môže v tomto zmysle byť prví, ktorí 
sa poučia... Nebudem sa pretvarovať, že nie-
ktoré výskumy nedesia. Alibisticky však mô-
žem podotknúť, že ja sa venujem životom 
príliš dávnym na to, aby sa dali oživiť. DNA 
z dinosaurov síce v nových vzorkách zrejme 
mám, ale je taká rozbitá, že sa nedá poskla-
dať ani fragment dostačujúci na to, aby som 
sa k nej mohol oficiálne priznať. 

Hovorí sa, že ľudstvo by sotva prežilo bez 
včely medonosnej. Príklad švábika, tohto 
nenápadného hmyzu s presným poslaním 
v prírode, však hovorí, že príroda si vie 
poradiť s vyhynutím živočíšnych druhov, 
ako sa to stalo v Severnej Amerike. Alebo 
sa máme na základe takýchto prírodných 
excesov obávať o osud života a ľudstva?

Obávať sa nemusíme, ale pripraviť sa na 
niečo také – to áno. V Číne už niektoré rast-
liny opeľujú namiesto včiel roľníci ručne. 
Problém vidím skôr v tom, že celý dažďo-
vý prales je závislý od opeľovania včelami 
a bez toho nemôže v tejto podobe existo-
vať. To už by sa nahradiť nedalo. Trvalo by 
však len desiatky rokov, kým by sa táto ab-
sencia v pralese prejavila globálne. 

Výskumné výsledky, pod ktorými ste 
podpísaný, sú dielom medzinárodných 
kolektívov, v ktorých mali zastúpenie aj 
slovenskí vedci. Výskum sa týka rôznych 
kútov sveta – Európy a Ázie, Afriky, 
Severnej aj Južnej Ameriky, Austrálie... 
Tam všade ste robilio výskum? Ako sa rodí 
takáto spolupráca?

Od sedemnástich rokov som viedol viaceré 
exotické expedície pre UNESCO a pod sta-
nom alebo šírym nebom som strávil dohro-
mady takmer štyri roky. To, samozrejme, 

na celý svet nestačí. Vybral som si jednodu-
cho skupinu, o ktorú nikto nejavil záujem, 
a tak mi z celého sveta posielajú múzeá 
a vedecké inštitúcie materiál na spraco-
vanie. Teraz zháňam študentov, ktorí by 
v tom pokračovali.

Takýto výskum sa nezaobíde bez pomoci 
miliónového prístrojového vybavenia 
(synchrotron, meracie prístroje...) ani bez 
spolupráce s vedcami iných odborov (napr. 
oblasti fyziky)...

To, veru, nie! Synchrotron stál milióny 
eur a našťastie kolegovia fyzici z Nemec-
ka a Francúzska vidia, že sa im čas, ktorý 
nám vyčlenia, oplatí, takže máme skutočne 
úžasnú spoluprácu. V samotnej Bratislave je 
Medzinárodné laserové centrum. Žiaľ, pa-
leontologické dáta sú také „deravé“, že spo-
lupráca so širokým spektrom odborníkov od 
matematiky cez chémiu, genetiku a botani-
ku až po archeológiu je nevyhnutná. A to je 
vlastne štastie, lebo vedci z týchto disciplín, 
ktorých vďaka tomu poznávame, sú úžasní... 

Viem o vašom spoluautorstve aj pri 
výskume iného zaujímavého tvora na našej 
planéte, sibírskeho leoparda. Rukopis 
o ňom zatiaľ čaká na šťastnejšiu chvíľu, 
ktorá by umožnila jej publikovanie. Ako ste 
sa dostali k tejto téme?

Jurij Šibniev videl moje fotografie, a keď-
že tiež pracoval pre National Geographic, 
kde máme samostatné články a štyri kapi-
toly v knihe Najkrajšie miesta Ruska, požia-
dal ma, či by sme spolu nenapísali túto knihu 
o najvzácnejšej šelme sveta. Kniha je hotová 
do poslednej bodky. Čakáme na vydavateľa...

Akou problematikou sa momentálne 
zaoberáte?

V projektoch UNESCO sa momentálne 
presadzuje všeobecné úsilie o poznanie 
a ochranu veľkoplošných ekosystémov; 
v projektoch APVV sa pozeráme na evoluč-
né trajektórie a vo VEGA projektoch zasa 
skúmame jantár.
Pripravil: E. Borčin | Foto: Lucka Vršanská a archív

ŠVáBIK ČErVENKAVý ZO SLOVENSKA NA FOTOgrAFII m. KOZáNKA (HOrE) A 44 A 49 mILIóNOV rOKOV 

STArí ZáSTUPCOVIA rODU ECTOBIUS ZO SEDImENTU ZELENEJ rIEKy, COLOrADO (NmNH WASHINgTON 

DC 41679/53274) A JANTárU Z KALININgrADU, rUSKO (ZBIErKA gUSAKOV VI-008, FOTO D. SHCHErBA-

KOV). VrŠANSKý ET AL. DOI: HTTP://Dx.DOI.Org/10.1603/AN13042
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Na pôde Prírodovedeckej fakulty odovzda-
li 29. januára 2014 Cenu Petra Fedora za rok 
2013. Laureátkou sa stala Mgr. Ľubica Nie-
derová-Kubíková, PhD., z Ústavu bioché-
mie a genetiky živočíchov SAV za „vynikajú-
ce výsledky v štúdiu mechanizmov kontroly 
spevu v mozgu spevavcov“. 

Cena Petra Fedora sa udeľuje každoroč-
ne od roku 2001 s cieľom podporiť a oce-
niť mladých ľudí, ktorí pokračujú v inter-
disciplinárnom prístupe k biologickým 
problémom v smeroch rozvíjaných Dr. P. 
Fedorom a dosahujú pri tom vynikajúce vý-
sledky. Dr. Peter Fedor (1947 – 1990) bol 
všestranný vedec s mimoriadnou invenciou, 
ktorý vo svojej práci spájal koncepty a me-
tódy matematiky, fyziky, chémie, biológie 
a informatiky s cieľom vysvetliť komplexné 
biologické problémy od úrovne nukleových 
kyselín a membrán po úroveň ľudského 
mozgu. Svojím interdisciplinárnym prístu-
pom predbehol svoju dobu. 

Tohtoročná laureátka Ľ. Niederová-Ku-
bíková vo svojej prednáške Singing in the 
brain ukázala, že Dr. P. Fedor má medzi 
mladými slovenskými vedcami dôstojných 

nasledovníkov. Podobne ako reč u ľudí aj 
spev spevavcov je forma naučenej vokál-
nej komunikácie. Obe tieto formy vokálnej 
komunikácie majú veľa spoločných zna-
kov, ktoré umožňujú využívať učenie spe-
vu spevavcov ako jedinečný jednoduchý 
model pre štúdium ľudskej reči vrátane 
niektorých defektných prejavov. Laureát-

ka ceny získala pri svojej experimentálne 
práci významné poznatky o učení spevu, 
aktivácii a funkcii niektorých mozgových 
oblastí a génov počas spevu a tiež o neu-
rogenéze a regenerácii mozgu vtákov po 
poškodení.

Peter Griač

Historický ústav SAV a Via cultura pripravili pri príležitosti stého 
výročia vypuknutia prvej svetovej vojny cyklus prednášok. Raz za 
mesiac, až do 13. novembra 2014, s výnimkou letných mesiacov, 
predstavia historici zo Slovenskej akadémie vied a Vojenského his-
torického ústavu významné udalosti spred sto rokov. 

Slovom i obrazom sa tak môže verejnosť oboznámiť s výsled-
kami výskumu, ktorý urobili slovenskí, ale aj zahraniční historici 
v posledných rokoch. Reč bude o aktéroch: politikoch, atentátni-
koch, ale aj o prostých ľuďoch, ktorí vojnu nechceli, ale nemohli sa 
jej vyhnúť. Pretože prvá svetová vojna to neboli iba bojiská, ale aj 
spustnuté polia, ženy a deti v továrňach. Vojnové cintoríny, invali-
di. Dôraz prednášok sa zameria na Slovensko a situáciu v sloven-
skej spoločnosti. Reč bude aj o odboji a legionároch, o zajatcoch 
a lojalitách... Prvá svetová vojna nie je až taká vzdialená, ako si to 
mnohí myslíme. V historickom vývoji zanechala stopy, ktoré smeru-
jú až do nášho 21. storočia.

Prvé podujatie tohto cyklu sa uskutočnilo 27. februára o 16.00 
hod v Pisztoryho paláci na Štefánikovej 25 v Bratislave. Témami 
prednášok pracovníkov Historického ústavu SAV Dušana Kováča 
a Vojtecha Dangla boli sarajevský atentát a vypuknutie vojny a prí-
prava na vojnu a mobilizáciu.

D. K.

ľubica Niederová-Kubíková laureátkou Ceny Petra Fedora

D ô s t o j n á  n a s l e d o v n í č k a

rôzne tváre prvej svetovej vojny

S t a l o  s a  p r e d  1 0 0  r o k m i . . .

ľUBICA  NIEDErOVá-KUBíKO-

Vá PrI PráCI V „NAHráVACOm 

ŠTÚDIU“. FOTO: ArCHíV

DOBOVá KrESBA ATENTáTU NA NáSLEDNíKA TróNU FErDINANDA 

V SArAJEVE.
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Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 
zorganizoval v dňoch 23. – 24. januára 2014 
vzdelávací seminár Application of lectins in 
various format of analysis for glycoprofiling 
pre partnerov a študentov z 15 európskych 
inštitúcií (University of Bath, UK; Cardiff 
University, UK; Chemický ústav SAV; Insti-
tuto de Engenharia de Sistemas e Computa-
dores INESC, Portugalsko; Dublin City Uni-
versity, Írsko; Applied Enzyme Technology, 
Ltd., UK; École polytechnique fédérale de 
Lausanne EPFL, Švajčiarsko; University of 

Applied Sciences Kaiserslautern, Nemecko; 
Xeptagen SpA, Taliansko; Euroimmun AG, 
Nemecko; University Hospital of Wales, UK; 
University Hospitals Bristol, UK; University 
of the West of England, UK; Bristol Urolo-
gical Institute, UK a Royal United Hospital 
Bath, UK) zapojených do projektu PROSEN-
SE vedeného Dr. Pedrom Estrelom z Univer-
sity of Bath, ako aj pre ďalších záujemcov.

PROSENSE je projektom 7. rámcového 
programu EÚ Marie Curie Initial Training 
Networks, ktorého cieľom je vyškoliť mla-
dých vedcov v interdisciplinárnej oblasti vý-
voja nových diagnostických metód pre rako-
vinu prostaty. Za Chemický ústav SAV sa na 
seminári aktívne zúčastnili Ing. Ján Tkáč, 
DrSc., a Ing. Jaroslav Katrlík, PhD., spolu so 
svojimi doktorandmi zapojenými do projek-
tu PROSENSE Ing. Štefanom Belickým a Ing. 
Pavlom Damborským, ako aj ďalší doktoran-
di a mladí vedeckí pracovníci z tohto praco-
viska. Seminár sa skladal z cyklu prednášok 
na pôde Centra vedecko-technických infor-
mácií SR a z praktických cvičení v laborató-
riách Chemického ústavu SAV. 

Prvý deň seminára sa sedem zahranič-
ných a domácich odborníkov (prof. Emil 
Paleček z Biofyzikálneho ústavu AV ČR, Dr. 
Marek Piliarik z Max Planck Institute for the 
Science of Light, Dr. Vojtěch Adam z Agrono-
mickej fakulty Mendelovej univerzity, prof. 
Pavel Babál z Lekárskej fakulty UK a Dr. Ján 
Tkáč, Dr. Jaroslav Katrlík a Dr. Vladimír Pä-
toprstý z CHÚ SAV) vo svojich prednáškach 
venovalo vývoju a použitiu moderných tech-
ník pre glykomiku a analýzu biomarkerov. 
V rámci laboratórnych workshopov sa účast-

níci zamerali na prácu so špičkovými analy-
tickými technikami (proteínové a lektínové 
microarray, povrchová plazmónová rezo-
nancia, elektrochemická impedančná spek-
troskopia, hmotnostná spektroskopia a mik-
roskopia atomárnych síl) a ich aplikácie 
v oblasti glykoprofilovania a výskumu bio-
markerov. Počas druhého dňa seminára pre-
zentovali mladí vedci z európskych inštitúcií 
svoje doterajšie výsledky získané v rámci rie-
šenia projektu PROSENSE.
Jaroslav Katrlík, Chemický ústav SAV

Na dni 6. – 8. marca 2014 pripravilo výstavisko EXPO CENTER,  
a. s., Trenčín v poradí už 12. ročník výstavy kameňopriemyslu a geo- 
lógie KAMENÁR. Svoje zastúpenie na nej mala aj Slovenská aka-
démia vied: predstavili sa Geologický ústav, Geofyzikálny ústav, 
Ústav hydrológie, Ústav polymérov a Arborétum Mlyňany SAV.

Organizátori pripravili prehliadku toho najlepšieho z kamenár-
skeho remesla. Širokú ponuku výrobkov z kameňa, sakrálnych pa-
miatkových ozdôb, strojov a zariadení na opracovanie kameňa, 
doplnili služby z oblasti spracovania prírodného kameňa. Cieľom 
výstavy bolo umožniť stretnutie tuzemských a zahraničných kame-

nárov a dodávateľov výrobkov z kameňa na jednom mieste.  Od-
bornosť výstave dodáva záštita, ktorú každoročne preberá Minis-
terstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Prezentáciu vystavovateľov doplnil odborný sprievodný 
program. Návštevníci si tak mohli umocniť nadobudnuté skúse-
nosti a z odborných sprievodných podujatí zároveň získať nové po-
znatky z kamenárskeho odboru. Na základe veľkého záujmu o mi-
nerály sa pripravil súbežne s výstavou 2. ročník Burzy minerálov, 
fosílií a drahých kameňov.
(red.)

Nové metódy diagnostikovania rakoviny prostaty

S e m i n á r  p r e  m l a d ý c h  v e d c o v

Dvanásty ročník výstavy Kamenár aj so zastúpením SAV

N o v i n k y  k a m e ň o p r i e m y s l u 
a  g e o l ó g i e 

mLADí VEDCI ZAPOJENí DO PrOJEKTU PrOSENSE. 

FOTO ALENA ŠEDIVá

PrEDNáŠA PrOF. EmIL PALEČEK Z BIOFyZIKáLNE-

HO ÚSTAVU AKADémIE VIED Čr. FOTO m. BUČKO
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Zo stredoeurópskeho pohľadu 

P o d o b y  h i s t o r i c k é h o  r o m á n u

M o n o g r a f i a 
s l o v e n s k é h o  g e r m a n i s t u

>

>

V priestoroch Poľského inštitútu v Bratisla-
ve sa 5. – 6. februára t. r. uskutočnila me-
dzinárodná vedecká konferencia Súčasné 
stredoeurópske podoby historického romá-
nu. Iniciátorkou a organizátorkou poduja-
tia bola Judit Görözdi z Ústavu svetovej li-
teratúry SAV.

Zastúpení boli tak slovenskí, ako aj čes-
kí a maďarskí literárni vedci: Mihály Sze-
gedy-Maszák, Ágnes Széchényi, Magdol-
na Balogh, Sarlota Deczki a Györgyi Földes 
z Maďarskej akadémie vied, László Boka 
z KU Partium v Oradei, Kristián Benyovszky 
z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 
Erik Gilk z Filozofickej fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci, Jiří Koten a Vladi-
mír Trpka z Akadémie vied ČR, Peter Zajac 
z Ústavu slovenskej literatúry SAV, Libuša 
Vajdová, Judit Görözdi, Dobrota Puchero-
vá, Jana Cviková a Roman Mikuláš z Ústavu 
svetovej literatúry SAV.

Počas dvoch dní odzneli príspevky ve-
nované nielen historickému románu a jeho 
spôsobom bytia v postmodernej literatúre, 
ale aj témy týkajúce sa historiografickej me-
tafikcie, fikčných svetov, procesu spomína-
nia a zabúdania z kolektívneho i individu-
álneho hľadiska. Príspevky pokryli oblasť 
výskumu súčasnej slovenskej, maďarskej, 
českej, poľskej, rakúskej či sedmohradskej 
literatúry. V diskusiách boli nastolené o. i. 
otázky autofikcie, autentickosti výpovede 
historického románu, naratívnych možností 

detskej a ženskej perspektívy pri spracovaní 
traumatických historických udalostí, otáz-
ky konštruovania sociálnej identity, funkcie 
irónie a humoru v narácii historických uda-
lostí či možnosť terapeutického spracovania 
kolektívnych tráum v súčasnom postmoder-
nom románe.

Podnet na toto vedecké podujatie vy-
šiel z bilaterálnej spolupráce Ústavu sveto-

vej literatúry SAV a Literárnovedného ústa-
vu Výskumného centra humanitných vied 
Maďarskej akadémie vied. Konferencia sa 
uskutočnila s podporou Medzinárodné-
ho vyšehradského fondu v rámci projektu 
Constructing National/cultural Identities 
in Central Europe – Postmodern & Postco-
lonial Perspective. 
Katarína Zechelová 

Slovenský germanista Roman Mikuláš, ve-
decký pracovník Ústavu svetovej literatú-
ry SAV, vydal v nemeckom vydavateľstve 
Kirsch-Verlag v Nuembrechte novú ve-
deckú monografiu s názvom Literatur als 
Kommunikationssystem. Systemische Bet-
rachtungen (Literatúra ako komunikač-
ný systém. Systemické úvahy). Práca, ktorá 
je výsledkom autorovho niekoľkoročné-
ho bádania v oblasti na pomedzí humanit-
ných a sociálnych vied, prináša komplexný 
pohľad na problematiku vzťahu literárnej 
teórie a najrozličnejších empiricky fun-
dovaných systémových podnetov vychá-

dzajúcich zo semiotiky, teórií informácie, 
konštruktivizmu, recepčnej estetiky a po-
dobne. Ako ukazuje autor, konfrontácia 
medzi „tvrdými“ a „mäkkými“ vedami pri-
tom nemusí nevyhnutne viesť k scientistic-
kým nedorozumeniam, ale v niektorých 
prípadoch k plodnému uvažovaniu o lite-
ratúre v komunikačnom poli. Hoci sa autor 
zameral do veľkej miery na medzinárodnú 
diskusiu o danej téme, nezabudol spraco-
vať ani niektoré významné podnety vychá-
dzajúce zo slovenských tradícií literárno-
vedného myslenia.
Adam Bžoch

PrOF. mIHáLy SZEgEDy-mASZáK A PrOF. rUDOLF CHmEL. FOTO: gABrIELA mAgOVá
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Zo zápisníka Správ SAV

Ď a l e k o h ľ a d  b u d e  s t r i e h n u ť 
n a  a s t e r o i d y !

P a v i l ó n  p r e  k n i e ž a c i u  h r o b k u

C e n a  p r e  A l e n u  B a r t l o v ú

Po roku príprav sa začali finálne práce na 
inštalácii najväčšieho ďalekohľadu na Slo-
vensku. Bude stáť na Skalnatom plese (1 
780 m n. m.) a pozorovať rýchlo sa blížia-
ce asteroidy k Zemi. Jeho cena je 3 milió-
ny eur a zaplatili ho z eurofondov. Uložia 
ho na novú nosnú konštrukciu vysokú tri 
poschodia. Pred budovou bolo preto po-
trebné postaviť 30-metrový žeriav, pomo-
cou ktorého ďalekohľad zmontujú. Všetko 
by sa malo stihnúť do 15. apríla, aby hluk 
okolo montovania nenarušil obdobie ro-
denia sa mláďat svišťov. Samotný ďaleko-
hľad váži 7,6 tony a skladá sa z piatich čas-

tí. Priemer zrkadla je 130 cm. Unikátny je 
aj tým, že v priebehu jednej-dvoch minút 
sa dokáže prestaviť na pozorovanie udané-
ho objektu. Obraz zaznamenávajú optické 
čipy s megarozlíšením 4-tisíc x 4-tisíc pi-
xlov a 10-tisíc x 10-tisíc pixlov. Zazname-
návať sa bude aj obraz v infračervenom 
pásme a röntgenovom žiarení. Pre kvalitný 
obraz sa musia čipy chladiť na mínus 120 
°C. Obrovský tok dát zabezpečuje optický 
kábel. „Od kolegov zo sveta je o naše bu-
dúce pozorovania veľký záujem,“ povedal 
šéf stelárneho odboru AsÚ SAV Theodor 
Pribula. 

Tisícšesto rokov staré torzo posmrtného 
lôžka germánskeho veľmoža objavené v Po-
prade-Matejovciach sa po rozsiahlom vý-
skume v Nemecku postupne vracia na Slo-
vensko. Jedinečnosť tejto hrobky spočíva 
práve v tom, že sa zachovala kompletne 
celá jej architektúra. V Podtatranskom mú-
zeu vystavujú v špeciálnom sklenom inku-
bátore zatiaľ len prvú časť vzácnych arte-
faktov. Múzeum chce pre hrobku postaviť 
samostatný pavilón.

V laboratóriách v nemeckom Schleswi-
gu majú ešte 12 z celkových 14 ton nespra-
covaného bahna so vzácnymi artefaktmi. 
Nemci ich zakonzervované vrátia budú-
ci rok. Nemeckí archeológovia a akademici 
majú 280-tisíc eur na ďalší výskum a keďže 
Nemci financujú celé bádanie, je na Slová-
koch, aby pre tento výnimočný objav zabez-
pečili prestížne priestory. Preto sa pripra-
vuje projekt rekonštrukcie Podtatranskom 

múzeu. Poslanci Prešovského samospráv-
neho kraja už schválili model financovania 
s využitím eurofondov. V apríli požiadajú 

Brusel o 2,5 milióna eur. V prípade, že by 
neboli úspešní, chcú hľadať vlastné zdroje 
alebo iné spôsoby financovania.

Výročnú cenu Samuela Zocha, Čestné ob-
čianstvo a Pamätný list odovzdal župan 
Bratislavského samosprávneho kraja Pavol 
Frešo tým, ktorí sa svojou prácou výrazne 
zaslúžili o spoločenský a ekonomický roz-
voj regiónu a jeho reputáciu doma i v za-

hraničí. Slávnostný galavečer sa konal 13. 
februára t.r. v Divadle Aréna. Je to oceňo-
vanie tých najlepších, ktorí reprezentu-
jú Bratislavský kraj, ale aj celé Slovensko. 
Kritériom pre Cenu Samuela Zocha je pod-
ľa P. Freša aj to, že títo ľudia nám idú svo-

jím životným príbehom príkladom. Cenu 
Samuela Zocha si prevzala aj PhDr. Alena 
Bartlová, historička SAV, ktorá sa venuje 
osobnostiam slovenských dejín, osobitne 
Samuelovi Zochovi. 
(red.)

ďALEKOHľAD PrE HVEZDárEň NA SKALNATOm 

PLESE. FOTO: ArCHíV ASÚ SAV 

DOKUmENTáCIA NáLEZOV 

Z KNIEžACEJ HrOBKy. FO-

TO: A. ArPáŠ
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N o v í  r i a d i t e l i a  p r a c o v í s k 
S l o v e n s k e j  a k a d é m i e  v i e d

>Doc. Ladislav Hluchý dokončil štúdium od-
boru technická kybernetika na Fakulte elek-
trotechniky SVŠT v Bratislave v roku 1975. 
V SAV pracuje od roku 1975. V roku 1976 sa 
začal zaoberať identifikáciou zložitých vý-
robných systémov. Pracoval na riadiacom 
systéme robota OJ-10, neskôr sa venoval vý-
skumu multipočítačov. Po roku 1978 začal 
pracovať na výskumných úlohách venova-
ných počítaniu na báze riadenia tokom úda-
jov. Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal v 
roku 1986. Od roku 1992 pôsobí vo funkcii 
riaditeľa – najprv Ústavu počítačových sys-
témov SAV, neskôr, po jeho premenovaní, 
riaditeľa Ústavu informatiky SAV. Je zodpo-
vedný riešiteľ a riešiteľ 23 medzinárodných 
projektov programov COPERNICUS, IN-
CO-ESPRIT, 5RP, 6RP, 7RP, INTAS, NATO, 
11 projektov VEGA a 7 projektov APVV, v 
rámci ktorých publikoval viac ako 500 ve-
deckých článkov s viac ako 450 ohlasmi. Je 
šéfredaktorom časopisu Computing and In-
formatics a členom medzinárodnej edičnej 
rady časopisu JoCS (vydavateľ Elsevier), 
ako aj členom významných medzinárod-
ných organizácií. Za svoju prácu získal via-
cero ocenení: cena za najlepšiu implemen-
táciu gridifikovanej aplikácie na konferencii 
EGEE v Aténach v roku 2003, implementá-
cia gridifikovanej predpovede povodní, kto-
rá bola zverejnená na stránke projektu next-
grid: www.nextgrid.org a zaradená medzi 
päť najvýznamnejších výsledkov dosiahnu-
tých v gridových projektoch v Európe, vý-
stava výsledkov dosiahnutých v projekte 
CROSSGRID na IST’2004 v Haagu, výstava 
výsledkov dosiahnutých v projekte K-WfGrid 

na IST’2006 v Helsinkách, čestný profesor 
Óbuda univerzity (2010), Cena SAV v oblasti 
spolupráce s vysokými školami (2009), Čest-
ná plaketa Aurela Stodolu za zásluhy v tech-
nických vedách (2012). Ladislav Hluchý je 
vedúcim školiacich pracovísk v študijných 
odboroch aplikovaná informatika, kyberne-
tika, doteraz vyškolil 9 doktorandov.

xxx
Ing. Karol Volner v roku 2008 dokončil 
štúdium manažmentu na Materiálovotech-
nickej fakulte STU. Kongresové centrum 
Smolenice SAV vedie ako jeho vedúci či ria-
diteľ od roku 1997.

xxx
RNDr. Igor Broska, DrSc., promoval v roku 
1979 v odbore geológia na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 
Na doktorandské štúdium nastúpil na Kated-
ru geochémie PríF UK. Od roku 1982 sa stal 
zamestnancom Geologického ústavu SAV, 
kde doktorandské štúdium dokončil a nastú-
pil na miesto vedeckého pracovníka. Počas 
pôsobenia v ústave sa venoval akcesorickým 
minerálom, najmä v granitických horninách. 
Výsledky jeho výskumu zásadným spôsobom 
prispeli k poznaniu genézy a vývoja granitov 
Západných Karpát a urobili z neho uznáva-
ného odborníka na akcesorické minerály. 
V rámci výskumu kryštalochémie akcesoric-
kých minerálov vzácnych zemín počas stáže 
v Ústave experimentálnej mineralógie RAN 
v Moskve v roku 1985 experimentálne mo-
deloval správanie sa allanitu. V roku 1995 
absolvoval ročný postdoktorandský pobyt 

na štipendium Lise Meitnerovej na Univer-
zite v Salzburgu, kde objavil proces rozpadu 
monazitu a začal jeho chemické datovanie 
na mikrosonde. Počas pobytu v Prírodoved-
no-historickom múzeu v Londýne definoval 
zloženie apatitov v rámci genetickej typoló-
gie granitov. Popri výskume akcesorických 
minerálov sa zúčastnil aj na viacerých geo-
logických mapovacích prácach v Západných 
Karpatoch a vo východných Alpách. Stal sa 
spoluautorom  šiestich regionálnych geo-
logických máp, spoluautorom Tektonickej 
mapy Slovenska v mierke 1 : 500 000 a jed-
ným z vedeckých redaktorov Prehľadnej ge-
ologickej mapy Slovenska v mierke 1 : 200 
000. V poslednom období je zapojený do vý-
skumu ultravysokotlakovej metamorfózy 
v Pohorje v juhovýchodných Alpách, v ob-
lasti Tso Morari v Himalájach a v škandináv-
skych kaledonidách v okolí Tromsø. Je au-
torom a spoluautorom 106 vedeckých prác, 
pričom 31 článkov má uverejnených v ka-
rentovaných periodikách. Má evidovaných 
670 citácií, z toho 357 z karentovaných ča-
sopisov (h index  13). Igor Broska pracoval 
vo viacerých organizačných výboroch me-
dzinárodných vedeckých konferencií, vráta-
ne XX. svetového kongresu mineralógov IMA 
v Budapešti (2010). Je šéfredaktorom karen-
tovaného ústavného časopisu Geologica Car-
pathica, členom redakčnej rady Mineralia 
slovaca (Bratislava), Journal of Geosciences 
(Praha) a Mineralogia (Krakow). V rokoch 
2006 – 2010 bol zástupcom riaditeľa Geolo-
gického ústavu SAV, potom sa stal jeho ria-
diteľom.
(red.)

K o š i c k í  „ s a v k á r i “  d a r o v a l i  k r v
Zásluhou iniciatívy neúnavného organizátora RNDr. Jána Gálika, 
CSc., z Neurobiologického ústavu SAV košickí „savkári“ opäť daro-
vali krv bez nároku na odmenu. Mobilný odber sa konal 18. marca 
v spoločnej knižnici Neurobiologického ústavu a Ústavu fyziológie 
hospodárskych zvierat SAV.

Medzi 15 darcami bol jeden mimoriadne šťastný. „Dvakrát ma 
lekárka po kontrolnom odbere vyradila, tentoraz spĺňam všetky 
normy,“ povedal tesne pred odberom Mgr. Peter Mlynárčik z ko-
šického detašovaného pracoviska Matematického ústavu SAV. Ne-

nechal sa odradiť, chcel podľa vlastných slov „urobiť niečo dobré“. 
Do tretice sa nakoniec mohol posadiť do odberového kresla a daro-
vať kúsok zo seba v podobe životodarnej tekutiny.  O pár minút sa 
z neho stal hrdý prvodarca. „Cítim sa fajn,“ pochválil sa po odbere.

Príkladom v postoji k darcovstvu je Mgr. Michal Kentoš, PhD., ria-
diteľ Spoločenskovedného ústavu SAV, ktorý sa pravidelne zúčast-
ňuje na tejto akcii. Priviedol aj päť svojich kolegýň a kolegov. Všet-
kým účastníkom patrí vďaka za humanitu.
K. Č.

Predsedníctvo SAV na základe výberových ko-
naní vymenovalo nových riaditeľov pracovísk 
SAV na ďalšie štvorročné  obdobie: doc. Ing. 
Ladislava Hluchého, CSc., za riaditeľa Ústavu 

informatiky SAV v Bratislave, Ing. Karola Vol-
nera, za riaditeľa Kongresového centra Smole-
nice SAV a RNDr. Igora Brosku DrSc., za riadi-
teľa Geologického ústavu SAV.
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Z o m r e l  I n g .  M i l a n  R u ž e k

R o z l ú č i l i  s m e  s a  s  J .  L u s t o ň o m

Z a  l i t e r á r n o u  h i s t o r i č k o u 
G .  G á f r i k o v o u 

Milan Ružek (*2. 5. 1928  Krompachy – †1. 
2. 2014 Bratislava) absolvoval inžinierske 
štúdium na Vysokej škole hospodárskych 
vied v rokoch 1947 – 1951. Do zamestna-
nia nastúpil na Správu Slovenskej akadémie 
vied a umení v roku 1951 s pracovným zara-
dením plánovací a edičný referent Naklada-
teľstva SAV. Po návrate z vojenskej prezenč-
nej služby ho Riaditeľstvo SAV zaradilo ako 
„staršieho ekonóma“ do súboru malých pra-
covísk Sekcie matematických a prírodných 
vied. Od 1. júla 1954 sa stal zamestnancom 
Úradu Predsedníctva SAV. Pôsobil ako vedú-
ci plánovacieho odboru Ústrednej hospodár-
skej správy pracovísk SAV, potom ako vedúci 
Ekonomického odboru ÚSP SAV, prvý vedú-
ci Ekonomicko-technického odboru ÚP SAV, 

zástupca riaditeľa Úradu P SAV, v roku 1990 
ako riaditeľ ÚP SAV po krátkom čase prera-
dený do funkcie poradcu predsedu SAV. 

V Slovenskej akadémii vied aktívne spo-
lupracoval s desiatimi predsedami SAV. Za 
svoju prácu získal viacero ocenení (Zaslúži-
lý pracovník SAV, Medaila SAV za podporu 
vedy, Čestné uznanie P SAV a SVOZ pre vy-
nikajúce kolektívy). O jeho profesionálnych 
kvalitách výstižne svedčí výňatok z príhovo-
ru, ktorý odznel pri príležitosti jeho ocene-
nia Medailou SAV za podporu vedy, v kto-
rom sa o M. Ružekovi hovorí ako o spiritus 
movens intenzívnej výstavby SAV v sedem-
desiatych a osemdesiatych rokoch minu-
lého storočia, ktorá pomohla Akadémii 
prežiť, keď sa musela v deväťdesiatych ro-

koch v reštitúciách vzdať viacerých objek-
tov. Milan Ružek bol aktívny aj pri finanč-
nom zabezpečovaní programu vedeckých 
prístrojov, vysokoteplotnej supravodivos-
ti, archeológie a iných. Prostredníctvom 
jeho kontaktov sa podarilo získať pros-
triedky z federálneho alebo národného roz-
počtu. Svoju erudovanosť preukázal i pri 
osamostatňovaní sa SAV po rozpade česko-
slovenského štátu. Významná bola jeho čin-
nosť v orgánoch odborového hnutia, najmä 
v ekonomických komisiách...

V zosnulom strácame výnimočného od-
borníka a vzácneho človeka, navždy spoje-
ného so Slovenskou akadémiou vied.

Česť jeho pamiatke !
Ján Malík

Dňa 27. januára 2014 nás náhle opustil vo 
veku 69 rokov Ing. Jozef Lustoň, PhD., dl-
horočný pracovník Ústavu polymérov Slo-
venskej akadémie vied. Život tohto rodáka 
z Trnavy (*27. 12. 1944) bol spojený s Brati-
slavou. Po skončení štúdia na Fakulte chemic-
kej a potravinárskej technológie STU v Brati-
slave (1966) a krátkom pôsobení v podniku 
Slovnaft Bratislava nastúpil do Ústavu poly-
mérov SAV a v roku 1977 obhájil kandidátsku 
dizertačnú prácu v odbore makromolekulová 
chémia. V roku 1982 absolvoval ročnú post-
doktorandskú stáž na University of Pittsburgh  
(USA) a v rokoch 1992 – 1993 pôsobil ako 
hosťujúci vedecký pracovník v Ústave pre po-
lymérny výskum v Drážďanoch (Institut für 
Polymerforschung Dresden).

Jozef Lustoň patril k prvej generácii ve-
deckých pracovníkov vychovanej v Ústave 
polymérov SAV a od začiatku sa snažil o vy-

užitie metód organickej syntézy v rôznych 
oblastiach polymérnej chémie. V začiatkoch 
svojej vedeckej kariéry sa zameriaval na 
syntézu nových typov aditív do polymérov, 
a z nich najmä stéricky tienených fenolov 
i amínov a stabilných nitroxylových radiká-
lov. Pripravil množstvo nových organických 
a polymérnych zlúčenín, ktoré priniesli zlep-
šenie vlastností priemyselne vyrábaných po-
lymérov. Po návrate z pracovného pobytu 
v Drážďanoch priniesol do ústavu novú tému 
– prípravu a polymerizácie 2-oxazolínov. 
Tento typ zlúčenín bol predtým na Slovensku 
vedecky nepoznaný, a aj vďaka príspevku J. 
Lustoňa a jeho blízkych spolupracovníkov sa 
polyméry na báze 2-oxazolínov stali pred-
metom veľkého záujmu vedeckej  komuni-
ty a v súčasnosti predstavujú jeden z najper-
spektívnejších polymérnych materiálov pre 
biomedicínske aplikácie. Jeho veľkou záslu-

hou je aj to, že sa polymérna chémia 2-oxa-
zolínov stala tradičnou témou riešenou 
v Ústave polymérov SAV. Počas svojej dlho-
ročnej vedeckej kariéry bol autorom a spolu-
autorom troch kapitol v knihách, vyše 50 ve-
deckých článkov a viac ako 70 slovenských 
a zahraničných patentov.

Aj napriek dlhotrvajúcim zdravotným 
ťažkostiam bol Jozef Lustoň stále pracovne 
aktívny a snažil sa odovzdať svoje skúsenosti 
ďalšej generácii organických a polymérnych 
chemikov. Všetci si ho budeme pamätať ako 
pre vedu zanieteného človeka, ktorý sa však 
prejavoval tiež svojím ľudským postojom 
a svojou spoločenskou povahou. V zosnulom 
strácame nielen človeka oddaného bádaniu, 
vzdelávaniu sa a vedeckej výchove, ale aj člo-
veka vždy veselého a veľmi dobrého priateľa.

Česť jeho pamiatke!
Juraj Kronek, Ústav polymérov SAV

Vzťah k pravde a z toho prameniaca snaha 
o korektnosť, dôslednosť, vecnosť a presnosť 
charakterizujú život a prácu literárnej his-
toričky Gizely Gáfrikovej (20. 10. 1945 – 6. 
3. 2014), nech sa už pozrieme na ktorúkoľ-

vek z jej životných etáp. „Prapríbehy“ literár-
nych dejín i z literárnych dejín sú v jej podaní 
viac než len predmetom bádateľských ambí-
cií a snáh, majú svoj duchovný význam práve 
vo vzťahu k vernosti pravde, v úsilí priblížiť 

sa jej čo najviac. Presne v oblúku od rozpo-
znania fikcie a pravdy sa pohybuje jej vedec-
ký i ľudský rozmer. Výzvy o potrebe nanovo 
objektívne a presne stanoviť hranice medzi  
„fiktívnosťou a autenticitou“ v literárnohis-
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9 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a 
S l o v e n s k e j  a k a d é m i e  v i e d 
6 .  f e b r u á r a  2 0 1 4
Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
 návrhy na zlepšenie spolupráce s priemyslom,
 stav plnenia indikatívneho harmonogramu činnosti, ktorý vy-

plýva z Programového vyhlásenia Predsedníctva  SAV,
 vývoj zamestnanosti za rok 2013 a limit zamestnancov na rok 

2014,
 návrh štatútu a rokovacieho poriadku Rady Programu SASPRO,
 materiál ohľadom získania povolenia na prijímanie cudzincov 

z tretích krajín na vykonávanie činnosti vo výskume a vývoji,
 informáciu o vyhodnotení kontrolnej činnosti Odboru kontroly 

SAV za rok 2013;

schválilo:
 vytvorenie programu pre pravidelný kontakt s priemyselnými 

a hospodárskymi partnermi,
 zmeny a doplnky k Organizačnému poriadku SAV,
 novú zriaďovaciu listinu MMC SAV,
 novú zriaďovaciu listinu Ústavu informatiky SAV,
 štatút Programu SASPRO,
 štatút a rokovací poriadok Hodnotiacej komisie Programu 

SASPRO,
 návrhy na nominácie do odborových rád APVV,
 vyhlásenie 2. spoločnej výzvy v rámci programu spoločných vý-

skumných projektov medzi TUBITAK a SAV pre oblasti spoloč-
ného záujmu, 

 zámer vydať aktualizáciu publikácie Kto je kto v SAV 2014 ako  
e-publikáciu,

 zámer prípravy publikácie Najvýznamnejšie výsledky v SAV,
 návrh na usporiadanie seminára Významné osobnosti SAV 2014,
 Edičný plán neperiodických publikácií SAV 2014 – I. časť;

udelilo:
 Plaketu SAV Jura Hronca za zásluhy v matematických vedách 

RNDr. Imrichovi Vrťovi, DrSc.;

vzalo na vedomie:
Správy zo zahraničných pracovných ciest:
a) J. Barančíka na zasadnutí konzorcia NEURON II (JTC2012, 

JTC2013, JTC2014) a sympózia JTC 2010 „Mental Disorders“ 
v dňoch 12. – 15. 1. 2014 v Lisabone, 

b) J. Barančíka na informačnom dni k ERA – NET Cofund Horizon 
2020 16. 1. 2014 v Bruseli,

c) J. Barančíka – účasť na zasadnutí pracovnej skupiny (WG) 
v rámci projektu M-ERA.NET (call 2013 – vyhodnotenie pre-
-proposals), v dňoch 22. – 24. 1. 2014 v Liege, Belgicko,

d) M. Nováka – účasť na network Steering Committee (NSC) 
programu TRANSCAN, 27. – 30. 1. 2014, Jeruzalem, Izrael.

 Informáciu o príprave stretnutia predstaviteľov akadémií V4 v 
Prahe (20. – 21. 10. 2014), 

 analýzu situácie v súvislosti s osvedčeniami organizácií SAV 
o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v období transformá-
cie,

 materiál Rozvoj popularizačných aktivít SAV v roku 2014 a mate-
riál Optimalizácia webovej stránky SAV,

 informáciu o možnostiach digitalizácie encyklopédie Beliana.
Antonia Štaffová

torickom výskume opakovane adresované 
bádateľskej obci sú súčasťou takmer každej 
z jej vedeckých prác.

Demýtizácia, či inak povedané, odhaľo-
vanie toho, čo sa len zdá, ale v skutočnosti 
nie je, vyhľadávanie vecných faktov (ad fon-
tes), demaskujúcich neoprávnené, neovere-
né, ba niekedy vari i zámerné fabuly, patria 
k zásadám, vďaka ktorým osvetlila nejed-
no „tajomné“ miesto na mape literárnej his-
tórie. Jej zásluhou sa odstránili mnohé ne-
pravdivé tvrdenia sprevádzajúce napríklad 
dielo Hugolína Gavloviča, ktoré nesporne 
patrí medzi najpozoruhodnejšie výtvory zá-
verečnej fázy slovenského literárneho baro-
ka. Kritickým vydaním Valaskej školy mravúv 
stodoly (1989) nielen nanovo sprístupnila 
tohto autora čitateľom, no zároveň skorigo-
vala zavádzajúce zásahy jeho prvého editora 
Michala Rešetku, zrekonštruovala pôvodnú 
podobu textu i knihy a významne posunu-
la aj doterajšiu úroveň slovenskej textológie 
– editorsky i teoreticky.  Jej sprievodné štú-
die a komentáre sú pre pokračovateľov v tej-
to disciplíne vynikajúcou metodologickou 
inštrukciou. Vďaka jej úsiliu sa tomuto au-
torovi v posledných rokoch venovala zvýše-

ná pozornosť (Hugolín Gavlovič a jeho dielo 
v dobovom a literárnom kontexte, 2013). Jej 
zásluhou vyšiel aj doteraz nevydaný Gavlo-
vičov rukopis Kresťanskej školy (2013).  

Gáfrikovej „pohľady na staršiu litera-
túru“ sú nielen sondami do problematiky 
barokovej literárnej kultúry, ale rozvážne 
a presne mapujú trasy, ktorými by sa ďal-
ší výskum mohol (a ako sa viackrát potvrdi-
lo i mal) uberať. Nevyhýbala sa ani kompli-
kovaným (či ideologicky alebo bádateľsky) 
a z toho dôvodu nepopulárnym témam. 
Patrí k nim nesporne otázka jazyka v slo-
venskej literárnej kultúre v predspisovnom 
období a výskum počiatkov reflektovania 
slovenskej historiografie – historiae litte-
rariae. Usilovala sa pritom konštruktívne 
usmerniť diskusiu;  preniesť ju na objektív-
nu, neideologizovanú platformu (Panno-
nia docta – Učená Panónia. Z predhistórie li-
terárnej historiografie, 2003). Jej dôkladné 
poznanie primárnych prameňov starších 
období literárnych dejín jej pritom umožni-
lo problematizované javy nielen zazname-
návať na úrovni bežného mapovania a evi-
dencie, ale aj komentovať a vysvetľovať 
(Zabúdané súvislosti, 2006).

Narodila sa v Banskej Bystrici, kde vy-
chodila základnú i strednú školu. V rokoch 
1964 – 1969 študovala históriu a sloven-
činu na Filozofickej fakulte UK v Brati-
slave. V roku 1969 nastúpila ako interná 
ašpirantka do Ústavu slovenskej literatúry 
SAV v Bratislave, kde pracovala až do janu-
ára 2014.  Okrem literárnej vedy sa sama 
venovala literárnej tvorbe. Od stredoškol-
ských štúdií publikovala verše v Mladej 
tvorbe, neskôr aj v Slovenských pohľadoch. 
V roku 1974 vydala cenzúrou oklieštenú 
básnickú zbierku Potichu, ktorá vyšla opäť 
v rozšírenej podobe v roku 2008. Pozoru-
hodné sú aj jej preklady z francúzštiny, la-
tinčiny a poľského jazyka.

 
V jednej Gavlovičovej básni z Kresťan-

skej školy labuť odchádza zo svojho pozem-
ského do nebeského domova. Čistobiela. 
Už sa nemusí báť ani hájnikov, ani pytlia-
kov.  Ako Gizka hovorí v jednej zo svojich 
básní: „Prepustiť v pokoji. / Bez síry / zlob-
ných slov.“ 

Timotea Vráblová, 
Ústav slovenskej literatúry SAV



Katarína Zavacká
Politické trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom v rokoch 
1939 – 1944
Viaz., formát 170 x 240 mm, 192 strán 

Monografia Politické trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom 
v rokoch 1939 – 1944 analyzuje prispôsobovanie sa tejto inštitúcie 
zmeneným politickým podmienkam pod vplyvom novej, nedemokra-
tickej vládnucej elity – ľudákov. Jej hlavným prameňom sú publiko-
vané rozsudky v prípadoch, ktoré boli podľa platných zákonov kla-
sifikované ako „politické“ a stali sa rutinnou súčasťou konania pred 
trestnými súdmi. Súbežne však nový režim zaviedol i možnosť inter-
novať a zaraďovať na nútené práce, a to bez vyšetrovania a bez riad-
neho procesu. Týkala sa osôb, ktoré boli označené ako „protištátne“. 
Podľa dostupných dát bolo v sledovanom období na Slovensku za poli-
tické trestné činy uväznených prinajmenšom 3 595 osôb, a minimálne 
ďalších 3 100 prešlo koncentračným táborom v Ilave. 

Ľudmila Illášová, Helena Šípošová a Tünde Juríková
Plody a semená rastlín v tvorbe ozdôb a šperkov
Viaz., formát 170 x 240 mm, 270 strán + osobitná príloha 28 strán

Monografia ponúka netradičný pohľad na využitie plodov  a semien 
rastlín, ako aj nahliadnutie do sveta prírodovedcov a umelcov. Využitie 
plodov a semien v ozdobnej tvorbe je téma veľmi široká. Kreatívnosť 
sa totiž nedá obmedziť žiadnou knihou, žiadnymi hranicami – má oso-
bitné, často nevyspytateľné cesty. Je jedinečná tým, že môže striedať 
nové originálne nápady s nostalgickými návratmi do obdobia našich 
predkov. Preto aj téma o možnostiach uplatnenia širokej palety plodov 
a semien v umeleckom či praktickom využití nebude možno nikdy vy-
čerpaná. Publikácia je určená všetkým, ktorí prírodu vnímajú srdcom. 
Vedia si ctiť jej dary a radi načrú do hlbín poznania tajomstiev a pes-
trého sveta tvarov a farieb. Veríme, že zaujme nielen biológov, ale aj 
gemológov a bude inšpiráciou pre šperkárov, výtvarníkov, návrhárov 
a všetkých ľudí, ktorých osloví krása a rozmanitosť prírody. Súčasťou 
publikácie je 28 stranový manuál na určenie plodov a semien, ktoré sa 
najčastejšie vyskytujú v ozdobách.

Marián Kropaj 
Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva
Viaz., formát 170 x 240 mm, 272 strán

Všeobecným právnofilozofickým a právnoteoretickým otázkam sa do-
teraz nevenovala dostatočná pozornosť. Práca M. Kropaja predstavuje 
pokus vyrovnať sa s týmito problémami nielen v rovine práva, ale naj-
mä za asistencie a využitia poznatkov iných odborov, skúmaním aj šir-
ších mimoprávnych súvislostí. Ide najmä o zohľadnenie filozofických, 
kultúrnych a hodnotových aspektov, ktoré majú svoje nezastupiteľné 
miesto v diskusii o tvorbe práva. Je však potešiteľné a nádejné, že záu-
jem všeobecnej právnej teórie aj pozitívnoprávnych disciplín verejné-
ho i súkromného práva riešiť niektoré všeobecnejšie otázky vo viacod-
bornej spolupráci postupne vzrastá. Právna veda si začína čoraz viac 
uvedomovať, že na riešenie aktuálnych spoločenských problémov po-
znatky jednej vedy alebo z jedného odboru nestačia, preto prekračova-
nie tradičných hraníc jednotlivých odborov práva a rozvíjanie medzi-
odborovej spolupráce sa stáva absolútnou nevyhnutnosťou.No
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