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*Unikátne integrované laboratórium 
– Centrum kompetencie skla Vitrum 
Laugaricio (VILA), kde spojili 
sily základný i aplikovaný výskum 
a vývoj, ako aj odborná výchova 
a vzdelávanie, predstavili vo štvrtok 
3. marca t.r. na tlačovej besede 
predstavitelia SAV prof. Š. Luby, 
prof. P. Šajgalík, Ing. D. Galusek, 
zástupcovia Trenčianskej univerzity 
A. Dubčeka prof. M. Liška a prof. 
J. Garaj a fi rmy RONA Lednické 
Rovne, a.s,. doc. P. Šimurka, 
výkonný riaditeľ, a Ing. P. Vačko.
Foto: S. Vailing

*V utorok 1. marca t. r. sprístupnili v Archeologickom ústave SAV v Nitre 
výstavu fotografi í z výskumu, ktorý začali slovenskí archeológovia na sklonku 
minulého roka v Kuvajte na ostrove Failaka. Na snímke časť odkrytého 
architektonického komplexu z doby bronzovej, ktorý sa stane súčasťou 
archeologického skanzenu (v pozadí budova expedície).

Na prednej strane obálky: 
Pod Kriváňom. Foto P. Mikulášek

Na zadnej strane obálky: 
Areál SAV na bratislavskej Patrónke 
vo večernom osvetlení. Foto P. Mikulášek
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VValné zhromaždenie OSN na 58. zasad-
nutí v júni 2004 prijalo rezolúciu, ktorou 
vyhlásilo rok 2005 za Medzinárodný rok 
fyziky. Vyvrcholilo ňou úsilie, na ktorého 
počiatku stál Svetový kongres fyzikálnych 
spoločností v Berlíne v roku 2000, kde sa 
myšlienka Svetového roku fyziky 2005 zro-
dila. Neskôr ju podporili a schválili Rada 
Európskej fyzikálnej spoločnosti (EPS, 
marec 2001), Medzinárodná únia pre čistú 
a aplikovanú fyziku (IUPAP, október 2002) 
a v novembri 2003 aj Organizácia OSN pre 
vzdelávanie, vedu a kultúru – UNESCO.

Prečo práve rok 2005? 
Prečo práve fyzika?

V histórii každej vednej disciplíny 
existujú obdobia, ktoré bez akýchkoľvek 
pochybností možno označiť ako hviezdne. 
Jeden zo zlomových momentov modernej 
fyziky predstavuje rok 1905. Vtedy 26-roč-
ný, vo vedeckej obci ešte takmer neznámy 
Albert Einstein publikoval štyri zásadné 
vedecké články. Jeho práce predznamenali 
najdôležitejšie objavy obdobia, ktoré na-
sledovalo po roku 1905, a položili základy 
kvantovej fyziky a teórie relativity, pilierov 
modernej fyziky a nášho obrazu okolitého 
sveta. Zvoliť preto rok 2005 za rok fyziky 
pripadá nanajvýš prirodzené.

V roku 1905 pracoval Einstein v paten-
tovom úrade v Berne. V období od marca 
do septembra dokončil dizertačnú prácu 
a na zverejnenie v časopise Annalen der 
Physik zaslal štyri odborné články.

V prvom článku1 Einstein sformuloval 
a rozpracoval hypotézu, že svetlo, ktoré 
bolo dovtedy považované za vlnenie, 
v skutočnosti pozostáva z diskrétnych „sve-
telných kvánt“. Tie sa dnes nazývajú fotón-
mi. Ukázal tiež, ako možno pomocou tejto 

hypotézy vysvetliť viaceré procesy, napr. 
fotoelektrický jav. Za teóriu fotoelektrické-
ho javu mu bola udelená Nobelova cena za 
fyziku v roku 1921. 

Druhý článok2 z mája 1905 rozpracoval 
matematickú teóriu Brownovho pohybu 
v rámci molekulovej kinetickej teórie. Je 
zaujímavé, že Einstein pravdepodobne 
v čase vzniku práce o tomto jave nevedel 
a predpovedal ho iba na základe teoretic-
kých úvah. Jeho matematické vysvetlenie 
javu ako dôsledku zrážok brownovských 
častíc s atómami a experimentálne potvr-
denie teórie v prácach Jacquesa Perrina 
priviedli mnohých súdobých skeptikov 
k definitívnemu uznaniu reálnosti atómov.

Tretia práca3 zásadného významu bola 
redakcii časopisu Annalen der Physik 
doručená v posledný júnový deň 1905. 

V nej boli sformulované všetky základné 
myšlienky revolučnej teórie, ktorú dnes 
poznáme pod názvom „špeciálna teória 
relativity“. Základnými kameňmi teórie 
boli princíp relativity (nezávislosť fyzi-
kálnych zákonov od inerciálnej vzťažnej 
sústavy, v ktorej ich pozorujeme) a princíp 
konštantnej rýchlosti svetla vo všetkých 
sústavách. Z nich Einstein odvodil známe 
dôsledky teórie relativity: kontrakciu dĺžok, 
dilatáciu časových intervalov, relativistické 
transformácie súradníc, času a elektromag-
netických polí atď.

V poslednej práci4 z Einsteinovho „an-
nus mirabilis“, zázračného roku, autor roz-
pracoval ďalší z dôsledkov teórie relativity 
– súvis medzi energiou a hmotnosťou tele-
sa, ktorého vyjadrením je azda najslávnejšia 
rovnica modernej fyziky, E=mc2 (ktorá sa 
však v originálnom článku objavuje v tro-
chu inej podobe).

Význam fyzikálnych objavov, ktoré 
Albert Einstein uskutočnil pred 100 rokmi, 
je jednou z príčin, prečo má byť fyzike za-
svätený práve rok 2005. Pre popularizáciu 
a zviditeľnenie fyziky sa tak zároveň vyu-
žíva skutočnosť, že v priebehu 20. storočia 
sa Einstein stal najznámejšou osobnosťou 
vedy v širokej verejnosti – vďaka prevrat-
nosti svojich myšlienok, konštantnému 
záujmu médií a tiež v dôsledku svojej 
verejnej a politickej angažovanosti. Ang-
lický historik Paul Johnson v Dejinách 20. 
storočia píše: „Z Einsteina sa stal nadná-
rodný hrdina, vítaný na všetkých svetových 
univerzitách, obklopený davom všade, kde 
sa objavil, archetyp vedca filozofa, ktorého 
zamyslenú tvár poznali stámilióny ľudí.“ 
V ankete časopisu Time bol v roku 2000 
zvolený za „Osobnosť storočia“. 

ŠTEFAN OLEJNÍK      V S T Ú P I L I  S M E  
D O  S V E T O V É H O  R O K U  F Y Z I K Y

Pred 100 rokmi A. Einstein publikoval štyri zásadné vedecké články

Génius fyziky - Albert Einstein
Foto archív Správ SAV

Poznámky:
  A. Einstein, Über einen die Erzeugung 
und Verwandlung des Lichtes betreffenen 
heuristischen Gesichtspunkt, Annalen der 
Physik 17 (1905) 132.
  A. Einstein, Über die von der 
molekularkinetischen Theorie der Wärme 
geforderte Bewegung von in ruhenden 
Flüssigkeiten suspendierten Teilchen, 
Annalen der Physik 17 (1905) 549.
  A. Einstein, Zur Elektrodynamik bewegter 
Körper, Annalen der Physik 17 (1905) 891.
  A. Einstein, Ist die Trägheit eines Körpers 
von seinem Energieinhalt abhängig?,
Annalen der Physik 18 (1905) 639.
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Faksimile Einsteinovho článku v Annalen der Physik (1905)

pokračovanie na nasledujucej strane V
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Ciele Svetového roku 
fyziky 2005

Hlavným cieľom je počas celého roka 
usilovať sa o zvýšenie informovanosti ši-
rokej verejnosti o výsledkoch fyzikálneho 
výskumu, jeho úlohe v modernej vede 
a technológiách, zvýšiť záujem mladej ge-
nerácie o štúdium fyziky. Úlohou fyzikálnej 
komunity je presvedčiť politikov, novinárov 
a hlavne širokú verejnosť o význame fyziky 
pre spoločnosť, o nutnosti podporovať fy-
zikálny výskum, o tom, že fyzika je veda, 
stimulujúca a prinášajúca technologický 
pokrok, pomáhajúca riešiť globálne problé-
my a výzvy, ktorým ľudstvo čelí na prahu 
21. storočia.

Na dosiahnutie uvedených cieľov je 
možné využiť celý rad najrozličnejších 
aktivít: lokálne a putovné výstavy o fyzike 
a jej výsledkoch; kultúrne podujatia, ktoré 
zdôraznia úlohu fyziky v každodennom 
živote; rôzne podujatia v školách, univer-
zitách, výskumných pracoviskách; interdis-
plinárne konferencie a workshopy; články 
v mienkotvorných novinách a časopisoch 
o výsledkoch a úlohe fyziky; plagáty na 
verejných miestach a v dopravných pro-
striedkoch; príležitostné poštové známky; 
programy v rozhlase a televízii; publikova-
nie informačných bulletinov; prezentácie na 
webe; atď. Viaceré námety možno nájsť na 
webovských stránkach Európskej a Americ-
kej fyzikálnej spoločnosti (pozri rámček).

Úvodným podujatím Svetového roka 
fyziky 2005 bola medzinárodná konferencia 
pod záštitou OSN, UNESCO, IUPAP a EPS 
Physics for Tomorrow, ktorá sa uskutočnila 

13. – 15. januára t. r. v Paríži. Zúčastnil sa 
na nej celý rad laureátov Nobelovej ceny, sú-
časťou boli aj dve panelové diskusie na témy 
Fyzika a socioekonomické výzvy 21. storočia 
a Vnímanie fyziky vo verejnosti. Ďalším vr-
cholným podujatím roka bude 13. všeobecná 
konferencia EPS 
v Berne (11. – 15. 
7.) pod názvom 
Beyond Einstein 
– Physics for the 
21st Century.

Medzinárodný 
rok fyziky má 
byť celosvetovým 
podujatím, do 
ktorého sa zapoja 
fyzikálne spoloč-
nosti a pracoviská 
v mnohých kra-
jinách. Väčšina 
akcií by mala mať 
lokálny charakter, 
z o d p o v e d a j ú c i 
situácii, potrebám 
a možnostiam jed-
notlivých krajín. 
Viaceré aktivity 
však budú mať 
medzinárodný roz-
mer. Z nich možno 
spomenúť putovnú 
výstavu Fyzika ako 
kultúrne dedičstvo, 
akcie Hľadanie fy-
zikálnych talentov, 
Fyzika osvetľuje 
svet, Fyzikálne prí-
behy, Fyzika hrou, 

medzinárodnú súťaž fyzikálnych plagátov, 
akciu pre stredoškolákov Fyzika elementár-
nych častíc vlastnými rukami, medzinárodnú 
konferenciu študentov fyziky v portugalskej 
Coimbre (11. – 18. 8.) atď. 

Koordinátorom podujatí na Slovensku 
je Slovenská fyzikálna spoločnosť. Zapojí 
sa do viacerých spomenutých medzinárod-
ných podujatí. Ďalej pripravuje informačnú 
kampaň o Roku fyziky v médiách, celý 
rad verejných prednášok, 15. konferenciu 
slovenských a českých fyzikov, vydanie 
príležitostnej poštovej známky atď. Po-
drobný plán je uvedený na jej webovských 
stránkach (pozri odkazy v rámčeku).

Príležitosť na popularizáciu fyziky a 
svojej činnosti nepochybne využijú aj fyzi-
kálne pracoviská SAV. Fyzikálny ústav SAV 
už koncom roka 2004 zorganizoval úspešný 
Deň otvorených dverí, ktorý tohto roku 
zopakuje. Bude sa tiež usilovať informovať 
širšiu verejnosť o svojich výsledkoch a čin-
nosti vo forme populárnych článkov v mé-
diách a na svojich webovských stránkach. 
Aktivity k Medzinárodnému roku fyziky 
vyvrcholia v poslednom štvrťroku 2005, 
keď si Fyzikálny ústav SAV viacerými 
podujatiami pripomenie 50. výročie svojho 
založenia.

(Autor je pracovníkom Fyzikálneho ústavu SAV)

Svetový rok fyziky 2005 
na Slovensku

udalosti
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VDňa 8. februára 2005 sa v Kongreso-
vom centre SAV v Smoleniciach usku-
točnilo stretnutie predstaviteľov Uni-
verzity Komenského a Slovenskej 
akadémie vied. Cieľom bolo predis-
kutovať otázky spolupráce v dokto-
randskom štúdiu, pri posudzovaní 
legislatívnych dokumentov v oblasti 
výskumu, vzdelávania a zhodnotiť čin-
nosť spoločných pracovísk UK a SAV. 

Obidve strany prezentovali údaje 
o doktorandskom štúdiu vo svojich 
inštitúciách – počet doktorandov v den-
nej a externej forme štúdia, školiteľské 
kapacity, efektívnosť štúdia, problémy 
v tejto oblasti a iné. SAV a UK majú 
v súčasnosti podpísaných 16 rámcových 
dohôd pri zabezpečovaní doktorand-
ského štúdia. Určité problémy vznikajú 
v predmetoch, ktoré nemajú paralelu 
(napr. algebra a teória čísel). Otvorila sa 
otázka realizácie školenia doktorandov 
UK v SAV. Univerzita bude preferovať 
využitie svojej školiteľskej kapacity 
a podporovať nárast efektivity dokto-
randského štúdia.

Účastníci podporili zámer, ktorý 
vyplýva aj z Lisabonskej stratégie pre 
Slovensko, zvýšiť verejnú podporu pre 
doktorandské štúdium a pre postdokto-
randov. Budú sa hľadať spoločné cesty 

na otvorenie postdoktorandských po-
zícií. Obidve strany sa zhodli, že dok-
torandské štúdium na Slovensku by sa 
malo rozvíjať dominantne úmerne ško-
liteľským kapacitám a statusu výskum-
ných univerzít (research university). 
V otázke spoplatnenia doktorandského 
štúdia je Univerzita Komenského proti 
spoplatneniu v internej forme, v exter-
nej akceptuje určité poplatky. SAV je za 
zrušenie poplatkov pre obe formy tohto 
štúdia. 

Rektor UK doc. František Gahér 
prisľúbil rokovať s dekanmi fakúlt UK, 
čo sa týka rovnakého statusu pre štu-
dentov externej formy doktorandského 
štúdia, ktorí sú zamestnancami univer-
zity a SAV.

Obidve strany konštatovali, že nema-
jú zásadné pripomienky k návrhu Zákona 
o organizácii štátnej podpory výskumu 
a vývoja. Zhodné bolo stanovisko k stra-
tégii podpory vedy – presadzovať podpo-
ru vo výške 3 % HDP (aktuálneho). Bola 
prijatá téza podporiť Stratégiu rozvoja 
konkurencieschopnosti Slovenska do roku 
2010 s tým, aby sa v dokumente, v časti 
Výchova a podpora kvalitných vedcov, 
uvedených päť bodov kvantifi kovalo 
a doplnilo o harmonogram.

Obojstranne sa pozitívne zhodnotila 
činnosť vytvorených spoločných pra-
covísk UK a SAV a ich prínos (podiel 
na školení doktorandov, na výučbe na 
katedrách, vytvorené spoločné ko-
lektívy na riešenie grantových úloh, 
spoločné využívanie prístrojov a ako 
výstupy spoločné publikácie). Parti-
cipuje sa aj pri vydávaní časopisov, 
organizovaní konferencií a pod. Prof. 
Fedor Čiampor, podpredseda pre II. od-
delenie vied SAV, uviedol, že kolektívy 
spoločných pracovísk spolupracujú aj 
na medzinárodnej úrovni a budovanie 
centier excelentnosti SAV prebieha tiež 
v kooperácii s univerzitami. Zároveň 
požiadal aj o podporu myšlienky, aby 
sa centrá excelentnosti zabudovali do 
návrhu zákona o organizácii štátnej 
podpory výskumu a vývoja. 

V súvislosti s existenciou európ-
skych projektov spoločných pracovísk 
sa SAV zaviazala monitorovať túto si-
tuáciu a bude o tom Univerzitu Komen-
ského informovať. K otázke systému 
hosťujúcich profesorov bol prijatý zá-
ver, že systém výmeny, ktorý nezakladá 
nárok na fi nančné prostriedky, je možný 
na úrovni dekan fakulty – riaditeľ ústa-
vu SAV.

(MÁRIA RYBECKÁ)

Stretnutie predstaviteľov Univerzity Komenského a SAV

P O D P O R A  P R E  D O K T O R A N D S K É  Š T Ú D I U M

Predstavitelia Univerzity Komenského na stretnutí s predstaviteľmi 
SAV v Smoleniciach. Prvý zľava rektor UK doc. F. Gáhér

Pohľad na zastupcov Slovenskej akadémie vied. 
Foto Správy SAV

udalosti
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V
Dňa 11. februára 2005 prevzal 

dekan Lekárskej fakulty UK prof. 
MUDr. Pavol Traubner, PhD., Medailu 
SAV za podporu vedy. 

„Myslím si, že je to nielen ocenenie 
mojej osoby, ale aj ľudí, ktorí sa 
zúčastňujú na vedeckom živote. Na 
vedu a výskum sa síce popri výučbe 
zameriavajú aj univerzitné fakulty, ale 
Akadémia vied so svojou prioritnou 
orientáciou na vedecké aktivity nám 
v spolupráci ponúka nové informácie a 
nové skúsenosti, ktoré v medicíne mô-
žeme využiť v starostlivosti o pacienta,“ 
povedal po prevzatí diplomu. 

V tejto súvislosti profesor P. Traub-
ner spomenul napríklad Ústav pre 
výskum srdca, ústavy experimentálnej 
endokrinológie a farmakológie, Viro-
logický ústav a ďalšie pracoviská SAV. 
Vyzdvihol najmä spoluprácu s doc. 
D. Ježovou, ktorú onedlho inaugurujú 
ako profesorku Lekárskej fakulty UK.

Prof. P. Traubner sa habilitoval 
prácou Možnosti dopplerovskej ul-
trasonografie v diagnostike vaskulár-
nych ochorení mozgu a za profesora 
neurológie bol menovaný v roku 
1991 na základe inauguračnej pred-
nášky z oblasti Dopplerovej metódy 
v experimentálnom i klinickom sle-
dovaní cerebrovaskulárnych ocho-
rení. V zahraničí i doma publikoval 
290 prác, absolvoval 241 vedeckých 
prednášok a zaznamenal 168 citácií. 
K jeho najvýznamnejším funkciám 
patrí už druhé obdobie na poste dekana 
Lekárskej fakulty UK, ďalej funkcia 
hlavného odborníka Ministerstva zdra-
votníctva SR pre odbor neurológia, je 
aj členom viacerých vedeckých rád a 
spoločností. Okrem toho zasadá vo 
výbore „Central and Eastern European 
Stroke Society“, je členom prezídia 
Európskej neurosonologickej spo-
ločnosti, nositeľom Pribinovho kríža 
II. stupňa a ďalších vyznamenaní. 

(VLADIMÍR HÁK, 
tlačový tajomník SAV)

Medaila SAV profesorovi Pavlovi Traubnerovi 

S P O L O Č N E  V  S T A R O S T L I V O S T I  O  P A C I E N T A

„ L Á S K A V É  S L O V O  J E  
V I A C  A K O  S U P E R  L I E K Y “

* Človeka k lekárovi často privádza bolesť. Nie vždy sa však dá odstrániť. Ako 
sa k nej máme postaviť a ako ju vy vnímate?
-  Bolesť je jeden z prejavov poruchy činnosti v ľudskom organizme. Či už je to bo-

lesť jednotlivých orgánov, alebo bolesť psychogénna – podmienená často smútkom, 
depresiou. Bolesť je veľmi významný príznak, ktorý signalizuje, že niečo nie je 
v poriadku. Ľudia majú rôzny prah bolesti. Niekto i to najväčšie utrpenie toleruje 
so zaťatými zubami a slzami v očiach a niekto i minimálnu bolesť hodnotí ako 
neznesiteľnú. Veľmi to závisí od psychiky človeka a jeho konštitúcie. U ľudí, ktorí 
majú dlhodobú bolesť, sa dá jej znášanie natrénovať a psychogénnym tréningom ju 
možno zmierniť. Je to veľmi individuálne a v týchto prípadoch môže najviac pomôcť 
lekár, ktorý je súčasne aj psychológom. Treba ju vždy riešiť, a nielen pomocou 
medikamentov, ale aj láskavého slova.
* V postoji lekárov k pacientovi ešte stále pretrváva uhol pohľadu zúžený ich 

špecializáciou. Nevnímajú človeka ako celok, dívajú sa len na jeho chorú časť 
a ľudskú dušu často celkom ignorujú. Čo môže zmeniť tento ich postoj?
-  Žiaľbohu, do istej miery máte pravdu. Mnohí lekári, skvelí špecialisti, skutočne 

postoj k svojmu pacientovi zužujú len na svoj odbor a mnohokrát im ujde to, čo 
je príčinou ochorenia. Na druhej strane medicína tak rýchlo napreduje, že lekári sa 
musia špecializovať. Len v samotnej chirurgii sa niektorí zameriavajú na operácie 
štítnej žľazy, iní na operácie v dutine brušnej, ďalší na plastické operácie. Na druhej 
strane vieme, že pacient, ktorý pociťuje záujem lekára o seba nielen z hľadiska pro-
fesionálneho, ale i ľudského, sa oveľa rýchlejšie uzdravuje ako pacient hoci s menej 
závažným ochorením, ale pocitom, že lekár pristupuje k nemu len profesionálne, bez 
emocionálnej zložky. Osobne si myslím, že práve humánne poslanie medicíny môže 
urobiť v liečbe pacienta nesmierne veľa, často viac ako podané vynikajúce lieky.

(Z rozhovoru s prof. P. Traubnerom, Národná obroda, 22. 1. 2005)

Profesor Pavol Traubner (druhý zľava) po prevzatí Medaily SAV s predstaviteľmi vedenia 
Slovenskej akadémie vied. 

Foto Slavomír Vailing
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V
Pri príležitosti svojej návštevy v Brati-

slave sa Dr. Hans Golombek, vedúci odbo-
ru Nemeckej akademickej výmennej služby 
(DAAD) pre strednú a východnú Európu, 
stretol na Úrade SAV s predstaviteľmi 
Slovenskej akadémie vied pod vedením 
vedeckého sekretára SAV PhDr. Dušana 
Kováča, DrSc.

Na stretnutí sa zúčastnili tlačový a 
kultúrny atašé Veľvyslanectva Spolkovej 
republiky Nemecko v SR Thilo Köhler, 
členovia Predsedníctva SAV, RNDr. Karol 
Karovič, DrSc., a prof. MUDr. Fedor 
Čiampor, DrSc., za Zahraničný odbor SAV 
Ing. Jana Fundárková-Fraštacká a Mgr. 
František Fundárek, CSc., prítomná bola 
aj zástupkyňa výkonnej riaditeľky SAIA, 
PhDr. Oľga Šubeníková. 

Nemecký hosť koordinoval výmenu ve-
deckých pracovníkov medzi SR a SRN už 
v rokoch 1991 – 1997. V tejto súvislosti vy-
zdvihol výrazný pokrok vo všetkých oblas-
tiach spoločenského života, ktorý dosiahlo 
Slovensko v ostatných rokoch. Doterajšiu 
spoluprácu medzi SAV a DAAD zhodnotil 
ako veľmi úspešnú a vyslovil presvedčenie, 
že tento trend sa udrží aj v nasledujúcich ro-
koch. Poukázal pritom na zmenu charakteru 
bilaterálnej spolupráce, ktorá bude v čoraz 
väčšej miere plniť funkciu prípravy na 
aktívnu účasť vedcov a výskumných praco-
vísk z oboch krajín v medzinárodných mul-
tilaterálnych projektoch, najmä európskych 
programoch vedeckej spolupráce. 

Dr. Hans Golombek ďalej informoval 
predstaviteľov SAV o spoločnej iniciatíve 
ministerky spolkovej vlády pre vzdelávanie 
a výskum, Edelgard Bulmahnovej, DAAD, 
Nadácie Alexandra von Humboldta a Výboru 
nemeckej ekonomiky pre krajiny východnej 

a juhovýchodnej Európy, „Go East“, ktorej 
cieľom je podporovať akademickú výmenu 
s krajinami strednej a východnej Európy 
a zvýšiť záujem študentov a vedeckých 
pracovníkov z Nemecka o pobyt v nich; týka 
sa to aj slovenských univerzít a výskumných 
pracovísk. Významný potenciál pre budúcu 
spoluprácu so Slovenskom sa podľa Dr. 
Golombeka nachádza v Herderovom inštitúte 
so sídlom v Lipsku, ktorý je financovaný 
z prostriedkov nemeckej spolkovej vlády 
a krajinskej vlády v Sasku. Cieľom inštitútu 
je spracovávanie a publikovanie historic-
kých prameňov a bibliografií týkajúcich sa 
dejín národov strednej a východnej Európy, 
medzi ktorými nechýba ani Slovensko. 
Herderov inštitút je súčasne iniciátorom 
medzinárodného výskumu týchto národov, 
okrem toho organizuje vedecké konferencie, 
udeľuje štipendiá a podporuje výchovu mla-
dých vedeckých pracovníkov, ktorí sa chcú 
špecializovať na výskum v tejto oblasti. 

Predstavitelia SAV v diskusii s nemec-
kým hosťom zdôraznili ochotu podieľať 
sa v súčinnosti s univerzitami na rozvíjaní 
bilaterálnej spolupráce s partnerskými inšti-
túciami v SRN. Napĺňaniu cieľov však bráni 
pretrvávajúci nedostatok finančných pro-
striedkov zo štátneho rozpočtu určených na 
vedu a výskum, ktorý v súčasnosti dosahuje 
iba 0,3 % zo štátneho rozpočtu SR. Dr. D. 
Kováč však vyjadril presvedčenie, že vzhľa-
dom na zaradenie aktívnej podpory vedy, 
výskumu a rozvoja informačných technoló-
gií medzi kľúčové priority vlády SR nastane 
v tejto oblasti výraznejší posun k lepšiemu. 
Napĺňaním týchto strategických priorít sa 
otvoria možnosti pre ďalšie rozšírenie spo-
lupráce medzi slovenskými a nemeckými 
vedeckými inštitúciami a univerzitami. 

(FRANTIŠEK FUNDÁREK, 
Zahraničný odbor SAV)

Hans Golombek na návšteve v SAV 

N O V Ý  C H A R A K T E R  B I L A T E R Á L N E J
S P O L U P R Á C E

Patrí k najstarším organizáciám svojho druhu na svete – bola 
založená už roku 1928. Rozbitím republiky roku 1939 sa jej činnosť 
na dlhšie obdobie prerušila. V poslednom čase, keď je Českosloven-
ská spoločnosť mikrobiologická registrovaná pri Rade vedeckých 
spoločností Akadémie vied ČR, ovplyvňovali jej chod predsedovia 
prof. Libor Ebringer z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a doc. 
Jaroslav Spížek, bývalý riaditeľ Mikrobiologického ústavu AV ČR. 
Obe tieto inštitúcie činnosť ČSSM zastrešujú a podporujú. História 
Spoločnosti i ďalších vedeckých pracovísk v Čechách i na Slovensku 
bola zaznamenaná v dvoch dieloch knihy Kapitoly z historie česko-
slovenské mikrobiologie, ktorá zahrňuje roky 1928 až 2002. Na 23. 
kongrese ČSSM v septembri 2004 v Brne bol do čela Spoločnosti 
zvolený doc. Ivan Čižnár, dlhoročný vedecký pracovník Ústavu 
preventívnej a klinickej medicíny a súčasný prodekan pre vedu a 
výskum Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave. Formálne je Československá spoločnosť 
mikrobiologická občianskym združením, ale česká a slovenská časť 
hospodária oddelene a majú svoje vlastné sekretariáty v Prahe a Brati-
slave. Činnosť Spoločnosti spočíva najmä v organizovaní odborných 
kurzov, seminárov či sympózií. Podieľa sa napr. aj na Výročných 
konferenciách o kvasinkách, konaných každoročne v Smoleniciach. 
Pravidelné semináre, venované predovšetkým otázkam lekárskej a 
veterinárnej mikrobiológie, pripravujú regionálne pobočky v Brne 
a Košiciach. V poslednom období sa tiež začína sľubne rozvíjať 
spolupráca s partnerskými organizáciami v stredoeurópskom regióne, 
ktorá vyústila napríklad do konferencie Central European Symposium 
on Antimicrobial Resistance (CESAR 2003) v chorvátskom Briuni. 
Jej pokračovanie sa chystá v roku 2006 vo Vysokých Tatrách.

(Zdroj: Akademický bulletin 2/2005)

Dr. Hans Golombek (druhý zľava) na stretnutí s predstaviteľmi SAV. Foto Róbert Grznár

Č E S K O S L O V E N S K Á  S P O L O Č N O S Ť  M I K R O B I O L O G I C K Á
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Z iniciatívy francúzskeho minister-

stva výskumu a pod záštitou prezidenta 
Francúzskej republiky Jacquesa Chiraca 
a generálneho riaditeľa UNESCO Koichi-
ra Matsuuru sa 24. – 28. januára 2005 
konala v Paríži medzinárodná konferencia 
pod názvom Biodiverzita: veda a riadenie 
(Biodiversity: Science and Governance). 
Privítali na nej 1600 účastníkov, medzi 
nimi aj dvoch zo Slovenska.

Organizátori vychádzali z nalieha-
vých potrieb, ktoré vyvolalo celosvetové 
úsilie zastaviť do r. 2010 pokles biodiverzity 
a zabezpečiť, aby sa biodiverzita ochraňo-
vala a využívala, pričom by sa vychádzalo 
z princípov trvalej udržateľnosti. Cieľom 
konferencie bolo prispieť a posilniť globálne 
procesy riadené Dohovorom o biologickej 
rôznorodosti (Convention on Biological Di-
versity), inými relevantnými konvenciami, 
medzinárodnými organizáciami a programa-
mi. Významní vedci, politici a reprezentanti 
spoločenských organizácií si vypočuli naj-
novšie poznatky, diskutovali o nedostatkoch 
v úsilí o zastavenie poklesu biodiverzity a 
o kontroverzných záležitostiach týkajúcich 
sa tejto sféry a jej manažmentu.

Konferencia sa sústredila na tieto okruhy:
•  Zmeny v biodiverzite, nástroje a pro-

striedky na ich stanovenie, metodológia 
stanovenia biodiverzity a jej indikátory.

•  Sociálny impakt zmien, osobitne zmien, 
ktoré sú vyvolané explantáciou obno-
viteľných zdrojov, poľnohospodárstva, 
rybárstva a lesníctva.

•  Riadenie biodiverzity (governance) 
v kontexte cieľa, ktorý sa má dosiahnuť 
v r. 2010, a tzv. Millenium Development 
Goals s dôrazom na legislatívne, ekono-
mické a politické aspekty.

JÚLIUS OSZLÁNYI   P O T R E B A  D I A L Ó G U  V E D Y
  A  P O L I T I K Y

Parížska konferencia o biodiverzite 

Ilustračné foto

Konferencia sa konala na vysokej úrovni. Medzi prominentnými účastníkmi a hlavnými 
rečníkmi boli okrem J. Chiraca a K. Matsuuru napríklad aj prezident Madagaskaru, premiér 
Malajzie, európsky komisár pre životné prostredie, nositeľka Nobelovej ceny mieru za rok 
2004 a iní, svoju účasť ospravedlnil generálny tajomník OSN. Účastníkov konferencie prijal 
na recepcii aj francúzsky minister zahraničných vecí Michel Barnier.

Koichiro Matsuura vo svojej otváracej reči zdôraznil potrebu vedy a uplatnenia vedeckých 
poznatkov pri všetkých rozhodovaniach v environmentálnej politike. Vyzýval na širší dialóg 
medzi vedcami a politikmi, resp. osobami, ktorí rozhodujú na rôznych úrovniach riadenia, volal 
po rozšírení výskumu, zvýšení jeho kapacít a širšom uplatňovaní získaných poznatkov v praxi.

Klaus Toepfer, výkonný riaditeľ Environmentálneho programu OSN (UNEP), zdôraz-
nil závažnosť vplyvu poklesu biodiverzity na ľudstvo, apeloval na ochranu zdravých eko-
systémov ako zásadného predpokladu na dosiahnutie tzv. Millenium Development Goals. 
Zdôraznil vzájomnú prepojenosť medzi klimatickými zmenami, diverzifikáciou, stratou 
biodiverzity. Kládol na srdce prítomným politikom, aby zabezpečili väčšie finančné zdroje 
pre vedu a výskum v tejto oblasti.

Vystúpil aj Hamdallah Zedan, výkonný tajomník Dohovoru o biologickej diverzite, 
ktorý vyzdvihol úsilie svetovej verejnosti o zastavenie poklesu biodiverzity do r. 2010, 
medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu v tejto oblasti. Prezident IUCN Mohammed 
Valli Moosa pripomenul, že je ohrozených viac ako 15 000 druhov a navrhol, aby ochrana 
biodiverzity bola všade na svete postavená do stredu ľudských aktivít. Účastníci konferencie 
s uspokojením prijali prejav Európskeho komisára pre životné prostredie Stavrosa Dimasa, 
ktorý vyzdvihol nezastupiteľnosť vedy ako kľúčového prvku pre kompetentné rozhodovanie 
v politike. Podľa jeho slov EK bude podporovať a financovať integrované environmentálne 
programy a priorizovať aktivity vedy a výskumu sústredené na otázky biodiverzity. Vyhlásil, 
že bude trvať na tom, aby v 7. rámcovom programe EK mali tieto otázky popredné miesto. 
Prejav generálneho tajomníka OSN Kofiho Annana, ktorý prečítal K. Matsuura, podčiarkol 
význam biodiverzity v úsilí človeka o prežitie a trvalo udržateľný rozvoj. Vyzval vedcov 
i politikov, aby urobili všetko na zastavenie jej poklesu. Nositeľka Nobelovej ceny mieru 
na rok 2004 a námestníčka ministra životného prostredia a prírodných zdrojov Kene, pani 
Wangari Maathai, sa o. i. poďakovala prezidentovi J. Chiracovi, ktorý ukázal celému sve-
tu, že biodiverzita a jej ochrana sú záležitosťou najvyššieho záujmu, pretože priamo súvisia 
s najpodstatnejšími problémami ľudstva. Aj Abdullah Badawi, predseda vlády Malajzie, 
a Marc Ravalomanana, prezident Republiky Madagaskar, zdôraznili potrebu oslabenia 
rozporov, ktoré vyvoláva snaha človeka po rýchlom ekonomickom raste, a nevyhnutnosť 
ochrany biologického sveta.

Jacques Chirac vo svojom prejave zdôraznil, že osud ľudstva je pevne zviazaný a zá-
vislý od iných druhov živého sveta. Navrhol, aby sa vytvoril medzinárodný panel, ktorý by 
sledoval trendy v biodiverzite. Oznámil, že Francúzsko včlenilo Environmentálnu chartu do 
svojej Ústavy a školy všetkých stupňov sú povinné zo zákona zahrnúť do učebných osnov aj 
ochranu životného prostredia a biodiverzity. Vyhlásil, že biodiverzita je integrálnym kompo-
nentom ekonomického a sociálneho rozvoja..

Konferencia sa sústredila aj na otázky, ktoré možno zhrnúť do okruhov zaoberajúcich 
sa problematikou preklenutia rozporov medzi vedou, politikou a obyvateľstvom, ďalej to 
boli napríklad témy ako status a trendy v biodiverzite, sociálny a ekologický prospech pod-
mienený biodiverzitou, ekonomika a hodnota biodiverzity, biodiverzita a klimatické zmeny, 
biodiverzita morí a oceánov, biodiverzita a poľnohospodárstvo, biodiverzita a lesy, environ-
mentálne vzdelávanie a biodiverzita či integrovaný prístup k ochrane biodiverzity.

Po piatich dňoch intenzívnej práce na plenárnych zasadnutiach a workshopoch prijali 
prítomní vyhlásenie (Message of the Scientific Community), ktoré o. i. zdôrazňuje nezastu-
piteľnosť vedy a výskumu pri získavaní údajov a vedeckých informácií, bezpodmienečne 
potrebných na kvalifikované rozhodovanie v environmentálnej politike. Ako červená niť sa 
v nej vinie myšlienka, že príroda a jej rôznorodosť nie je len niečo, čo je dobré mať a obdi-
vovať, ale že príroda a jej rôznorodosť je základom pre to, aby ľudstvo prežilo.

Konferenciu možno považovať v mnohých ohľadoch za určujúcu udalosť, ktorá 
v najbližšom období ovplyvní vedu a výskum, ako aj ich smerovanie, obsah a rozsah. A to 
v celosvetovom rozsahu. Vedeckí pracovníci mali možnosť adresovať svoje pripomienky, 
predstavy a obavy priamo politikom, ktorí boli zodpovednými a ústretovými poslucháčmi. 
Aj z pohľadu európskej vedy, menovite biologických a ekologických vied, priniesla konfe-
rencia veľa dobrých správ a pozitívnych impulzov, ktoré – dúfajme – prinesú aj ďalší rozvoj 
vedných odborov súvisiacich s biologickou diverzitou, s rôznorodosťou života. A hlavne 
s jej ochranou v súčasnosti i v budúcnosti, s cieľom trvalo udržateľného rozvoja.

(Autor je riaditeľom Ústavu krajinnej ekológie SAV)
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VZačiatkom februára (2. – 7. 2.) bol 
v tureckej Antalyi Advanced Research 
Workshop o biologických zmenách srdca 
vyvolaných stresom. Konal sa s orga-
nizačnou a finančnou podporou  NATO 
v rámci spolupráce členských a partner-
ských krajín tejto aliancie. Jeho cieľom 
bolo prehĺbiť vzájomnú kooperáciu a 
informovanosť v oblasti kardiovaskulár-
neho výskumu. 

Organizátormi boli prof. Belma Tu-
ran (NATO country co-director) z Depart-
ment of Biophysics, School of  Medicine 
(Ankara University) a prof. Ján Slezák 
(partner country co-director) z Ústavu pre 
výskum srdca Slovenskej akadémie vied. 
Zúčastnilo sa na ňom 50 vedeckých pra-
covníkov zo 14 krajín sveta, vrátane USA 
a Kanady, ktorí predniesli svoje príspevky 
v rámci 12 orálnych a posterových sekcií. 
Okrem spoluorganizátora workshopu  
prof. J. Slezáka sa na stretnutí zúčastnili 
aj ďalší traja vedeckí pracovníci zo SAV 
– RNDr. T. Ravingerová, CSc., a RNDr. 
N. Tribulová, CSc., z Ústavu pre výskum 
srdca SAV a Mgr. I. Bernátová, CSc. z 
Ústavu normálnej a patologickej fyzio-
lógie SAV.

Po odbornej stránke bol workshop za-
meraný na vplyv rôznych typov stresu na 
kardiovaskulárny systém. Prezentované 
boli práce zaoberajúce sa najmä sledo-
vaním patofyziologických mechanizmov 

v zlyhávajúcom, ischemickom a diabetic-
kom srdci.

Úvodnú prednášku predniesol 
prof. N. S. Dhalla z University of 
Manitoba, Winnipeg, na tému Subcel-
lular Remodeling in Congestive Heart 
Failure Due to Myocardial Infarction. 
Svojím vystúpením podnietil širokú 
diskusiu, ktorá rezonovala v priebehu 
celého stretnutia, dokonca aj počas 
bohatého kultúrneho a spoločenského 
programu podujatia. Ďalšie prezen-
tované práce sa zamerali na signálnu 
transdukciu katecholamínov, oxidu 
dusnatého a vápnika, na oxidačný 
stres a úlohu voľných kyslíkových 
radikálov a antioxidantov v srdci, na 
endogénnu kardioprotekciu v ische-
mickom a diabetickom srdci a na úlo-
hu mitochondrií v patologických si-
tuáciách a apoptóze. (Viac informácií 
o programe workshopu možno nájsť 
na stránke http://www.ankara.edu.tr/
nato/heart2005/index.htm.

Prof. Ivan Berkowitz zo St. 
Boniface General Hospital Research 
Centre vo Winnipegu v závere stretnu-
tia informoval o činnosti International 
Academy of Cardiovascular Sciences, 
o ktorej sa možno viac dozvedieť na 
stránke http://www.heartacademy.org.

(Autorka je pracovníčkou Ústavu normálnej a pato-
logickej fyziológie SAV)

W O R K S H O P
O  Z M E N Á C H  S R D C A
Spolupráca krajín NATO v kardiovaskulárnom výskume

IVETA BERNÁTOVÁ

Pohľad na učastníkov workshopu v tureckej Antalyi. 
Foto archív prof. J. Slezáka

To nejlepší v oblasti evropské 
výzkumné spolupráce

D E S C A R T E S O V Y  
C E N Y  2 0 0 4

Evropská komise udělila již popáté Descar-
tesovu cenu za výjimečné vědecké a technické 
výsledky, kterých dosáhly badatelské týmy na 
základě mezinárodní spolupráce. Oceněn byl po-
prvé také významný přínos k popularizaci vědy.

Cti hostit jubilejní pátý ročník slavnosti se 
dostalo České republice, a tak se zahájení konalo 
1. prosince 2004 v budově Akademie věd ČR na 
Národní třídě v Praze, kde byla také instalována 
doprovodná výstava prezentující práci bada-
telských týmů a jejich výsledky. Pražský hrad 
poskytl 2. prosince reprezentační Rudolfovu 
galerii a přilehlé prostory k vyhlášení vítězné 
dvojice badatelských týmů mezi osmi nomino-
vanými a k následnému předání cen. Poté bylo 
vyhlášeno pět předních osobností ze světa vědy 
a médií za jejich stimulaci zájmu o vědu u široké 
veřejnosti.

Plný sál bíle-zlatě-červené Rudolfovy gale-
rie na Pražském hradu s napětím očekával hradní 
fanfáry, jež doprovodily příchod prezidenta Čes-
ké republiky Václava Klause po boku s před-
sedkyní estonského parlamentu Ene Ergma, 
následované evropským komisařem pro vědu a 
výzkum Janezem Potočnikem a předsedkyní 
AV ČR Helenou Illnerovou a dále ředitelem 
S&S Rainerem Geroldem a zástupcem EU v 
Česku Christianem Bourginem. 

Po úvodních projevech Václava Klause a 
Janeze Potočnika uvedla předsedkyně poroty 
Descartesových cen Ene Ergma nejprve šest 
finalistů a poté dva vítěze, kteří se zařadí do 
síně slávy tohoto prestižního ocenění. Cenu za 
své mezinárodní týmy převzali prof. Howard T. 
Jacobs z univerzity ve finském Tampere a prof. 
Anders Karlsson z Royal Institute of Technology 
ve Stockholmu.

Výzkum vedený prof. Howardem T. 
Jacobsem v projektu MBAD přinesl pokrok 
v mapování, identifikaci a stanovení funkcí 
klíčových genů, které jsou zapojeny do péče 
o mitochondriální DNA ovlivňující stárnutí a 
choroby. Poslední objevy totiž naznačují, že 
mutace mitochondriální DNA, které se během 
života člověka nashromáždí, mohou také 
vést ke změnám typickým pro stárnutí. Prof. 
Jacobsovi se podařilo sestavit řadu spolupra-
cujících výzkumných týmů na mnoha institu-
cích, které získaly finanční podporu v rámci 3. 
a 5. rámcového programu Evropské unie.

pokračovanie na nasledujucej strane V

kontakty/udalosti
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Evropské výzkumné týmy spolu s 
týmem v americkém Los Alamos pod ve-
dením prof. Anderse Karlssona vyvíjejí v 
projektu IST-QuComm globální komuni-
kační systém s bezpečnější infrastrukturou 
využívající částice světla. Tento úplně 
nový komunikační systém bude velmi 
těžké, ne-li nemožné „hacknout“, jak to 
nyní lze na internetu. Týmy demonstro-
valy mnoho zajímavých aplikací kvantové 
fyziky: od teleportace k bezpečnému pře-
nosu zašifrované informace přes spojení 
prostřednictvím optických kabelů nebo 
volným prostorem. Zvláště se zabývají 
jevem zvaným „quantum entanglement“. 
Fotony mohou být propojeny do dvojic, 
trojic nebo větších skupin. Když jsou takto 
propojené částice geograficky rozděleny a 
vzdálenost mezi nimi vylučuje normální 
fyzikální vlivy, modifikace jedné z nich 
automaticky způsobí změny v ostatních, a 
právě ty pootevírají cestu k teleportaci. 

Druhou část slavnosti, předávání cen 
za komunikaci ve vědě, uvedla fran-
couzská zástupkyně Asociace vědeckých 
novinářů Evropské unie Sofie Coisne. 
Nejprve představila 14 finalistů této nově 
zřízené ceny, jejímž cílem je pomáhat 
rozšiřovat vědu mezi veřejnost. Poté vy-
hlásila pět vítězů, jimiž se stali:

V kategorii profesionálních vědců 
zabývajících se komunikací s veřejností:

-  Sir David Attenborough za Život 
v přírodě Davida Attenborougha. 
Tento muž patří k prvním filmovým 
dokumentaristům života v přirozeném 
prostředí. Stále zdokonalovanými 

metodami a postupy přináší scény 
z přírody, které běžný pozorovatel 
nemůže spatřit. Některé z prací mohl 
uskutečnit jen za enormní pomoci 
dalších vědců a jeho dokumenty vždy 
obsahují množství vědeckých údajů.

-  Prof. Wolfgang M. Heckl přednáší 
experimentální fyziku na Ludwig 
Maximilian univerzitě v Německu a 
pravidelně vystupuje v televizi, pub-
likuje populární články v časopisech a 
novinách, vydává monografie, posky-
tuje rozhovory. Že nejlepší způsob jak 
vysvětlit komplexní vědecké myšlen-
ky je umět je srozumitelně představit 
publiku, dokázal ve svém oboru u 
nanotechnologií.

V kategorii inovativního přístupu ve 
vědecké komunikaci:

-  Prof. Peter Csermely, úspěšný 
mikrobiolog přednášející na Sem-
melweisově univerzitě v Budapešti, 
si všiml, že ve výzkumu jsou málo 
angažovány ženy, minority a lidé 
pocházející z nízkopříjmových 
skupin obyvatelstva. Tyto skupiny 
obyvatel, především v malých měs-
tech a na venkově, neměly vůbec 
šanci vstoupit do světa vědy. Prof. 
Csermely začal v r. 1996 tento stav 
měnit, nejprve se stovkou středo-
školských studentů, kterým se věno-
valo 300 školitelů a 50 středoškol-
ských profesorů. Vytvořil síť, již v 
současnosti tvoří 5000 studentů, 700 
školitelů a 600 středoškolských pro-
fesorů. Někteří z prvních účastníků 
projektu už dosáhli hodnosti PhD. a 
sami pokračují jako školitelé. 

-  Profesor metalurgického a mate-
riálového inženýrství na Katolické 
univerzitě v belgickém Leuvenu Ig-
naas Verpoest za vytvoření mobilní 
výstavy Kompozity na cestách, která 
během roku 2002 navštívila 40 měst 
v osmi evropských zemích. Svých 
30 000 návštěvníků tak seznámila 
s kompozity, které jsou kombinací 
známých materiálů, jsou však sil-
nější, lehčí a méně poškozují životní 
prostředí. Ale lidé o nich moc nevědí!

V kategorii vědecký pořad: 

- Francouzský filmový producent 
Vincent Lamy za dokument Face a 
phasme (Tvář hmyzu). Seriál složený 
z půlhodinových pořadů obsahuje 

fakta a zajímavosti 
o 2500 druzích bo-
davého hmyzu, který 
žije především v 
tropické části světa. 
Tento cyklus je sou-
částí dlouhodobého 
projektu vědecko-
-populárních filmů 
C’est pas sorcier (To 
nejsou čáry).

Na tlačovej konferencii po slávnostnom ceremoniáli odovzdania Descartesových cien. 
Zľava A. Karlsson, H. Jacobs, európsky komisár J. Potočnik, Sir D. Attenborough a W. Heckl

Foto Marina Hužvárová

Víťaz v kategórii inovačného prístupu vo vedeckej komuni-
kácii – prof. P. Csermely

udalosti

Pro Správy SAV:
MARINA HUŽVÁROVÁ
a IVO LINDOVSKÝ, Praha
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VNa Valnom zhromaždení Učenej spoloč-
nosti SAV vlani v júni medzi iným odznela 
v diskusii otázka, čím sa agenda odborného 
programu tejto spoločnosti líši od programu 
Predsedníctva, Vedeckej rady alebo Snemu 
SAV. Uvedomujeme si, že agenda týchto 
inštitúcií SAV sa nevyhnutne môže niekedy 
obsahovo prekrývať, to však automaticky 
neznamená nadbytočnosť niektorej z nich. 
V takýchto prípadoch je špecifi kom Učenej 
spoločnosti nižší, prípadne zanedbateľný kon-
fl ikt primárnych záujmov v oblasti riešenia 
určitého problému. To by mohlo viesť k hlbšej 
sonde problémov, až k brainstormingu.

Odrazí sa toto špecifi kum na úrovni dneš-
ného a ďalších rokovaní? S touto otázkou ot-
voril predseda UčS SAV, prof. MUDr. Brani-
slav Lichardus, DrSc., pracovnú schôdzu UčS 
SAV a požiadal doc. MUDr. Iwara Klimeša, 
DrSc., člena UčS SAV a predsedu Slovenskej 
komisie pre udeľovanie vedeckých hodností 
(SKVH) – mimochodom autora otázky „načo 
sme tu a kam ideme“ – o vstupnú informáciu 
k diskusií o činnosti SKVH.

SKVH bola zriadená Ministerstvom 
školstva SR ako nezávislý a poradný orgán 
pri udeľovaní vedeckej hodnosti DrSc. Tvorí 
ju 21 členov menovaných ministrom na 
základe návrhov VR vysokých škôl a Pred-
sedníctva SAV. Pracuje na podklade  zákona 
č. 53/1964 Zb., vyhlášky SKVH č. 65/1977 
Zb. a jej novelizácie č. 302/1990 Zb. SKVH 
pripravila a predložila ministerstvu školstva 
Návrh zákona o konaní pri udeľovaní vedec-
kej hodnosti DrSc. v roku 2001 a potom v r. 
2002, ale doteraz sa nenašla politická vôľa 
o tomto zákone rokovať na úrovni vlády 
a NR SR.

Pôsobnosť a súčasné úlohy SKVH 
vyplývajú z príkazu ministra č. 5/1996, in-
korporovaného do organizačného poriadku:
·  dozerať na vysokú úroveň uchádzačov a za-
bezpečovať jej jednotné posudzovanie;
·  navrhovať zdokonaľovanie spôsobu 
udeľovania vedeckých hodností;
·  navrhovať zákony NR SR na udeľovanie 
vedeckých hodností;
·  navrhovať ministrovi zrušenie chybných 
rozhodnutí o vedeckých hodnostiach;
·  podávať podnety na odstránenie nedostat-
kov formálneho, odborného a zákonného 
charakteru;
·  schvaľovať oponentov pre obhajoby dok-
torských dizertačných prác (DDP);
·  navrhovať udeľovanie a odnímanie práva 
zriaďovať komisiu pre obhajoby DDP.

Analýza situácie okolo udeľovania vedec-
kých hodností ukázala, že záujem o získanie 
„veľkých doktorátov“ pretrváva. Za obdobie 
rokov 1987 – 1997 bolo udelených 440 hod-
ností. Po roku 1993 nastal pokles záujmu v hu-
manitných odboroch (pedagogika, ekonomika, 
psychológia a fi lozofi a). SAV jednoznačne 
podporuje zachovanie „veľkých doktorátov“, 

vysoké školy nie sú názorovo jednotné, hoci na 
viacerých je získanie hodnosti DrSc. podmien-
kou na získanie titulu univerzitného profesora 
alebo garanta doktorandského štúdia. Zároveň 
treba zdôrazniť, že pritom narastá záujem kan-
didátov z Českej republiky obhajovať DDP na 
Slovensku, lebo  v ČR bola táto možnosť zru-
šená (znova sa však pripravuje jej zavedenie). 
O obhajobu sa uchádzali aj kandidáti z Poľska, 
Kanady, Nigérie a Indie.

Na ankete SKVH o spôsobe získavania 
hodnosti DrSc. sa zúčastnilo 97 predsedov ko-
misií z celkového počtu 122 (82 %). Okrem 
6 predsedov sa ostatní zhodli na užitočnosti 
„veľkého doktorátu“ ako výrazného spô-
sobu ocenenia vedeckej práce, lebo je to 
známka kvality, rozvoja odboru i kariérnej 
motivovanosti kandidáta. Hodnotí sa, že 
proces získania titulu je náročný, osobitne 
pri zaangažovaní zahraničných oponentov, a 
pritom je transparentný. Pri hodnotení kandi-
dáta sú rozhodujúce orientačné kvantitatívne 
scientometrické údaje a kvalitatívne údaje, 
ako je impakt faktor časopisov, v ktorých boli 
publikované práce kandidáta, ďalej vytvore-
nie vedeckej školy akceptovanej doma i v 
zahraničí, do ktorej patrí výchova ašpirantov 
a doktorandov.

Ministerstvo školstva v roku 1991 na 
návrh SKVH schválilo orientačné kritériá, 
ktoré by mal plniť uchádzač o hodnosť 
DrSc., a v roku 1997 schválilo aj novelu 
orientačných scientometrických kritérií. 
Podľa nich obsahovú stránku dizertácie, 
ako aj plnenie kvantitatívnych a kvalitatív-
nych údajov posudzuje primárne príslušná 
komisia pre obhajoby DDP. Je principiál-
ne na nej, aby prípadne zastavila proces 

schvaľovania, ak nie sú kritériá splnené 
na požadovanej úrovni. Pritom sú v kaž-
dej skupine vied dve možnosti zaradenia: 
vedné odbory s medzinárodnou väzbou sa 
hodnotia v kategórií A, v kategórií B sú 
vedné odbory s regionálnym charakterom 
a s výsledkami publikovanými v domácich 
časopisoch. Kritéria na udeľovanie čest-
ných DrSc. sú tie isté ako na udeľovanie 
riadnych vedeckých hodností.

V tabuľke sú uvedené celkové počty 
udelených hodností DrSc. v jednotlivých 
odboroch od roku 1994 doteraz. Jasne z nej 
vidno, že zvýšením náročnosti pomocou no-
velizácie orientačných kritérií v roku 1997 
nedošlo k poklesu počtu obhajovaných DDP, 
trendy zostali porovnateľné s minulosťou, ba 
v niektorých odboroch došlo k nárastu počtu 
obhajob. 

Plénum SKVH je preto presvedčené 
o správnosti trendu nasmerovaného v ro-
ku 1997 k ďalšiemu zvyšovaniu kvality 
obhajovaných DDP, lebo v dnešnom svete 
s elektronickým prístupom do súkromia ve-
deckého portfólia ktoréhokoľvek výskum-
níka nie je možné ísť (v záujme Slovenska 
ako takého) treťou cestou s akcentom na 
špecifi kum daného odboru „nespravodlivo 
hodnoteného v medzinárodnom kontexte“. 
Hodnosť DrSc. v dnešnej podobe je 
zákonom priznávaná najvyššia vedecká 
kvalifi kácia tvorivých pracovníkov ve-
deckej a výskumnej sféry, ktorá v rámci 
odboru, ako aj v rámci štátnej sféry je 
kodifi kovaným indikátorom profesio-
nálnej výkonnosti a kvality jej nositeľa. 

BRANISLAV LICHARDUS Z pracovnej schôdze Učenej spoločnosti SAV

A K O  Ď A L E J  S  „ V E Ľ K Ý M I  D O K T O R Á T M I “

Celkové počty udelených vedeckých hodností v rokoch 1994 – 2004. Predpokladá sa, že impakt 
v roku 1997 prijatých a dodnes platných kritérií  posudzovania DDP sa mohol začať prejavovať najskôr 

od roku 1998 (zdroj informácií Ing. V. Tanzerová, vedúca sekretariátu SKVH, MŠ SR).

pokračovanie na nasledujucej strane V

aktuálna téma
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Prof. RNDr. V. Bužek, DrSc.: 
Základná otázka, ktorú by sme si v našej diskusii mali zodpovedať, znie asi takto: „K čomu 

kvalifi kuje hodnosť DrSc.?“ Odpoveď je veľmi jednoduchá – v súčasnej štruktúre riadenia ve-
deckého výskumu je hodnosť DrSc. de facto na nič. Získaním PhD. mladý vedec demonštruje, 
že ukončil najvyšší stupeň vzdelávania a že je schopný samostatne riešiť vedecké  úlohy. Hod-
nosť PhD. otvára dvere do sveta vedy a umožňuje naštartovať vedeckú kariéru. Kdesi na tejto 
púti sa vedec na Slovensku stretne s dilemou: písať či nepísať doktorskú dizertáciu a obhájiť 
„veľký doktorát“, ktorý, zdá sa, je skôr vecou tradície a folklóru ako racionálnou nutnosťou. 
Jediným reálnym dôsledkom získania hodnosti DrSc. je – získanie hodnosti DrSc. Zákon ani 
prax takúto hodnosť pri vedeckom výskume (medzinárodnej úrovne) nevyžaduje. V praxi hod-
nosť DrSc. dokonca nie je požadovaná ani pri zaradení do najvyššej platovej triedy a tiež nie je 
nevyhnutnou podmienkou v inauguračnom procese.  

Zopakujem ešte raz: tak ako ju dnes poznáme, je hodnosť DrSc. zbytočná.  A nemuselo by 
to tak byť. Žiaľ existujúce (orientačné?) kritéria na získanie doktora vied sú jasnou zárukou toho, 
že hodnosť DrSc. nepomáha selektovať kvalitu vo vedeckej komunite. Ďalšia diskusia by mala 
smerovať k tomu, aby bola hodnosť DrSc. jasným vyjadrením a ocenením výnimočnej odbornej/
vedeckej kvalifi kácie jej nositeľa, ktorý by tým, že hodnosť má, mohol mať isté práva v systéme 
vedeckého výskumu, ktoré by nositelia hodnosti PhD. nemali. Súčasne by mala byť otvorená dis-
kusia o zásadnom prehodnotení (sprísnení) kritérií získania hodnosti DrSc.

RNDr. O. Erdelská, DrSc.:
Navrhla, aby  sa v rámci kritérií Slovenskej komisie pre udeľovanie vedeckých hodností 

uchádzači o titul DrSc. zaradení v skupine Prírodné vedy B hodnotili podľa kritérií pre Geovedy B. 
Požiadavky kladené na špičkových predstaviteľov vedných disciplín patriacich do týchto skupín 
by mali byť vzhľadom na podobné zameranie a hodnotenie práce rovnaké. V oblasti prírodných 
vied ide o také disciplíny ako geobotanika, ekológia, fytogeografi a a taxonómia.

Prof. RNDr. F. Hindák, DrSc.: 
Tlmočil závery z posledných rokovaní Vedeckého kolégia pre biologicko-ekologické vedy 

SAV, ktorého je predsedom, na problematiku scientometrických kritérií pre ekologické disciplí-
ny na získanie hodnosti DrSc. Poukázal na špecifi cký charakter ekologických prác, ktoré pred-
pokladajú až niekoľkoročný výskum v teréne. Svojou povahou by patrili skôr medzi geovedy 
ako do skupiny prírodovedných experimentálnych disciplín. Preto by ekológovia, uchádzajúci 
sa o DrSc., uvítali, keby mohli byť posudzovaní rovnakými kritériami ako napr. geofyzici a 
geológovia, t.j. pracovníci zaradení medzi tzv. technické vedy.

Ďalším špecifi kom biologicko-ekologických disciplín sú monografi cké a knižné publikácie, 
ktoré by sa mali hodnotiť výraznejšie. Takisto citácie v hodnotných domácich a svetových kniž-
ných publikáciách by mali mať rovnakú scientometrickú váhu ako citácie SCI. Pre tieto vedné 
disciplíny by sa mali zohľadňovať citácie SCI Expanded.

Ak Slovenská komisia pre udeľovanie vedeckých hodností nezohľadní tieto požiadavky 
ekológov, hrozí nebezpečenstvo, že z týchto vedných odborov sa vek uchádzačov o hodnosť 
DrSc. posunie až takmer do ich penzijného času. Ekologické ústavy nebudú tak mať možnosť 
nominovať garantov na doktorandské štúdium v ich ústave.

RNDr. R. Kvetňanský, DrSc.:
Pozastavil sa nad nízkym počtom karentovaných publikácií a citovanosti, ktoré požaduje 

SKVH pre udelenie DrSc. Tento počet by bolo treba zvýšiť, aby sa zvýšila úroveň hodnosti 
DrSc., ktoré sa stále častejšie udeľujú aj zahraničným pracovníkom (hlavne z ČR). Pri súčasnej 
dostupnosti publikácií „on line” cez internet nie je totiž problém dosiahnuť na dobrú prácu 20 
– 30 citácií ročne. Na našom pracovisku (Ústav experimentálnej endokrinológie SAV – pozn. 
red.) niekoľko pracovníkov dosahuje citovanosť 100 – 250 odkazov ročne. Pravidelne citované 
sú už aj práce mladých doktorandov.

Navrhol preto sprísniť kritériá, a tak zvýšiť aj hodnotu našej najvyššej vedeckej hodnosti. 
Nie každý pracovník musí hodnosť DrSc. dosiahnuť. Nech ju dostanú iba tí, ktorí plne spĺňajú 
požiadavku „vyhranená, medzinárodne uznávaná vedecká osobnosť”.

MUDr. L. Macho, DrSc.:
V súčasnosti medzinárodná vedecká komunita zo všeobecne prístupných publikačných a ci-

tačných databáz môže pohodlne získať informácie o osobnostiach, ktorým sa udeľuje DrSc., a 
nízka publikačná aktivita v medzinárodne uznávaných časopisoch, ako aj slabý ohlas by mohli 
významne znížiť uznávanie tejto vedeckej hodnosti.

Informoval, že hodnotiace inštitúcie v zahraničí (napr. USA) používajú na zostavovanie 
poradia na posúdenie vedeckej aktivity univerzít a osobností počet citácií na počet publikácií za 
širšie obdobie. Tento podiel sa pre prvých sto univerzít napr. v USA pohybuje od 20,00 do 6,44, 
ale u nás požadované kritériá majú hodnotu len 2,00, čo nie je veľa. 

Dr. Pázman, DrSc.: 
Pre matematiku by navrhoval, aby každá podaná práca bola posúdená kolektívom všet-

kých predsedov doktorských komisií za matematiku (pod vedením zástupcu matematiky 
v Slovenskej komisii pre udeľovanie vedeckých hodností) a aby SKVH plne dôverovala 
profesionálnej zodpovednosti doporučení takého grémia.

J E  H O D N O S Ť  D r S c .  Z B Y T O Č N Á ?
(Z diskusie na pracovnej schôdzi UčS SAV)

VOkrem intelektuálnej satisfakcie by 
mala byť hodnosť DrSc. jedným zo zá-
kladných kľúčov pri výbere vhodných 
kandidátov do riadiacich pozícii tímov 
tvorivých a/alebo pedagogických pracov-
níkov, prípadne špičkových manažérov 
akademickej, univerzitnej či výskumno-
-prevádzkovej sféry.

V nasledujúcej diskusií odznelo sedem 
príspevkov. (Časť z nich uvádzame v tomto 
čísle na inom mieste).

Na diskusiu reagoval doc. Klimeš: 
O kvalite hodnosti, spôsoboch udeľo-

vania, o názve najvyššej vedeckej hodnosti, 
o istej diferenciácii pohľadov na plnenie 
orientačných kritérií možno v širokej profe-
sijnej obci otvorene diskutovať a prichádzať 
s podnetmi na ich zlepšovanie s tým, že sa 
spoločne vyhneme neprimeraným vyhlá-
seniam o príliš vysokých či príliš nízkych 
scientometrických nárokoch, o likvidácii 
garantov vedných odborov či odborov vyso-
koškolského štúdia, ako aj o potrebe široko-
plošnej nivelizácie vedeckých pracovníkov 
preceňovaním významu titulu PhD. či artefi -
ciálnym vytváraním potreby super doktorov 
vied, ktorí by 5 – 10 ráz prevyšovali súčasné 
scientometrické požiadavky.

Plénum SKVH preto zastáva rezervo-
vanú pozíciu k radikálnym zmenám inšti-
tútu a procesu udeľovania hodnosti DrSc. 
Uprednostňuje stratégiu postupných krokov 
zameraných na udržanie kompetitívneho 
prostredia pre uchádzačov o túto vedeckú 
hodnosť a trvalého zvyšovania náročnosti na 
kvalitu vedeckej práce uchádzačov, ako aj na 
kvalitu práce obhajobných komisií pre tituly 
DrSc., lebo práve tie sú v prvom kole spo-
luzodpovedné za smerovanie a osud vedy na 
Slovensku. O správnosti našej cesty najlepšie 
vypovedajú stúpajúce počty obhajob nielen 
zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Predseda UčS SAV na záver poďakoval 
docentovi Klimešovi za starostlivo pripra-
venú informáciu a diskutérom za podnety 
k ďalšej činnosti SKVH, s ktorými sa isto 
bude zaoberať. Diskusia vyznela vcelku 
v prospech zachovania vedeckej hodnosti 
DrSc. a potvrdila, že je možné uvažovať aj 
o istej modifi kácii kvantitatívneho aspektu 
scientometrických kritérií rešpektujúc isté 
osobitosti rôznych vedných odborov, ale nie 
smerom nadol, skôr nahor, aby primeranejšie 
odrážali postupné zvyšovanie úrovne vedec-
kej práce u nás. Pomaly stúpajúce počty ob-
hajovaných doktorských dizertácií prakticky 
vo všetkých odboroch v priebehu posledných 
10 rokov dávajú tomu za pravdu. Samo-
zrejme, nemalo by sa to však robiť arbitrárne, 
ale treba sa oprieť aj o zahraničné skúsenosti. 
Dosiahnutie hodnosti DrSc. by potom mohlo 
byť ešte výraznejším znakom nielen domá-
ceho, ale aj medzinárodného uznania kvality 
vedeckej práce. Ide nám predovšetkým o rast 
úrovne vedy na Slovensku a tak o posilňovanie 
jej medzinárodného postavenia, k čomu má 
SKVH v demokratickom prostredí väčšiu 
možnosť prispievať ako v minulosti.

Po prestávke nasledovalo prvé zasadnutie 
Diskusného klubu UčS SAV za účasti širšej 
odbornej verejnosti. 

(Autor je predsedom Učenej spoločnosti SAV) 
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V
Napriek veľkým pokrokom v poznaní 

molekulovej podstaty nádorovej choroby 
mortalita na toto ochorenie nielen že ne-
klesá, ale mierne stúpa. To je trend v celom 
vyspelom svete a tak isto aj u nás. Je to 
hlavne v dôsledku stále sa zvyšujúceho 
priemerného veku, ktorého sa dožívame, a je 
to rozdielne od mortality na srdcovocievne 
ochorenia, kde sa vďaka technickému po-
kroku darí úmrtnosť znižovať. Nepriaznivý 
vývoj v úmrtnosti na onkologické choroby 
vyplýva z príčin vzniku nádorovej choroby, 
ktorou je nahromadenie mutácií a epigene-
tických zmien v génoch buniek ľudského 
tela. Keďže žijeme dlhšie, je stále viac času 
na to, aby sa poruchy v našich génoch aku-
mulovali.

Rakovina je choroba génov. Nekontro-
lované delenie buniek je spôsobené zme-
nami v génoch, ktoré kontrolujú bunkový 
cyklus a rast buniek v tele. Ide o poškode-
nie nádorových supresorových génov, bun-
kových onkogénov a génov DNA opravy. 
Keďže proces vzniku klinicky zistiteľného 
nádoru od prvého vzniku nádorovej bunky 
je dlhodobý, multifaktoriálný proces, ktorý 
je v prvých fázach reverzibilný, možno brá-
niť vzniku nádorov primárnou prevenciou.  

Primárna prevencia znamená žiť 
zdravým životným štýlom. Pod zdravým 
životným štýlom rozumieme konzumáciu 
zdravej, pestrej stravy, udržovanie telesnej 
váhy fyzickou aktivitou a cvičením, nijaké 
cigarety, obmedzenú konzumáciu alkoho-
lických nápojov, ochranu pred intenzívnym 
opaľovaním. Pravidelné lekárske kontroly 
a samovyšetrovanie pomôžu včas zachytiť 
vznikajúci nádor ešte v liečiteľnej forme. 
Zdravý životný štýl nielen znižuje riziko 
vzniku nádoru, ale aj redukuje pravdepo-
dobnosť vzniku infarktu srdca, cukrovky 
a ďalších chorôb súčasnej civilizácie, aký-
mi sú vysoký krvný tlak či osteoporóza. 
Tieto opatrenia môžu predchádzať vzniku 
nádorovej choroby alebo znížiť riziko jej 
vzniku u všetkých ľudí, vrátane tých, ktorí 
sú dedične predisponovaní na túto chorobu. 
Ak mutácia nastane v dôležitých génoch 
zárodočných buniek (v nádorových supre-
sorových génoch, v onkogénoch, v génoch 
DNA opravy) môže táto genetická porucha 
spôsobiť dedičnú predispozíciu – zvýšenú 
vnímavosť na vznik určitého typu nádoru. 
Takáto mutácia sa prenáša z rodičov na 
deti v závislosti od druhu génu, ktorý je 
poškodený. Mutácia génu, vedúca k pre-
dispozícii na určitý typ nádoru, sa nachádza 
v zárodočných bunkách, z ktorých vzniká 
celý organizmus. Preto sa táto mutácia 
vyskytuje v DNA vo všetkých bunkách 
tela. Keď chceme zistiť, či taká mutácia 

v tele existuje, stačí odobrať akúkoľvek 
bunku. Najjednoduchšie je odobrať krv 
a podrobiť ju analýze DNA z lymfocytov 
ako ľahko dostupného materiálu. Tieto 
detekcie sa robia aj v Ústave experimentálnej 
onkológie SAV pre členov rodín, u ktorých 
sa vyskytujú častejšie nádory. Má to veľký 
význam, lebo sa tak dá zistiť jedinec, ktorý 
je v nebezpečí vzniku nádoru ešte v do-
be bez klinických príznakov, čo je často 
možné riešiť preventívnym chirurgickým 
zákrokom. Okrem toho sa zistia v takejto 
rodine potomci, ktorí genetickú zmenu nez-
dedili a sú teda bez nebezpečenstva vzniku 
daného typu nádoru. Primárna prevencia 
má veľký význam. V krajinách, kde sa darí 
osvetou a zákazmi znižovať počet fajčiarov, 
sa pozoruje znižovanie úmrtnosti na nádory 
pľúc, ktoré sú najčastejšie sa vyskytujúcim 
typom nádorov u mužov. Je totiž známe, že 
fajčenie tabakových produktov je zodpo-
vedné za úmrtnosť viac ako jednej tretiny 
všetkých onkologických pacientov. Keďže 
akumulácií genetickým zmien hlavne v 
dôsledku starnutia sa nedá stopercentne 
zabrániť, je potrebné sa naučiť nádory opa-
kovane liečiť. 

Liečba onkologických pacientov je 
komplexná, t.j. spravidla sa skladá z chi-
rurgického zákroku, rádioterapie a rôznych 
druhov chemoterapie. Poznanie molekulo-
vých mechanizmov, ktoré sa odohrávajú 
v nádorových bunkách pri ich raste, vedie 
k zavádzaniu terapie, ktorá je nasmerovaná 
na blokáciu zmenených signalizačných 

rastových dráh v nádorových bunkách. Je 
to príčinná terapia a musí byť šitá na mieru 
daného nádoru, ale aj na jednotlivého 
pacienta. To je náplň molekulovej onko-
lógie, ktorá sa prudko rozvíja v dôsledku 
poznania genómu človeka. 

Molekulovo nasmerovaný prístup k te-
rapii je nádejou na zlepšenie nepriaznivého 
vývoja úmrtnosti na nádorové ochorenie. 
K tomu sa pridávajú nové typy liečby, 
akými sú génova terapia, imunoterapia a 
využitie kmeňových buniek na terapiu (re-
generačná medicína). Keďže príčiny, ktoré 
nádory spôsobujú, sú len čiastočne odstrá-
niteľné, problém vzniku nádorov u ľudí 
tu bude, lebo budeme starnúť, ľudia budú 
žiť v prostredí, ktoré dovolí akumuláciu 
genetických a epigenetických zmien génov, 
a teda aj vzniku nádorov. 

Všetky pokroky v liečbe nádorového 
ochorenia vedú k snahe premeniť onkolo-
gickú chorobu v opakovateľne liečiteľné 
onemocnenie. Je nádej, že poznanie a ob-
jasnenie mechanizmov, akými sa produkty 
génov a regulácie ich produkcie zúčastňujú 
na zmenách, ktoré vedú k neregulovanému 
rastu buniek, povedie k tomuto cieľu, ktorý 
znamená zmenšenie utrpenia onkologic-
kých pacientov.

(Súhrn prednášky doc. Ing. Č. Altanera, 
DrSc., riaditeľa ÚEO SAV, ktorá odznela 
v Diskusnom klube Učenej spoločnosti SAV 
14. 12. 2004)

Prevencia a nové možnosti terapie v onkológii

R A K O V I N A  J E  C H O R O B A  G É N O VČestmír Altaner

Pohľad na pracovisko Ústavu experimentálnej onkológie SAV 
(na snímke RNDr. Andrea Pastoráková). 

Foto Pavol Mikulášek
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Takmer od začiatku bol náš záujem o problematiku sexuálneho 
zdravia sprevádzaný aj sledovaním údajov o užívaní psychoaktív-
nych látok. Na významný vzťah týchto dvoch vzorcov správania, 
resp. na vzájomný vzťah ich rizikovosti sme poukázali už v roku 
1995 (Bianchi a spol., 1995), keď sme u osôb, ktoré sexuálne „de-
butovali“ do 16. roku veku, overili koreláciu vyššieho výskytu via-
cerých parametrov rizikového sexuálneho správania so skúsenos-
ťou s psychoaktívnymi látkami a kladným postojom k ich užívaniu. 
Ďalšia práca (Lukšík a spol., 1998) už vo svojom názve avizovala 
problém interakcie drogových a sexuálnych rizík a konštatovala, že 
v niektorých prípadoch možno hovoriť o synergickej amplifikácii 
rizika, najmä v kombinácii sexuálneho rizikového správania s uží-
vaním alkoholu a marihuany. 

V tomto kontexte sme preto v roku 1997 s veľkým potešením 
uvítali ponuku Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 
uchádzať sa o projekt, ktorý bol zameraný práve na výskum a pre-
venciu zdravotných dôsledkov interakcie drogového a sexuálneho 
rizika. Svetová zdravotnícka organizácia iniciovala tento program 
na základe vyhodnotenia dovtedajších medzinárodných výskum-
ných aktivít, z ktorých väčšina bola úzko zameraná – či už na oblasť 
sexuality alebo drog – s iba minimálnym poznaním o ich interakcii 
na úrovni sociálnych a kultúrnych vzorcov správania. 

V snahe o pokrytie rôznorodých kultúrnych a regionálnych 
kontextov boli súbežne iniciované štyri obdobné projekty v rozlič-
ných kontinentoch, krajinách a subkultúrach – okrem Slovenska to 
bolo v Indii v prostredí prostitútok, v Kostarike vo väzniciach a v 
Zimbabwe medzi sociálne ohrozenými mladými ženami. Po kon-
zultáciách s domácimi expertmi sme sa na Slovensku rozhodli pre 
prostredie armády, ktorým v tej dobe prechádzala takmer polovica 
populácie, a aj z globálneho hľadiska to bola vítaná voľba. Neza-
nedbateľným faktorom voľby krajín bola pre WHO aj dostupnosť 
kvalifikovaného výskumného tímu, spôsobilého pracovať s kom-
binovanou metodológiou (RAR), ktorej overovanie bolo súčasťou 
zadania. Pri podpise kontraktu na výskumnú časť dala WHO v 
prípade úspechu garanciu financovania aj intervenčnej časti, ktorá 
mala následne umožniť vypracovanie a realizáciu zdravotno-pod-
porných programov pre cieľové prostredie.

V roku 1999 sme zrealizovali výskum v piatich vojenských 
posádkach, ktorého výsledky boli publikované monograficky aj 
časopisecky (Bianchi a spol., 2000, Bianchi, Popper, 2000). Okrem 
deskriptívnych údajov o sexualite a konzumácii psychoaktívnych 
látok potvrdili komplikované a významné interakcie zdravotného 
rizika, spôsobené konzumáciou drog a sexuálnymi aktivitami. Uká-
zali viaceré konkrétne vzorce rizikového správania, ktoré súviseli 
najmä s miestnymi demograficko-sociálno-kultúrnymi faktormi. 
Spúšťacími faktormi rizika boli napr. nepomer zastúpenia mužskej 
a ženskej populácie, prítomnosť občanov zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia a tiež izolácia vojakov. Faktormi limitujúcimi riziko 
boli na druhej strane rozdiely v sociálnom statuse medzi vojakmi a 
obyvateľmi, vysoká miera urbanizácie a možnosť pravidelného a 
uspokojivo častého kontaktu s trvalým partnerom. Okrem toho sa 
vynorili niektoré kontexty, ktoré majú rozhodujúci vplyv na zvy-
šovanie rizikovosti sexuálneho správania a ktoré boli prítomné vo 
všetkých vojenských lokalitách. Boli to najmä: 
•  absencia akéhokoľvek intímneho súkromia, ktorá prehlbuje 

celkovú frustráciu a potencuje impulzívne rizikové správanie 
(napr. aj pri telesnej hygiene), 

•   technické znemožnenie udržiavania intímneho vzťahu,
•   manifestne homofóbne prostredie,
•  ritualizovaná podpora fajčenia a ritualizácia konzumácie alkoholu,
•  panicky-reštriktívne postoje oficiálnych predstaviteľov armády 

voči ilegálnym drogám,

•  nedostatočná dostupnosť prezervatívov.
Na základe týchto zistení experti a velitelia ozbrojených síl SR pod 

supervíziou Kabinetu výskumu sociálnej a biologickej komunikácie 
SAV vypracovali v roku 2001 Stratégiu drogového a sexuálneho zdra-
via, ktorú po dopracovaní prijal 29. októbra 2003 minister obrany Juraj 
Liška. Stratégia obsahuje:
1.  Schválenie vydania vzdelávacích a podporných materiálov, ktoré 

umožnia prekonať „mlčanie“ týkajúce sa sexuálneho zdravia.
2.  Zaujatie postoja funkcionárov ministerstva obrany a Generál-

neho štábu ozbrojených síl SR ku kľúčovým otázkam proble-
matiky drog a sexuality v ozbrojených silách SR – zásadné 
odmietnutie tolerancie alkoholu a fajčenia a aktívna podpora 
sexuálnemu zdraviu. Zviditeľnenie postojov ozbrojených síl SR 
k uvedeným otázkam.

3.  Systémové opatrenia a ich realizácia bude rozvíjaná v nasledujúcich 
oblastiach:

•  v podpore intímneho a súkromného priestoru pre vojakov 
v ozbrojených silách SR,

•  v direktívnom eliminovaní alkoholu vo vojenskom prostredí,
•  vo využívaní poradenských služieb,
•  v aktivitách zameraných na posilnenie pozitívnych skúseností 

občanov SR s vojakmi povinnej služby a vojenským prostredím.
Aktivity na realizáciu Stratégie sa potešiteľne začali už pred ofi-

ciálnym podpisom, keďže harmonizovali so zdravotnou politikou 
Ministerstva obrany SR. Bolo to najmä vytvorenie tréningového 
manuálu a tréningy tzv. multiplikátorov (trénerov), t. j. vojakov-
-profesionálov, ktorí získané know-how v oblasti sexuality, drog, 
sociálnych zručností a trénerskej kompetencie odovzdávajú kaská-
dovito ďalším profesionálom v ozbrojených silách. 

Na podporu implementácie Stratégie bola v závere projektu 
vytvorená príručka pre veliteľov ALKOHOL – DROGY – SEXUA-
LITA (Bianchi, Popper, Lukšík a spol., 2004), ktorá je určená pre 
všetkých veliteľov ozbrojených síl. S jej pomocou môžu s vojakmi 
samostatne realizovať drobné interaktívne zamestnania, smerujúce 
k podpore drogového a sexuálneho zdravia.

Na záver projektu bola v tomto roku spustená podporná kam-
paň, ktorá spočíva v distribúcii 3000 samolepiek a 1000 uterákov 
v ozbrojených silách SR. Tieto predmety nesú logo celej Stratégie, 
ktoré tvorí pozitívne posolstvo zdravia a partnerstva. 

Čo bolo na celom projekte, ktorého trvanie od počiatočnej 
myšlienky až podnes presiahlo 7 rokov, najpozitívnejšie? Okrem 
uznania zo strany WHO, prejaveného aj v podobe pozvania do ďalšej 
spolupráce pri metodologickej príprave a metaanalytickej syntéze 
obdobných projektov, uskutočnených neskôr v 8 krajinách na 4 
kontinentoch, bola to najmä výzva, ktorú projekt so sebou niesol od 
počiatku. Táto výzva bola v dvoch rovinách: (1) v poznaní negatív-
nych interakcií sexu a drog – teda osobitostí problematiky sexuálneho 
zdravia v špeciálnom prostredí ozbrojených síl a (2) v preniknutí do 
uzatvoreného sveta ozbrojených síl a vytvorení vzácnych krehkých 
väzieb – pozitívnych interakcií – s oduševnenými pracovníkmi v 
rezorte obrany, bez ktorých by výskum, stratégia a jej implementácia 
boli nemysliteľné. Preto vďaka patrí v prvom rade im – a to aj napriek 
tomu, že niektorí z nich už medzitým rezort MO SR opustili. (A to, 
že takáto pre vedca neobvyklá práca sa potom stane predmetom novi-
nárskeho hyenizmu – ako sa nedávno stalo vďaka kariérychtivosti v 
jednom nemenovanom denníku – síce zabolí, ale neodradí.) Budeme 
radi, ak aj v budúcnosti nájdeme možnosti vedecky skúmať aktuálne 
spoločenské problémy a časť energie venovať aj ich riešeniu.

Za tím venujúci sa problematike sexuálneho zdravia:
GABRIEL BIANCHI, 
Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV

„ O Z B R O J E N Ý  S E X “  alebo
Príbeh o interakciách –- tých zlých aj tých dobrých

Keď sme pred dvanástimi rokmi začínali v Kabinete výskumu sociálnej a biologickej 
komunikácie s prvým prieskumom sexuálneho správania sa mladých ľudí na Slovensku, 
netušili sme, že nás táto práca zamestná na dlhé obdobie a netušili sme ani to, aké kompliko-
vané a náročné bude prechádzať tunelom „z temna na svetlo“. Naše výskumné zameranie sa 
postupom poznania a skúsenosti prirodzene modifikovalo, prechádzajúc od záujmu o kvan-
titatívne parametre sexuálneho správania, cez  jeho rizikovosť, kultúrne a sociálne kontexty, 
prepojenie sexuálneho rizika s problematikou rodovosti, diskurzívny prístup k sexualite až 
po podporu sexuálneho zdravia, sexuálnu výchovu a občianske dimenzie sexuality. 

veda a spoločnosť
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Ján Steinhübel:
NITRIANSKE KNIEŽATSTVO

Počiatky stredovekého Slovenska

Autor sa vo svojej monografii venuje dejinám pribinovského, veľkomoravského a arpádov-
ského Nitrianska a jeho starým koreňom, ktoré siahajú až do čias starých Germánov a prvých 
Slovanov. Nitrianske kniežatstvo chápe ako rovnocenné ostatným slovanským kniežatstvám, 
ktoré už v 7. storočí zapĺňali široký priestor medzi Franskou, Avarskou a Byzantskou ríšou. Po 
páde Avarskej ríše sa Nitriansko mohlo tešiť z krátko trvajúcej (805 – 833) nezávislosti, ktorá sa 
skončila vyhnaním kniežaťa Pribinu z Nitry. Nitriansko si vo Veľkej Morave a vo včasnoarpá-
dovskom Uhorsku udržalo postavenie údelného kniežatstva. Autor rekonštruuje udalosti, osudy 
jednotlivých kniežat, históriu a územný rozsah kniežatstva. Pri hľadaní odpovede na mnohé 
nezodpovedané otázky pracuje s veľkým množstvom písomných prameňov a s rozsiahlou 
historickou a archeologickou literatúrou. Nitrianske kniežatstvo je monografia základného 
významu, ktorá čitateľovi odkrýva národné, územné a historické základy stredovekého a v ko-
nečnom dôsledku i dnešného Slovenska.

(Viaz., 576 strán, ilustrované, vyšlo v koedícii s Vydavateľstvom RAK)

Elena Várossová:
FILOZOFIA VO SVETE 
– SVET FILOZOFIE U NÁS 

Popredná slovenská filozofka E. Várossová sa vo svojej knihe pokúsila vystopovať súvis-
losť medzi slovenským myslením a európskou filozofiou. Prostredníctvom tejto témy vypovedá 
o tom, ako sa jej javili podmienky práce filozofa u nás. Vypovedá o okolnostiach, z ktorých 
a v ktorých sa formoval jej filozofický záujem. Odkazuje na akýsi stredoeurópsky údel, t.j. na 
oddelenosť toho, čo sa deje „doma“, od toho, čo sa deje vo „svete“. Autorkinou snahou bolo 
vždy túto oddelenosť prekonávať a nerezignovať na sokratovské poslanie filozofie starať sa 
o veci človeka, nabádať na ostražitosť pri výbere prostriedkov uskutočňovania cieľov a nepod-
liehať vábeniu splošteného životného utilitarizmu, pohodlia a nesvedomia. Čitateľ sa presvedčí, 
že za výberom historických tém sa skrýva silný záujem o súčasnosť, že dejiny reprezentované 
mysliteľmi sú šiframi Várossovej vášne byť filozofkou a nebyť ľahostajnou.

(Brož., 284 strán)

Ján Bodnár:
NA HRANICIACH FILOZOFIE A VEDY 

Práca nášho popredného filozofa doc. PhDr. Jána Bodnára, DrSc. (nar. 1924, Hnúšťa-Likier) 
sa zaoberá problematikou vzájomných vzťahov medzi filozofiou a vedou, utváraných v prie-
behu 20. storočia. Na vybraných témach skúma pútavý a neraz dramatický dialóg, poznačený 
spormi o „kompetenciu“, o „demarkačnú čiaru“. Práve tento dialóg rozhodujúcim spôsobom 
vplýva aj na rozvoj filozofie tohto obdobia, aj na formovanie nových teoreticko-metodologic-
kých koncepcií modernej vedy. Hlavnú pozornosť autor venoval prieskumu troch fundamentál-
nych ideí, ktoré mali dominantný vplyv na formovanie prírodnej filozofie 20. storočia: je to idea 
redukcionizmu, interakcionalizmu a organicizmu. Práca skúma ich širší filozofický (metafyzic-
ký) kontext a ich možný vplyv na ďalší rozvoj filozofického a teoreticko-vedného bádania. 

(Brož., 222 strán)

Z  K N Í H  V E D Y ,  V Y D A V A T E Ľ S T V A  S A V
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VNičivá víchrica, ktorá sa prehnala 19. 
novembra 2004 nad Tatrami, bolestivo 
zasiahla celé Slovensko. Aj prof. Ing. Mi-
roslav Stolina, DrSc., Dr.h.c., významná 
osobnosť slovenského lesníctva, ťažko 
prežíval túto nečakanú prírodnú pohromu. 
Pri poslednom stretnutí 25. novembra 
m.r. v Nitre na zasadnutí ÚV Slovenskej 
spoločnosti pre vedy poľnohospodárske, 
lesnícke, potravinárske a veterinárske 
pri SAV nám prečítal list adresovaný 
ministrom pôdohospodárstva a životného 
prostredia, v ktorom ponúkal na pomoc 
svoje profesionálne celoživotné skúsenosti. 
Žiaľ, jeho choré srdce nevydržalo psychic-
kú záťaž a už 28. novembra 2004 navždy 
dotĺklo. Druhý decembrový deň sa prišla 
s ním do Zvolena rozlúčiť celá lesnícka 
obec. Vzdala mu úctu i poďakovanie za 
jeho neobyčajne bohatú vedeckú a pedago-
gickú činnosť na poli ochrany lesa. 
V januári 2003 Spoločnosť usporiadala 
medzinárodnú konferenciu, venovanú jeho 
80. narodeninám. Bola to dôstojná pocta 
jeho celoživotnému dielu. Tohto roku by sa 
bol 13. januára dožil 82 rokov. 

Rodák zo Sobraniec, syn učiteľských 
rodičov, prežil detstvo a študentské roky 
v Levoči, kde absolvoval gymnázium 
(1942). Vysokoškolské štúdium ukon-
čil na Lesníckej fakulte ČVUT v Prahe 
(1949). Po ňom nastúpil do štátnych 

lesov a majetkov (Lesný závod Zvolen, 
neskoršie Správa lesného hospodárstva 
v Žarnovici a Krajská správa lesov v Ban-
skej Bystrici), od roku 1953 pracoval 
v Lesoprojekte vo Zvolene. Vytvoril 
celoštátnu koncepciu ochrany pre hos-
podársko-úpravnícke plánovanie lesa. So 
spolupracovníkmi urobil podrobný ochra-
nársky prieskum na ploche 1 200 000 
ha. V roku 1960 nastúpil na Lesnícku 
fakultu VŠLD vo Zvolene, kde sa neskôr 
habilitoval. V roku 1969 bol menovaný 
mimoriadnym profesorom a stal sa vedú-
cim katedry ochrany lesa a poľovníctva, 
ktorú viedol až do odchodu do penzie 
(1990). V roku 1980 obhájil DrSc. a bol  
menovaný riadnym profesorom. Úzko 
spolupracoval s lesníckymi fakultami 
v Čechách a Poľsku. Založil novú mo-
dernú koncepciu náuky o ochrane lesa, 
ktorú prijali aj v zahraničí. Bol riešiteľom 
a koordinátorom výskumu teoretických 
základov ochrany lesov v bývalej ČSSR. 
V rokoch 1990 až 1994 pracoval – už ako 
penzista – na Lesníckej fakulte Vysokej 
školy zemědělskej v Prahe, na ktorej 
obnovil činnosť bývalej katedry ochrany 
lesov a vypracoval novú koncepciu vý-
učby predmetov. Bol hlavným koordiná-
torom výskumného programu fakulty pre 
ochranu lesov a členom poradného zboru 
ministra pôdohospodárstva a životného 
prostredia ČR pre oblasť výskumu, za-
sadal aj v komisiách pre KDP a DDP vo 
vedných odboroch ochrana lesa a ochrana 
a tvorba životného prostredia. Podieľal sa 
na tvorbe lesníckeho náučného slovníka 
(1994-95), vypracoval tiež scenár výuč-
bového filmu „Ochrana lesa“ pre zvolen-
skú lesnícku fakultu a v nemeckom znení 
aj pre lesnícku fakultu v Zürichu.

Profesor Stolina bol dlhoročným pe-
dagógom a funkcionárom lesníckej fakulty 
vo Zvolene. Študentov si získaval svojím 
širokým odborným rozhľadom a vysokou 
úrovňou prednášok. Bezprostredný kontakt 
nadväzoval s poslucháčmi najmä na terén-
nych cvičeniach a exkurziách, na ktorých 
vedel vzbudiť u mladých adeptov lesníckej 
vedy záujem o ich budúce povolanie. Bol 
presvedčený, že ak je prednáška dobre 
pripravená, didakticky správne rozvrhnutá, 
podávaná živým zaujímavým spôsobom 
a doplnená vhodnými príkladmi, dokáže 
poslucháčov správne motivovať.

Pán prof. Stolina nebol len vynika-
júcim pedagógom, ale aj vedcom. Bol 

publikačne neobyčajne činný. Jeho práce 
vzbudzovali veľký záujem nielen u nás, 
ale aj v zahraničí. Za celoživotnú prácu 
pri rôznych živých jubileách ho poctili 
najvyššími vyznamenaniami tak materská 
Alma mater vo Zvolene, ako aj zahraničné 
univerzity a vedecké inštitúcie. Vysoké 
ocenenie dostal aj od TANAP-u za zásluhy 
o rozvoj Vysokých Tatier. Levoča mu 
udelila titul „Čestný občan mesta“. Prof. 
Stolina bol popredným funkcionárom 
viacerých vedeckých spoločností, redakč-
ných a vedeckých rád či kolégií.

Začiatkom 80. rokov minulého storo-
čia sa Predsedníctvo SAV začalo zaoberať 
zámerom vytvoriť vedecké pracovisko pre 
základný výskum lesných ekosystémov. 
Už v roku 1982 vznikla pobočka Centra 
biologicko-ekologických vied SAV pre 
výskum lesných ekosystémov vo Zvolene. 
Prof. Stolina sa aktívne zúčastnil na for-
movaní tohto pracoviska. V roku 1985 na 
pozvanie riaditeľa Centra biologicko-eko-
logických vied SAV akademika Weisman-
na nastúpil na čiastkový pracovný úväzok 
do služieb novovznikajúceho Ústavu 
ekológie lesa SAV. Podieľal sa na jeho 
odborno-vedeckej profilácii a vypracoval 
niekoľko alternatív výskumnej orientá-
cie, ktoré sa stali podkladom pre budúcu 
vedecko-výskumnú činnosť tohto ústavu 
ako vrcholného vedeckého lesníckeho pra-
coviska. V roku 1990 ukončil prácu v ÚEL 
SAV a odišiel do dôchodku. Predsedníctvo 
SAV a vedenie ústavu mu za jeho prácu 
vyslovilo poďakovanie.

My, ktorí sme mu boli najbližší, pociťu-
jeme v odchode prof. Miroslava Stolinu ob-
rovskú stratu. Bol nielen skvelým vedcom 
a pedagógom, ale predovšetkým dobrým 
človekom a priateľom nás mladších. Jeho 
meno ostane zapísané zlatými písmenami 
v slovenskej lesníckej vede. Súčasné pro-
blémy vo Vysokých Tatrách by naliehavo 
potrebovali jeho pomoc a rady. Žiaľ, odišiel 
navždy. Zanechal však po sebe obsiahly ve-
decký materiál, ktorý iste poslúži pri riešení 
tejto prírodnej katastrofy. 

Milý pán profesor, veríme, že Tvoje 
slová, ktoré si nám adresoval pri poslednom 
stretnutí, aby pri riešení problémov Vyso-
kých Tatier boli predovšetkým odborníci, 
sa stanú skutočnosťou.

(Autor je pracovníkom Ústavu krajinnej 
ekológie SAV)

S P O M I E N K A  
N A  P R O F .  M I R O S L A V A  S T O L I N U  

ANTON JANITOR

Prof. Miroslav Stolina

(1923 - 2004)

osobnosti



14
2/2005

15
2/2005

OCENENIA PRE VEDECKÚ 
A ODBORNÚ LITERATÚRU

Literárny fond (Štúrova ul. 14, 815 40 
Bratislava 1) v súlade so svojím poslaním 
vytvárať vhodné podmienky na vznik vedec-
kých a odborných literárnych diel a oceňovať 
významné výsledky tvorivej činnosti v tejto 
oblasti, zriadil Cenu za vedeckú a odbornú 
literatúru.

Cenu udeľuje výbor Sekcie pre vedeckú 
a odbornú literatúru a počítačové programy 
LF. Do úvahy na ocenenie prichádzajú diela, 
ktoré vyšli v uplynulom kalendárnom roku 
(s vročením 2004) v prvom vydaní, pričom 
rozhodujúci je údaj v tiráži. Z hodnotenia 
sú vylúčené vysokoškolské skriptá, učeb-
nice pre základné a stredné školy, zborníky 
z konferencií, súbory prejavov a memoáro-
vá literatúra.

Návrhy na cenu môžu predkladať aj 
jednotlivci.

Cena sa udeľuje každoročne v štyroch 
kategóriách (spoločenské vedy; biologické 
a lekárske vedy; prírodné a technické vedy; 
encyklopedická a slovníková literatúra). 
Autor oceneného diela dostane diplom a 
s cenou je spojená aj peňažná odmena vo 
výške 50 000,- Sk v každej kategórii.

Do hodnotenia budú zaradené iba pí-
somné návrhy, ktoré prišli na výbor sekcie 
do 31. marca t.r. (návrh musí obsahovať 
osobné dáta autora s adresou bydliska 
a uvedením pracoviska, stručnú odbornú 
charakteristiku s označením súťažnej kate-
górie a tri exempláre príslušného vedecké-
ho alebo odborného diela).

Literárny fond zriadil aj Prémiu za ve-
decký ohlas. Prémia je prejavom verejného 
uznania za výrazný vedecký ohlas za pred-
chádzajúce tri kalendárne roky. V súlade so 
štatútom LF ju na návrh poroty udeľuje vý-
bor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru 
a počítačové programy v troch kategóriách 
(spoločenské vedy; prírodné a lekárske 
vedy; technické vedy a geovedy). V každej 
kategórii traja najlepší dostanú diplomy 
a peňažné odmeny. Prémiu možno autorovi, 
občanovi SR, udeliť raz za tri roky.

Do hodnotenia budú zaradené návr-
hy, ktoré splnia nasledujúce požiadavky: 
prídu na Literárny fond do 31. mája 2005, 
obsahujú údaje o autorovi podľa tlačiva 
(www.litfond.sk, Tlačivá), zoznam publi-
kovaných prác citovaných v rokoch 2002 
– 2004, zoznam citácií na tieto práce (pre-
dovšetkým podľa citačného indexu SCI, 
s vylúčením autocitácií) vo forme výpisu 
z SCI databázy cez Web of Science, ori-
ginály piatich najcitovanejších prác, iné 
formy ohlasu v rokoch 2002 – 2004 (treba 
uviesť aké a doložiť kópiami), prípadne 
podporné stanoviská vedeckých spoločnos-
tí, vedeckej rady a pod. Predkladateľ (môže 
ním byť aj autor) zároveň písomne vyhlási, 
že je mu jasný rozdiel v kvalite SCI citácií 
a akýchkoľvek iných citácií. 

Add.: SPRÁVY SAV, 1/2005

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

Predsedníctvo SAV sa na svojom zasadnutí 
3. 2. 2005 zaoberalo aj otázkou loga SAV. 
Diskutovalo sa o tom, či má SAV i naďalej 
používať súčasné logo, alebo sa vrátiť 
k predchádzajúcemu, t. j. k logu s ratoles-
ťou. V tomto zmysle, s novým dizajnom 
– ako experimentálne – bolo vydané aj 1. 
tohtoročné číslo Správ SAV. 
Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ, 
v zmysle úlohy zo 60. zasadnutia P SAV 
si Vás dovoľujeme požiadať o stanovisko 
k používaniu loga SAV. 
Vaše vyjadrenie očakávame do 28. febru-
ára 2005.

Ďakujeme za spoluprácu.

JUDr. A. ŠTAFFOVÁ, vedúca sekreta-
riátu predsedu SAV

Ing. ŠTEFAN KOHÚT, riaditeľ Výpočtového strediska SAV:

Súhlasím s návratom k logu s „ratolesťou“. Bola však chyba, keď vyšiel časopis Správy 
SAV už s novým logom; aj keď je to formálna záležitosť.

Okrem toho nie je jedno, či sa časopis volá SPRÁVY SAV alebo SPRÁVY SLOVEN-
SKEJ AKADÉMIE VIED!!!

Časopis navrhujem ponechať v pôvodnej grafi ckej forme. Nová farebná verzia je ťažšie 
čitateľná ako pôvodná. Je na farebných podkladoch – nepoužíva biely papier, resp. papier 
(podklad) dofarbuje, čo isto značne zdražuje vydanie, znižuje kontrast písma a má pre čita-
teľa opačný efekt: horšie sa číta. Typ písma v nadpisoch je tiež úzky a nečitateľný. 

Ešte k logu SAV: bolo by dobre porozmýšľať o celkovej zmene dizajnu hlavičiek listov 
a materiálov, štýlu korešpondencie a všetkého, čo sa týka riadenia SAV a jej miesta v spo-
ločnosti, lebo toto logo je veľmi inteligentné.

Nahradenie pôvodného „folklóru“ inteligenciou je veľmi významný čin a nie je to len výme-
na LOGA. Zavedenie nového LOGA bude znamenať farebnú a dizajnovú zmenu celej hlavnej 
stránky WEBSAV. Preto by bolo dobré, aby sa tejto zmeny ujalo až nové vedenie SAV.

Ing. JÁN PRAVDA, DrSc., Geografi cký ústav SAV:

1.  Vítam fakt, že Správy SAV sú farebné – nielen na obálke, ale aj vnútri čísla. Je to na 
úrovni doby. Farebná fotografi a vyjadruje viac než čiernobiela. Lenže aby sa táto kvalita 
citeľnejšie prejavila, v čísle treba viac fotografi í. Fotografi a na 1. strane obálky je jedna z 
najdôležitejších, no táto pôsobí ako neostrá, asi je nadmieru zväčšená. Aj fotografi a na 4. 
strane obálky má tento neduh, aj keď v menšej miere, ale tiež trpí neostrosťou. Ostatné 
fotografi e vnútri čísla sú dobrej kvality.

2.  K písmu: Vonkoncom nie je dobre volené písmo pre nadpis SPRÁVY SAV a všetky 
nadpisy článkov. Ak je základné písmo článkov antikvové (tieňované a pätkové), za 
nadpis sa nehodí písmo groteskové, a ešte k tomu úzke a preriedené (!). Je to dôkaz, že sa 
nerešpektujú typografi cké zásady, ktoré aplikáciou počítačov ostávajú nerešpektované 
(hoci sú výsledkom stáročného vývoja). Kombináciu písma pre texty a nadpisy treba vo-
liť veľmi citlivo. Počítačových písiem je síce veľa, ale nie všetky sú vhodné pre časopisy. 
Vyvíjajú ich nie znalci písma. V danom prípade by bolo lepšie to písmo, ktoré používate 
pre podnadpisy (bold, tieňovaný grotesk, napr. na strane 5 „Krátka informácia...“), ale aj 
ďalšie typy (fonty) písma: len si treba vedieť vybrať!

3.  K podtlači pod textom: Žltá podtlač by mala byť ešte trochu výraznejšia (lebo čierne pís-
mo na žltom podklade je najvýraznejšie, najostrejšie, najčitateľnejšie), ale opatrne treba 
narábať čiernym rastrom („sivá“ podtlač) – ten znižuje čitateľnosť (napr. s. 8 – 9).

4.  Na 2. strane obálky z „tirážnych údajov“ odporúčam vyňať údaje „Na prednej..“. a „Na 
zadnej strane obálky“ a dať ich väčším písmom pod tento odsek.

 Bolo by ešte niekoľko detailov, ale hádam to stačí.

oznamy
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PREROKOVALO:
-  postup pri vypracovaní správy o činnosti Predsedníctva 

SAV vo funkčnom období 2001 – 2005. Štruktúra správy 
bude totožná so správou vypracovanou za prvú polovicu 
funkčného obdobia,

-  menovité sledovanie legislatívnych úloh vlády SR (záko-
nov) podľa programu 38. schôdze NR SR, 

-  informáciu o plnení zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajo-
vaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-  prípravu prezentácie SAV na konferencii k Lisabonskej 
stratégii. Aktívna účasť SAV je v blokoch: 1. Politický blok 
(Š. Luby), 2. Európska dimenzia (V. Bužek), 3. Slovenská 
dimenzia (A. Klas),

-  súčasnú situáciu kreovania komisií VEGA na ďalšie funkčné 
obdobie. Po oboznámení sa so stanoviskom MŠ SR nemeniť 
Štatút VEGA, P SAV zotrvalo na odporúčaní nenominovať 
do VEGA členov P SAV a riaditeľov SAV. Je však na roz-
hodnutí jednotlivcov, aký postoj k nominácii zaujmú. Táto 
informácia sa oznámi ministrovi školstva SR M. Froncovi,

-  návrh postupu pri vykonávaní auditu projektov 6. RP. 
Postup bol modifikovaný oproti predloženému návrhu 
a prijatý s tým, že audit sa začne vykonávať podľa variantu 
a) s možnosťou prechodu po troch mesiacoch na variant b), 

-  návrh spolupráce s Univerzitou Karlovou v Prahe. Spoluprá-
ca zahrňuje koordináciu spoločných krokov vo vzťahu k EÚ 
a ponuku 5 miest dennej formy DŠ v roku 2005 v SAV, 

-  informáciu o výsledkoch prieskumu imidžu SAV realizova-
ného externou marketingovou agentúrou a schválilo modi-
fikovaný návrh stratégie ďalšieho postupu propagácie SAV. 
Posúdi sa vytvorenie odboru PR v rámci Úradu SAV; 

SCHVÁLILO:
-  Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov dok-

torandom dennej formy doktorandského štúdia v roku 2005,
-  spresnenie rozpisu kapitálových výdavkov v rozpočte SAV 

na rok 2005,
-  limit zamestnancov na organizácie SAV na rok 2005,
-  s účinnosťou od 1. 1. 2006 Registratúrny poriadok a Re-

gistratúrny plán  SAV. Dokument bol vypracovaný v pred-
stihu, aby sa organizácie SAV mohli včas pripraviť na jeho 
zavedenie do praxe. V rámci Úradu SAV sa začne uplatňo-
vať s nástupom nového Predsedníctva SAV,

-  rozdelenie finančných prostriedkov na štátne programy 
výskumu a vývoja administrovaných SAV (s možnosťou 
ďalšej korekcie),

-  pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest vedú-
cich zamestnancov Úradu SAV,

-  zriadenie funkcie metodika SAV pre ochranu práce a život-
ného prostredia s účinnosťou od 1. 2. 2005. Túto činnosť 
bude vykonávať RNDr. Ján Košovský, CSc., s miestom 
výkonu na Virologickom ústave SAV. Činnosť metodika 
usmerňuje predseda Komisie SAV pre životné prostredie,

-  plán tlačových konferencií SAV v roku 2005, vrátane podu-
jatí k Svetovému dňu životného prostredia a Dňu Zeme,

-  výber osobností na seminár Významné osobnosti SAV v roku 
2005;

NOMINOVALO:
-  F. Čiampora do Veľkej poroty Marie Curie Excellence 

Award 2005,

MENOVALO: 
-  RNDr. Ladislava Brimicha, CSc., do funkcie riaditeľa 

Geofyzikálneho ústavu SAV s účinnosťou od 1. 3. 2005 na 
obdobie 4 rokov, 

VZALO S POTEŠENÍM NA VEDOMIE:
-  že 29. 1. 2005 boli na optickú sieť SANET pripojené ve-

decké pracoviská SAV v lokalite Kramáre. Týmto sa do-
končilo postupné pripájanie SAV, vrátane budovy SAV na 
Hroznovej ul., na metropolitnú sieť v Bratislave (prenosová 
rýchlosť 1 Gb/s). P SAV vyslovilo poďakovanie kolektívu 
Výpočtového strediska SAV; 

VZALO NA VEDOMIE:
-  prijatie mladých vedeckých pracovníkov u prezidenta SR 

(desať zo SAV). Na prijatí sa zúčastnili predstavitelia MŠ 
SR M. Fronc, P. Magdolen a predstavitelia SAV Š. Luby, 
J. Slezák,

-  list od I. Mikloša, podpredsedu vlády a ministra financií 
SR, v ktorom spresňuje, ako je možné uchádzať sa o čer-
panie prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR. SAV 
zváži túto možnosť po vypracovaní analýz,

-  otvorenie nového pracoviska v Trenčíne, Centra kompeten-
cia skla VILA – Vitrum Laugaricio, ktoré je spoločným la-
boratóriom Ústavu anorganickej chémie SAV, Trenčianskej 
univerzity A.  Dubčeka a sklárni RONA, a. s., Lednické 
Rovne. Pracovisko bude predstavené verejnosti na tlačovej 
konferencii v marci 2005,

-  informáciu o zriadení Centra pre multidisciplinárny 
výskum pokročilých materiálov MULTIDISC (ElÚ SAV, 
FÚ SAV, ÚACH SAV). V súvislosti so zriadením centra sa 
neuplatňujú finančné ani priestorové požiadavky,

-  informáciu o podaní materiálu do vlády SR (vypracovalo 
MK SR), v ktorom je pozitívne hodnotená SAV v súvislosti 
so starostlivosťou o štátny jazyk a s Národným korpusom 
slovenského jazyka,

-  informáciu o riešení vedenia Zahraničného odboru Úradu 
SAV. Vedením bol poverený zástupca vedúceho ZO Ú SAV. 
P SAV odsúhlasilo vypísanie nového výberového konania, 

-  informáciu o seminári Lesy v Tatrách po veternej kalamite 
– ako ďalej? Seminár sa uskutočnil 18. 1. 2005 vo Zvolene 
za účasti ministra pôdohospodárstva SR Z. Simona a 
ministra životného prostredia SR L. Miklósa, 

-  informáciu o vyhodnotení kontrolnej činnosti Odboru 
kontroly SAV za 2. polrok 2004.

P SAV pozitívne zhodnotilo novoročné koncerty SAV 
v Bratislave a Košiciach.

P SAV rozdiskutovalo otázku umiestnenia busty M. Bela vo 
vestibule na prízemí budovy SAV na Štefánikovej ul. 49 a otázku 
insignií – nových reťazí. Bol prijatý záver rozbehnúť akciu umiest-
nenia busty, výroba nových reťazí sa presúva do budúceho rozpoč-
tového roka. V. Rosová prerokuje s Ústredným archívom SAV prí-
pravu podkladov na obnovenie výstavy historických dokumentov 
SAV (ako stálej) v budove SAV na Štefánikovej ul. 49.

Š. Luby informoval o postupe spracovania Správy o činnosti 
SAV za rok 2004. Zároveň oboznámil so štruktúrou materiálu SAV 
k Návrhu zákona o študentských pôžičkách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a k problematike spoplatnenia štúdia. Okrem 
P SAV pripravuje ďalší materiál v danej veci aj skupina ústavov SAV.

(MÁRIA RYBECKÁ)
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VTradičný novoročný koncert  Slovenskej akadémie 
vied v Bratislave sa uskutočnil v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca za účasti predstaviteľov 
politického, spoločenského a vedeckého života. Vo 
vtipne ladenom príhovore sa predseda SAV Š. Luby 
zameral na tému Murphyho zákonov. Nebojme sa ich, 
vyzval prítomných na záver: „Sú jednak vyjadrením 
nevyhnutných realít, ktoré akceptujeme rovnako ako 
otáčanie zemegule a dokážeme si ich vysvetliť. Ďalej 
je to spleť rozličných výrokov a tvrdení, ktoré sú 
odrazom pesimizmu, neporiadku a dramatizovania. 
Napriek tomu obsahujú dosť veľa poučného. Ako 
napr. poznatok, že človek postupuje po rebríčku 
kariéry, až kým nedosiahne stupeň, na ktorý už jeho 
schopnosti nestačia. Na tomto poste zotrvá a ďalej už 
nepostupuje. Zaplať pánboh aj za to!“
Foto: Slavomír Vailing

Novoročné koncer t y S l o v ensk ej akad ém i e  v i ed 
v Bra t i s l av e  a Koš ic i a ch

Slovenský komorný orchester v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

Poďakovanie a kytica pre účinkujúcich umelcov z rúk predsedu SAV Predsedníčka Akadémie vied ČR prof. H. Illnerová (vpravo)
v srdečnom rozhovore s predstaviteľmi SAV

.2/2005..

Pohľad na časť účastníkov novoročného koncertu SAV v Košiciach

Na akademickom novoročnom koncerte 
v Košiciach podpredseda SAV F. Čiampor 
privítal súčasných i bývalých akademických 
funkcionárov a ďalších hostí, medzi nimi 
aj podpredsedu Ústavného súdu SR E. 
Báránya. Diela W. A. Mozarta interpretovala 
Štátna fi lharmónia Košice pod vedením 
dirigenta I. Dohoviča. Veľa tvorivých síl 
do začínajúceho roka zaželal prítomným 
predseda SAV Š. Luby.


