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V bratislavskej Inchebe sa – aj s účasťou Slovenskej akadémie vied – uskutočnil 31. ročník
najväčšieho domáceho stavebného veľtrhu Coneco. Po slávnostnom otváracom ceremoniáli oficiálni hostia veľtrhu – manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová a podpredseda
vlády SR, minister školstva SR, poverený riadením ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja Ján Mikolaj – zavítali aj do stánku SAV, kde ich privítala podpredsedníčka SAV Eva
Majková (vpravo). Foto: Igor Novák
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Tlačová beseda k Dňu výskumu rakoviny, ktorá sa konala 2. marca na pôde SAV, upozornila na nevyhnutnosť koordinovanej spolupráce experimentálnych a klinických onkológov.
Záštitu nad udalosťou prevzal Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, vpravo Margita Klobušická, prezidentka Nadácie Výskum rakoviny. Foto: Vladimír Šmihula
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otvorili v rámci projektu Centra excelentnosti pre nové technológie v elektronike laboratórium na prípravu a tvarovanie nanoštruktúr (viac na strane 6). Foto: Vladimír Šmihula | Na zadnej strane obálky: Techmania –
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na popularizáciu vedy a techniky, ktoré zriadili v nevyužívaných priestoroch podniku Škoda. Foto: Pavol Mikulášek
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V Bratislave 18. marca slávnostne vyhlásili výsledky 13. ročníka oceňovania osobností pod
názvom Vedec roka SR 2009. Vedcom roka sa stal prof. Jozef Masarik (na snímke vpravo)
z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity
Komenského v Bratislave. Ocenenie mu odovzdal predseda SAV prof. Jaromír Pastorek. Foto: Vladimír Šmihula

Str atégia rozvoja slovenskej spoločnosti načr táva možnosti vývoja

Pripravená na verejnú diskusiu

>

Stratégia je druhou časťou projektu Vízia
a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti,
ktorý vláda SR v roku 2006 zadala Slovenskej akadémii vied. Po prerokovaní vo vláde je do 30. apríla 2010 predložená na verejnú diskusiu, aby sa k nej mohli vyjadriť
odborníci i radoví občania zo všetkých oblastí spoločnosti.
Význam, potrebu a rozpracovanie vízie
a stratégie modernej spoločnosti, spôsob
prípravy a priebeh prác na tlačovej besede
16. marca t.r. novinárom predstavili predseda SAV prof. Jaromír Pastorek, riaditeľ
Ekonomického ústavu SAV a hlavný koordinátor projektu prof. Milan Šikula a doc.
Peter Staněk z Ekonomického ústavu SAV.
Vyjadrili pripravenosť autorov na verejnú
diskusiu, ktorej význam vidia na jednej
strane v širokej komunikácii myšlienok
stratégie, na druhej strane v identifikácii
predstáv, záujmov a potrieb relevantných
štruktúr našej spoločnosti ako predpokladu
vytvárania konsenzu o vitálnych aspektoch
smerovania vývoja Slovenska.
Prof. J. Pastorek považuje zadanie projektu za prejav dôvery voči SAV, aby ako vrcholná inštitúcia v oblasti vedy vypracovala nestrannú vedeckú výpoveď o možnom
a žiaducom smerovaní vývoja slovenskej
spoločnosti. Zdôraznil, že „stratégia naznačuje, aká by naša spoločnosť mala byť –
prosperujúca, znalostná a environmentálna. Pritom si nekladie za cieľ dať definitívne odpovede. Je dôležité, aby sa odštartovala komunikácia medzi všetkými zainteresovanými a stala sa záležitosťou všetkých.“
Objavili sa názory, že politické strany si
môžu časti stratégie dať do svojich volebných programov. Autori túto možnosť veľmi vítajú. Ako uviedol prof. J. Šikula, „čím

S VÝZNAMOM, POTREBOU A ROZPRACOVANÍM VÍZIE A STRATÉGIE MODERNEJ SPOLOČNOSTI,
SPÔSOBOM PRÍPRAVY A PRIEBEHOM PRÁC NA TLAČOVEJ KONFERENCII OBOZNÁMILI (ZĽAVA) RIADITEĽ EKONOMICKÉHO ÚSTAVU SAV A HLAVNÝ KOORDINÁTOR PROJEKTU PROF. MILAN ŠIKULA,
PREDSEDA SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK A DOC. PETER STANĚK Z EKONOMICKÉHO ÚSTAVU SAV.

väčší bude prienik medzi stratégiou a prvkami volebných programov, tým väčší priestor sa vytvára pre spoločenský konsenzus,
ktorý je kľúčovým predpokladom pre realizáciu stratégie“. V prvej časti tlačovej besedy prof. M. Šikula a doc. P. Staněk vysvetlili teoreticko-metodologické a koncepčné
východiská práce na vízii a stratégii a ich
rozdielne špecifiká. V Dlhodobej vízii rozvoja slovenskej spoločnosti je formulovaný cieľ
– smerovanie k vytváraniu predpokladov
znalostnej ekonomiky a spoločnosti, k formovaniu podmienok kvality a udržateľnosti života v podobe znalostne sociálneho
modelu. V nadväznosti na to sa Stratégia
rozvoja slovenskej spoločnosti chápe ako cielená adaptácia, ktorej ciele a prostriedky
majú v strednodobom časovom horizonte

ZÁUJEM O INFORMÁCIE ZO STRANY MÉDIÍ BOL MIMORIADNY.

reálne navodzovať žiaduce smerovanie
rozvoja. Akčný charakter stratégie vyžaduje dynamickú konfrontáciu aktuálnych východiskových podmienok so žiaducim smerovaním do budúcnosti a na tomto základe
vymedziť strategické problémové oblasti
a možné spôsoby riešenia. Na základe analýz, uviedol prof. M. Šikula, „sme ako strategické oblasti vymedzili tie sféry života
spoločnosti, v ktorých prebiehajú určujúce
zmeny a budú s najväčšou pravdepodobnosťou najpodstatnejším spôsobom ovplyvňovať budúce smerovanie vývoja“. V tomto
zmysle stručne charakterizoval štruktúru
obsahu stratégie, ktorú tvorí osem kapitol
počnúc Vývojom vonkajšieho prostredia,
Úlohami štátu v rozvoji spoločnosti, Vývojom
politického a právneho systému cez Stratégiu konvergencie k vyspelým ekonomikám
a Stratégiu rozvoja znalostnej ekonomiky
a spoločnosti k Formovaniu súdržnej spoločnosti a vytváraniu predpokladov na dôstojný
život občanov až po Zabezpečenie udržateľného a bezpečného rozvoja a Stratégiu regionálneho a územného rozvoja.
Doc. P. Staněk sa sústredil na niektoré
zvlášť kritické problémy, ktoré stratégia
identifikovala. Tieto už dlhodobejšie dozrievali najmä v našej ekonomike, no globálna kríza ich ešte vyhrotila a nastolila
akútnu naliehavosť, ale aj mimoriadnu zložitosť ich riešenia, pretože bude potrebné
zásadne prekonávať také neduhy, ako
klientelizmus, korupciu, šedú a čiernu ekonomiku atď. V tomto kontexte stratégia načrtáva možnosti, zdôraznil doc. P. Staněk,
že „aj na Slovensku je možné udržať pozitívny vývoj bez zvyšovania zadlženosti. Nedokážeme však predpovedať, či politici pôjdu touto cestou.“
Soňa Koželová | Foto: Ferdinand Tisovič
zo života SAV
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Ocenení boli aj T ibor Žáčik, Kat arína Bíliková a prof. Ján Slezák zo SAV

Vedcom roka prof. Jozef Masarik

>

V priestoroch Centra vedecko-technických
informácií (CVTI) SR v Bratislave 18. marca slávnostne vyhlásili výsledky 13. ročníka
oceňovania osobností pod názvom Vedec
roka SR 2009. Hostiteľ podujatia, riaditeľ
spoluorganizujúceho CVTI SR prof. Ján
Turňa na úvod privítal účastníkov slávnosti
– tohtoročných laureátov, ich spolupracovníkov, novinárov aj zástupcov spolupracujúcich inštitúcií a organizácií. Pripomenul,
že jednou z úloh CVTI je aj popularizácia
vedy a vynikajúcich vedcov a výskumníkov
a vyjadril presvedčenie, že na pôde centra
vzniká tradícia, ktorá bude úspešne pokračovať aj v budúcnosti.
Predseda riadiaceho výboru súťaže Vedec roka, riaditeľ Journaliste-Studia a predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov pri Slovenskom syndikáte novinárov Ľubomír Lenoch vzápätí predstavil ďalších
významných hostí za predsedníckym stolom – predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka, viceprezidenta Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností Ladislava Šimončiča a riaditeľku Odboru medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji Sekcie
vedy a techniky na Ministerstve školstva SR
Andreu Dankovú.

Ocenenia v jednotlivých
kategóriách získali:
Vedec roka SR 2009:
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.
Ocenenie sa mu udeľuje za vytvorenie
doteraz najúplnejšieho modelu interakcií
kozmického žiarenia s látkou. Je široko po-

užívaný v jadrovej fyzike, v geovedách, v archeológii a v ďalších vedných disciplínach.
Kozmické žiarenie je prúd vysokoenergetických častíc, ktoré vnikajú do zemskej atmosféry z kozmického priestoru (tzv. primárne
kozmické žiarenie) a častíc, ktoré vznikli
v zemskej atmosfére interakciou častíc primárneho kozmického žiarenia s časticami
atmosféry (tzv. sekundárne kozmické žiarenie). Primárne kozmické žiarenie je tvorené úplne ionizovanými atómami a tvoria
ho 90-percentným podielom jadrá vodíka
(protóny). Všetky častice sa pohybujú rýchlosťami blízkymi rýchlosti svetla, preto majú aj vysokú kinetickú energiu. Kozmické
žiarenie môže vyvolať závažné biologické
efekty (napr. zmenu génov), poškodzuje
polovodiče. Metóda simulácie interakcií
kozmického žiarenia s látkou je preto významným nástrojom na pochopenie procesov v študovaných objektoch. Prínos oceneného vedca je vo vypracovaní modelu Monte Carlo na simuláciu uvedených interakcií.
Jeho aplikácia v kozmickom výskume (spolu s kolegami z Nemecka a USA) prispela
k objaveniu vody na Marse. V roku 2009 bol
publikovaný nový stochastický model interakcie kozmického žiarenia s látkou (dve
práce v CC časopisoch a dve kapitoly v monografiách), ktorý sa stal vo svete najpoužívanejším. Prof. Masarik publikoval viac ako
160 vedeckých prác a počet citácií prevyšuje tisícku.
Technológ roka 2009:
RNDr. Tibor Žáčik, CSc., z Matematického ústavu SAV v Bratislave.
Ocenenie získal za návrh, rozvinutie
a počítačovú implementáciu nových metód
detekcie a lokalizácie únikov plynov z plynovodných potrubí. Jeho metóda je založe-

ná na kontinuálnej počítačovej simulácii
prúdenia plynu v potrubných systémoch.
Vstupnými údajmi do simulačného modelu
sú fyzikálne parametre (tlak, teplota plynu) merané telemetrickými systémami
v určitých bodoch potrubnej siete. Spracovanie výsledkov simulácie umožňuje identifikáciu úniku plynu, poskytuje odhad
množstva unikajúceho plynu aj miesto úniku plynu z potrubia. Metóda bola v roku
2009 odskúšaná v spolupráci so spoločnosťou CSE – Controls a v súčasnosti sa nasadzuje na potrubné plynovodné siete vo Veľkej Británii a v Jemene.
Mladý výskumník roka SR 2009:
Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD.,
z Ústavu budov a prostredia Stavebnej fakulty TU v Košiciach.
Ocenenie prevzala za výsledky štúdia
vplyvu pôsobenia mikroorganizmov v biofilmoch na betón, ako na základný stavebný materiál. Biokorózia betónových konštrukcií je relatívne nová vedná disciplína.
Keďže betón je jedným z najrozšírenejších
konštrukčných materiálov, s perspektívou
až storočnej exploatácie, je kvantifikácia
vplyvu mikroorganizmov na ich vlastnosti
významným počinom. Mikrobiálna korózia
sa študovala experimentálne; identifikácia
biofilmu sa realizovala metódou denaturačnej gelovej elektroforézy. Z výsledkov
výskumu jednoznačne vyplýva katalytický
účinok autochtónnych baktérií na koróziu
betónu; je preto potrebné predbežne vyhodnotiť možný vplyv baktérií na koróziu
betónu a tomu prispôsobiť samotnú konštrukciu.
Za výsledky v programoch EÚ 2009:
RNDr. Katarína Bíliková, PhD., z Ústavu
molekulárnej biológie SAV v Bratislave.
Ocenenie sa udeľuje za prínos k objasneniu antimikrobiálnych vlastností bielkovín
včelej materskej kašičky ako výsledku modifikácie minoritných bielkovín a za vypracovanie nového kritéria na hodnotenie pravosti a fyziologických vlastností včelieho
medu, ktoré sa dosiahli počas riešenia rámcových programov EÚ. K týmto výsledkom
sa dospelo počas riešenia projektu 6. rámcového programu EÚ – CONCO, zameraného na výskum nových bioliečiv. Ocenená
bola zodpovednou riešiteľkou tohto projektu. V rámci riešenia 6. rámcového programu EÚ – BEESHOP ako spoluriešiteľka
vypracovala originálnu metódu na stanovenie včelích bielkovín v mede. Vzhľadom

LAUREÁTI KRÁTKO PO OCENENÍ. ZĽAVA
VLASTA HARBUĽÁKOVÁ, PROF. JOZEF MASARIK,
PROF. JÁN SLEZÁK, KATARÍNA BÍLIKOVÁ
A TIBOR ŽÁČIK.
3|2010
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na častý výskyt nepravého medu v obchodoch môže táto metóda výrazne prispieť
k identifikácii látok, ktoré sú predávané
ako med. Okrem týchto výsledkov RNDr. K.
Bíliková, PhD. vypracovala návrh projektu
v rámci 7. rámcového programu EÚ zameraného na prevenciu a liečbu včelstiev pri
chorobách a škodcoch, na riešení ktorého
sa bude podieľať už v tomto roku spolu
s riešiteľmi z 10 krajín.
Uznanie za celoživotné dielo:
Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc.,
FIACS z Ústavu pre výskum srdca SAV
v Bratislave.
Ocenenie mu udelili za mimoriadne aktívnu vedeckú a manažérsku prácu pre vedu a výskum na Slovensku a za vynikajúce
vedecké výsledky v oblasti experimentálnej
kardiológie. Prof. Slezák sa počas celej životnej vedeckej dráhy zaoberal výskumom
a objasňovaním mechanizmov a prevenciou náhlej smrti srdca. Zlyhanie srdca je
najčastejšou príčinou smrti na Slovensku;
skoro polovica všetkých úmrtí je spôsobená
zlyhaním srdca. Ocenený sa koncentroval
na výskum, prevenciu a liečbu civilizačných chorôb srdca – ischemického a preťaženého myokardu, na výskum vplyvu vápnika, kyslíkových a dusíkových radikálov
na funkciu myokardu. Mnohé z jeho prác

sú výsledkom medzinárodnej spolupráce,
predovšetkým s univerzitami v Kanade.
Okrem početných ocenení a členstiev
v učených spoločnostiach, je treba vyzdvihnúť udelenie Čestného občana Winnipegu,
ktoré dostal za záchranu života. Výsledky
svojich prác publikoval vo viac ako 300 vedeckých prácach; ešte aj v roku 2009 bol
spoluautorom štyroch publikácií v časopisoch registrovaných v CC.
Významná je jeho vedecko-organizačná
činnosť. Počas troch funkčných období bol
prvým podpredsedom SAV a zaslúžil sa
o stabilizáciu SAV vo vedecko-výskumnej
komunite a o zvýšenie efektívnosti jej výskumu. Ocenený je naďalej vedecky aktívny a môžeme očakávať ďalšie príspevky
k poznaniu srdcových chorôb.
Okrem ocenení v hlavných kategóriách
riadiaci výbor udelil aj viacero čestných
uznaní.
Ľubomír Lenoch spolu s tajomníkom
Klubu vedecko-technických žurnalistov
Martinom Kučekom ďakovný diplom za dlhoročnú spoluprácu odovzdali aj bývalému
predsedovi SAV prof. Štefanovi Lubymu,
ktorý bol členom riadiaceho výboru všetkých predchádzajúcich ročníkov súťaže Vedec roka.
Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek vo

svojom príhovore vyjadril svoje potešenie,
že víťazmi tohto ročníka súťaže sa stali vynikajúce vedecké osobnosti a zaželal laureátom, aby šírili dobré meno slovenskej vedy
vo svete aj naďalej, aby získavali ďalšie úspechy a poďakoval sa im výsledky, ktoré
pre slovenskú vedu dosiahli.
Za laureátov sa poďakoval prof. Jozef
Masarik, ktorý zdôraznil, že takéto ocenenia si vedci vždy veľmi vážia. A poďakoval
sa všetkým, ktorí na ich úspešných výsledkoch spolupracovali a pomáhali im.
Na záver slávnosti predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov SSN Ľubomír Lenoch vyhlásil 14. ročník súťaže
o Vedca roka na rok 2010. Tentoraz spoluvyhlasovateľom bolo aj Centrum vedeckotechnických informácií SR. Odborné gestorstvo zabezpečujú v riadiacom výbore zástupcovia SAV, Ministerstva školstva SR
a Zväzu slovenských vedecko-technických
spoločností. Pri vyhodnocovaní návrhov na
ocenenia spolupracujú aj ďalší odborníci.
Sponzorom súťaže sú Slovenské elektrárne, a. s., člen skupiny ENEL.

Text a foto: Vladimír Šmihula
Fotoreportáž z udeľovania ocenení v súťaži Vedec
roka 2009 pozri na 3. strane obálky

Prírastok do galérie predsedov

>

Zasadacia miestnosť na prízemí budovy Úradu SAV je zároveň malou akademickou galériou portrétov mužov, ktorí od jej vzniku stáli na čele Slovenskej akadémie vied a jej predchodkyne. Na malej
slávnosti 24. februára t. r. k deviatim doterajším pribudol desiaty –
portrét dlhoročného predsedu prof. Štefana Lubyho, ktorý viedol
SAV od roku 1995 do roku 2009.
V zastúpení predsedu SAV portrét slávnostne odhalila podpredsedníčka SAV Viera Rosová. V úvodnom vystúpení pripomenula,
že myšlienka zriadiť takúto galériu vznikla na prelome rokov
1999/2000, postupne k existujúcim portrétom pribudli ďalšie,

takže dnes je galéria doterajších predsedov kompletná. Konštatovala, že prof. Štefan Luby vo svojej funkcii po celý čas svojho pôsobenia bol osobnosťou, ktorá svoje schopnosti vynakladala na prospech a rozvoj Slovenskej akadémie vied, pritom nezabúdal ani na
vedeckú prácu vo Fyzikálnom ústave SAV. Za svoju vedeckú aj organizátorskú prácu získal viacero významných domácich aj zahraničných vyznamenaní, medzi nimi Pribinov kríž I. triedy, Humboldtovu medailu a ďalšie ocenenia.
Prof. Štefan Luby na úvod svojho vystúpenia ospravedlnil autora portrétu akademického maliara prof. Ľudovíta Hološku, ktorý
sa pre úraz nemohol na slávnosti zúčastniť, a poďakoval sa všetkým, ktorí sa na príprave portrétu podieľali, predovšetkým bývalému podpredsedovi SAV prof. Jánovi Slezákovi. S úsmevom si zaspomínal na začiatky tejto galérie – prvotným impulzom bol objav
troch portrétov bývalých predsedov v priestoroch Kongresového
centra SAV v Smoleniciach, ktoré tam pravdepodobne boli uschované v normalizačnom období po roku 1968. V ústavoch SAV už
existovali ďalšie dva a ostatné postupne nechali namaľovať; mimochodom, doteraz posledným bol portrét zakladateľa Slovenskej
akadémie vied a umení prof. Ľudovíta Nováka, ktorý pribudol
v roku 2008.
Na slávnosti sa zúčastnili podpredsedovia SAV prof. Daniela Ježová, Eva Majková, doc. Albert Breier, Juraj Lapin, Ľubomír Falťan, ako aj viacerí ďalší členovia Predsedníctva SAV, podpredsedníčka Snemu SAV Dagmar Podmaková a pracovníci Úradu SAV.
V. Š.
PORTRÉT DLHOROČNÉHO PREDSEDU SAV
PROF. ŠTEFANA LUBYHO V GALÉRII PREDSEDOV SLÁVNOSTNE
ODHALILA PODPREDSEDNÍČKA SAV VIERA ROSOVÁ SPOLU
S PROF. JÁNOM SLEZÁKOM. Foto: Vladimír Šmihula
zo života SAV
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Nevyhnutnosť koordinovanej spolupr áce vedy a pr axe

Deň výskumu rakoviny

>

Snahou tohtoročného Dňa výskumu rakoviny, ako na to upozornila tlačová beseda
k podujatiu, ktorá sa konala 2. marca na
pôde SAV, bolo upozorniť na nevyhnutnosť
koordinovanej spolupráce experimentálnych a klinických onkológov. Kontinuita
základného, klinického a translačného výskumu by sa mala stať najvýznamnejším
momentom súčasnej onkologickej vedy.
Cieľom musí byť využitie a aplikácia nových poznatkov v medicínskej praxi a zlepšenie liečebnej starostlivosti o onkologických pacientov.
Záštitu nad udalosťou prevzal Dušan
Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti,
ľudské práva a menšiny. Margita Klobušická, prezidentka Nadácie Výskum rakoviny,
konštatovala, že „v krajinách s dôkladne

prepracovaným vzťahom medzi laboratórnym onkologickým výskumom a starostlivosťou o pacienta sa zaužíval termín bench
to bedside, t. j. z laboratória až k posteli pacienta, a je vyjadrením procesu, v ktorom
výsledky získané v laboratóriu sa priamo
využívajú na vývoj nových prístupov pri
liečbe pacienta a starostlivosti o neho. Podmienkou je dokonalé poznanie pacienta,
jeho nádoru a najmä osobný prístup.“
Toto konštatovanie podporili i ďalší
účastníci tlačovej besedy: prof. Jaromír
Pastorek, predseda SAV, Ján Sedlák, riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie SAV
i Michal Mego z II. onkologickej kliniky
LFUK, Národného onkologického ústavu.
O výsledkoch dosiahnutých v onkologickom výskume informoval novinárov Ján
Sedlák spolu s Michalom Megom. Priblížili

spoluprácu medzi klinickou a experimentálnou onkológiou, ktorej výsledkom je
zriadenie špecializovaného pracoviska –
jednotky translačného výskumu. Príkladom bol výskum cirkulujúcich nádorových
buniek, ktoré sú zapojené do metastatickej
kaskády a nádorového šírenia pri karcinóme prsníka.
Slovenský onkologický výskum napriek
ťažkostiam a stálemu nedostatku financií,
krok za krokom prináša nové poznatky,
ktoré pomáhajú víťaziť nad rakovinou. Aj
keď sa zdá, že dosiahnuté pokroky v onkologickom výskume a liečbe sú dostačujúce,
nie je to tak. Je veľa práce, veľa nádejí, ale
aj sklamaní. Rakovina je choroba mnohých
tvárí a nevzdáva sa ľahko.
———

PREDSEDA SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK A RIADITEĽ ÚSTAVU EXPERIMENTÁLNEJ ONKOLÓGIE SAV JÁN SEDLÁK NA TLAČOVEJ KONFERENCII KU DŇU VÝSKUMU RAKOVINY.

Deň výskumu rakoviny vyvrcholil 10.
marca slávnostným koncertom, v ktorom
účinkoval Slovenský komorný orchester
Bohdana Warchala a vokálna skupina CLOSE HARMONY FRIENDS. Na koncerte vyhlásili aj víťazov Súťaže mladých onkológov. Prihlásilo sa do nej 25 záujemcov z celého Slovenska, z gymnázií, prírodovedeckých fakúlt, lekárskych fakúlt a ústavov
Slovenskej akadémie vied. Súťaž prebiehala v troch kategóriách: študent strednej
školy, študent vysokej školy a mladý výskumník do 35 rokov. V jednotlivých kategóriách získali prvé miesta: Marek Karman, žiak Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave, Jakub Zmajkovič z Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research (Bazilej, Švajčiarsko) a Peter Ditte
z Virologického ústavu SAV, Bratislava.
Soňa Koželová | Foto: Vladimír Šmihula

Nová slovenská architektúra

>

V hoteli Albrecht v Bratislave 11. marca slávnostne predstavili knihu
Nová slovenská architektúra, ktorej autorkou je doc. Henrieta Moravčíková z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV. Autorkino dielo
je členené do viacerých kategórií (napr. bývanie v meste, na vidieku, správa a výroba) a charakterizované stručným textom a bohatým fotografickým materiálom. Ide o subjektívny autorský výber
približujúci 101 diel súčasnej slovenskej architektúry realizovaných
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po roku 2000. Publikácia je v slovenčine aj v angličtine. Autorka
prezradila, že k vytvoreniu knihy ju viedlo úsilie zachytiť uplynulých desať rokov, ktoré boli pre slovenskú architektúru veľmi významné. Ďalším motívom bola tradícia v Ústave stavebníctva a architektúry SAV, ktorá sústavne informuje o architektonických dielach
na Slovensku. Zároveň pocítila, že mala dostatok podkladov a informácií, aby kniha Nová slovenská architektúra mohla vzniknúť.

Pracoviská Slovenskej akadémie vied na veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA 2010

Energia nad zlato

>

V dňoch 23. – 27. marca t.r. sa v bratislavskej Inchebe konal 31. ročník najväčšieho
domáceho stavebného veľtrhu Coneco spolu s 20. veľtrhom Racioenergia. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnila manželka
prezidenta SR Silvia Gašparovičová, podpredseda vlády SR, minister školstva SR,
poverený riadením ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja Ján Mikolaj, podpredseda NR SR Milan Hort a ďalšie významného osobnosti politického aj ekonomického života na Slovensku. Delegáciu
Slovenskej akadémie vied viedla podpredsedníčka SAV Eva Majková. Mottom tohtoročného Coneca, zameraného na úsporu
energií, bola Energia nad zlato.
Na veľtrh CONECO/RACIOENERGIA
prišlo 636 vystavovateľov z 9 krajín. Na
ploche takmer 48 000 m2 prezentovali to
najnovšie zo stavebných materiálov, vybavenia domov, klimatizácie, realít a stavebnej mechanizácie. Po slávnostnom otváracom ceremoniáli oficiálni hostia veľtrhu
Silvia Gašparovičová, Ján Mikolaj, Milan
Hort a ďalšie osobnosti v rámci prehliadky
areálu navštívili aj expozíciu SAV, kde ich
privítala podpredsedníčka SAV Eva Majková. Zo Slovenskej akadémie vied sa v jej
stánku predstavilo päť ústavov (navyše Arborétum Mlyňany SAV sa postaralo o estetické dotvorenie akademickej expozície).
Geofyzikálny ústav SAV pripravil prezentáciu o geotermálnej energii a aktivitách ústavu v tejto oblasti. Ústav sa venuje
vývoju metód stanovenia parametrov geotermálnych zdrojov v zložitých tektonických podmienkach vyskytujúcich sa na
území Slovenska, ako aj ich uplatneniu
v rôznych jeho regiónoch. Laickú verejnosť
zaujali najmä regionálne mapy energetickej využiteľnosti geotermálnych zdrojov vo
forme tepla suchých hornín, tepla viazaného na podzemné vody i tepelnej kapacity

vrchných vrstiev zemskej kôry v kombinácii s tepelnými čerpadlami.
Ústav anorganickej chémie získal titul
Centrum excelentnosti v rámci projektu
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy
pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach – MACHINA, ktorý je financovaný z prostriedkov štrukturálnych
fondov EÚ a združuje štyri inštitúcie. Ústav
je nositeľom titulu a zároveň administratívnym sídlom centra. Ústav polymérov SAV,
Chemický ústav SAV a Slovenská technická
univerzita (fakulta chemickej a potravinárskej technológie) vystupujú ako spoluriešiteľské organizácie. Cieľom realizácie projektu je výrazné posilnenie konkurencieschopnosti materiálového výskumu na Slovensku s excelentnými pracoviskami podobného zamerania v zahraničí. Centrum
bude vybavené špičkovými vedeckými prístrojmi, ako aj modernými informačnými
a komunikačnými technológiami, čo umožní zvýšiť úroveň výskumu v chémii materiálov v Bratislavskom kraji. Jednotlivé laboratóriá Centra excelentnosti MACHINA budú dostupné relatívne veľkému počtu odborníkov, ako aj študentov.
Ústav polymérov SAV vystavoval špeciálne adhezíva – vývojové adhezíva na polymérnej báze so špeciálnymi vlastnosťami,
termostabilitou, tepelnou a elektrickou vodivosťou, flexibilitou, používané na náročné aplikácie v rôznych priemyselných odvetviach pri lepení kovových materiálov
a polymérov. Vyrábajú sa v malých množstvách podľa požiadaviek odberateľov.
Ústav hydrológie SAV prezentoval jednotlivé oblasti svojej činnosti, ako sú tvorba
a vzájomná interakcia základných prvkov
hydrologickej bilancie; štúdium priestorových a režimových charakteristík prvkov
hydrologického cyklu v povodí, ako sú charakteristiky odtoku vrátane extrémnych

prietokov; časové a priestorové rozloženie
zrážok a evapotranspirácie v povodí; kvantifikácia vodných zásob v pôde; štúdium
procesov v prírodnom prostredí so zohľadnením antropogénnej činnosti a globálnych zmien v miere potrebnej na riešenie
skúmaného problému; získavanie vývojových trendov a prognóz zmien režimu podzemných vôd veľkých územných celkov;
tvorba a aplikácia transportných modelov
na simuláciu šírenia nekonzervatívnych látok biologického a chemického znečistenia
v povrchových a podzemných vodách; štúdium zákonitostí procesu prenosu vody
a látok v nehomogénnych pôdach a v pôdach s viacmodálnou pórovitosťou (pôdna
matrica, makropóry rôzneho druhu); metódy určovania fyzikálnych charakteristík
pôdy a iných pórovitých prostredí v poľných a laboratórnych podmienkach.
Ústav krajinnej ekológie SAV pripravil
päť panelov , ústrednou témou ktorých je
ochrana, manažment, tvorba a plánovanie
krajiny v súlade s princípmi a kritériami trvalo udržateľného rozvoja. Ukážky z oblasti
teoreticko-metodologickej sa zameriavali na
objasnenie metodických postupov pri identifikácii a hodnotení krajiny, definovaní krajinného potenciálu, stupňov zachovanosti
a premeny krajiny, ale aj hodnotení faktorov
degradácie krajiny a hľadaní alternatívnych
zdrojov energie a pod. V aplikačnej časti
prezentovali konkrétne príklady prenosu
vedeckých poznatkov do praxe pri plánovanom využití krajiny tak, aby bol zachovaný
prirodzený genofond krajiny, podporená
ekologická stabilita krajiny, zachované významné krajinné prvky, podporené optimálne využívanie zložiek krajiny a návrhy na
elimináciu pôsobenia stresových faktorov.
V. Š.

<<
PODPREDSEDNÍČKA SAV EVA MAJKOVÁ PRIVÍTALA V EXPOZÍCII SAV AJ
PODPREDSEDU NR SR MILANA HORTA (UPROSTRED). Foto: Tomáš Jakubík
<
DUŠAN MAJCIN Z GEOFYZIKÁLNEHO
ÚSTAVU SAV VYSVETĽUJE MOŽNOSTI
SLOVENSKA V ZÍSKAVANÍ GEOTERMÁLNEJ ENERGIE. Foto: Vladimír Šmihula

zo života SAV

správysav

3|2010

5

Nové labor atórium na prípr avu a tvarovanie nanoštr uktúr

Posilnenie výskumného
potenciálu

>

V stredu 3. marca v priestoroch Ústavu
merania SAV na bratislavskej Patrónke
slávnostne otvorili v rámci projektu
Centra excelentnosti pre nové technológie v elektronike nové laboratórium
na prípravu a tvarovanie nanoštruktúr.
Na slávnosti sa zúčastnili aj predstavitelia
vedenia Slovenskej akadémie vied, jej
predseda prof. Jaromír Pastorek, podpredsedníčky SAV Viera Rosová a Eva Majková
a ďalší členovia Predsedníctva SAV, bývalý
dlhoročný predseda SAV prof. Štefan Luby,
ako aj generálna riaditeľka Agentúry pre
štrukturálne fondy EÚ Alexandra Drgová,
zástupca výrobcu a dodávateľa z holandského zastúpenia firmy FEI Company
(USA) Alexander Zemek, prorektor STU
doc. Robert Redhammer, viacerí zástupcovia partnerov v rámci projektu a ďalší hostia...
Hostí privítal riaditeľ ústavu merania
SAV doc. Milan Tyšler, nové zariadenia
predstavil odborný garant projektu, riaditeľ Elektrotechnického ústavu SAV Karol
Fröhlich, ktorý na úvod konštatoval, že
uvedenie nového laboratória do prevádzky,

financovaného zo štrukturálnych fondov
EÚ, je pre účastníkov projektu naozaj slávnostným dňom. Na projekte sa okrem Ústavu elektrotechniky SAV a Ústavu merania
SAV podieľajú aj pracovníci Fyzikálneho
ústavu SAV, Ústavu informatiky SAV a Fakulty elektrotechniky a informatiky STU
v Bratislave. Dnes je nové unikátne zariadenie skutočnosťou, hoci to nebola jednoduchá záležitosť.
Karol Fröhlich pripomenul, že najdrahším zariadením celého projektu je duálny
mikroskop QUANTA 200 3D, ktorý práve
v tento deň uvádzajú do prevádzky. Tento
mikrospop používa dva lúče – elektrónový
a ionový. Pomocou elektrónového lúča zobrazuje vzorky, fokusovaný ionový lúč ich
dokáže opracovávať (focused ion beam –
FIB). Zariadenie má vysoké rozlíšenie –
elektrónová optika 3,5 nanometra, ionová
10 nanometrov. Súčasťou mikroskopu je aj
mikromanipulátor, ktorý umožňuje s predmetmi manipulovať, ďalej zariadenie na
depozíciu tenkých platinových kontaktov
a ďalšie prídavné zariadenia. Samozrejme,
jeho súčasťou je aj výkonný počítačový systém so špecializovaným softwarovým vybavením. Ide o prvý takýto systém na Slo-

SYMBOLICKÚ PÁSKU NA NOVOM LABORATÓRIU SPOLOČNE PRESTRIHLI
PODPREDSEDNÍČKA SAV EVA MAJKOVÁ A RIADITEĽKA AGENTÚRY PRE ŠTRUKTURÁLNE FONDY EÚ ALEXANDRA DRGOVÁ (VĽAVO).
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vensku a je potrebný najmä pri materiálovom výskume. Umožní mikro- a nanotvarovanie, vytváranie 3D nanoštruktúr a nanoobjektov, analýzu vrstvových a kompozitných nanoštruktúr a manipuláciu s nanoobjektami. Odborný garant projektu sa poďakoval všetkým, ktorí sa na úspechu projektu podieľajú.
Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek
v krátkom príhovore vyjadril svoje potešenie nad úspechom projektu a ocenil skutočnosť, že zariadenie bude slúžiť nielen ústavom SAV, ale aj ďalším výskumným pracoviskám. Na záver príhovoru zaželal prevádzkovateľom zariadenia bezproblémovú
prevádzku a množstvo excelentných výsledkov. Podobné želanie vyslovila aj generálna riaditeľka Agentúry pre štrukturálne
fondy EÚ Alexandra Drgová.
Cieľom projektu Centra excelentnosti
pre nové technológie v elektronike je zvýšenie výskumno-vývojového potenciálu
bratislavského regiónu v oblasti elektroniky a v jeho rámci vznikne aj laboratórium
pre nanášanie kovov a laboratórium pre
detekciu klastrov.
Vladimír Šmihula | Foto autor

KRÁTKA INŠTRUKTÁŽ O ZARIADENÍ PRE HOSTÍ SLÁVNOSTI. VĽAVO UPROSTRED V MEDZIPRIESTORE PROF. JAROMÍR PASTOREK, VPRAVO OD NEHO
PROF. ŠTEFAN LUBY.

Jubileum Úst avu molekulár nej fyziológie a genetiky SAV

Dvadsať aktívnych
rokov

>

Dvadsiate výročie založenia Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV si
3. marca t. r. pripomenuli jeho pracovníci a hostia v zasadačke SAV na Vlárskej ulici v Bratislave.

Na slávnosti sa zúčastnili predseda SAV
prof. Jaromír Pastorek, podpredsedovia
SAV Eva Majková, prof. Daniela Ježová,
doc. Albert Breier, riaditelia a zástupcovia
ústavov SAV, predstavitelia spolupracujúcich vysokých škôl a ďalších inštitúcií. Riaditeľka ÚMFG SAV doc. Oľga Križanová na
úvod povedala, že slávnosť je pripomienkou
úsilia pracovníkov ústavu na rozvoji jeho
činnosti a popularity v odbornom svete.
Dvadsať rokov aktivít v prezentácii zhrnul predchádzajúci riaditeľ ústavu doc. Albert Breier. Podrobne hovoril o vývoji
ÚMFG SAV od prvých krokov založenia
SAV v roku 1953 cez postupnú premenu
a rozširovanie aktivít až do vzniku samostatného Ústavu molekulárnej fyziológie
a genetiky SAV v roku 1990. Ocenil najmä
publikačnú činnosť pracovníkov ústavu,
ktorí publikujú v najvýznamnejších odbor-

ných časopisoch. Vyzdvihol výchovu mladých vedeckých pracovníkov, ktorí po absolvovaní doktorandského a postdoktorandského štúdia sa stávajú rovnocennými
členmi riešiteľských kolektívov nielen
u nás, ale aj v zahraničí. Zdôraznil, že ústav
vychoval 48 doktorandov. K ďalším aktivitám treba prirátať aj desať konferencií, ktorých ústav bol organizátorom alebo spoluorganizátorom. Ústav v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie
STÚ a Slovenskou spoločnosťou pre biochémiu a molekulárnu biológiu organizuje
súťaž pre mladých vedeckých pracovníkov
Drobnicov memoriál.
O konkrétnych vedeckých aktivitách hovorila predsedníčka vedeckej rady Ľubica
Lacinová. Súčasné medzinárodné väzby
ústavu v rámci medzinárodných projektov
pokrývajú väčšiu časť Európskej únie. Ťažisko partnerských vedeckých inštitúcií je vo
vyspelejšej časti EÚ – vo Veľkej Británii, Nemecku, Francúzsku, Rakúsku, Švajčiarsku,
Švédsku či Taliansku. Pedagogické aktivity
sa neobmedzujú len na Bratislavu, pracovníci ústavu učia aj na univerzitách v Martine a vo Viedni.

POHĽAD NA HOSTÍ SLÁVNOSTI – V PRVOM RADE ZĽAVA EVA MAJKOVÁ, PROF. JAROMÍR
PASTOREK, PROF. DANIELA JEŽOVÁ, DOC. ALBERT BREIER, ČLEN PREDSEDNÍCTVA SAV
DOC. JURAJ KOPPEL, DOC. OĽGA KRIŽANOVÁ.

Jeden z prvých riaditeľov ústavu Branislav Uhrík sa tohto roku dožil významného
jubilea – sedemdesiatich rokov. Za jeho záslužnú činnosť vo funkcii riaditeľa, ale aj
prácu v ústave mu Predsedníctvo SAV udelilo Pamätnú plaketu SAV.
Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek
v príhovore zaželal pracovníkom, aby prešli z molekulárnej úrovne laboratórií na
pevné a silné oddelenia, aby ich táto práca
bavila a aby boli nielen dobrí ako teraz, ale
ešte lepší. „Želám si, aby ste boli špičkou
nielen na Slovensku, ale aj v Európe,“ dodal.
S pozdravmi a blahoželaniami vystúpili
aj riaditelia ústavov SAV, predstavitelia
univerzít a inštitúcií, s ktorými ústav spolupracuje. Prodekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine prof. Dušan Dobrota
odovzdal riaditeľke ústavu doc. Oľge Križanovej Pamätnú medailu za dlhoročnú spoluprácu s fakultou.
Ferdinand Tisovič | Foto: autor

RIADITEĽKA ÚMFG SAV DOC. OĽGA KRIŽANOVÁ A BÝVALÝ RIADITEĽ
ÚSTAVU BRANISLAV UHRÍK.
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Zo skúseností pr acovníkov Úst avu ekológie lesa SAV vo Zvolene

Ako si nájsť čas
na popularizáciu vedy

KATARÍNA SLÁDEKOVÁ

>

Ako si nájsť čas na popularizáciu vedy?
Úloha neľahká aj pre vedeckých pracovníkov v Ústave ekológie lesa (ÚEL) SAV. Okrem popularizácie vedeckých výsledkov
ako súčasti samotného riešenia vedeckých
projektov sa veľký počet vedeckých pracovníkov snaží zapájať do projektov Agentúry
na podporu výskumu a vývoja, osobitne vyhlasovaných pre oblasť popularizácie.
Osemnáť pracovníkov ústavu, z toho štrnásť vedeckých, riešilo popularizačný projekt APVV Les nie sú len stromy; jedenásť
pracovníkov, z toho deväť vedeckých, rieši
projekt Vedu do škôl a kaviarní. Úspešná je
spolupráca so základnými školami. Výsledkom spolupráce so Základnou školou s materskou školou v Dobrej Nive je vydarená
publikácia Spoznávame Gavurky: chránený areál v chotári obce Dobrá Niva z roku
2009. Finančné prostriedky na vydanie
poskytlo Ministerstvo školstva SR v rámci
rozvojového projektu ENVIROPROJEKT
2008.
Prečo je popularizácia dôležitá? Odpoveď dáva autor Juhani Karvonen (2004).
„V modernej spoločnosti dostávajú ľudia
väčšinu informácií cez médiá. Médiá ponúkajú obrazy, vzory. Ľudia často hovoria, že
obrazy sú opakom pravdy. Nie je to tak. Obrazy môžu byť pravdivé alebo nepravdivé.
Jednoducho – všetky informácie, ktoré sa
k nám dostávajú, skladajú sa z obrazov.
Ten, kto vytvára obrazy – získavajúc čo najširšiu akceptáciu – má moc. Ak chceme vyhrať súboj o obrazy, musíme sa zúčastniť.
Ak to neurobíme my, urobí to niekto iný.“

Les nie sú len stromy
Zastavme sa pri trojročnom projekte Les nie
sú len stromy, ukončenom v roku 2009. Zahŕňal rôznorodé aktivity. Sprístupňovať
ekologickú vedu a jej výsledky širokej verejnosti prostredníctvom médií, čo je tematickou prioritou projektu, sa treba učiť.
S týmto cieľom zorganizovali riešitelia celoslovenský seminár. Účastníci sa oboznámili so základmi public relations, komunikačnými nástrojmi pre kontakty so širokou
verejnosťou, spoznali osobitnú logiku fungovania médií. Napísať tlačovú správu,
poskytnúť interview v televízii, zvládnuť
informovanie širokej verejnosti o mimoriadnej udalosti v organizácii, reagovať na
rôzne otázky novinárov, aj na tie „pekelné“
– to sú len niektoré body programu celoslovenského seminára, ktorý sa uskutočnil
v marci 2007 vo Zvolene. Zúčastnili sa na
ňom vedeckí a komunikační pracovníci
Technickej univerzity vo Zvolene, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
organizácií Štátnej ochrany prírody, Národného lesníckeho centra, Ústavu ekológie lesa SAV a ďalší. Lektorom seminára bol
doc. Ivan Žáry z Vysokej školy manažmentu City University of Seattle, Bratislava,
známy aj ako autor prvej slovenskej knihy
o public relations i prvej habilitačnej práce
z oblasti PR na Slovensku.
Prieskum vnímania lesov, ekológie širokou verejnosťou, spracovanie komunikačnej stratégie ÚEL SAV pre prácu s neodbornou verejnosťou, vydanie stručnej publiká-

TAKÁTO ATMOSFÉRA VLÁDLA VO VEDECKEJ KAVIARNI V REŠTAURÁCII U ALEXA VO ZVOLENE
24. APRÍLA 2008.
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cie o zameraní Ústavu ekológie lesa predchádzali projektovým aktivitám, ktoré už
mohla vnímať aj sama verejnosť, presnejšie
cieľové skupiny. Top aktivitou sa ukázali
vedecké kaviarne. Mesto Zvolen sa stalo
prvým mestom v Slovenskej republike, kde
sa pravidelne organizujú tieto neformálne
diskusné fóra. Navštevovala ich laická i odborná verejnosť. Aj keď sa hovorilo o kontroverzných témach – lykožrút v Tatrách,
ochrana lesa v chránených územiach – atmosféra v kaviarni bola príjemná, uvoľnená. Do vedeckej kaviarne patrí každá téma,
ktorá vyvoláva rôznorodé reakcie. Hlavnými aktérmi je zúčastnená verejnosť, nie pozvaný rečník, ktorý prednesie úvodnú prezentáciu a reaguje na otázky. Keď sa to dosiahne, keď sa rozpúta diskusia, vtedy sa
podujatie vydarí.
A aj tu platí, že nerozhoduje kvantita,
ale kvalita. Úspech tohto formátu vo Zvolene možno jednoducho dokumentovať počtom uskutočnených vedeckých kaviarní –
do konca roka 2009 ich bolo 26.
Vystúpenia v rozhlasových a televíznych
médiách, zasielanie príspevkov do printových médií sa darilo najmä po vybudovaní
bližších kontaktov s redaktormi. Tak to bolo v prípade Českého rozhlasu Leonardo –
digitálnej a internetovej stanice zameranej
na popularizáciu vedy, techniky, prírody,
histórie a medicíny. Pracovníci Ústavu ekologie lesa SAV účinkovali v reláciách Vstupte, Natura, v spravodajských blokoch stanice... Najmä jednotlivé vydania relácie
Vstupte vzbudili pozornosť českej verejnosti, mnohé vedecké i popularizačné portály
informovali o týchto takmer hodinových
rozhovoroch redaktorky so slovenskými
lesníckymi ekológmi. Keď doc. RNDr. Jan
Patočka, DrSc., na jeseň 2007 nahrával
v Brne reláciu Vstupte, nik nemohol tušiť,
že mu zostáva už len niečo viac ako rok života. Vďaka rozhlasovej nahrávke sa zachoval jeho hlas a mnohé informácie zo súkromného a profesionálneho života. Dokonca také, o ktorých sa tento vedec medzinárodného formátu predtým nezmienil ani
svojim blízkym spolupracovníkom. Začiatky dvoch pravidelných relácií o prírode
v Rádiu Regina Banská Bystrica pod názvom Kalendárium prírody a v Rádiu Lumen s titulom Kalendár prírody sa takisto
spájajú s obdobím riešenia projektu a mimoriadne úspešným riešiteľom doc. Ing.
Miroslavom Sanigom, CSc. Inú reláciu –
Ekorubriku – z programovej štruktúry Rádia Regina Banská Bystrica často spestrovali riešitelia projektu aktuálnymi prírodo-

vednými témami. Poslucháči mali možnosť
zapojiť sa do rozhlasovej súťaže na konci
relácie a získať hodnotnú publikáciu.
Elektronický seriál E-ekológia lesa, odborné ekologické publikácie je určený decision-makers – subjektom s rozhodovacími
právomocami v oblasti ekológie, lesov, lesníctva, politickým činiteľom, odborníkom
z rôznych oblastí, ako aj ostatným občanom. Počas projektu vyšlo 10 čísiel. Vydávanie pokračuje, autori majú záujem uverejňovať svoje práce. Seriál je umiestnený
na prvej strane webstránky ÚEL, stal sa
známym pre ľahkú dostupnosť i jedinečný
obsah. Napr. riešiteľ projektu v 6. čísle seriálu prvýkrát publikoval jednoduchý výpočet suchej hmotnosti listov jarných výhonkov buka lesného. Za navrhovaný spôsob stanovenia suchej hmotnosti listov metódou prepočtových koeficientov mu Úrad
priemyselného vlastníctva SR udelil patent.

Vedu do škôl a kaviarní
Školskej mládeži sme ekologické témy približovali prostredníctvom výstavy Príroda
objektívom ekológa, inštalovanej v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. Výstava sa po vyše dvoch mesiacoch presunula do Krupiny. Prezentované fotografie vedeckých pracovníkov ÚEL zaznamenali
okamihy z terénnych výskumov, z pracovných ciest v zahraničí i z popularizačných
aktivít s deťmi.
Na spoluprácu na populárnom filme získali riešitelia profesionálneho filmového
tvorcu Z. Vlacha. Film je určený laickej verejnosti. Jednotlivé sekvencie – pôdy a rastlinné spoločenstvá, huby a hubové ochorenia v lese, živočíchy a les, ohrozenia, prírodný, pôvodný a hospodársky les zachytávajú predmet skúmania odboru ekológie
lesa i vedecký záber Ústavu ekológie lesa
SAV. Leitmotívom filmu je poukázať na
vzťahy, ktoré charakterizujú ekológiu lesa,
a to vzťahy medzi organizmami v lese
a medzi organizmami a prostredím.

Ciele projektu – pripravovať vedcov na
lepšiu komunikáciu so širokou verejnosťou,
umožniť médiám zvýšiť kontakty s vedcami, vzbudiť záujem širokej verejnosti, najmä mladých o vedu, pomáhať prenosu výsledkov vedy do rozhodovacích procedúr
spätých s ekológiou lesa, zvýšiť dôveryhodnosť vedeckých pracovníkov a inštitúcií
v biologických a ekologických vedách v SR
– sa splnili. Uveďme aspoň niekoľko čísiel
zaznamenaných na konci projektu: 1 551
vystúpení v médiách, 10 vydaných čísiel
elektronického seriálu, 26 stretnutí vo vedeckej kaviarni, jedna výstava, jeden film...
Popularizačný projekt Vedu do škôl
a kaviarní sa v Ústave ekológie lesa SAV rieši od septembra 2009 a ukončiť by sa mal
v roku 2012. Cieľovými skupinami sú široká verejnosť, mládež (s dôrazom na stredoškolákov), mimovládne organizácie environmentálneho zamerania, orgány miestnej samosprávy, inštitúcie ovplyvňujúce
kvalitu životného prostredia v regiónoch
Zvolena a Nitry, ako aj médiá. Obsahovou
náplňou sú prednášky v spolupracujúcich
gymnáziách vo Zvolene a Nitre, prebiehajú
exkurzie, študenti pod vedením riešiteľov
spracúvajú štúdie na témy podľa vlastného
výberu. Tému o problematike medveďa na
Slovensku si vybrali študenti sexty z Gymnázia na Okružnej ulici vo Zvolene. Študenti v Nitre zase spolupracujú s Útvarom
hlavného architekta MsÚ v Nitre a spracúvajú štúdiu venovanú domácim a introdukovaným drevinám nitrianskeho mestského parku. Vo Zvolene sa založila juniorská
vedecká kaviareň, pokračuje sa v organizovaní vedeckých kaviarní pre dospelých.
Dušou dvoch popularizačných projektov je Miroslav Saniga. Projekt financovaný
APVV pod názvom Prírodoveda – naša priateľka, nadväzuje na ukončený projekt
APVV Škola mladých prírodovedcov. Známym sa stal vďaka týždenným kurzom, na
ktorých sa počas letných prázdnin zúčastnili vo Výskumnej stanici ÚEL SAV na Starých Horách mladí adepti prírodovedy, iniciatívnu úlohu zohrali aj knižné publikácie
z pera M. Sanigu.
Popularizácii vedeckých poznatkov sa
v súčasnosti venujú riešitelia aj v projekte
VEGA s názvom Vplyv ekologických faktorov
a antropickej záťaže na sukcesiu, diverzitu,
parametre bylinných druhov a fungovanie
lesných ekosystémov. V prvom roku riešenia
projektu sa na popularizáciu využijú vedecké kaviarne, styk s médiami s informáciami
o nových poznatkoch o fungovaní lesných
ekosystémoch, o priebehu projektu, konferenciách, seminároch apod.

Nevyhnutnosť komunikácie

zo slonovinovej kosti“. Popri komunikácii
v rámci vedeckej komunity sa hľadajú efektívne spôsoby ako vtiahnuť širokú aj odbornú verejnosť do dialógu o vede a výsledkoch vedy. K tomu majú pomôcť aj uvedené
projekty Ústavu ekológie lesa SAV. Wendy
Walgate, citujúc Grahama, tvrdí, že začína
byť nevyhnutné, aby ľudia, ktorí pracujú vo
výskume, vstúpili do oblasti komunikácie.
„Je to našou povinnosťou. Ak to neurobíme, ocitneme sa na jednej úrovni s dinosaurmi. Niektorí z kolegov pochybujú, či je
toto našou úlohou – pretože musíme robiť
toľko ďalších veci a pretože nám chýbajú
zručnosti potrebné pre komunikáciu. Takže tí z nás, ktorí si zvolili v súčasnosti túto
cestu, sú osamelými bežcami.“
Najväčšou prekážkou vedca pre angažovanie sa v práci s verejnosťou je nedostatok
času. Vyplynulo to aj z prieskumu medzi
vedeckými pracovníkmi ÚEL SAV v roku
2006 (Sládeková, 2008). Podľa skúseností
sa dá tento problém čiastočne eliminovať,
a to zapojením čo najväčšieho počtu pracovníkov organizácie, vzájomným odovzdávaním skúseností, plánovaným, systematickým vykonávaním aktivít. V posledných rokoch sa do popularizácie podarilo
zapojiť veľký počet vedeckých pracovníkov,
pričom väčšina z nich patrí k tým najproduktívnejším aj z hľadiska vedeckých výsledkov. Ústav získal viacero projektov,
a preto popularizačnú činnosť možno vykonávať systematicky, s adekvátnym financovaním. Priaznivým momentom je, že medzi
vedeckými pracovníkmi pôsobí niekoľko
skúsených popularizátorov, najznámejším
je azda doc. Miroslav Saniga. On otvára
dvere do mnohých médií. A existuje aj pracovník, zodpovedný riešiteľ dvoch projektov popularizácie, ktorý nie je vedeckým
pracovníkom, má však skúsenosti s komunikačnými stratégiami vo vede, pôsobí
v medzinárodnej pracovnej skupine, ktorá
sa venuje komunikovaniu v lesníckych vedách, je schopný písať a viesť projekty, popri tom vykonávať konkrétne aktivity – komunikovať s médiami, zostavovať tlačové
správy, organizovať podujatia, ako sú vedecké kaviarne, vydávať publikácie. Svoju
pôvodnú profesiu knižnično-informačného
pracovníka naďalej vykonáva. Samozrejme, skĺbiť všetky aktivity by nebolo možné
bez veľkej dávky nadšenia.
Najväčším úspechom popularizačného
úsilia Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene
je, že sa podarilo zakomponovať vedu do
každodennej kultúry ľudí. Vyjadrenie laickej účastníčky vedeckých kaviarní, že celý
mesiac rozmýšľa o tom, čo počula počas
stretnutia s vedou v kaviarni a netrpezlivo
očakáva nové stretnutie, je povzbudením
pre všetkých, ktorí venujú svoj čas popularizácii vedy.

Tak ako nikto nežije len sám pre seba, ani
svet vedy sa neuzatvára v nedobytnej „veži

(Príspevok bol podporovaný Agentúrou na
podporu výskumu a vývoja na zaklade Zmluvy
č. LPP-0359-06 a Vedeckou grantovou agentúrou
MŠ SR a SAV – projekt č. 2/0034/10).

ZNIČIA LYKOŽRÚTY SMREKOVÉ LESY V TATRÁCH?
ING. PETER ZACH POČAS ÚVODNEJ PREZENTÁCIE
VO VEDECKEJ KAVIARNI NA TÉMU, KTORÁ REZONUJE V ODBORNEJ I LAICKEJ VEREJNOSTI.

Foto: K. Sládeková

(Autorka je pracovníčkou Ústavu ekológie lesa
SAV vo Zvolene)
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Úst av zoológie SAV otvoril v Keni projekt proti nebezpečnému škodcovi

Muchám tse-tse odzvonilo...

>

Muchy tse-tse predstavujú jeden z kľúčových limitov rozvoja vidieka v rovníkovej
Afrike. Tieto dvojkrídlovce sú prenášačmi
smrteľných ochorení tak tak na človeka
(spavá choroba, ako aj na dobytok (nagana). Odhaduje sa, že týmito chorobami je
potenciálne ohrozených približne 40 – 50
miliónov ľudí a 50 – 60 miliónov kusov dobytka. Jednou z najúčinnejších metód na
úplné vyčistenie územia od múch tse-tse je
metóda sterilného hmyzu (SIT). Jej podstata spočíva v masovej produkcii samcov tohto hmyzu v špecializovaných chovných zariadeniach, v ich sterilizácii a následnom
vypúšťaní do prírody.
SIT je vysoko účinná pri jej veľkoplošnej
aplikácii v prípade, že početnosť populácie
je veľmi nízka. Z tohto dôvodu je najefektívnejšia metóda v koncovej fáze eradikačných programov, keďže umožňuje úplné
vyčistenie územia od škodcu a vytvorenie
oblastí bez tse-tse múch (tse-tse free zones).
Ústav zoológie SAV sa od roku 2002
v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou
pre atómovú energiu venuje vývoju metód
masového chovu tse-tse múch na produkciu
a vypúšťanie sterilných samcov. Jedným
z významných výstupov bol vývoj nového
poloautomatizovaného zariadenia, ktoré
dosahuje podstatne vyššiu produktivitu pri
nižších nárokoch na priestor, ľudskú prácu
a finančné vstupy. V závere roka 2009 získal ústav projekt zo Slovenskej agentúry
pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.
Jeho nosnou náplňou je vybudovanie laboratória pre masový chov tse-tse múch s kapacitou 100 tisíc samíc v priestoroch Kenya
Agriculture Research Institute – Trypanosomiasis Research Center (KARI-TRC) v Nairobi. Dopestované samce budú sterilizova-

né ožiarením a následne v rámci eradikačného programu vypúšťané na území Národného parku Ruma. Súčasťou projektu je vývoj metód na identifikáciu genetickej kompatibility lokálnych populácií tse-tse múch
s využitím techník populačnej genetiky
a morfometrickej geometrie. Nemalá časť
prostriedkov projektu je vyčlenená na zaškolenie vybraných pracovníkov z KARITRC v Ústave zoológie SAV.
Slávnostné otvorenie projektu sa uskutočnilo 18. – 24. februára 2010 v KARITRC. Stretnutie otvoril veľvyslanec Slovenskej republiky v Keni Milan Zachar. Riaditelia KARI-TRC Grace Murilla a Ústavu zoológie SAV Milan Kozánek pred početným
auditóriom predstavili svoje pracoviská,
zámery a ciele spoločného projektu. Peter
Takáč z ÚZ SAV prezentoval informácie
o chovnom zariadení ústavu, novej chovnej
technológii a edukačnom programe pre
pracovníkov KARI-TRC. V ďalších dňoch
prebiehali intenzívne rokovania zamerané
na riešenie organizačných, finančných
a technických problémov. Nová technológia v KARI-TRC by sa mala nainštalovať

v júli tohto roku, reálne vypúšťanie sterilných samcov v národnom parku Ruma
sa očakáva v polovici roku 2011. Dohodla
sa aj realizácia vedeckých experimentov
a harmonogram dobudovania genetického
laboratória v KARI-TRC.
Projekt aj vznikajúca spolupráca vytvárajú priestor na realizáciu slovenských vedcov v prestížnych celosvetovo uznávaných
programoch a možnosť ďalšieho rozvoja atraktívnej medzinárodnej spolupráce.
Peter Takáč | ÚZ SAV

Tlačová beseda Úst avu kr ajinnej ekológie SAV k Roku biodiver zit y

Pre rozmanitosť života na Zemi

>

OSN vyhlásila rok 2010 za Rok biodiverzity. Jeho hlavnými cieľmi je upozorniť na
problémy súvisiace so znižovaním biodiverzity a na prostriedky či spôsoby jej
ochrany a zároveň povzbudiť organizácie či
obyvateľstvo, aby sa v tejto oblasti angažovali.
VEDÚCA TLAČOVÉHO ODBORU ÚRADU SAV SOŇA
KOŽELOVÁ OTVÁRA STRETNUTIE. NAĽAVO OD NEJ
PRACOVNÍCI ÚKE SAV ĽUBOŠ HALADA, MILENA
MOYZESOVÁ A HENRIK KALIVODA.
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Biodiverzite a opatreniam na Slovensku
aj vo svete na jej ochranu bola venovaná
tlačová beseda s vedeckými pracovníkmi
Ústavu krajinnej ekológie (ÚKE) SAV, ktorá
sa uskutočnila 16. marca v budove Úradu
SAV.
Na riešenie problematiky ochrany biodiverzity na Slovensku vznikol inštitút pod
názvom Slovenská platforma pre biodiverzitu, ktorý je súčasťou európskeho fóra Bioplatform. Predstavuje sieť vedcov a predstaviteľov ďalších inštitúcií a orgánov štát-

nej správy, ktorí pracujú v rôznych oblastiach súvisiacich s biodiverzitou a pri realizácii Národnej stratégie ochrany biodiverzity. Členmi platformy je aj šesť ústavov
SAV, jedna z nosných inštitúcií je Ústav krajinnej ekológie SAV.
Zjednodušene povedané biodiverzita
znamená rozmanitosť života na Zemi, ktorá
vo svojej komplexnosti zabezpečuje rovnovážny stav ekosystému. Podľa informácii
Ľuboša Haladu z ÚKE SAV pokles biodiverzity vplyvom človeka sa dramaticky zrýchlil
už v 19. storočí a tento proces má neustále
stúpajúci trend. V súčasnosti je podľa Červeného zoznamu IUCN vyhynutím ohrozených asi 17 tisíc zo 45 tisíc posudzovaných
druhov, celkom ide približne o pätinu všetkých cicavcov a tretinu obojživelníkov,
28 % plazov, 37 % sladkovodných druhov
rýb, 35 % bezstavovcov a takmer tri štvrtiny
druhov rastlín. Na Slovensku sa viac ako
jedna tretina pôvodných druhov rastlín na-

chádza v rôznom stupni ohrozenia. Najviac
kriticky ohrozených druhov flóry SR pochádza z biotopov globálne ohrozených v celej
strednej Európe (rašeliniská, mokrade, zaplavované lúky, slaniská, piesky). V súčasnosti je v Červenom zozname vyšších rastlín zapísaných 1 270 taxónov (v roku 1992
– 1 009), z čoho vyhynutých je 73 druhov
(32 druhov v roku 1992).
Na Slovensku bolo dosiaľ opísaných
viac ako 28 800 živočíšnych druhov (vrátane bezstavovcov – počet však zďaleka nie je
konečný), pričom stav ich ohrozenosti je
čoraz významnejší. Alarmujúci stav ohrozenosti fauny je najmä pri stavovcoch –
v Červenom zozname stavovcov je zapísaných 268 druhov, čo predstavuje skoro polovicu druhov známych zo Slovenska.
Henrik Kalivoda vo svojom vystúpení
informoval o snahách svetového spoločenstva na ochranu biodiverzity. Najdôležitejším medzinárodným dohovorom prijatým

priamo na ochranu biodiverzity je tzv. Dohovor o biodiverzite (Rio de Janeiro,
1992). Dohovor má tri hlavné ciele: ochrana biodiverzity, trvalo udržateľné využívanie biodiverzity a spravodlivé rozdeľovanie
benefitov vyplývajúcich z využívania prírodných zdrojov. Jeho celkovým zámerom
je podporiť aktivity, ktoré vedú k trvalo
udržateľnej budúcnosti. Aktuálne ho podpísalo 193 krajín. Na tento dokument nadväzuje viacero medzinárodných konvencií
a dohôd.
Na záver oficiálnej časti tlačovej besedy
Milena Moyzesová na príklade Suchej nad
Parnou v Trnavskom okrese predstavila
tvorbu modelových prvkov územného systému ekologickej stability v tejto obci, ako
sú biokoridory a biocentrá a ďalšie ochranné opatrenia, do ktorej zapojili aj obyvateľov obce, najmä mládež.
Vladimír Šmihula | Foto: autor

Pr acovné stretnutie par tnerov národného projektu

Infraštruktúra pre výkonné
počítanie

>

Na prvom pracovnom stretnutí po podpise
zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku sa 25. februára t. r. zišli partneri národného projektu pod názvom „Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie“
(SIVVP). Zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku na projekt SIVVP v rámci
operačného programu Veda a výskum pre
cieľ Konvergencia a pre cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť 15.
januára 2010 podpísal podpredseda vlády
a minister školstva SR Ján Mikolaj.
Na stretnutí partnerov projektu vo Výpočtovom stredisku SAV sa za Ministerstvo
školstva SR zúčastnili generálna riaditeľka
Sekcie európskych záležitostí Miriam Kováčiková, riaditeľ Odboru operačných programov Veda a výskum Peter Mravec a projektový manažér Vladimír Majer z toho istého odboru, ďalej zo Sekcie ekonomiky

pre štrukturálne fondy EÚ Miroslav Hrudkay, Marcela Knotková, Rastislav Motýľ.
Predsedníctvo SAV na stretnutí zastupovala podpredsedníčka pre ekonomiku Viera
Rosová a Úrad SAV Daniela Liptáková z Odboru pre štrukturálne fondy.
Riaditeľ Výpočtového strediska SAV Tomáš Lacko na začiatku stretnutia odovzdal
zástupcom partnerských organizácií podpísané zmluvy o partnerstve. Hlavnými témami prvého pracovného stretnutia boli
ekonomické otázky, koordinácia prvých
aktivít súvisiacich s prebiehajúcou užšou
súťažou na dodávku HW a SW a s tým súvisiace činnosti smerujúce k príprave priestorov na vysokovýkonné výpočtové systémy,
ako aj prvé administratívne úkony.
Národný projekt Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie tvoria dva zrkadlové projekty, v ktorých sú Výpočtovému
stredisku SAV v rámci Operačného programu Veda a výskum pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť partnermi Ústav informatiky SAV a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Zrkadlový proGENERÁLNA RIADITEĽKA SEKCIE EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ MŠ SR MIRIAM KOVÁČIKOVÁ (V STREDE) INFORMUJE O PODMIENKACH REALIZÁCIE
SCHVÁLENÉHO NÁRODNÉHO PROJEKTU. VĽAVO
RIADITEĽ VÝPOČTOVÉHO STREDISKA SAV TOMÁŠ
LACKO.

jekt má tri špecifické ciele v rámci prioritnej
osi 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji a opatrenia 3.1 Obnova
a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji.
Partnermi v druhom zrkadlovom projekte pre cieľ Konvergencia sú Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach a Ústav experimentálnej fyziky SAV
v Košiciach. Zrkadlový projekt pokrýva plnenie špecifických cieľov v rámci prioritnej
osi 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja
a opatrenia 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja. Cieľom
projektu je vybudovanie superpočítačovej
infraštruktúry pre vedecko-technické výpočty, simulácie a modelovanie pre slovenskú
akademickú, vedeckú a odbornú komunitu.
Realizáciou projektu vznikne počítačová infraštruktúra, na ktorej sa v tejto modernej oblasti vedy rozvinie medzinárodná
spolupráca z domáceho prostredia. Slovenskí špičkoví vedeckí pracovníci budú mať
príležitosť využívať vlastnú superpočítačovú infraštruktúru a nebudú už odkázaní
len na zahraničné možnosti. Pozdvihne sa
technologická a vedomostná úroveň v oblasti vysokovýkonného počítania na Slovensku bez akéhokoľvek obmedzovania
doteraz realizovaných aktivít a dosiahnutých výsledkov v tejto oblasti.
T. L.
zo života SAV

správysav

3|2010

11

Pr acovná návšteva Historickej komisie RAV v Br atislave

Perspektíva spoločných
projektov

>

Na pozvanie Historického ústavu SAV boli
v dňoch 25. – 26. februára 2010 na pracovnej návšteve členovia a spolupracovníci
Historickej komisie Rakúskej akadémie
vied (RAV). Historický ústav SAV v spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom zorganizoval v prvý deň ich pobytu na pôde Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave verejnú prezentáciu výsledkov ich vedeckého
výskumu.
Prezentáciu komentoval a moderoval
generálny sekretár RAV a predseda Historickej komisie RAV prof. Arnold Suppan.
Predstavil organizačnú štruktúru, ciele
a výsledky Rakúskej akadémie vied v uplynulých rokoch a potom prítomných oboznámil s jednotlivými spolupracovníkmi,
náplňou práce a výsledkami Historickej komisie RAV. V ďalšej časti podujatia vystúpili
jednotliví členovia komisie – Dr. Hans Peter
Hye, Dr. Klaus Koch, Dr. Michael Portmann, Dr. Davis Schriffl a ďalší, ktorí prezentovali výsledky svojho vedeckého vý-

skumu a hlavné publikácie výskumných tímov. Prítomní sa oboznámili s prácami
k dejinám Rakúska, strednej Európy a medzinárodných vzťahov od neskorého stredoveku až do konca 20. storočia. Predstavené boli aj výsledky vedeckej spolupráce
rakúskych a slovenských historikov. Po prezentácii nasledovala diskusia, v ktorej vystúpili viacerí pracovníci Historického ústavu SAV. Zaujímali sa o výskum v oblasti
sociálnych dejín, o možnosti bádania v ruských archívoch, o medzinárodné projekty,
inštitucionálnu spoluprácu a ďalšie otázky.
Druhý deň pobytu rakúski hostia diskutovali v Historickom ústave SAV o možnostiach ďalšieho rozšírenia už roky trvajúcej
spolupráce. Zástupcovia obidvoch partnerských inštitúcií sa zhodli na tom, že ich bilaterálna spolupráca musí prerásť do iniciovania a prípravy spoločných projektov,
do ktorých sa budú snažiť zapojiť aj partnerské inštitúty, respektíve jednotlivých
historikov z okolitých krajín i ostatnej Eu-

rópy. Na porade sa prediskutovali už aj
konkrétne témy, ktoré by mohli vyústiť do
mnohostranných projektov napríklad pre
rámcové programy Európskej únie alebo
Európskej nadácie pre vedu (ESF). Po pracovnom zasadnutí nasledovala prednáška
Dr. Michaela Portmanna pod názvom Existieren kollektive Identitäten und welches sind
die Konsequenzen für eine zeitangemessene
Kritik des Nationsbegriffs. Bola určená pracovníkom Historického ústavu SAV a ďalších akademických spoločenskovedných
pracovísk. Po obsiahlej diskusii pozval vedecký sekretár SAV doc. Fedor Gömöry rakúskych hostí na pracovný obed. V jeho
priebehu sa slovenskí i rakúski účastníci
zhodli na tom, že dvojdenné podujatie bolo
veľmi prínosné pre obe strany a že bude
potrebné pokračovať v takýchto neformálnych stretnutiach aj v budúcnosti.

Edita Ivaničková

Nová kniha z VEDY, vydavateľstva SAV

Politik, štátnik a humanista

>

V Kongresovom centre VEDY, vydavateľstva
SAV 10. marca prezentovali nový zborník
článkov a vystúpení o vynikajúcej osobnosti
slovenských dejín Alexander Dubček – politik,
štátnik a humanista. Kniha je dielom širšieho
autorského kolektívu, jej editormi sú prof.

Ivan Laluha, Eleonóra Petrovičová a Miroslav Pekník (poslední dvaja z Ústavu politických vied SAV, prof. Laluha bol blízkym priateľom a spolupracovníkom Alexandra Dubčeka). Spoločne ju vydali Ústav politických
vied SAV, Inštitút ASA a VEDA, vydavateľ-

stvo SAV. Spoluorganizátorom prezentácie
bola aj Spoločnosť Alexandra Dubčeka.
Na slávnostnej prezentácii sa zúčastnil
aj prezident Spoločnosti A. Dubčeka Pavol
Dubček, editori publikácie, viacerí z autorov jej častí, vedúci Kancelárie prezidenta

ZA PREDSEDNÍCKY STÔL PREZENTÁCIE ZASADLI ZĽAVA ZUZANA MÁČEKOVÁ, ELEO-

PAVOL A PETER DUBČEKOVCI ODOZDÁVAJÚ PAMÄTNÚ MEDAILU SPOLOČNOSTI

NÓRA PETROVIČOVÁ, PROF. IVAN LALUHA, PAVOL DUBČEK A MIROSLAV PEKNÍK.

A. DUBČEKA RIADITEĽOVI VEDY MILANOVI BRŇÁKOVI.
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udalosti

SR prof. Milan Čič, spisovateľ Ladislav Ťažký, starostka Uhrovca (Dubčekovho rodiska) Zuzana Máčeková a ďalšie osobnosti
späté so životom a dielom Alexandra Dubčeka, jeho priatelia aj sympatizanti.
Prof. Ivan Laluha vo svojom vystúpení
zdôraznil, že vydanie zborníka je mimoriadne významnou udalosťou pri zachovávaní pamiatky Alexandra Dubčeka. Obsahuje spomienky aj články mnohých jeho
priateľov, vedeckých pracovníkov, predstaviteľov verejného života, ktoré uzatvárajú

istú etapu výskumu. Jeho súčasťou sú ja vystúpenia zahraničných predstaviteľov. Ďalšia časť je zostavená z výsledkov archívnych výskumov.
Prezident Spoločnosti Alexandra Dubčeka, Pavol Dubček sa aj v mene rodiny poďakoval všetkým, čo nezabudli na otcovo
meno a jeho neľahký život a pri tejto príležitosti spolu s bratom Petrom odovzdal Pamätné medaily Spoločnosti A. Dubčeka riaditeľovi vydavateľstva SAV Veda SAV Milanovi Brňákovi a Eleonóre Petrovičovej, kto-

rí sa mimoriadne zaslúžili o vydanie publikácie.
Publikáciu pod názvom Alexander Dubček – politik, štátnik a humanista symbolicky medzi čitateľov vyprevadili starostka
Uhrovca Zuzana Máčeková, prof. Ivan Laluha, Pavol Dubček, spolu s ďalšími dvoma
jej editormi. V rozsiahlej diskusii na záver
podujatia dominovalo hľadanie ciest a námetov, ako pamiatku Alexandra Dubčeka
zachovať aj pamäti budúcich generácií.
V. Š. | Foto: Vladimír Šmihula

Medzinárodná konferencia študentov doktor andského štúdia

Povaha súčasnej filozofie

>

Dňa 8. februára 2010 sa na pôde Filozofického ústavu SAV konala medzinárodná
konferencia študentov doktorandského
štúdia v rámci 7. ročníka cyklu „Mladá filozofia“ a niesla názov Povaha súčasnej filozofie a jej metódy. Na konferencii sa zúčastnilo 53 referujúcich, najmä zo Slovenska,
Čiech a Poľska. Svoje príspevky predniesli
v dvoch sekciách. Sekcia Kontinentálna filozofia, dejiny filozofie a interdisciplinárne
presahy vo filozofii bola rozdelená na tri
pracovné skupiny. Druhou sekciou bola
sekcia s názvom Analytická filozofia, logika
a metodológia vedy.
Po otvorení konferencie a príhovore riaditeľa Filozofického ústavu SAV prof. Tibora Pichlera sa začali súčasne v štyroch
miestnostiach prednášať referáty z najrôznejších oblastí systematickej filozofie, dejín
filozofie, sociálnej a politickej filozofie, etiky, estetiky, logiky a metodológie vedy, z interdisciplinárnych presahov filozofie.
V skupine A sekcie Kontinentálna filozofia,
dejiny filozofie a interdisciplinárne presahy
ako prvá vystúpila Eva Prokešová s príspevkom Rola racionality v morálke z pohľadu
Carlesa Taylora. Pragmatizmus v etike
a pragmatickú metódu skúmania morálnych pojmov a konceptov ilustrovala na

prácach súčasnej americkej filozofky Marilyn Smiley v príspevku Analytická etika
a poznatky evolučných vied Michaela Ujházyová. S príspevkom O (i)racionalite morálneho súdenia vystúpila Jana Rončáková, venovala sa v ňom úlohe tzv. morálnych emócií v procese morálneho súdenia, ktorým sa
v porovnaní s kognitívnou zložkou nedostáva primeraná pozornosť, ani dôvera. Eva
Žáčková zo Západočeskej univerzity sa
v príspevku Shaked reality – (Ne)Reální koktejl? zamerala na interpretáciu pojmu hyperreality U. Eca a pojmu simulacra J. Baudrillarda v súvislosti s koncepciou tzv.
zmiešanej reality a virtuálneho kontinua.
V skupine B sekcie Kontinentálna filozofia, dejiny filozofie, interdisciplinárne presahy vo filozofii, odzneli prevažne príspevky
zaoberajúce sa problémami na pomedzí filozofie, etiky, politiky, práva, sociológie
a náboženstva. V úvode prezentoval Michal
Slamena príspevok Koncepcie moci, v ktorom priblížil koncepty moci významných
filozofických smerov. Kristína Šabíková rozoberala Rawlsov koncept medzinárodnej
spolupráce ako tolerancie, ktorý porovnávala so známejšou predstavou národnej sociálnej kooperácie. Monika Majčínová sa
vo svojom vystúpení na tému Zoon politi-

kon zamerala na Aristotelov koncept človeka, ktorý problematizovala na pozadí rozdielu fyzis a nomos.
Ako prvý príspevok v časti C odznel príspevok s názvom, Vilém Flusser a filozofia
technických obrazov. Peter Chrenka v ňom
predstavil filozofickú koncepciu technických obrazov V. Flussera, poukázal na špecifičnosť technických obrazov ako kultúrny
fenomén v dejinách, ktorý sa svojím významom vyrovná vynálezu písma. Norbert
Mikláš v príspevku Úvod do teórie filozofického štýlu načrtol svoju snahu o spochybnenie definitívnosti postmoderného sebaobrazu filozofie, kriticky rozanalyzoval
dogmatizmus, ktorý vidí prítomný v štýle
tvorby niektorých filozofov.
V sekcii Analytická filozofia, logika a metodológia vedy ako prvá vystúpila Mária
Sačková, ktorá referovala o pragmatike
a sémantike v príspevku s názvom Sémantika: Vety verzus výpovede. Martin Vozák
predstavil v referáte Viete, čo sú prirodzené
druhy? rôzne prístupy k sémantickej analýze mien prirodzených druhov, sformuloval
vlastné výhrady k niektorým z analýz a navrhol ich riešenie.
Eva Dvoranová, FiÚ SAV, Soňa Klamová

V Úst ave svetovej liter atúr y o feministickej teórii kultúr y

Ženská literárna tradícia

>

Ústav svetovej literatúry SAV hostil 1. marca v spolupráci s organizáciou ASPEKT
prednášku doc. Libory Oates-Indruchovej
o vývoji feministickej literárnej teórie. Prednášajúca sa na Karlovej univerzite v Prahe
venuje kultúrnej reprezentácii rodu, cenzúre, naratívnemu výskumu, feministickej literárnej teórii, kultúre a vede v období štát-

neho socializmu. V súčasnosti pracuje na
výskumných projektoch Změny genderové
kultury v Československu 1948 – 1989 a Cenzura ve společenských vědách v období státního socialismu: Česká republika a Maďarsko.
Ako na prednáške odznelo, feministická
literárna teória sa vyvíjala v nadväznosti na
širšie intelektuálne a spoločenské kontexty.

Vždy skúmala, akým spôsobom sa otázky
a problémy kladené v rámci týchto kontextov zmenia, rozšíria alebo zúžia, pokiaľ sa
do nich zahrnú ženy, či rod (gender) ako
taký. Prezentácia poskytla stručný prehľad

pokračovanie na nasledujúcej strane
udalosti | konferencie
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vývoja feministického myslenia v literatúre
– od autorky cez text až k čitateľke – od začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia
po súčasnosť.
Libora Oates-Indruchová vychádzala vo
svojej prednáške z antológie angloamerickej feministickej literárnej teórie Ženská literární tradice a hledání identit, ktorú
r. 2007 editorsky pripravila. Zdôraznila, že
sa feministická literárna teória vždy vyvíja-

la v nadväznosti na širšie intelektuálne
a spoločenské kontexty, a preto ju predstavila v kontexte postštrukturalizmu, postmodernizmu a 2. vlny ženského hnutia,
ktorá vznikla v 60. – 70. rokoch 20. storočia. Vývoj akademického feminizmu, ktorý
sa konštituoval v dialógu so sociálnym hnutím, sa vyznačoval silnou orientáciou na literatúru, čo podľa prednášajúcej súvisí
s celkovým statusom literatúry v britsko-

americkej kultúre a vzdelávaní, a najmä so
statusom literárneho kánonu.
Diskusia po prednáške sa zamerala na
situáciu feministického a rodového myslenia na Slovensku a v Českej republike, ako
aj na ďalšie perspektívy využívania rodu
(gender) ako analytickej kategórie v literárnej vede i v interdisciplinárnych či transdisciplinárnych prístupoch.
J. C.

Monogr af ia o slovensko-macedónskych liter ár nych a kultúr nych vzť ahoch

Retrospektíva bez digresií

>

V Ústave svetovej literatúry SAV sa 10. februára t. r. uskutočnila prezentácia knihy literárneho kritika, vedca, prekladateľa
a básnika Zvonka Taneského Slovensko-macedónske literárne a kultúrne vzťahy. Monografia, ktorá vyšla v spolupráci vydavateľstva Juga a Ústavu svetovej literatúry SAV,
podáva literárno-historickú analýzu slovensko-macedónskych literárnych a kultúrnych
vzťahov. Autor svoj výskum začína cyrilometodským dedičstvom, venuje sa vývinu
vzťahov v prvej polovici 19. storočia, keď sa
intenzita kontaktov zvyšovala, aj situácii po
roku 1945, keď sa do popredia jeho záujmu
dostáva analýza prekladov.
Ako prvý zhodnotil knihu pracovník ústavu a spoluvydavateľ PhDr. Ján Jankovič,
DrSc., ktorý zdôraznil, že „Taneského práca slovensko-macedónske vzťahy vymaňuje
zo širších slovensko-juhoslovanských vzťa-

hov, čo už samo osebe má význam aj pre
aktuálnu fázu vývinu, v ktorej naše národy
potvrdzujú svoju svojbytnosť a kultúrnu vyspelosť. Zdôrazňujem však, že Taneski ani
na jednom mieste neskĺzol do populistického nacionalizmu, ale na niekoľkých miestach objektívne konštatuje príčiny, ktoré
spôsobili, že naše vzájomné vzťahy nemali
takú intenzitu a kontinuitu ako vzťahy
s inými, porovnateľnými a najmä majoritnými národmi a ich kultúrami.“
PhDr. Alica Kulihová z Katedry slovanských filológií FFUK vo svojom príspevku
(za neprítomnú autorku ho prečítala Mgr.
Eva Javorková) vyzdvihla prínos práce,
ktorým je „systematické spracovanie aj recenzného a kritického časopiseckého materiálu súvisiaceho s prekladmi z macedónskej literatúry do slovenskej a zo slovenskej
literatúry do macedónskej. Tento postup

umožnil sledovať aj vývoj prekladu a vzniknuté posuny nielen v rovine prekladov, ale
aj v nazeraní a vnímaní tak slovensko-macedónskych vzťahov, ako aj macedónskej literatúry na Slovensku.“ Ďalej uviedla, že
„monografia po prvýkrát ucelene a na jednom priestore objektívne predkladá retrospektívu slovensko-macedónskych vzťahov
bez tendenčných poznámok a digresií, ktoré mohli vyplynúť z nie vždy priaznivej spoločenskej a politickej atmosféry v minulosti
obidvoch národov“.
Slová Jána Jankoviča, že Taneského
práca na Slovensku i v Macedónsku supluje
práce z niekoľkých spoločenskovedných
disciplín, historiografiou počnúc a politológiou končiac, potvrdila aj následujúca živá
diskusia.
Gabriela Magová

Podali pomocnú r uka budúcim astronómom

Mladí bádatelia vesmíru

>

Mladí bádatelia, žiaci stredných škôl, sa
zišli 4. – 6. marca 2010 v Kongresovom centre SAV ACADEMIA v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách na kongrese mladých bádateľov – astronómov. V pracovnej časti účastníci kongresu z celého Slovenska predstavili svoje vedecké projekty z astronómie a astrofyziky prostredníctvom prednášok.
V diskusii k nim odzneli pripomienky, no
najmä odporúčania na skvalitnenie a dopracovanie projektov.
Kongres riadilo pracovné predsedníctvo, v ktorom pôsobili profesionálni astronómovia a pracovníci hvezdární na Slovensku. Garantom odborného programu kongresu bol Ladislav Hric z Astronomického
ústavu SAV, ktorý zabezpečil vyžiadané
prednášky o najnovších experimentoch
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konferencie

v kozmológii s cieľom hlbšieho poznania
počiatočných fáz vývoja vesmíru.
Viacero súťažných prác sa venovalo svetelnému znečisteniu nočnej oblohy. Je to
potešiteľné, lebo táto téma rezonuje v posledných rokoch medzi astronómami na
celom svete. Ide predsa o záchranu nočnej
oblohy aj pre budúce generácie.
V závere kongresu pracovné predsedníctvo vyhodnotilo odbornú úroveň príspevkov žiakov. Autorov šiestich najlepších
príspevkov odmenili vecnými cenami (malý ďalekohľad, USB kľúč) a traja postúpili
do celoslovenského finále Súťaže Európskej komisie pre mladých vedcov do 20 rokov (EUCYS), z ktorej majú šancu postúpiť
na medzinárodné súťaže vo vede. Ocenená
Vladimíra Bejdová z Gymnázia na Duchno-

vičovej ulici v Medzilaborciach objavila
a merala jasnosť novej premennej hviezdy
v poli známej premennej hviezdy CN And.
Juraj Knapec z Gymnázia L. Novomeského
v Senici použil televíznu kameru na sledovanie úkazov mesiacov planéty Jupiter.
Metóda umožňuje veľmi presné určenie časov jednotlivých kontaktov úkazov (zákryty a zatmenia) a ich porovnaním s predpoveďami môže viesť k spresneniu dráhových
elementov alebo k opisu negravitačných
efektov. Michal Štefančík z Gymnázia Pavla
Horova v Michalovciach vypracoval počítačový program, ktorý spracováva dáta meteorických pozorovaní. Veľký záujem o takýto program môže mať aj Medzinárodná
meteorická organizácia. Ďalšími ocenenými žiakmi boli Jaroslav Merc z Gymnázia

na Trebišovskej ulici v Košiciach, Juliana
Kotrčová a Zuzana Gerbošová z Gymnázia
J. G. Tajovského v Banskej Bystrici a Timea
Bileková z Gymnázia v Krompachoch.
Cieľom Kongresu mladých bádateľov –
astronómov 2010 bolo podať pomocnú ru-

ku tým, ktorí majú o astronómiu a príbuzné vedy úprimný záujem, a zvýšiť ich záujem pri výbere budúceho povolania v oblasti astronómie. Kongres mladých bádateľov – astronómov 2010 zrealizovalo o. z.
Mladí vedci Slovenska v rámci projektu

podporovaného APVV na základe zmluvy
č. LPP-0226-07 v spolupráci so Slovenskou
astronomickou spoločnosťou pri SAV a Astronomickým ústavom SAV.
Ján Šípoš, Ladislav Hric

Odišiel kartograf
Ján Pravda

Za ekológom
Ferdinandom Kubíčkom

Dňa 17. februára vo veku 75 rokov podľahol ťažkej chorobe popredný
slovenský, medzinárodne uznávaný kartograf Ing. Ján Pravda, DrSc.,
bývalý vedúci vedecký pracovník Geografického ústavu SAV.
Narodil sa 12. decembra 1934 v Šenkviciach. Po skončení vysokoškolského štúdia (1960) nastúpil do bývalého Kartografického a reprodukčného ústavu ako redaktor máp. V rokoch 1967 – 1970 bol riaditeľom bratislavskej pobočky Kartografického nakladateľstva Praha.
V rokoch 1970 – 1975 bol zodpovedným riešiteľom výskumných úloh
z oblasti kartografie vo Výskumnom ústave geodézie a kartografie
v Bratislave. Od roku 1976 až do odchodu na dôchodok v roku 2007
pôsobil ako vedecký pracovník Geografického ústavu SAV v Bratislave, kde koncom sedemdesiatych rokov založil kartoreprodukčné laboratórium, ktoré takmer tri desiatky rokov významne prispievalo
k vydávaniu tematických máp na Slovensku.
Prvé štúdie z oblastí praktickej kartografie a neskôr atlasovej kartografie začal uverejňovať v geodeticko-kartografických časopisoch
(domácich aj zahraničných). Po roku 1976 rozšíril svoju publikačnú
činnosť aj do geografických (geograficko-kartografických) časopisov,
v ktorých dominovala tematika kartografickej prezentácie výsledkov
geografických výskumov. Jeho originálnym prínosom na poli bádateľských aktivít bolo rozpracovanie teoretickej koncepcie mapového jazyka, vysvetľujúcej mapové zobrazovanie ako logicky usporiadaný
systém, ktorý je v mnohom analogický systému prirodzeného jazyka.
Táto koncepcia našla uplatnenie aj v medzinárodnom kontexte.
Ako člen redakčnej rady a posudzovateľ máp mal výrazný podiel
na kartografickom spracovaní a vydaní Atlasu SSR (Bratislava 1980)
a Etnografického atlasu Slovenska (Bratislava 1990). Obidvom dielam
bola udelená Národná cena. Redigoval turistické, administratívne, reliéfne mapy a atlasy (školské, všeobecnozemepisné a politické), pričom je pôvodcom koncepcie reliéfneho atlasu sveta. Bol pri zrode ročenky Kartografické listy vydávanej Kartografickou spoločnosťou SR
a GÚ SAV (11 rokov predsedal jej redakčnej rade). Z jeho podnetu sa
v dvojročných cykloch organizujú semináre Aktivity v kartografii.
Je autorom vysokoškolských učebných textov, dvoch slovníkov (z
tematickej kartografie a geoinformatiky), publikácie Stručný lexikón
kartografie (1993) a dvoch kapitol v monografiách. Je tiež spoluautorom viacerých monografických publikácií vydaných v sérii Geographia Slovaca. Ako editor, resp. spolueditor spracoval viac ako 20 zborníkov zo seminárov a vedeckých konferencií. Publikoval vyše 150 vedeckých štúdií v rôznych časopisoch a zborníkoch, okolo 60 odborných, ako aj vedecko-populárnych príspevkov.
Ing. Ján Pravda bol skromný a mimoriadne pracovitý človek so
zmyslom pre precíznosť, zodpovednosť a spravodlivosť. Komunita
slovenských kartografov stratila jeho úmrtím jedného z jej najvýznamnejších a publikačne najčinnejších členov.

Vo veku 70 rokov zomrel 18. februára Ing. Ferdinand Kubíček,
DrSc., významný vedecký pracovník v oblasti výskumu lesníckej
ekológie a typológie, fytocentológie a geobotaniky z Ústavu krajinnej ekológie SAV. Rodák z Bratislavy (nar. 23. 5. 1939) vyštudoval
Lesnícku fakultu VŠLD vo Zvolene. Po ukončení štúdia v roku 1961
nastúpil do Lesoprojektu Zvolen, pobočka Piešťany. Od roku 1966
pôsobil ako vedecký pracovník v Botanickom ústave SAV, neskôr
v Ústave experimentálnej biológie a ekológie SAV, kde bol vedúcim
oddelenia produkcie ekosystémov, v rokoch 1982 – 1990 bol vedúcim vedeckým pracovníkom v Centre biologických ekologických
vied SAV, kde vykonával funkciu zástupca riaditeľa centra, v rokoch
1990–1993 pracoval ako vedúci vedecký pracovník a vedúci Oddelenia produkcie ekosystémov v Ústave ekobiológie SAV a napokon
od roku 1994 až do svojho skonu ako vedúci vedecký pracovník
v Ústave krajinnej ekológie SAV. Pôsobil aj na pracoviskách v USA,
Anglicku, Švédsku, Nórsku, Nemecku.
Ferdinand Kubíček sa vo svojej vedeckej profesii zameriaval na
lesnícku ekológiu a typológiu, typologické mapovanie Slovenska, fytocenológiu a geobotaniku so zameraním na lesné spoločenstvá,
produkčnú ekológiu lesných ekosystémov, ekológiu ekosystémov
a krajinnú ekológiu, krajinno-ekologické analýzy a syntézy, zraniteľnosť, významnosť a ekologickú únosnosť. Bol vedúcim grantových
projektov VEGA „Dôsledky ľudskej činnosti na prírodné ekosystémy
TANAPu“ (1994–1997) a „Ekologické hodnotenie vybraných ekosystémov Borskej nížiny“ (1999 – 2001). V rokoch 1996 – 1998 viedol
subprojekty „Ekologická únosnosť južnej časti Vysokých Tatier a ich
predpolia“ a „Krajinná ekológia – Ekologická únosnosť Žiarskej kotliny“ pre Ministerstvo životného prostredia SR. Svoje poznatky a skúsenosti uplatnil aj vo vedecko-organizačnej činnosti.
Medzi jeho najvýznamnejšie výsledky patrí vypracovanie a realizácia produkčno-ekologických metód, najmä v lesných ekosystémoch, uplatnenie ekológie rastlín a produkčnej ekológie v biologických vedách, aplikácia metód a postupov tak našimi, ako aj zahraničnými vedeckými pracoviskami. Medzi jeho najcennejšie ohlasy
patria pozvania na spoluprácu v rámci programov UNESCO – IBP
a MAB takmer so všetkými zúčastnenými krajinami v oblasti produktivity lesných ekosystémov, na spoluprácu so Swedish University of Agricultural Sciences v rámci ISRR, dlhodobú spoluprácu s Department of Geobotany, University of Göttingen v produkčnej ekológii a stálu spoluprácu s Department of Botany, University of Trondheim na produkčno-ekologickom štúdiu prírodných ekosystémov
boreálnej zóny (aplikácia našej metódy). Svoje poznatky publikoval
v pätnástich monografiách, z toho v jednej v zahraničí, v dvoch
učebniciach pre VŠ, v 130 pôvodných vedeckých publikáciách, z toho v 21 zahraničných, a v ďalších prácach. Za výsledky svojej práce
získal viacero významných domácich aj zahraničných ocenení.
Ústav krajinnej ekológie SAV a slovenská veda stráca v osobe
Ing. Ferdinanda Kubíčka, DrSc., významného vedca v oblasti výskumu lesného hospodárstva a vynikajúceho človeka.

Ján Feranec | Geografický ústav SAV

Ústav krajinnej ekológie SAV
nekrológy
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11. zasadnutie Predsedníct va SAV
Predsedníctvo SAV
prerokovalo:
 informáciu o výsledku návštev vykonaných v organizáciách III. OV SAV na Klemensovej ul.,
 materiál o záverečnom hodnotení stavieb SAV ukončených v roku 2009,
 nové prerozdelenie mzdových prostriedkov vo výške 22 000 eur v rámci organizácií III. OV SAV podľa predloženého návrhu ako trvalú úpravu od 1. 1.
2010,
 prehľad financovania projektov VEGA
v jednotlivých komisiách VEGA za rok
2009;
odsúhlasilo:
 zmeny v komisii č. 1 Nanotechnológie
v rámci blokového grantu FM EHP „Podpora vedy a výskumu vo vybraných smeroch významných pre SR a EÚ“,
 zmenu v zložení Komisie SAV pre propagáciu a médiá;
schválilo:
 zmeny a spresnenia údajov pre výročnú
správu o činnosti organizácií SAV v kapitolách Osobné nastavenia, Pedagogická činnosť, Aktivity v orgánoch
SAV a Najdôležitejšie výsledky vedeckej
práce,
 delimitáciu detašovaného pracoviska
Ústavu zoológie SAV v Košiciach do Parazitologického ústavu SAV v Košiciach
s účinnosťou od 1. 4. 2010,
 otvorenie investičných akcií SAV podľa
predloženého zoznamu,
 vytvorenie jedného funkčného miesta
pre Finančný odbor Úradu SAV – nadväzne na nárast činností ekonomického,
finančného a administratívneho charak-









teru pri riešení projektov v rámci Úradu
SAV (CERIM, NSC Taiwan, EWCN, MNT
Eranet II, NaNo Sci Eranet, Blokový
grant NFM – sprostredkovateľ), bez nároku na pridelenie finančných prostriedkov do mzdového fondu,
vytvorenie dvoch funkčných miest pre
Technicko-hospodársku správu ústavov
SAV v Košiciach v súvislosti s nárastom
administrovania súčasných vedeckých
projektov organizácií SAV v Košiciach,
vrátane zvýšenia mzdového fondu,
zloženie panelov hodnotiteľov za jednotlivé oddelenia vied SAV na posúdenie prihlásených prác do súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35
rokov,
zoznam osobností na seminár „Významné osobnosti SAV 2010“ a návrh
technicko-organizačného zabezpečenia
seminára,
plán edičnej činnosti Predsedníctva SAV
na rok 2010.

vzalo na vedomie:
 správu zo zahraničnej cesty D. Ježovej
z otvorenia 86. fyziologických dní v Prahe, na ktorom sa zúčastnila ako zástupca SAV a Slovenskej fyziologickej spoločnosti,
 správu zo zahraničnej cesty J. Pastoreka
zo stretnutia organizovaného ALLEA
v Madride. Hlavná téma bola zameraná
na podporu mladých a na perspektívu
vytvorenia Európskej akadémie mladých,
 správu zo zahraničnej cesty V. Botha zo
zasadnutia Programového výboru Európskej komisie pre program Zdravie 7.
RP EÚ v Bruseli. Predmetom zasadnutia
bolo prerokovanie 1. verzie návrhu
„Pracovného programu 2011“.

4. 3. 2010

P SAV diskutovalo o mechanizme zabezpečovania služobných ciest bývalých členov P SAV, resp. zamestnancov SAV. Konštatovalo sa, že Úrad SAV v zmysle platnej
smernice zabezpečuje a uhrádza služobné
cesty zamestnancovi len v prípade, že bol
nominovaný a vyslaný P SAV, v ostatných
prípadoch si cestu a vyúčtovanie nákladov
zabezpečuje zamestnanec.
J. Pastorek informoval o stretnutí uskutočnenom na pôde Úradu vlády SR s predsedom vlády SR R. Ficom a podpredsedami
vlády SR D. Čaplovičom a J. Mikolajom,
uskutočnenom na pôde Úradu vlády SR.
Prerokovali na ňom otázky financovania
vedy, transformácie SAV, propagácie SAV,
vytvorenia ústredného orgánu pre vedu
a ďalšie. SAV bola navrhnutá možnosť vytipovať priority, ktoré by mohli byť financované nad rámec rozpočtu.
F. Gömöry informoval o stretnutí vo veci
pokračovania projektu SAV s Taiwanom.
P SAV odsúhlasilo pokračovanie v spolupráci s možnosťou zvyšovať počet projektov.
P SAV prerokovalo námety pre činnosť
APVV vo vzťahu k príprave všeobecnej výzvy VV2010 (predložili A. Dvurečenskij,
E. Majková, P. Samuely). Navrhujú sa zvýšiť požiadavky na kvalitu zodpovedného
riešiteľa, limitovať požadované prostriedky
na jeden projekt a tiež zaviesť výberový panel, ktorý preberie zodpovednosť za výsledné poradie projektov a navrhne ich na
financovanie. Materiál bol doplnený
v zmysle pripomienok členov P SAV a odsúhlasený. Materiál bude predložený ako námet SAV do P APVV.
Mária Rybecká

3 . z a s a d n u t i e V e d e c k e j r a d y S A V 10. 3. 2010
Vedecká rada SAV

RNDr. Eve Varečkovej, CSc.
prof. RNDr. Jele Mistríkovej, CSc.
Medailu SAV za podporu vedy
prof. RNDr. Antonovi Gáplovskému,
DrSc.

prerokovala:
 zloženie Akreditačných komisií oddelení vied SAV (AKOV);



schválila:
 Štatút a rokovací poriadok vedeckých
kolégií SAV s účinnosťou od 10. 3. 2010,
 zloženie vedeckých kolégií SAV,
 Akreditačnú komisiu SAV,
 Komisiu SAV pre posudzovanie vedeckej
kvalifikácie zamestnancov;

rokovala:
 o problematike vedeckých hodností
DrSc., činnosti SKVH a o súčasnej situácii v kreovaní komisií pre obhajoby doktorských dizertácií. Vedecká rada SAV
v snahe skvalitniť úroveň vedy požaduje, aby všetci noví predsedovia a aj budúci členovia komisií pre obhajoby doktorských dizertácií výrazne prekračovali
kritériá kladené na uchádzačov o vedeckú hodnosť DrSc. a patrili k najvýznamnejším medzinárodne akceptovaným
odborníkom v danej vednej oblasti. Stanovisko VR SAV bude zaslané MŠ SR;

udelila:
 vedeckú hodnosť doktora technických vied
Ing. Ľubomírovi Lichnerovi, CSc.
RNDr. Pavle Pekárovej, CSc.
 vedeckú hodnosť doktora biologických vied
MVDr. Jurajovi Kopáčekovi, CSc.
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o situácii v APVV. Na diskusii sa zúčastnili J. Konôpka, predseda SAPV, a člen
Predsedníctva APVV, J. Sedlák, predseda Predsedníctva APVV, a A. Dvurečenskij, člen Predsedníctva APVV. V diskusii
VR SAV konštatovala všeobecnú nespokojnosť so súčasným stavom a potrebu analyzovať situáciu. VR SAV požiadala predsedu P APVV o vypracovanie
analýzy. SAV má pripravený návrh prípadnej transformácie APVV. Bol prijatý
záver ujasniť si, aké sú spoločné zámery
a ciele, vypracovať spoločný materiál
a vytvoriť sústredený tlak celej akademickej obce (SAV, VŠ a ďalších) na zmenu. V tejto veci bude SAV rokovať s Radou VŠ, SRK, SAPV a priemyslom.

Mária Rybecká

Najlepší vedci roka 2009
V priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave 18. marca
slávnostne vyhlásili výsledky 13. ročníka oceňovania osobností pod názvom Vedec roka SR
2009 (viac pozri v tomto čísle na strane 2). Prinášame fotoreportáž Vladimíra Šmihulu
zo slávnostného odovzdávania ocenení.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Uznanie za celoživotné dielo preberá z rúk prof. Jána Turňu prof. Ján Slezák (vpravo).
2. Mladou výskumníčkou roka 2009 sa stala Vlasta Harbuľáková, cenu jej odovzdáva
predseda SAV prof. Jaromír Pastorek, uprostred Vedec roka 2009 prof. Jozef Masarik.
3. Technológom roka 2009 je Tibor Žáčik.
4. Ocenenie za výsledky v programoch Európskej únie preberá Katarína Bíliková.
5. Predseda riadiaceho výboru súťaže Vedec roka, riaditeľ Journaliste-Studia a predseda
Klubu vedecko-technických žurnalistov pri Slovenskom syndikáte novinárov Ľubomír
Lenoch odovzdáva ďakovný diplom prof. Štefanovi Lubymu za dlhoročnú spoluprácu
pri organizovaní tohto podujatia.
6. Svojich kolegov prišli pozdraviť aj ocenení z predchádzajúcich rokov – riaditeľ Ústavu
anorganickej chémie SAV, Vedec roka 2007 prof. Pavol Šajgalík (vľavo) a Vedec roka
2008 prof. Fedor Šimko (vpravo) z Ústavu patologickej fyziológie LFUK.
7. Za ocenených vedcov sa poďakoval prof. Jozef Masarik; za predsedníckym stolom zľava Ľubomír Lenoch, prof. Ján Turňa, prof. Jaromír Pastorek, Andrea Danková a Ladislav Šimončič.

