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Z tohtoročného medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agro-
komplex v Nitre, na ktorom sa pravidelne prezentujú aj pracoviská Slovenskej akadémie
vied, si najvyššie veľtrhové ocenenie – Zlatý kosák Agrokomplexu 2009 – odniesol Virolo-
gický ústav SAV. Z úspechu svojho domovského ústavu sa tešil aj predseda SAV prof. Jaro-
mír Pastorek (na snímke vľavo v spoločnosti pracovníka VÚ SAV Otakara Kudelu pred pos-
termi predstavujúcimi ocenené práce). Foto: Vladimír Šmihula

Za zásluhy a spoluprácu so SAV udelila Vedecká rada SAV prof. Františkovi Janíčkovi, 
významnému v energetike a prorektorovi Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
Medailu SAV za podporu vedy. Na malej slávnosti v budove Úradu SAV mu ju 10. septembra
odovzdal predseda SAV prof. Jaromír Pastorek. Foto Vladimír Šmihula

Začiatkom septembra t.r. hostila Bratislava medzinárodnú konferenciu o pórovitých kovo-
vých materiáloch a penách – MetFoam 2009. Organizoval ju Ústav materiálov a mechaniky
strojov SAV, ktorý na nej prezentoval svoje výsledky v oblasti vývoja technológie výroby 
penového hliníka. Ako svedčí naša snímka, expozícia zaujala aj talianskych odborníkov. 
Foto Ferdinand Tisovič 

Vydáva Slovenská akadémia vied vo VEDE, vydavateľstve SAV / www.ve-
da-sav.sk | Hlavný redaktor: Emil Borčin | Grafický dizajn: Layout JS. |
Za kvalitu dodaných fotografií a obrázkov zodpovedajú autori | Adresa
redakcie: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava | E-mail: ebor@centrum.sk | 
Tel.: 02/5245 0153, fax: 02/5245 3068 | Tlač: VEDA, vydavateľstvo SAV
| ISSN 0139-6307 | Na prednej strane obálky: Klenot slovenskej archeo-
lógie – Moraviansku venuša mohli opäť obdivovať návštevníci výstavy
Najvýznamnejšie objavy slovenskej archeológie v Ponitrianskom múzeu
v Nitre (fotoreportáž na 3. strane obálky). Foto: Pavol Mikulášek | 
Na zadnej strane obálky: Tri koróny Slnka, ktoré na atole Enewetak „ulo-
vila“ medzinárodná expedícia s účasťou našich slnečných fyzikov z Astro-
nomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Foto: M. Druckmüller,
P. Aniol, V. Rušin, Ľ. Klocok, K. Martišek, M. Dietzel.
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M e d z i n á r o d n á  c e n a  S A V  
p r e  p r o f .  P a w a n a  K u m a r a
S i n g a l a

pokračovanie na nasledujúcej strane >

Medzinárodnú cenu SAV 2009 v stredu
9. septembra prevzala významná vedecká
osobnosť v oblasti kardiovaskulárnej fyzio-
lógie a patofyziológie z Kanady.

V Zrkadlovej sieni bratislavského Prima-
ciálneho paláca Slovenská akadémia vied
ocenila svojou Medzinárodnou cenou SAV
za vynikajúce dielo v oblasti prírodných
vied riaditeľa Centra kardiovaskulárnych
vied (St. Boniface Research Center) v St.
Boniface General Hospital prof. Pawana
Kumara Singala z Lekárskej fakulty Mani-
tobskej univerzity vo Winnipegu. Ocenenie
mu odovzdal predseda SAV prof. Jaromír
Pastorek.

Vedecký sekretár SAV doc. Fedor Gö-
möry privítal na slávností aj ďalších vzác-
nych hostí – manželku oceneného, chargé
d’affaires Kancelárie Veľvyslanectva Kana-
dy v Bratislave Georgesa Lemieuxa, zástup-
cov slovenskej akademickej obce, členov
Predsedníctva SAV, vedecké osobnosti z ús-
tavov SAV a ďalších hostí.

Podpredsedníčka SAV prof. Daniela Je-
žová v laudácii zdôraznila, že prof. Pawan
Kumar Singal je vynikajúci vedec a peda-
góg v oblasti kardiovaskulárnej fyziológie

a patofyziológie. Pochádza z Pandžábu
v Indii, od roku 1968 je kanadským štát-
nym občanom. 

Prof. Pawan K. Singal publikoval viac
ako 250 prác, z toho vyše 180 vedeckých
prác vo významných časopisoch, 49 prác

uverejnil ako kapitoly v knihách. Je auto-
rom alebo spoluautorom 14 monografií
v oblasti kardiovaskulárnej medicíny. Jeho
práce boli citované viac ako 4 000 krát, čo
výrazne dokazuje jeho medzinárodný výz-
nam a uznanie jeho výskumu za posledné
štyri desaťročia. Mnohé z jeho prác boli
publikovane v najnáročnejších vedeckých
časopisoch ako American Journal of Physio-
logy, American College of Cardiology, Circu-
lation a New England Journal of Medicine.
Medzinárodnú pozornosť upútal najmä je-
ho výskum v oblasti antioxidantov. Bol to-
tiž prvý, kto poukázal na to, že antioxidan-
ty a oxidatívny stres môžu byť zapojené do
poškodenia myokardu pri rôznych chorob-
ných stavoch. Stal sa hlavným reprezentan-
tom hypotézy, ktorá vysvetlila úlohu oxida-
tívneho stresu i pri hypertrofii a zlyhaní
srdca. Podobne bol zakladateľom hypotézy
o využívaní antioxidantov pri kombinačnej
terapii s niektorými špecifickými protikan-
ceróznymi látkami. Známe sú jeho práce
kombinácie antioxidantov pri liečbe doxo-
rubicínom a efekt na kardiotoxický vplyv
samotného doxorubicínu, čo môže byť veľ-
mi významným zistením pre klinické vyu-
žitie. 

PROF. PAWAN KUMAR SINGAL (VĽAVO) 
PREBERÁ Z RÚK PREDSEDU SAV PROF. JAROMÍRA
PASTOREKA MEDZINÁRODNÚ CENU SAV ZA 
ROK 2009.

POČAS UMELECKÉHO PROGRAMU – SPRAVA DOC. FEDOR GÖMÖRY, PROF. PAWAN K. SINGAL S MAN-
ŽELKOU, PROF. JAROMÍR PASTOREK, PROF. DANIELA JEŽOVÁ A GEORGES LEMIEUX Z KANCELÁRIE VEĽ-
VYSLANECTVA KANADY V BRATISLAVE.
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Podpredseda vlády Dušan Čaplovič rokoval s vedením SAV

C e s t y  k ď a l š i e m u  r o z v o j u  
v e d y
Dňa 7. júla t.r. sa v budove Úradu SAV uskutočnilo rokovanie me-
dzi predstaviteľmi vedenia SAV a zástupcami vlády SR, ktoré sa
venovalo hľadaniu ciest ďalšieho rozvoja vedy a výskumu.

Delegáciu vlády SR viedol podpredseda vlády SR pre vedo-
mostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Dušan Čaplovič. Na rokovaní sa zúčastnil aj poslanec NR SR

a predseda Zboru poradcov predsedu vlády SR Vladimír Faič a ďal-
ší zástupcovia zboru poradcov. Za Slovenskú akadémiu vied roko-
vanie viedol predseda SAV prof. Jaromír Pastorek, ďalšími zástup-
cami boli podpredsedovia SAV Eva Majková, Juraj Lapin a doc. Al-
bert Breier, bývalý dlhoročný predseda SAV prof. Štefan Luby
a riaditeľ Ekonomického ústavu SAV prof. Milan Šikula.

Na stretnutí sa hovorilo o východiskách zameraných na zvýše-
nie efektívnosti využívania vedecko-výskumných kapacít Sloven-
skej republiky pre dlhodobý rozvoj. Prerokovaný bol aj postup
prác na tvorbe Stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti do roku
2015. Rozhovory poukázali na záujem vlády Slovenskej republiky
a Slovenskej akadémie vied hľadať východiská na zvýšenie efektív-
nosti vedy a výskumu pre dlhodobý rozvoj Slovenska. Zástupcovia
SAV informovali o stave prác na Stratégii rozvoja slovenskej spo-
ločnosti do roku 2015 s dôrazom na hľadanie odpovedí na rozho-
dujúce otázky hospodárskej krízy a obdobia po nej. 

(red.) | Foto: Vladimír Šmihula

Prof. Singal predniesol viac ako 225 po-
zvaných prednášok po celom svete. Je čle-
nom edičných rád viacerých prestížnych
vedeckých medzinárodných časopisov
a medzinárodných poradných výborov. Or-
ganizoval množstvo vedeckých konferencií
a kongresov. Jeho zásluhy boli ocenené
viac ako 50 rôznymi vyznamenaniami
a oceneniami, nielen v Kanade, ale po ce-
lom svete. Toto všetko je jasným indikáto-
rom jeho medzinárodného uznania, ktoré
jeho výskum získal v priebehu rokov. 

Mimoriadne bohatá je jeho vedecká
spolupráca so Slovenskom, Slovenskou
akadémiou vied, kde spolupracuje s viace-
rými ústavmi. Zo Slovenskej akadémie vied
na jeho pracovisko vycestovalo na krátko-
dobé a dlhodobé pracovné pobyty a konfe-
rencie takmer 40-krát dovedna šesť vedec-
kých pracovníkov. Dôkazom veľmi produk-
tívnej spolupráce je i viac ako 30 spoloč-
ných vedeckých prác.

Za vynikajúce vedecké výsledky, medzi-
národné uznanie, za jeho viac ako 30 ročnú

úzku spoluprácu s pracoviskami SAV i Le-
kárskou fakultou UK, za pomoc pri výchove
vedeckých pracovníkov a za všestrannú
i materiálnu podporu slovenskej vedy ude-
lila Slovenská akadémia vied prof. Pawa-
novi Kumarovi Singalovi, PhD, DrSc., Me-
dzinárodnú cenu SAV.

Na záver slávnosti laureát v obrazovej
prezentácii pod názvom Oxygen: A friend
or foe priblížil prítomným najvýznamnejšie
výsledky svojej vedeckej práce a spolupráce
so slovenskými vedcami.

Vladimír Šmihula | Foto: autor

LAUREÁT S RIADITE-
ĽOM ÚSTAVU PRE 

VÝSKUM SRDCA SAV 
JÁNOM STYKOM.

PODPREDSEDA VLÁDY DUŠAN ČAPLOVIČ VO
VSTUPNEJ HALE BUDOVY ÚRADU SAV. ZA NÍM
VLADIMÍR FAIČ A JOZEF ČERVENKA ZO ZBORU
PORADCOV PREDSEDU VLÁDY. VPRAVO PRED-
SEDA SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK.
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Priorit y Slovenskej akadémie vied v nastávajúcom období

E x c e l e n t n o s ť  j e  z á s a d n o u
p o ž i a d a v k o u
V Správach SAV č. 7 – 8 sme uverejnili prvú
časť ankety s členmi novozvoleného Pred-
sedníctva SAV, ktorých sme sa opýtali:

1. Na riešenie ktorých najdôležitej-
ších problémov by sa malo vedenie
SAV zamerať v nastávajúcom obdo-
bí?

2. Čo podľa Vás môže prispieť k po-
silneniu spoločenskej akceptácie
SAV?

Dnes uverejňujeme ďalšie odpovede:

RNDr. Eva Majková, DrSc., podpredsedníč-
ka SAV pre výskum:

1. Asi všetci budú súhlasiť, že najdôležitej-
šia a permanentná úloha SAV je dosahovať
excelentné výstupy. Nie je však automatic-
ky zrejmé, ako kvalitné výstupy identifiko-
vať pre také široké spektrum ústavov a ve-
deckých kolektívov, aké v SAV pôsobia.
Myslím si, že je predovšetkým potrebné po-
kročiť v rešpektovaní špecifík jednotlivých
vedných odborov. V oblasti exaktných, pre-
dovšetkým teoretických disciplín je to po-
merne jednoduché – hlavným kritériom sú
publikácie v prestížnych časopisoch a ich
ohlas. V oblasti experimentálnych discip-
lín, kde výstupom môžu byť nové štruktú-
ry, materiály, technologické postupy, origi-
nálne zariadenia a podobne, je stanovenie
univerzálnych kritérií ťažšie. Osobne si
myslím, že tu je na mieste expertný prí-
stup, ktorý je komplikovanejší. Pritom je
treba mať na pamäti, že tieto výstupy sú
pre rozvoj spoločnosti veľmi dôležité
a všetky vyspelé krajiny takémuto výskumu
venujú najvyššiu pozornosť a podporu.
Osobitnou skupinou sú vedecké disciplíny
špecifické pre daný región. Tu je opäť pot-
rebné aplikovať expertný prístup.

Niekedy sa SAV pripodobňuje (možno
odvážne) svojou štruktúrou i zameraním
k MPG, a tým sa aj odôvodňuje používanie
typických scientometrických hodnotiacich
kritérií. V SRN je MPG len jedna časť spek-
tra výskumných ustanovizní (početne men-
šia), ktoré sa združujú podľa typu vý-
skumného zamerania. Na malom Sloven-
sku nemá význam mať takúto diferencova-
nú štruktúru. Preto v SAV máme širšie
spektrum ústavov, než korešponduje MPG.

V každom prípade excelentnosť je zásad-
nou požiadavkou pre všetky typy výstupov.
Keď budeme adekvátne špecifikovať výstu-
py, môžeme ich hodnotiť a identifikovať
problémové miesta. To je podľa mňa cesta,
ako permanentne skvalitňovať výskum
v SAV.

Druhou, pre nastávajúce obdobie mož-
no aj jedinečnou výzvou, pred ktorou SAV
stojí, je budovanie modernej infraštruktúry
s využitím štrukturálnych fondov Európ-
skej únie. Úlohou vedenia SAV je koordiná-
cia postupu, aby sa vybudovali laboratóriá
alebo sústava laboratórií so špičkovým
komplementárnym vybavením. Okrem zá-
kladnej infraštruktúry, ktorá je dnes už sa-
mozrejmou súčasťou moderných vý-
skumných inštitúcií vo svete, je potrebné
klásť dôraz na vývoj nových originálnych
zariadení a výskum nových technológií,
pretože práve tie sú nevyhnutnou pod-
mienkou úspešného technologického roz-
voja Slovenskej republiky.

Tretí okruh problémov sa týka grantové-
ho systému v SR. Úlohy vedenia SAV vidím
v zlepšovaní grantového prostredia, vo zvý-
šení transparentnosti hodnotiaceho proce-
su. Musíme sa snažiť o pravidelnosť výziev
celého grantového systému, osobne som za
zavedenie výziev otvorených počas celého
roku. Všeobecné výzvy sú potrebné pre
existenciu a pestovanie kvalitnej vý-
skumnej základne. Prirodzenou súčasťou
vednej politiky SR by malo byť aj koncen-
trovanie prostriedkov na významnejšie
programy (oblasti), a SAV k tomu musí ak-
tívne prispievať. K tomu jedna poznámka:
V ostatnej dobe sa častejšie spomína zá-
kladný verzus aplikovaný výskum. Podľa
mňa je to kategorizácia typická skôr pre ne-
dávnu minulosť, dnes by sme mali hovoriť
predovšetkým o kvalitnom výskume, ktorý
môže byť orientovaný a môže rezultovať
využitím v praxi.

Na záver, úlohou vedenia SAV je vytvá-
rať pre svoje organizácie stimulujúce eko-
nomické prostredie, týka sa to aj toľko dis-
kutovanej transformácie SAV. Vedenie SAV
musí v prvom rade vytvoriť transparentné
prostredie a podmienky na analýzu mož-
ností a prípravu vhodného ekonomického
modelu pre úspešné fungovanie SAV v naj-
bližších rokoch. To aj s ohľadom na účasť
SAV v projektoch štrukturálnych fondov EÚ
nie je jednoduchá úloha.

2. Slabá spoločenská akceptácia SAV má
podľa mňa dôvody siahajúce do pomerne
dávnej histórie. Slovenská verejnosť nemá
dlhodobejšiu pozitívnu historickú skúse-
nosť s využitím výsledkov „vlastnej“ vedy,
výskumu. Aj v súčasnosti prevažuje spolu-
práca výskumníkov so zahraničnými prie-
myselnými partnermi, pretože v rámci Slo-
venska záujem, a asi ani možnosti, nie sú.
Zázračný liek podľa mňa neexistuje, len ne-
ustála kvalifikovaná a kompetentná komu-
nikácia pracovníkov SAV, vrátane Predsed-
níctva SAV, so všetkými zložkami spoloč-
nosti. Celkom určite je potrebná aj stála ko-
munikácia vedenia SAV s decíznou a hos-
podárskou sférou, ponúkanie riešení pre
aktuálne problémy spoločnosti. Na druhej
strane pokiaľ na Slovensku nebudú silné
priemyselné subjekty podporujúce aj vý-
skum v rámci SR, skepticizmus verejnosti
asi bude pretrvávať dosť dlho.

Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.,
podpredsedníčka SAV pre vzdelávanie a doktorand-
ské štúdium:

1. Najdôležitejšie problémy, ktoré sa budú
riešiť, sú zrejmé už z novej štruktúry Pred-
sedníctva SAV, teda z troch podpredsedníc-
kych postov zameraných na ekonomiku,
vedu a vzdelávanie. Takže určite nebudú
chýbať aktivity zacielené na riešenie eko-
nomických otázok, na stabilitu grantových
systémov a na kontakt s vysokými školami,
predovšetkým v otázkach doktorandského
štúdia.

2. Spoločenskú akceptáciu SAV posilní kaž-
dá aktivita, ktorá prácu vedcov zviditeľní.
Patrí k prirodzenej podstate vedeckých
pracovníkov, že výsledky svojej práce ne-
zveličujú, ale naopak, uvedomujú si, že no-
vé poznatky, ktoré prinášajú, predstavujú
len zlomok z toho, čo ostáva nepoznané.
Avšak prínos, ktorý vedecký výskum v SAV
prináša, je z pohľadu vedeckého poznania
vysoký a nie je núdza o dôkazy jeho akcep-
tácie v zahraničí. Aj naša domáca verejnosť
nás bude akceptovať viac, ak dáme o sebe
viac vedieť. A o to by sa mali snažiť nielen
členovia Predsedníctva SAV, ale celá vedec-
ká obec.

Pripravil E. B.
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Slovenská akadémie vied na Agrokomplexe 2009 

V i r o l ó g o v i a  S A V  s o  Z l a t ý m
k o s á k o m

CELKOVÝ 
POHĽAD NA
EXPOZÍCIU
SAV

ktorá je povinnou súčasťou pozemkových
úprav, metodika krajinnoekologického plá-
nu, ktorý je súčasťou územnoplánovacej
dokumentácie, metodika trvalo udržateľ-
ného rozvoja poľnohospodárskej krajiny,
ktorá vychádza zo zákona o životnom pros-
tredí. Aplikácia metodik sa prezentovala na
viacerých modelových územiach. Súčasťou
expozície bola aj prezentácia náučného fil-
mu zameraného na priblíženie problemati-
ky trvalo udržateľného rozvoja krajiny ako
rozvojovej koncepcie na prahu 21. storočia.

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
SAV v Nitre sa predstavil posterom pod ná-
zvom Kryokonzervácia rastlinných buniek,
pletív a orgánov – alternatívna metóda ich
dlhodobého uchovávania. Táto metóda sa
v poslednom čase stala súčasťou biotechno-
logických metód uchovávania rastlinného
materiálu. Pomocou nej sa rastlinné bunky,
pletivá alebo orgány môžu neobmedzene
dlho uchovávať bez straty pôvodných fy-
ziologických a genetických vlastností. V po-
slednom období sa úspešne použila pre
mnohé rastlinné druhy a rôzne typy pletív.

Ústav stavebníctva a architektúry SAV
v Bratislave zaujal posterom Drevo ako
high-tech materiál pre stavebníctvo, na
ktorom približuje teoretický aj experimen-
tálny výskum prvkov z lepeného lamelové-
ho dreva. Ústav hydrológie SAV v Bratisla-
ve na viacerých rozsiahlych posteroch
predviedol návštevníkom svoje výskumné
práce v oblasti Východoslovenskej nížiny,
interakcie povrchových a podzemných vôd,
ako aj v odbore horskej hydrológie a hydro-
lógie pôd. Pravidelným účastníkom expozí-
cií SAV na rôznych výstavách a veľtrhoch
býva Arborétum SAV v Mlyňanoch, ktoré –
ako obyčajne – prispelo k úprave expozície,
ale tentoraz sa predstavilo aj osobitným
posterom a zároveň priblížilo genofond
magnólií v arboréte.

Vladimír Šmihula | Foto: autor

Počas augustových dní Nitra tradične patrí
medzinárodnému poľnohospodárskemu
a potravinárskemu veľtrhu Agrokomplex,
na ktorom sa tradične predstavuje aj Slo-
venská akadémia vied. Agrokomplex 2009
slávnostne otvoril prezident SR Ivan Gaš-
parovič. SAV na otvorení zastupovali jej
predseda prof. Jaromír Pastorek, podpred-
sedovia SAV doc. Albert Breier a Ľubomír
Falťan, vedecký sekretár SAV doc. Fedor
Gömöry, člen Predsedníctva SAV Igor Tú-
nyi a vedúci Úradu SAV Ján Malík.

Výstava poskytla priestor pre viac ako
400 vystavujúcich firiem zo Slovenskej re-
publiky, Česka, Francúzska, Holandska,
Kanady, Maďarska, Nemecka, Poľska, Ra-
kúska a Srbska, medzi nimi v pavilóne F
bola aj pomerne rozsiahla expozícia Slo-
venskej akadémie vied. Mottom tohtoroč-
ného Agrokomplexu bolo heslo Kvalita
a bezpečnosť potravín.

Najvyššie veľtrhové ocenenie Zlatý kosák
Agrokomplexu 2009 zo Slovenskej akadé-
mie vied získal Virologický ústav SAV, Od-
delenie rastlinnej virológie, ktorý na veľtrhu
prezentoval svoje práce v odbore diagnosti-
ky, technológií, biologickej bezpečnosti
a ochrany spotrebiteľa. Čestné uznanie mi-
nistra pôdohospodárstva SR získal Chemic-
ký ústav SAV. Na veľtrhu sa zúčastnil so sé-
riou tzv. vzácnych sacharidov, ktoré sa v prí-
rode nevyskytujú, alebo len vo veľmi malom
množstve, a sú určené predovšetkým pre
farmaceutický a potravinársky priemysel.

V expozícii SAV vystavovali aj ďalšie ús-
tavy SAV. Parazitologický ústav SAV v Koši-
ciach prezentoval svoje výsledky z vý-
skumu a realizovaných opatrení na zníže-
nie výskytu a ochrany ľudí, zvierat a poľno-
hospodárskych plodín pred najzávažnejší-
mi parazitmi v posledných dvoch desaťro-
čiach na Slovensku. V dôsledku globálnych
zmien (klimatických, spoločenských a eko-
nomických), ku ktorým dochádza v ostat-

ných desaťročiach aj na území Slovenska,
expandovali z okolitých krajín na naše úze-
mie niektoré parazity vyvolávajúce závaž-
né ochorenia, ktoré ohrozujú zdravie a ži-
vot ľudí a zvierat a poľnohospodársku pro-
dukciu. Medzi nové alebo opätovne sa roz-
širujúce najzávažnejšie parazitárne choro-
by, prenosné zo zvierat na človeka potra-
vou, patria najmä trichinelóza, kliešte pre-
nášajú lymskú boreliózu, anaplazmózu
a babeziózu psov. Ústav ďalej prezentoval
koreňové parazity poľnohospodárskych
a technických plodín (obilniny, koreňová
zelenina, vinič, chmeľ a i.), ktoré spôsobu-
jú významné ekonomické straty. 

Sociologický ústav SAV v Bratislave
predstavil v „obrazoch“ niektoré z premien
v území, ktoré sa stali sprievodným zna-
kom transformačných zmien, ale aj zmien
civilizačných (globalizačných) a nútia náv-
števníkov k zamysleniu, či náš vývoj je len
pozitívny.

Ústav polymérov SAV v Bratislave vysta-
voval jednozložkové alebo dvojzložkové
elektricky vodivé lepidlá Elektropol, ktoré
slúžia na vytvorenie elektricky vodivých
spojov, prípadne vrstiev tieniacich elektro-
magnetické žiarenie. Náhrada spájkovania
použitím adhezív Elektropol je výhodná naj-
mä v prípadoch, kde je vylúčené tepelné na-
máhanie spájaných súčastí. Elektropol za-
bezpečí elektricky vodivé spojenie vytvore-
ním adhéznych spojov medzi rôznymi vodi-
vými materiálmi. Lepidlá Elektropol je mož-
né použiť v rozmedzí teplôt – 30 až + 80 °C. 

Ústav krajinnej ekológie SAV v Bratisla-
ve prezentoval najnovšie metodiky hodno-
tenia poľnohospodárskej krajiny v tranzi-
tívnej ekonomike, zamerané na krajinnoe-
kologicky optimálne využívanie poľnohos-
podárskej krajiny a zabezpečenie jej trvalo
udržateľného rozvoja. K najvýznamnejším
prezentovaným metodikám patria: metodi-
ka územného systému ekologickej stability,

NAJVZÁCNEJŠIE CENENIE Z AGROKOMPLEXU.
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ZÁSTUPCA VEĽVYSLANCA SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO NA SLOVENSKU
REINHARD WIEMER (VĽAVO) V ROZHOVORE S PROF. JAROMÍROM PASTO-
REKOM.

Veľvyslanec Kanady v Českej republike
a Slovenskej republike Michael Calcott ro-
koval so zástupcami vedenia Slovenskej
akadémie vied. V budove Úradu SAV v Bra-
tislave ho prijal predseda SAV prof. Jaromír
Pastorek. Na stretnutí sa zúčastnili aj pod-
predsedníčka SAV Eva Majková a vedecký
sekretár SAV doc. Fedor Gömöry. Kanad-
ského hosťa sprevádzal obchodný radca
veľvyslanectva Milan Haruštiak.

Návšteva mala neoficiálny charakter
a uskutočnila sa na záver pôsobenia veľvys-
lanca v Česku a na Slovensku. Aj preto, že
v Kanade podľa odhadov veľvyslanca žije
približne 50 tisíc Kanaďanov slovenského
pôvodu, od roku 1993 sa spolupráca mimo-
riadne rozvinula predovšetkým v ekono-
mickej a kultúrnej oblasti. Veľvyslanec vy-
slovil želanie, aby podobná spolupráca
v budúcnosti vznikla medzi pracoviskami
SAV a kanadskými vedeckými inštitúciami.
V súčasnosti možno spomenúť účasť SAV
na práci IACS (Medzinárodná akadémia
kardiovaskulárnych vied) so sídlom v ka-
nadskom Winnipegu. Členom predsedníc-
tva tejto organizácie je aj prof. Ján Slezák
zo SAV.

Obchodný radca veľvyslanectva Milan
Haruštiak upozornil na možnosti spoluprá-
ce s kanadskými výskumnými inštitúciami
National Research Council Canada,, Desti-
neducation – CA, Canadian Bureau for In-
ternational Education, NSERC – Natural
Sciences and Engineering Research Coun-
cil of Canada a Canadian Institutes of He-
alth Research.

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek prijal
27. augusta t. r. aj stáleho zástupcu veľvys-
lanca Spolkovej republiky Nemecko na Slo-
vensku Reinharda Wiemera. Stretnutie sa
uskutočnilo na požiadanie nemeckej stra-
ny. Na prijatí boli prítomní aj podpredsed-
níčka SAV pre výskum Eva Majková, vedec-
ký sekretár SAV doc. Fedor Gömöry a zá-
stupca Odboru medzinárodnej spolupráce
František Fundárek.

Reinhard Wiemer vo svojom úvodnom
príhovore uviedol, že ide o jeho v poradí už
druhú diplomatickú misiu na Slovensku.
Prvý raz pôsobil v SR v rokoch 1993 – 1996
a podieľal sa na založení veľvyslanectva
SRN v Slovenskej republike. Vyzdvihol, že
Slovensko odvtedy zaznamenalo výz-
namný pokrok vo všetkých oblastiach, pri-
čom členstvo v EÚ, NATO a vstup do euro-
zóny znamená splnenie najambicióznej-

Diplomati Kanady a Spolkovej republiky Nemecko na návšteve SAV

S p o l u p r á c u  h o d l á m e  
r o z š i r o v a ť

ších cieľov, ktoré sa pred 15 rokmi zdali byť
iba vzdialenou métou. 

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek
v nadväznosti uviedol, že napriek dosiah-
nutým úspechom Slovenska je stále čo
zlepšovať, najmä pokiaľ ide o systém a roz-
sah financovania vedy a výskumu na Slo-
vensku. 

Doc. Fedor Gömöry informoval o spolu-
práci medzi slovenskými a nemeckými vý-
skumnými pracoviskami, pričom vyzdvi-
hol, že z hľadiska účasti na európskych vý-
skumných programoch je Nemecko naším
najvýznamnejším partnerom. Eva Majková
poukázala na dlhoročnú úspešnú spoluprá-
cu medzi Fyzikálnym ústavom SAV a Odde-

lením molekulárnej fyziky Univerzity v Bie-
lefelde. Prof. Pastorek ďalej informoval Re-
inharda Wiemera o spolupráci SAV a uni-
verzít na Slovensku v oblasti vedy a vý-
skumu, ako aj o pripravovanej transformá-
cii SAV na výskumnú verejnú inštitúciu,
pričom zdôraznil možné pozitíva i úskalia
tohto procesu. Obe strany potvrdili odhod-
lanie pokračovať v doterajšej spolupráci
a načrtli možnosti jej ďalšieho rozširova-
nia, napríklad – ako uviedol predseda SAV
– formou založenia spoločného výskumné-
ho centra. 

V. Š., F. F. | Foto: Vladimír Šmihula

VEĽVYSLANEC KANADY
MICHAEL CALCOTT
(VĽAVO) POČAS ROKO-
VANIA S PREDSTAVI-
TEĽMI SLOVENSKEJ
AKADÉMII VIED 
– JEJ PREDSEDOM
PROF. JAROMÍROM
PASTOREKOM, POD-
PREDSEDNÍČKOU
EVOU MAJKOVOU A VE-
DECKÝM SEKRETÁROM
DOC. FEDOROM
GÖMÖRYM. 
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Dve prednášky na pôde Učenej spoločnosti SAV 

O t v o r e n e  o p o s t a v e n í  
v e d y

Na spoločnom zasadaní Učenej spoločnosti
SAV a Slovenskej akademickej spoločnosti
15. júla t.r. odznela prednáška prof. Vladi-
míra Bužeka na tému Veda v bezvedomí.
Predseda Učenej spoločnosti prof. Fedor
Čiampor v zasadacej miestnosti Virologic-
kého ústavu SAV v Bratislave privítal ok-
rem členov oboch spoločnosti aj hostí a via-
cerých vedeckých pracovníkov SAV, kto-
rých pritiahla aktuálna téma. 

Hoci prof. Vladimír Bužek na úvod cha-
rakterizoval svoju prednášku Veda v bezve-
domí ako „osobné reflexie“, položil si otáz-
ku, či by sa ešte mohla nájsť identita oboch
učených spoločností na Slovensku, čo mô-
žeme urobiť pre to, aby sa veda dostala do
lepšieho postavenia v spoločnosti. Na
úvod, v širšom návrate do minulosti, na
troch príbehoch z histórie (Portugalsko
v druhej polovici 15. storočia, Anglicko
v 17. storočí, USA po druhej svetovej vojne)
demonštroval úlohu vedy a jej prínos v da-
nom období pre spoločnosť – ale aj pre kra-
jiny, v ktorých sa odohrali. 

V ďalšej časti svojho vystúpenia prof.
Vladimír Bužek sformuloval problémy sú-
časného rozvoja vedy. Pripomenul, že v sú-
časnosti sa šíri mýtus o vedomostnej spo-
ločnosti, ktorý však zostáva len heslom. Za
problém označil neschopnosť identifikovať
a akceptovať skutočnú kvalitu výsledkov.
Na škodu je aj prílišná servilnosť pred poli-

tickou mocou. Neexistuje koncepcia rozvo-
ja vedy. Kritické slová zamieril aj priamo do
prostredia Slovenskej akadémie vied, keď
uviedol, že podľa jeho názoru v tomto pros-
tredí vládne absencia vízie a predstáv
o úlohe vedy, či neschopnosť takúto víziu
ponúknuť. Na záver svojej prednášky prof.
Vladimír Bužek deklaroval možnosti do bu-
dúcnosti. Vidí ich v jasnom vyjadrení po-
slania vedeckého výskumu ako objektívne-
ho získavania poznatkov.

Prednáška vyvolala širokú diskusiu,
v ktorej dominovala snaha hľadať cesty,
ako zvýšiť váhu aj autoritu oboch učených
spoločností, avšak odznelo aj viacero pod-
netov, ale aj kritických pripomienok na sú-
časnú situáciu v SAV aj v univerzitnom
prostredí, najmä z pohľadu oceňovania
skutočnej kvality či váhy slova špičkových
vedcov pri rozhodovaní o dôležitých otáz-
kach. Podľa slov predsedu Učenej spoloč-
nosti SAV prof. Fedora Čiampora prednáš-
ka a nasledujúca diskusia boli podnetom,
aby sa rady spoločností zaoberali nastole-
nými problémami a obe spoločnosti pripra-
vili návrhy na prípadné zmeny či aktivity.

V stredu 26. augusta t.r. na spoločnom
stretnutí Učenej spoločnosti SAV a Sloven-
skej akademickej spoločnosti odznela pred-

náška významného britského vedca v od-
bore fyziky nízkych teplôt prof. Dr. Geor-
gea R. Picketta, FRS (Fellow of Royal So-
ciety – člen Kráľovskej spoločnosti) z Lan-
casterskej univerzity. Prof Pickett už dlhší
čas úspešne spolupracuje s Oddelením fyzi-
ky nízkych teplôt Ústavu experimentálnej
fyziky SAV v Košiciach. Je čestným členom
Učenej spoločnosti SAV, autorom výz-
namných prác v odbore mimoriadne níz-
kych teplôt, odborníkom na vývoj a využí-
vanie experimentálnej techniky pri objas-
ňovaní vlastností materiálov v oblasti tep-
lôt blízkych absolútnej nule. Na univerzite
vedie výskumný tím, ktorý dosahuje vyni-
kajúce výsledky pri skúmaní vlastností sup-
ratekutého hélia 3H v oblasti teplôt veľmi
blízkych absolútnej nule. Tento materiál
vykazuje množstvo mimoriadne zaujíma-
vých vlastností, možno na ňom skúmať aj
niektoré procesy, ktoré sa odohrávali na za-
čiatku vesmíru. V minulých dňoch bol na
pracovnej návšteve v Ústave experimentál-
nej fyziky v Košiciach a pri tejto príležitosti
navštívil aj Bratislavu. Prof. George Pickett
na stretnutí v zasadacej miestnosti Virolo-
gického ústavu SAV v Bratislave vystúpil
s prednáškou na tému Kvantové kvapaliny
– kozmológia v laboratóriu. 

Vladimír Šmihula | Foto autor

NA NEDÁVNYCH DVOCH SPOLOČNÝCH ZASADNUTIACH UČENEJ SPOLOČ-
NOSTI SAV A SLOVENSKEJ AKADEMICKEJ SPOLOČNOSTI PREDNÁŠALI PROF.
VLADIMÍR BUŽEK...

...A PROF. GEORGE R. PICKETT.
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Prof. Ján Oťaheľ prevzal Čestnú plaketu Dionýza Štúra 

Z a  v k l a d  d o  v ý s k u m u  k r a j i n y
Predsedníctvo SAV udelilo prof. RNDr. Já-
novi Oťaheľovi, CSc., pri príležitosti jeho
životného jubilea – 60 rokov Čestnú plake-
tu Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných
vedách. Významné ocenenie SAV si prevzal
28. júla t.r. v priestoroch I. oddelenia vied
SAV od podpredsedu SAV Juraja Lapina.
Na slávnosti boli prítomní aj člen Predsed-
níctva SAV Igor Túnyi, vedecký sekretár
SAV doc. Fedor Gömöry, riaditeľ Geogra-
fického ústavu SAV doc. Vladimír Ira,
predseda Vedeckej rady GgÚ SAV Peter Po-
dolák, manželka jubilanta Helena Oťahe-
ľová a ďalší.

Predsedníctvo SAV ocenilo prof. Jána
Oťaheľa, vedúceho oddelenia kartografie
a geoinformatiky Geografického ústavu
SAV, za výsledky jeho vedeckej, ale aj orga-
nizačnej práce. V GgÚ SAV pracuje od roku
1977. Jeho vedecká činnosť sa dlhodobo
orientuje na systematický a podrobný vý-
skum krajiny v troch hlavných okruhoch:
geoekologický prístup k výskumu krajiny,
analýza a mapovanie zmien využitia krajiny
a krajinnej pokrývky (land cover/land use)
a hodnotenie krajinného systému podľa en-
vironmentálnych a estetických princípov.

Podpredseda SAV Juraj Lapin v laudácii
ocenil aktivity i prácu prof. Oťaheľa, pri-
čom zdôraznil, že sa podieľal na sformulo-
vaní schémy analýzy abiotického komple-
xu (fyziotopu) s cieľom poznať jeho režim
a správanie sa pri rôznom spoločenskom

PODPREDSEDA SAV PRE I. ODDELENIE VIED SAV
JURAJ LAPIN ODOVZDÁVA ČESTNÚ PLAKETU DIO-
NÝZA ŠTÚRA PROF. JÁNOVI OŤAHEĽOVI

Výstava venovaná 80. výročiu založenia Slovenskej chemickej spoločnosti 

M í ľ n i k y  c h é m i e
Vo vestibule auly SAV v areáli na bratislavskej Patrónke sprístupni-
li od 21. júla do 27. augusta t.r. výstavu venovanú 80. výročiu zalo-
ženia Slovenskej chemickej spoločnosti (SCHS) pri SAV. Jej pred-
seda RNDr. Milan Drábik, CSc., z Ústavu anorganickej chémie SAV
na vernisáži výstavy privítal podpredsedov SAV Vieru Rosovú
a doc. Alberta Breiera, člena Predsedníctva SAV Miroslava Moro-
vicsa, riaditeľa Ústavu anorganickej chémie SAV prof. Pavla Šajga-
líka, zástupcov ďalších ústavov, ktoré sa podieľali na príprave ex-
pozície – Ústavu polymérov SAV a Chemického ústavu SAV, ako aj
hostí z pracovísk Akadémie. V úvodnom vystúpení pripomenul, že
výstavu Míľniky chémie pripravili ako súčasť osláv 80. výročia za-
loženia Slovenskej chemickej spoločnosti. Zachované dokumenty
tvrdia, že ustanovujúca schôdza Odbočky československej spoloč-
nosti chemickej v Bratislave sa konala 30. novembra 1929. Názvy
sa v priebehu rokov menili (Spolok chemikov Slovákov, Spolok
chemikov Slovákov – Slovenská skupina ČsSCh až k dnešnému ná-
zvu platnému od roku 1966), jednotiacou myšlienkou však bolo
mať fungujúci profesijný spolok – spoločnosť chemikov na Sloven-

využívaní. V rámci geoekologického vý-
skumu rozpracoval prof. Ján Oťaheľ meto-
dické postupy krajinnej syntézy v regionál-
nej mierke, výsledkom čoho bola aj publi-
kácia Krajinná syntéza Liptovskej kotliny,
ocenená Slovenským literárnym fondom.
Jeho ďalšie práce, najmä v oblasti diaľko-
vého prieskumu Zeme, sa stali významným
nástrojom pri identifikovaní a mapovaní
reálnej krajiny a jej využitia. Mapa krajin-
nej pokrývky Slovenska, ako súčasť práce
Krajinno-ekologické mapy Slovenska, bola
ocenená Cenou SAV a výsledky tejto práce
sa odrazili pri výbere autorov GgÚ SAV ako
riešiteľov medzinárodných projektov CO-
RINE Land Cover. Ako jeden z prvých v bý-
valom Československu sa prof. Ján Oťaheľ
začal zaoberať problematikou normatívnej
percepcie krajiny a hodnotením jej estetic-
kých kvalít.

Prof. Oťaheľ je autorom, resp. spoluau-
torom 11 monografií, dvoch štúdií v rozsa-
hu vedeckej monografie, 8 kapitol vo vedec-
kých monografiách, 13 vedeckých prác
v karentovaných zahraničných a domácich
časopisoch. Zaregistrovaných má 813 ohla-
sov. Je členom redakčných rád časopisov
Geographia Slovaca, Geografia a Geografic-
kého časopisu. Dlhodobo sa angažuje v me-
dzinárodnej spolupráci, predovšetkým s in-
štitúciami v Poľsku, Taliansku, Rakúsku a
Bulharsku.

„Jeho pracovitosť a dôslednosť pri rieše-

ní organizačných problémov sa prejavuje
v kvalite výsledkov výskumu a pri výchove
doktorandov,“ zdôraznil v laudácii Juraj
Lapin. Okrem členstva vo viacerých komi-
siách je prof. Oťaheľ garantom študijného
odboru regionálna geografia. Ako člen Slo-
venského národného geografického komi-
tétu, člen Komisie SAV pre posudzovanie
vedeckej kvalifikácie zamestnancov, člen
pracovnej skupiny Akreditačnej komisie
pre oblasť výskumu „environmentalistika
a ekológia“, člen Vedeckej rady Prešovskej
univerzity a ďalších grémií prispieva
k zdarnému fungovaniu týchto orgánov.

F. T. | Foto: Ferdinand Tisovič

sku. To dáva právo od uvedeného dátumu rátať existenciu spoloč-
nosti s terajším názvom – Slovenská chemická spoločnosť pri SAV.

O tom, ale aj o slovenských chemických legendách, o návšte-
vách chemikov – nobelistov, o minulosti a súčasnosti chemic-
kých olympiád žiakov a študentov základných a stredných škôl,
o význame a obsahu terajších a zamýšľaných aktivít SCHS a o me-
dzinárodnom dosahu jej práce bola časť výstavy. Na výstave sa ob-
javila aj najhorúcejšia novinka: IUPAC, UNESCO a OSN vyhlásili
rok 2011 za Medzinárodný rok chémie. Informácie o jeho záme-
roch a rámcovaní aktivít mohli návštevníci nájsť na jednom z pa-
nelov. 

Ďalšia časť výstavy bola prierezom o vkladoch a príspevkoch
chémie do vývoja vzdelanosti, vedy, technológií energetiky, trans-
portu a komunikácií, ale aj informatiky, medicíny, potravinárstva
a poľnohospodárstva. Jednoducho – ukázala, čím a ako prispela
a prispieva chémia k súčasnej kvalite života ľudstva. 

V. Š.
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Za zatmením Slnka až na tichomorské Marshallove ostrovy (I.) 

P u t o v a n i e  z a  s l n e č n o u  
k o r o n o u (Hovoríme s astronómom Dr. Vojtechom, Rušinom)

Koncom júla sa z tichooceánskych Mar-
shallových ostrovov vrátila domov slo-
venská časť medzinárodnej expedície za
zatmením Slnka, ktorú tvorili RNDr. Voj-
tech R u š i n, Drsc., a RNDr. Ľubomír
Klocok, CSc., z Astronomického ústavu
SAV v Tatranskej Lomnici. O tejto expe-
dícii sme sa porozprávali s prvým z nich. 

Práve absolvovaná expedícia, ako je
známe, nebola vašou prvou výpravou za
úplným zatmením Slnka...

Bola to už moja sedemnásta expedícia.

Čo vás znova a znova láka na takéto
výpravy?

V každom prípade je to na prvom mieste
vedecký záujem. Vo výskume Slnka a preja-
vov jeho aktivity pracujem od začiatku svo-
jej pracovnej kariéry v Astronomickom ús-
tave SAV, ktorá sa datuje rokom 1959. Sln-
ko je naša najbližšia hviezda, darca tepla,
svetla, energie, teda atribútov, ktoré pod-
mieňujú existenciu života. Poznanie slneč-
nej aktivity je pre nás preto mimoriadne
dôležité. Vo výskume Slnka vidím obrovské
pole praktických výstupov. Napríklad v jad-
re Slnka je zdroj energie – prebieha tam
premena vodíka na hélium, čo sa snažíme
napodobniť aj na Zemi. Výroba energie
z jadra atómu je spásou pre ľudstvo, inak
zahynie na nedostatok energie. Iným prí-
kladom môže byť predpovedanie slnečných
erupcií, ktoré ovplyvňujú prístroje na dru-
žiciach, lietadlách, poškodzujú zdravie
kozmonautov, menia parametre ionosféry
a pod. Z koróny vyletujú do heliosféry čas-
tice, ktoré nazývame slnečný vietor. Jeho
častice obmývajú našu Zem ako voda ka-

meň v tečúcej rieke, siločiary magnetické-
ho poľa Slnka vo veľkých vzdialenostiach
„zrieďujú“ nebezpečné kozmické žiarenie.
Nuž, a výskum koróny, predovšetkým vnú-
tornej koróny, ktorú v bielom svetle nepo-
zorujú ani prístroje z kozmických sond, je
tou časťou Slnka, ktorá sa dá najlepšie po-
zorovať práve počas úplných zatmení Sln-
ka. A je – čo iste uznáte – lákavé robiť v ta-
kej oblasti, kde je síce veľa problémov, ale
na druhej strane bude mať ich vyriešenie
nepochybne veľký vedecký prínos.

Pás tohtoročného úplného zatmenia
(tzv. pás totality) postupne prechádzal
cez ázijské krajiny – od Indie, Nepál,
Bangladéš cez centrálnu Čínu
a tichooceánske ostrovy. Prečo ste si
vybrali práve Marshallove ostrovy,
konkrétne atol Enewetak?

To je trochu zložitejšia história... Minulý
rok sme sa ešte v Mongolsku s pánom Anio-
lom z Nemecka a profesorom Druckmülle-
rom z Čiech dohodli, že na tohtoročné za-
tmenie nepôjdeme do Číny, kde by nás zrej-
me čakala vysoká prašnosť ovzdušia, ale
niekam na tichomorské ostrovy. Poverili
ma niečo v tejto veci podniknúť. Vedeli
sme, že mesačný tieň bude prechádzať aj
cez japonský ostrov Iwo Jima, ktorý patrí
japonskej a americkej armáde. Spojil som
sa s kolegami z Japonska, či by sme na ten-
to ostrov nepodnikli spoločnú expedíciu.
Dostal som od nich nemastnú-neslanú od-
poveď. Nasledoval list na japonské minis-
terstvo obrany, z ktorého dlho nechodila
nijaká odpoveď. V decembri 2008 som sa
na medzinárodnej konferencií v San Fran-
ciscu stretol s Dr. Shadiou Habbalovou z In-
stitute of Astronomy z Havajskej univerzi-
ty, ktorej som prezradil naše plány. Ona
o nich nepriamo už vedela, a tak sme vyslo-
vili želanie ísť na pozorovanie zatmenia
spolu. Po návrate domov som opäť oslovil
japonské ministerstvo obrany, Shadia zasa
americké. Obom nám prišli záporné odpo-
vede. Nevedeli sme, ako ďalej. Moji zahra-
niční partneri medzitým zohnali peniaze
na cestu, a už sa zdalo, že nám ostane iba
neželaná Čína... No v polovici marca som
dostal od Shadie mail, či by sme mali niečo
proti tomu, keby sme pozorovali zatmenie
z tichomorského atolu Enewetak. Pravdu-
povediac, ani som nevedel, kde sa tento
ostrovček nachádza. Spomienky z mojich
mladých čias na skúšky atómových bômb,
ktoré sa odohrali na tomto atole, dávno za-
padli kozmickým prachom... Samozrejme,
neboli sme proti ponúknutej možnosti,

nám však tento variant poriadne predražil
cestu, pretože vstup na Marshallove ostro-
vy je možný iba z USA. Shadia sa podujala,
že ho vybaví aj pre nás. Nebolo to však vô-
bec jednoduché. Bolo potrebné zabezpečiť
rôzne povolenia, s dostatočným predsti-
hom zakúpiť letenky, spísať zoznam na ná-
kup potravín a dopraviť ich z atolu Majuro
na Enewetak. A k tomu sa ešte pridala pre-
prava našej montáže s dvoma ďalekohľad-
mi z Nemecka...
Keď už bolo napokon všetko spečatené,
Shadia nám začiatkom júna oznámila jó-
bovskú zvesť, že na lietadle Daesh 8, kto-
rým sme sa mali na Enewetak prepraviť
z Majura, sa pokazil jeden z dvoch motorov
a nikto nám nedokáže garantovať, či do
nášho plánovaného odletu bude lietadlo
opravené. A to bol už náš charterový let za-
platený! Ostalo nám iba dúfať. Náš odlet
bol plánovaný na 18. júla ráno o 6,30. Po
skušobnom lete som v bare nášho hotela na
Majuro stretol leteckého mechanika, ktorý
mi v mierne povznesenej alkoholickej nála-
de povedal: „S opravou motora sme sa po-
ponáhľali – kvôli vám. Môžete sa spoľah-
núť, ráno letíte.“ A tak sme leteli.
Mali sme šťastie – dnes už totiž viem, že na
náhradnom atole pre naše prípadne pozo-
rovanie, na Jaulite, v čase zatmenia práve
pršalo...

Čím bolo výnimočné tohtoročné
zatmenie Slnka?

Bolo to predovšetkým najdlhšie úplné za-
tmenie Slnka v tomto storočí. Jeho maxi-
málna dĺžka – práve nad Tichým oceánom
– trvala 6 minút 39 sekúnd. Po druhé – toto
zatmenie patrilo do série Saros 136, ktorá
sa vyznačuje tým, že vzdialenosti medzi
Slnkom a Zemou a Zemou a Mesiacom sú
také, že niekoľko úplných zatmení z tejto
série má dlhé trvanie. Pre mňa osobne to
bolo už tretie z tejto série, ktoré som mal
možnosť pozorovať. To prvé bolo v roku

VÍTA NÁS ATOL ENEWETAK.

VOJTEC RUŠIN A ĽUBOMÍR KLOCOK SO SLOVEN-
SKOU ZÁSTAVOU PRED RÁDIOLOGICKOU STANI-
COU NA ATOLE ENEWETAK.
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1973 v Nigeri (maximálna doba trvania 7
minút a 4 sekundy) – mimochodom, cestou
za týmto zatmením som začínal svoju osob-
nú „zatmeňovú kariéru“. Druhé zatmenie
z tejto série sme pozorovali 11. júla 1991
v mexickom meste La Paz. Ďalšou zvláš-
tnosťou bolo to, že korónu pozoruje celá
plejáda prístrojov na družiciach a kozmic-
kých sondách, čo predtým nebývalo.
A v našom prípade aj nová technika pozo-
rovania a metóda spracovania obrazov.

Príprava takejto vedeckej expedície 
si iste vyžiadala veľa úsilia 
– organizátorského i z hľadiska
technického zabezpečenia. 
Čo bolo najťažšie?

Nuž najťažšie bolo zohnať peniaze. Špe-
ciálne pre mňa. Vlastne som sa k nim ani
v dostatočnom množstve nedostal, ale skla-
mať zahraničných partnerov som nemohol.
O organizácii som sa už čiastočne zmienil.
Bola zložitá a vyžiadala si vysoké osobné
nasadenie, ale vďaka našim priaznivcom
v zahraničí bola aj úspešná. Za to im treba
poďakovať, čo rád robím, aj keď pri niekto-
rých menách ani neviem, ktorým konkrét-
nym ľuďom patria. Technické zabezpečenie
bolo tiež náročné. Dva teleobjektívy s úzko-
pásmovými filtrami – základný materiál na
pozorovanie zelenej spektrálnej čiary s vl-
novou dĺžkou 520,3 nm, sme mali, notebo-
ok tiež. Problémy však vznikli s fotografic-
kými aparátmi CANON EOS 5D, ktoré
nám minulý rok požičala firma Canon Slo-
vakia, s.r.o. Canon nám materiál poskytol
aj tento rok, ale EOS 5D už nemal k dispo-
zícii a kúpiť ich nebolo za čo. Nakoniec
nám vypomohli kolegovia z Nemecka
a Čiech.

Aký vedecký program čakal vašu
medzinárodnú expedíciu? A aké boli
vaše očakávania?

Náš tohtoročný vedecký program nadväzo-
val na expedície z rokov 2006 a 2008. Za-
merali sme sa na pozorovanie „čistej“ zele-
nej koróny a bielej koróny s veľkým rozlíše-
ním, minimálne okolo jednej oblúkovej se-
kundy, teda 700 km na Slnku. Program
sme rozšírili aj o tzv. Einsteinov experi-
ment. Pripravil ho profesor Hans Rubben

z Mníchova a spočíval v overení ohybu
svetla hviezd v blízkosti silného gravitačné-
ho poľa Slnka, tých hviezd, ktoré sú v čase
zatmenia „tesne vedľa Slnka“ (v skutočnos-
ti so Slnkom nemajú nič spoločné, pretože
sú omnoho ďalej). Ohyb v roku 1915 pred-
povedal Albert Einstein ako efekt všeobec-
nej teórie relativity. Prvý dôkaz správnosti
jeho teórie sa overoval počas zatmenia už
v roku 1919 (sir A. Eddington a Ch. David-
son), a skutočne, odchýlka svetla bola blíz-
ka tej, ako sa predpovedala – 1,75 oblúko-
vej sekundy. Ďalšie overovania počas za-
tmení sa viac-menej blížili k tejto hodnote.
Aj po mnohých rokoch sa ale mnohí autori
vracajú k experimentom (jedno pozorova-
nie sa robilo na ostrove Principe, druhé
v Sobrali) z roku 1919, či výsledok bol zís-
kaný korektne, hoci s istotou na základe
meraní quazarov sa vie, že odchýlka bola
správne stanovená.
Tento experiment veľmi úzko súvisí so štú-
diom superjemných štruktúr v bielej koró-
ne – mali by sme sa dostať k hodnote 0,5
oblúkovej sekundy, teda okolo 350 kilo-
metrov na Slnku. Okrem toho naše „hniez-
do“ ďalekohľadov bolo zostavené tak, aby
sme mohli pozorovať korónu do 30 polo-
merov Slnka, čo je 21 miliónov kilometrov.
Vlani sa nám to podarilo do 20 polomerov.
Korónu do takých veľkých vzdialenosti po-
zorujú len prístroje na kozmických son-
dách SOHO a STEREO, žiaľ, korónu do výš-
ky 2 polomerov Slnka tieto prístroje nemô-
žu zaznamenať.
Bielu korónu sme pozorovali pomocou 6
objektívov s ohniskovou dĺžkou od 2000 do
200 mm. V okulárových koncoch bol špe-
ciálny CMOS snímač Phase One P45+
(2000 mm ďalekohľad) a digitálne fotogra-
fické aparáty CANON EOS 5D. Na špičko-
vej paralaktickej montáži nemeckej firmy
z ASTELCO, GmbH bolo umiestnených cel-
kom osem objektívov. Montáž bola riadená
samostatným počítačom, vyvinutým vo fir-
me ASTELCO a bola postavená na pevnej,
robustnej trojnožke.
Emisnú zelenú korónu 530,3 nm (Fe XIV)
pozorovali dva úzkopásmové filtre s polo-
šírkou priepustnosti 0,15 nm pri pracovnej
teplote 45 stupňov Celzia. Filtre sú napája-
né svetlom z dvoch teleobjektívov s ohnis-
kovou dĺžkou 50 cm (Exacta a Berofkex).
Jeden filter je nastavený na spektrálnu čia-
ru koróny 530,3 nm, druhý v jej susednej
blízkosti, aby sa príspevok bielej koróny
(spojité pozadie) dal odpočítať. Toto zaria-
denie bolo vkladom Astronomického ústa-
vu SAV.
Dovedna sme získali viac ako 200 záberov.
Trocha nás sklamalo počasie... ešte šťastie,
že zatmenie trvalo 5 minút a 41 sekúnd
a časť z tohto intervalu bola obloha pri Sln-
ku bez mrakov.

Vo vašej medzinárodnej expedícii boli
českí slneční fyzici, ďalej Nemci,
Američania... Ako ste si „podelili“ úlohy
či povinnosti?

V našej európskej expedícií bol hlavnou
osobou prof. Miloslav Druckmüller z Vyso-
kého učení technického v Brne, ktorý má

na starosti spracovanie obrazov zo zatmení
– bez rozdielu, či ide o bielu alebo emisnú
korónu. Tento program, ktorý vyvinul, je
mimoriadne náročný a vo svete jedinečný –
a treba povedať aj najlepší. Posledné dve
zatmenia za nás vlastne „pozorovali“ note-
booky. Program pripravila firma Red Hat
Linus z Brna (Ing. Jindřich Novotný), ktorý
na mieste zatmenia s Druckmüllerom
upravoval jeho doktorand Ing. Karel Marti-
šek.
Pre skladanie mnohých obrazov – niekedy
je ich viac ako 100 – je dôležité, aby chod
montáže bol mimoriadne presný, čo sa dá
získať len tzv. „ťažkou“ montážou. Takúto
montáž, ktorá pracuje bez ozubených ko-
lies a riadi ju počítač, zabezpečil na toto za-
tmenie Peter Aniol, majiteľ firmy ASTEL-
CO, ktorá vyrába špičkové astronomické
ďalekohľady. Len pre zaujímavosť – takáto
montáž stojí 35 000 eur a jej preprava ďal-
ších 5 000. Program zabezpečil Martin Dit-
zel. Peter je dávny nadšenec pre pozorova-
nia zatmení Slnka, po prvý raz sme sa stret-
li v roku 1994 na expedícii v Čile.
Čo sa týka vedeckého programu, projekt
Einstein, ako som už uviedol, pripravil
prof. Hans Rudden. Program na pozorova-
nie bielej a zelenej koróny som navrhoval
spolu s prof. Druckmüllerom a navyše slo-
venská časť expedície sa bude podieľať na
analýze dát a ich publikovaní.
Naše pozorovania sme koordinovali s pozo-
rovaniami expedície hvezdárne z českej
Úpice, ktorá mala svoje pozorovacie stano-
vište v Číne. Kooperáciu pozorovaní Slnka
z kozmu (TRACE, Hinode, SOHO a STE-
REO) zabezpečoval prof. J. M. Pasachoff
(USA), ktorý zatmenie so svojím tímom po-
zoroval z Číny.
Čo sa týka americkej časti expedície, tá pra-
covala samostatne, aj keď sme vedecký
program spoločne konzultovali a niektoré
výsledky budeme publikovať spoločne. Vy-
plýva to okrem iného aj z toho, ako sme bo-
li financovaní.

Čo priniesla expedícia z vedecko-
výskumného hľadiska? 

-Spracované zábery z emisnej a bielej koró-
ny, nasnímané 500- a 1000-milimetrovými
teleobjektívmi, sú excelentné. Koróna je ty-
pu minima, čo už nemalo byť. Teraz bude
nasledovať etapa porovnania našej koróny
s obrázkami z kozmu alebo s povrchom
Slnka. Žiaľ, asi nebudeme môcť robiť plá-
novaný výskum krátkych zmien v bielej
a emisnej koróne, keďže naši kolegovia
z Hvezdárne v Úpici mali v Číne zamračenú
oblohu.
Videl som aj zábery amerických kolegov
z Číny; nie sú síce zle, ale ich kvalita sa
s našou nedá porovnať. Zábery od ďalších
amerických kolegov, ktorí boli na Kiribati,
zatiaľ nepoznám, keďže však pozorovali
z lodiek, asi nebudú mať vysoké rozlíšenie.
Analýza v rôznych kombináciách spracova-
nia si vyžiada dlhší čas.

Pripravil E. Borčin 
(Druhú časť rozhovoru prinesieme v nasledujú-
com čísle.) Foto: Vojtech Rušin
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ŠTEFAN LUBY Ľ u d s k ý  f a k t o r  z l y h á v a ,
n e ľ u d s k ý  p r e ž í v a

Čas Dochvíľni ľudia strácajú veľa času, ktorý padne
nepresným do lona. Nikdy nie je neskoro, vždy môže byť
neskoršie. Veci sa neriešia, ale vždy existuje nejaký termín,
v ktorom sa má niekto k niečomu vyjadriť.

Človek, ľudia Buď slušný k ľuďom, keď ideš bottom-up,
mohol by si ich stretnúť, keď pôjdeš top-down (aktuálne podľa
Johna Osborna). Známi ľudia nosia kvety na hroby
neznámych vojakov, neznámi na hroby známych vojakov.

Niektorí ľudia sú takí užitoční, že pripravia o pocit
užitočnosti celé svoje okolie.

Národy  Náš ľud je skôr pohostinný ako priebojný.
Malé národy majú viacej militantných rodoľubov ako veľké.
Slovania sú neporiadni a nedochvílni. Ale na taliansku

„presnosť“ – stretneme sa circa dopo nove – ešte nedorástli.

Sloboda, hrdinstvo Sloboda e-mailovania sa zaručuje.
V totalite sa bojuje za slobodu médií, v demokracii za

slobodu voči médiám. V päťdesiatych rokoch sa aj zakázaná
literatúra čítala pod pseudonymom.

Úspech, práca  Dedovia hrdľačili na poliach, otcovia dreli pri
sústruhoch, synovia sa lopotia pri počítačoch. Neočakávaná
povinnosť je povinnosť, ktorú treba očakávať v ľubovoľnom
okamihu, vo dne – v noci. Niektorí ľudia sa nakoniec
uspokojili s najvyššími štátnymi vyznamenaniami, lebo vyššie
neexistujú.

Rozum, znalosti Dvaja často nevedia viacej, ako nevie jeden.
Koľkokoľvek budeš klepkať na bubny, Feynman z teba

nebude. Do Predsedníctva SAV sa predložilo veľa
dokumentov, ktorých jedinou prednosťou bolo, že boli napísané
na recyklovateľnom papieri.

Revolúcia, vojna a mier Braček Rujeň zatočil kyjakom
a vypukla Veľká októbrová revolúcia. Nevyvolávajte
konflikty, lebo dopadnete ako Napoleon, ktorému Beethoven
najprv venoval svoju piatu symfóniu Eroica, ale potom venovanie
zrušil. Svet je hore nohami. Z vojakov sa zostavujú mierové
jednotky.

Viera Vo veciach viery pozorujeme asymetriu. Máme
neveriacich, veriacich a hlboko veriacich, nemáme však hlboko
neveriacich. Aj nebo ma určitú kapacitu a nie je správne, ak
sa tam chcú dostať bývalí ateisti na úkor tých, ktorí verili vždy.

Pevné presvedčenie o Božej spravodlivosti demobilizuje.

chodcov počínajúc antikou. Chcem tým naznačiť, že v klasickom
ponímaní sú témy ako česť, láska, hrdinstvo, prakticky vyčerpané.
(Nevyčerpateľný je priestor pre antibonmoty, spomedzi ktorých
očaril postreh prezidenta G. W. Busha, že rozhodujúca väčšina
amerického importu prichádza spoza hraníc.)

Naša prítomnosť však prináša nové situácie a zároveň nové po-
hľady na minulosť. Pokúšame sa o reparát v budovaní kapitaliz-
mu, okolo nás „zúri“ informačná revolúcia a klimatická zmena,
otázky viery už nie sú tabuizované, politikov možno kritizovať, aj
keď bez náznaku nápravy, jazyk sa kontaminuje amerikanizmami,
cestujeme do celého sveta, zaklínacou formulkou úspechu je ma-
nažment. Vzniká mnoho podnetov, ako javy a veci stručne a esen-
ciálne, ale aj kriticky a satiricky charakterizovať.

Počas uplynulých rokov som mal možnosť výroky tohto typu
zaznamenať, dotvoriť alebo vytvoriť. Je ich niekoľko stoviek. Tu je
ukážka.

Hospodárstvo Ako si podstelieš, tak si ľahneš.
Štatistika nie je mechanizmus na uspokojenie potrieb

jednotlivca. Daňový poplatník je súčasný výraz pre misera
contribuenos plebs.

Riadenie, manažment Čím menej zasadáme, tým menej 
škôd napáchame. Klaviatúry počítačov najviac ničia tí, ktorí
predtým písali na písacích strojoch s prieklepovým papierom.

Prvým predpokladom úspechu je správne a blízko
zaparkovať.

Jazyk, rétorika Pull – sem, pull – tam (nápis na slovenských
dverách). U Shakespeara aj umierajúci hovoria vo veršoch.

Na naše pekné slovo vedno zabúdame, keď ho najviac treba.

Veda Veľmoci potrebujú vedu aj armádu, malým 
krajinám sú na obtiaž. Základný výskum nie je nijaký
frivolný luxus.

Environment, klimatická zmena Kysuca, Kysuca, studená
vodička, keď sa ťa napijem, bolí ma hlavička. Keby sa tie
skleníkové plyny nevyrábali aspoň z obnoviteľných zdrojov.

Klimatickú zmenu poznáme podľa toho, že sťahovaví vtáci
nelietajú na zimu do teplých krajín, ale na leto do studených
krajín.

Cestovanie, stravovanie Penzióny typu bed and breakfast 
and bed again nie sú na zahodenie. Značenie na maďarských
cestách je pravdepodobne súčasťou prípravy na nejakú okupáciu.

Kedysi sa chodilo na dovolenku k moru, dnes do
dovolenkovej destinácie.

Politika, ideológia Aj minister je tvor Boží. U nás
nemôže človek slúžiť vlasti, ak nie je členom politickej strany
a netrpí epidémiou straníckej disciplíny. Politická diagnóza –
benigná hyperplázia prostoty.

Informatizácia Dnes sú už ľudia vstave napísať do sms-ky
slovíčko hm. Deti veria na Ježiška, ale vianočné darčeky si
vyberajú pomocou internetu. Ako sa do lesa mailuje, tak sa
z lesa replajuje.

Umenie, móda Hudba 21. storočia je veľká daň za pokrok,
ktorý ľudstvo dosiahlo. Slávne svetové galérie sú plné diel
umelcov, ktorí zomreli v chudobe, spáchali samovraždu alebo si
aspoň odrezali ucho. Po 1500 rokoch pozorujeme návrat
k pohodlným odevom keltského a slovanského typu.

>Mnohé škandály a podvody ostatných rokov sa decentne zahalili
do zlyhania ľudského faktora. Ten zlyháva častejšie ako dokonalá
technika, ktorú človek vytvoril. Najlepšie to vidíme na dopravných
nehodách. Menej sa hovorí o tom, že jeho protipól, „neľudský“ fak-
tor, šarapatí spoľahlivo ďalej. Podpisuje sa aj na ľudskom nešťastí
a nespravodlivosti.

S podobnou paradoxnou úvahou som sa stretol už v 70. rokoch
minulého storočia v pražskom divadle Rokoko. Jeho protagonista
Darek Vostřel uvažoval nad tým, prečo je svet zlý. Došlo mu to na
cintoríne. Tí šľachetní, pracovití a nezabudnuteľní zomierajú,
lumpovia tu ostávajú.

Nadpis tohto príspevku patrí do kategórie bonmotov, aforiz-
mov či postrehov. Majstrom týchto malých foriem bol Jan Werich,
o čom svedčí jeho knižka Hefty, fóry, moudrosti. Išiel v šľapajách
géniov, ako boli Shakespeare alebo Goethe, z výrokov ktorých sa
zostavujú kalendáre. Ale ani oni by neprišli na toľko „originál-
nych“ nápadov, keby dokonale nepreštudovali diela svojich pred-
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ÚMMS SAV poctený usporiadaním konferencie MetFoam 2009 

M o d e r n é  m a t e r i á l y  z k o v o v
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
organizoval 1. – 4. septembra t.r. v brati-
slavskom hoteli Park Inn medzinárodnú
konferenciu o pórovitých kovových mate-
riáloch a kovových penách – MetFoam
2009. Riaditeľ Ústavu materiálov a mecha-
niky strojov SAV (ÚMMS SAV) a predseda
organizačného výboru konferencie MetFo-
am 2009 František Simančík na úvod pred-
stavil predsedu SAV prof. Jaromíra Pasto-
reka a členov medzinárodného organizač-
ného výboru konferencie prof. Hansa-Petra
Degischera z Rakúska, Louisa-Philippe Le-
febvra z Kanady, prof. Hideo Nakajimu
z Japonska, Günthera Stephaniho a prof.
John Banhart, obaja z Nemecka.

Na konferencii sa zúčastnilo 154 účast-
níkov z 27 krajín štyroch kontinentov. Mož-
nosť usporiadať MetFoam 2009 získal
ÚMMS SAV za výsledky v oblasti vývoja
technológie výroby penového hliníka a je-
ho aplikácie v priemyselnej praxi. Na podu-
jatí vedci, inžinieri a dizajnéri prezentovali
výsledky svojej práce a vymenili si skúse-
nosti so svojimi kolegami pôsobiacimi v tej-
to mimoriadne rýchlo sa rozvíjajúcej ve-
deckej oblasti.

V úvodnej plenárnej sekcii odzneli tri
základné prednášky, v ktorých G. Stephani,
L.-P. Lefebvre a H. Nakajima predstavili
účastníkom najzaujímavejšie výsledky vý-
skumu a vývoja v oblasti celulárnych kovov,
ktoré sa dosiahli v uplynulých dvoch ro-
koch v Európe, Amerike a Ázii. V úvode si
účastníci konferencie vypočuli informáciu
o predchádzajúcich konferenciách, na kto-
ré bratislavská kontinuálne nadviazala. Pr-

ČESTNÉ PREDSEDNÍC-
TVO KONFERENCIE

(ZĽAVA) HANS-PETER
DEGISCHER, LUIS-PHI-

LIPPE LEFEBVRE, HI-
DEO NAKAJIMA, PROF.

JAROMÍR PASTOREK,
GÜNTER STEPHANI,

JOHN BANHART.

V Bratislave rokoval medzinárodný kongres EUGEO 2009

V ý z v y  p r e  e u r ó p s k u  g e o g r a f i u
V priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave bolo 13. až 16. augusta t.r. výz-
namné medzinárodné vedecké podujatie ce-
loeurópskeho významu – EUGEO 2009 Con-
gress – pod mottom Výzvy pre európsku geo-
grafiu v 21. storočí (Challenges for the Euro-
pean Geography in the 21st Century) . Odbor-
níci z oblasti geografie a príbuzných ved-
ných disciplín z 24 krajín sa stretli po druhý-
krát a pokračovali tak v tradícii, ktorá sa za-
čala v roku 2007 v Amsterdame.

Podujatie zorganizovala Slovenská geo-
grafická spoločnosť pri SAV, ktorá je dobro-
voľným výberovým združením vedeckých
a odborných pracovníkov v odbore geografie

vá zo série konferencií MetFoam bola v ro-
ku 1999 v Brémach. Ďalšie dve boli tiež
v Nemecku (Brémy – 2001 a Berlín –
2003). Potom začali konferenciu organizo-
vať ďalšie významné inštitúcie zaoberajúce
sa výskumom pórovitých kovov z celého
sveta. Po veľmi úspešných konferenciách
v Japonsku (Kyoto – 2005) a v Kanade
(Montreal – 2007) sa konferencia vrátila
naspäť do Európy. 

Ďalšie rokovanie konferencie prebieha-
lo v 16 sekciách, v ktorých odznelo 79
prednášok, z toho 8 úvodných – vyzva-
ných. V posterovej sekcii autori predstavili
57 posterov. Prednášky a posterové prezen-
tácie tematicky pokrývali celú oblasť súvi-
siacu s vývojom, výrobou, hodnotením
vlastností a možnosťami aplikácie celulár-
nych kovových materiálov v priemyselnej
praxi. S tým súviseli aj hlavné témy konfe-
rencie:

Tadeusz Siwek a riaditeľ Geografického ús-
tavu SAV doc. Vladimír Ira. S pozdravom
k účastníkom kongresu vystúpil predseda
SAV prof. Jaromír Pastorek. Ocenil najmä
širokú škálu tém, pričom zdôraznil, že výz-
namný činiteľom je medzinárodná spolu-
práca geografov na všetkých úrovniach
a výmena poznatkov z vedeckého bádania. 

Predseda organizačného výboru EU-
GEO 2009 a riaditeľ Geografického ústavu
SAV doc. Vladimír Ira počas otvorenia kon-
gresu povedal: „Hlavným cieľom stretnutia
je diskusia o výskume, vzdelávaní, úspe-
choch a vývojových trendoch v geografii.
EUGEO združuje vedecké geografické spo-

a jej príbuzných disciplín a od roku 2007 je
členskou organizáciou združenia EUGEO.
Spoluorganizátormi podujatia boli Prírodo-
vedecká fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave a Geografický ústav Slovenskej
akadémie vied.

V čestnom predsedníctve kongresu zau-
jali miesto predseda SAV prof. Jaromír Pas-
torek, prorektorka Univerzity Komenského
prof. Marta Kollárová, prodekan Prírodo-
vedeckej fakulty UK v Bratislave prof. Mi-
chal Kováč, prezident Slovenskej geografic-
kej spoločnosti pri SAV René Matlovič, pre-
zident EUGEO Christian Vandermotten,
prezident Českej geografickej spoločnosti

fyzika penenia; nukleácia, rast a koa-
lescencia pórov; stabilizácia peny  me-
tódy výroby pien a iných celulárnych ko-
vov; vplyv parametrov výroby na štruktúru
a vlastnosti  charakterizácia morfológie
a mikroštruktúry  charakteristické
vlastnosti v závislosti od pórovitej štruktú-
ry  modelovanie štruktúry  sekun-
dárne technologické operácie (spájanie,
povlakovanie, obrábanie, tvarovanie,
a pod.)  priemyselné aplikácie, prípa-
dové štúdie a kritériá pre dizajn výrobkov.

V závere tretieho dňa konferencie sa jej
účastníci stretli na hrade Červený Kameň
na slávnostnej večeri. V príjemnom pros-
tredí hradnej jazdiarne mali možnosť ne-
formálne diskutovať s priateľmi z partner-
ských inštitúcií a získať nové kontakty, kto-
ré budú môcť využiť vo svojej ďalšej vedec-
ko-výskumnej práci.
Jaroslav Jerz, ÚMMS SAV | Foto: Ferdinand Tisovič
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V Starej Lesnej rokovali slavisti  z Európy i zámoria

R á m e c  p r e  k o n g r e s  v M i n s k u
V Kongresovom centre Academia v Starej
Lesnej sa v dňoch 25. – 28. augusta t.r.
uskutočnil medzinárodný seminár slavis-
tických expertov, spojený so zasadnutím
Prezídia Medzinárodného komitétu slavis-
tov. 

Prezídium Medzinárodného komitétu
slavistov ešte vlani poverilo Slovenský ko-
mitét slavistov pripraviť seminár venovaný
vedecko-organizačným úlohám slavistic-
kých výskumov pred XV. svetovým kongre-
som slavistov, ktorý sa uskutoční v roku
2013 v Minsku v Bielorusku. Starolesnian-
ske zasadnutie organizačne zabezpečil Sla-
vistický ústav Jána Stanislava SAV s podpo-
rou Predsedníctva SAV a Ministerstva kul-

POHĽAD NA ORGANIZÁTOROV A PREDSEDNÍCTVO MEDZINÁRODNÉHO KO-
MITÉTU SLAVISTOV. ZĽAVA DOPRAVA PROF. JÁN DORUĽA, ČESTNÝ PREDSEDA
SLOVENSKÉHO KOMITÉTU SLAVISTOV A ČESTNÝ ČLEN MEDZINÁRODNÉHO
KOMITÉTU SLAVISTOV, DOC. PETER ŽEŇUCH, PREDSEDA SLOVENSKÉHO KO-
MITÉTU SLAVISTOV, PROF. ALEKSANDR LUKAŠANEC, PREDSEDA MEDZINÁ-
RODNÉHO KOMITÉTU SLAVISTOV, PROF. HENADZ CYCHUN, PODPREDSEDA
MEDZINÁRODNÉHO KOMITÉTU SLAVISTOV, DOC. SIARHEJ VAŽNIK, TAJOM-
NÍK MEDZINÁRODNÉHO KOMITÉTU SLAVISTOV (VŠETCI TRAJA Z BIELORU-
SKA). Foto: archív Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

túry SR. Zúčastnili sa na ňom predsedovia
národných komitétov slavistov a prizvaní
hostia z Bieloruska, Bulharska, Česka, Ma-
cedónska, Nemecka, Nórska, Poľska, Rus-
ka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Talian-
ska, Ukrajiny a USA. Na rokovaní sa disku-
tovalo o aktuálnych výskumným témach
a okruhoch, ktoré utvoria rámec tematiky
budúceho slavistického kongresu v Min-
sku. 

Slovenská slavistika na zasadnutí pre-
zentovala interdisciplinárny model temati-
ky slavistických výskumov. Jednotlivé vý-
stupy a výsledky slavistických výskumov
z oblasti jazykovedy a literárnej vedy, etno-
lógie, histórie, kulturológie a ostatných

vied o kultúre a umení sa budú prezentovať
v podobe referátov, tematických blokov
a na rokovaniach pri okrúhlych stoloch. Na
zasadnutí Prezídia Medzinárodného komi-
tétu slavistov sa diskutovalo aj o koordiná-
cii medzinárodných komisií, ktoré pracujú
pri Medzinárodnom komitéte slavistov.
Slovenskí slavisti sú predsedami dvoch ta-
kých komisií a aktívne sa podieľajú aj na
práci v rámci výskumných aktivít ďalších
medzinárodných komisií.

V rámci trojdňového stretnutia expertov
z oblasti slavistiky zo 14 krajín Európy a zo
zámoria sa uskutočnila aj exkurzia do his-
torického mesta Levoča. Exkurzia pokračo-
vala v Červenom Kláštore, kde vznikol prvý
preklad celej Biblie do slovenčiny.

Slovenský komitét slavistov tvoria zástup-
covia slovenských spoločenskovedných dis-
ciplín z okruhu jazykovedy, literárnej vedy,
histórie s archeológiou, etnológie a folklo-

ločnosti, asociácie geografov a ostatné
členské organizácie, ktoré reprezentujú
geografov a geografické vedy v krajinách
Európskej únie.“ Ďalej uviedol, že „iniciatí-
va EUGEO bola koncipovaná v roku 1994
so zámerom povzbudiť a zlepšiť vzájomnú
spoluprácu európskych geografických in-
štitúcií, stimulovať komunikáciu a zdieľa-
nie názorov, synchronizovať geografický
výskum a vzdelávanie na celoeurópskej
úrovni a vytvoriť organizáciu, ktorá by za-
strešovala a reprezentovala záujmy geogra-
fie s cieľom posilniť jej postavenie v rámci
Európskej únie. Aktivity EUGEO sa koncen-
trujú najmä do podpory organizovania
konferencií a vydávania odborných publi-
kácií, s dôrazom na európske témy.“

Na kongres prišlo viac ako 120 účastní-
kov, medzi ktorými okrem domácich geo-
grafov mali silné zastúpenie odborníci
z Talianska, Českej republiky, Maďarska,
Nemecka, Poľska, Lotyšska, Rumunska,
Holandska a Veľkej Británie. Z krajín mimo
Európskej únie pricestovali zástupcovia Ja-
ponska, Turecka i Spojených štátov americ-
kých. Témy na kongrese boli veľmi rozma-

nité. Hlavnú pozornosť účastníci zamerali
najmä na problematiku globalizácie, zmien
využívania krajiny, politickú geografiu,
geografiu cestovného ruchu, regionálnych
disparít, udržateľného rozvoja, obnovy
miest a iné témy. 

Počas kongresu zasadal aj výkonný vý-
bor združenia EUGEO, na ktorom sa za slo-
venskú stranu zúčastnil prezident Sloven-
skej geografickej spoločnosti pri SAV René
Matlovič. Členovia združenia prerokovali

plány do budúcnosti a zvolili si nových
predstaviteľov. 

Text: A. Š, F. T. | Foto: Ferdinand Tisovič

ELENA MILANOVA Z MOSKOVSKEJ ŠTÁTNEJ UNI-
VERZITY HOVORILA O VYUŽÍVANÍ KRAJINY NA PO-
ĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY.

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO KONGRESU – (ZĽAVA) PRO-
REKTORKA UNIVERZITY KOMENSKÉHO PROF. MARTA
KOLLÁROVÁ, PRODEKAN PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY
UK V BRATISLAVE PROF. MICHAL KOVÁČ, PREDSEDA
SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK, PREZIDENT EUGEO
CHRISTIAN VANDERMOTTEN, PREZIDENT SLOVENSKEJ
GEOGRAFICKEJ SPOLOČNOSTI PRI SAV RENÉ MATLO-
VIČ A PREZIDENT ČESKEJ GEOGRAFICKEJ SPOLOČNOS-
TI TADEUSZ SIWEK.
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Ref lexia f i lozof ického, politologického i ekonomického rozmeru jedného 
teoretického dedičstva

P o  r o k o c h  o p ä ť  o M a r x o v i
a m a r x i z m e

POHĽAD NA ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE. Foto: archív ÚPV SAV

vosti, sa vo svojom príspevku venoval Ľuboš Blaha (Ústav politic-
kých vied SAV). Východiskovým momentom referátu Maríny Čar-
nogurskej (Ústav orientalistiky SAV), bolo nebezpečenstvo zhor-
šujúcich sa podmienok ďalšieho prežitia ľudstva na Zemi.

O podstate komunizmu z hľadiska významu Marxovej metódy
skúmania spoločenských systémov referoval Milan Valach (Peda-
gogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne), jeho univerzitný
kolega Pavel Lukeš hovoril zasa o dôvodoch opätovnej aktuálnosti
Marxa: základnú príčinu vidí v neexistencii reálnej alternatívy vo-
či kapitalistickému režimu. Na základe Marxovej filozofie dejín sa
Peter Dinuš (Ústav politických vied SAV) usiloval o reflexiu nie-
ktorých základných aspektov spoločensko-politických zmien, kto-
ré sa odohrali v našej krajine po novembrovom prevrate 1989.

Riaditeľ Centra globálnych štúdií (spoločné pracovisko Akadé-
mie vied ČR a FiF Karlovej univerzity) Marek Hrubec hovoril
o procese transnacionálnej koncentrácie kapitálu, ktorý predsta-
vuje novú fázu dlhodobého ekonomického vývoja. Globalizácia
ako problém transformácie kapitalizmu bola témou príspevku La-
dislava Hohoša (Filozofická fakulta Univerzity Komenského).
Problematike „ázijského výrobného spôsobu“, ktorý bol podľa
Marxa a Engelsa historicky prvou formou triednej spoločnosti, sa
vo svojom vystúpení venoval Peter Greguš (Fakulta medzinárod-
ných vzťahov EU v Bratislave).

V úvode obsiahlej diskusie vystúpil so svojím koreferátom Fran-
tišek Škvrnda z Fakulty medzinárodných vzťahov EU. Hovoril na
tému Marx, materialistické chápanie dejín a súčasná teória medzi-
národných vzťahov. Diskusia sa týkala predovšetkým povahy
prednovembrového socializmu, globalizácie, finančnej krízy, so-
ciálnej spravodlivosti a problematiky súčasnej Číny.

Konferencia poukázala na pretrvávajúci význam marxizmu
a jeho aplikovateľnosti na výskum súčasných spoločensko-politic-
kých procesov; potvrdila, že Marx je naďalej nanajvýš aktuálny,
a to nielen v súčasnej filozofii a politickej teórii, ale aj v ekonómii.
Túto aktuálnosť nezvýrazňuje len prebiehajúca finančná kríza či
postmoderný nápor iracionalizmu a fantastických obrazov sveta,
ale predovšetkým pretrvávanie základných rozporov a protirečení
kapitalistického systému.

Konferencia sa stretla s pozitívnym ohlasom. Bola zrejme pr-
vým vedeckým podujatím o Marxovi u nás po zmene režimu v ro-
ku 1989. Dúfajme, že prekonala doterajšiu bariéru zámernej ne-
všímavosti, obchádzania alebo dokonca ostychu pred Marxom,
pociťovanú „nemiestnosť“ vracať sa vzhľadom na zmenené politic-
ké podmienky a súvislosti k Marxovmu odkazu, a to tak na Sloven-
sku, ako aj v Českej republike.

Peter Dinuš

ristiky, ktorí sa zaoberajú slavisticky orien-
tovanou výskumnou činnosťou, predovšet-
kým výskumom vzťahov slovenského jazy-
ka, kultúry, histórie, literatúry, duchovnej
a materiálnej kultúry s inými slovanskými
i neslovanskými jazykmi, literatúrami, deji-
nami a kultúrami. Činnosť národného ko-
mitétu vyplýva z aktuálnych vedecko-vý-
skumných i spoločenských potrieb, pričom

sa utvárajú podmienky na aktívne fungova-
nie slovenskej slavistiky v slovenskom i me-
dzinárodnom kontexte. Túto svoju vedec-
ko-výskumnú a vedecko-organizačnú čin-
nosť Slovenský komitét slavistov koordinu-
je v súlade s Medzinárodným komitétom
slavistov, ktorý tvoria zástupcovia jednotli-
vých národných komitétov a slavistických
organizácií. Medzinárodný komitét slavis-

tov sídli vždy v tej krajine, ktorá organizuje
medzinárodný zjazd slavistov. Predsedníc-
tvo po XIV. medzinárodnom zjazde slavis-
tov v Ochride v Macedónsku (v roku 2008)
prebralo Bielorusko ako usporiadateľská
krajina XV. medzinárodného zjazdu slavis-
tov. 

P. Ž.

>V Kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV, na Štefánikovej
ulici v Bratislave, sa 4. júna 2009 uskutočnila vedecká konferencia
na tému, po novembri 1989 v tichosti obchádzanú – Karol Marx.
Pod názvom Marxova filozofia dejín a problematika politických
i ďalších spoločenských zmien po roku 1989 ju zorganizoval Ústav
politických vied SAV. Zúčastnili sa na nej zástupcovia vedeckých
a vedecko-pedagogických pracovísk nielen zo Slovenska, ale aj
z Českej republiky.

Program konferencie reflektoval filozofický, politologický
i ekonomický rozmer Marxovho teoretického dedičstva. František
Novosád (Filozofický ústav SAV) hovoril o protikladnom hodnote-
ní Marxa. V historickom kontexte sa usiloval poukázať na dobovú
podmienenosť niektorých Marxových záverov i nadčasovú plat-
nosť materialistických východísk pri skúmaní základných otázok
spoločenského vývoja. Michael Hauser (Filozofický ústav Akadé-
mie vied ČR) svojím vystúpením odpovedal na otázku, ako a čím
Marx prekonal metafyzické a teleologické koncepcie dejín. Racio-
nálnej dialektike sa vo svojom vystúpení venoval Jozef Lysý (Peda-
gogická fakulta UK v Bratislave), pričom zdôvodnil neoddeliteľ-
nosť marxistickej dialektiky od kategórie praxe. Martin Brabec
(Centrum globálnych štúdií AV ČR a UK Praha) vo svojom príspev-
ku prezentoval myšlienky zakladateľa tzv. analytického marxiz-
mu, anglického filozofa Geralda A. Cohena, ktorý ich vyslovil
vo svojej knihe Obrana Marxovej teórie dejín (1978). Analytické-
mu marxizmu, ktorý patrí popri egalitárnom liberalizme, liberta-
rianizme a komunitarizme k základným politicko-filozofickým
prúdom, figurujúcim v súčasnom diskurze o sociálnej spravodli-



>
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V Košiciach ponúkli občanom mesta unikátnu výstavu 

D o b r o d r u ž s t v o  v e s m í r n y c h
o b j a v o v
Unikátna výstava Vesmír – dobrodružstvo
objavov sa po Prahe, Brne a Ostrave presu-
nula aj do Košíc. Obyvateľom a návštevní-
kom mesta umožňuje nahliadnuť do tajov
ukrytých v kozmickom priestore. Putovnú
výstavu slávnostne otvorili 4. septembra
v Košiciach na Hlavnej ulici v parku pri Ka-
plnke sv. Michala, v tesnom susedstve sym-
bolov stredovekej histórie (potrvá do 30.
septembra 2009).

Ako nás informoval vedecký tajomník
Astronomického ústavu SAV v Tatranskej
Lomnici a slovenský koordinátor podujatí
v rámci Medzinárodného roka astronómie
na Slovensku (IYA 2009) RNDr. Drahomír
Chochol, iniciátorom zapožičania výstavy
do Košíc bol vedúci Oddelenia kozmickej
fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV
(ÚEF SAV) prof. Karel Kudela, ktorý sa už
dlhé roky venuje výskumu kozmického žia-
renia a kozmického počasia v Košiciach,
v observatóriu na Lomnickom štíte, ako aj
vo vesmíre, prostredníctvom vlastných prí-
strojov na kozmických sondách. 

Hlavným garantom výstavy je prof. Pa-
vol Sovák, dekan Prírodovedeckej fakulty
UPJŠ v Košiciach a vedúcim organizačného
tímu je Alexander Dirner, vedúci Katedry
jadrovej fyziky a subjadrovej fyziky Príro-
dovedeckej fakulty UPJŠ. Záštitu nad vý-
stavou prevzal primátor Košíc František
Knapík. Výstava sa pripravovala s podpo-
rou koordinátora medzinárodného roku

EXPONÁTY NA HLAVNEJ ULICI V KOŠICIACH.

astronómie na Slovensku Drahomíra Cho-
chola. Do organizácie výstavy sa zapojili aj
ďalší pracovníci Ústavu fyzikálnych vied PF
UPJŠ a ÚEF SAV v Košiciach. „Výstavu tvorí
48 veľkorozmerných fotografií vesmírnych
objektov od telies slnečnej sústavy až po
vzdialené galaxie,“ informoval nás Draho-
mír Chochol. „Tieto podivuhodné snímky
boli urobené najväčšími astronomickými
ďalekohľadmi – umiestnenými nielen na
zemskom povrchu, ale aj v kozmickom
priestore. Návštevníci si môžu prehliadnuť
nielen kamenné a plynné planéty, ale aj
hmloviny, hviezdokopy a objekty na samot-
ných hraniciach viditeľného vesmíru.“

Cesta sa začína v našej slnečnej sústave
pohľadom na planéty, ich mesiace aj men-
šie telesá putujúce okolo nášho Slnka.
V druhom bloku sa návštevníci oboznamu-
jú so životom hviezd, ich zrodom, postup-
ným vývojom až po ich smrť. Vidia, ako
hviezdy ovplyvňujú svoje bezprostredné
okolie a priestor medzi nimi, aj ako hviezd-
ny vietor a žiarenie formujú hmloviny naj-
rôznejších tvarov a foriem. V treťom bloku
návštevníci načrú ešte hlbšie do vesmíru,
kde nájdu hviezdokopy a galaxie. Nakoniec
ich čakajú snímky exotických objektov na
samej hranici nášho viditeľného vesmíru
z čias, keď naša planéta ešte neexistovala. 

Autormi fotografií sú pracovníci astrofy-
zikálnych ústavov v Mexiku a v Španielsku.
Výstava vznikla s podporou UNESCO, Me-

dzinárodnej astronomickej únie, Astrono-
mického ústavu AV ČR, Hlavného mesta
Prahy, Národného divadla v Prahe a mno-
hých ďalších organizácií pod vedením prof.
Jana Palouša.

Priestor, vyhradený mestom Košice na
výstavu, využilo Centrum kozmických vý-
skumov aj na umiestnenie menšieho pane-
lu ilustrujúceho kozmofyzikálny a astrono-
mický výskum v Košiciach a na východnom
Slovensku. Panel informuje o projekte
vplyvu kozmického počasia, ktorý podpori-
la Agentúra Ministerstva školstva SR pre
štrukturálne fondy EÚ. 

Výstavu sprevádza bohatý sprievodný
program, najmä populárne prednášky pre
verejnosť, prehliadky nočnej oblohy, orga-
nizované členmi astronomického klubu
PALLAS, výtvarná, fotografická a literárna
súťaž na tému z astronómie pre žiakov zá-
kladných škôl, zamerané na propagáciu
Medzinárodného roku astronómie.

Na financovaní a príprave košickej ex-
pozície výstavy VESMÍR – dobrodružstvo
objavov sa podieľajú projekty APVV Obja-
vujme krásy fyziky, Cez mikrokozmos k po-
znaniu makrokozmu, Hodina vedy, projekt
COST MVTS 0803 podporovaný SAV, Agen-
túra na podporu výskumu a vývoja, projekt
Agentúry Ministerstva školstva SR pre
štrukturálne fondy EÚ s názvom Centrum
kozmických výskumov: vplyvy kozmického
počasia.

D. Ch. | Foto: Štefan Parimucha

O VESMÍRE MOŽNO DISKUTOVAŤ PRI KAŽDEJ PRÍ-
LEŽITOSTI – (ZĽAVA) PROF. JAN PALOUŠ Z ASTRO-
NOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, DRAHOMÍR CHO-
CHOL Z ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU SAV V TAT-
RANSKEJ LOMNICI, ALEŠ KUČERA, RIADITEĽ 
ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU SAV, A PROF. KAREL
KUDELA Z ÚSTAVU EXPERIMENTÁLNEJ FYZIKY SAV.
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4 .  z a s a d n u t i e
P r e d s e d n í c t v a
S A V  6 .  8 .  2 0 0 9

Predsedníctvo SAV 

schválilo:
zloženie pomocných orgánov P SAV a VR SAV a ďalších
pomocných orgánov P SAV:
Komisiu SAV pre propagáciu a média
Komisiu SAV pre zahraničné styky SAV
Edičnú radu SAV
Komisiu SAV pre Medzinárodnú vedecko-technickú spo-
luprácu
Komisiu SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných pro-
jektov
Komisiu SAV pre informačné a komunikačné technológie
Etickú komisiu SAV
Komisiu pre duševné vlastníctvo SAV
Komisiu SAV pre infraštruktúru
Komisiu SAV pre životné prostredie
Knižničnú radu SAV
Komisiu SAV pre informačné a komunikačné technológie
nomináciu E. Majkovej do Monitorovacieho výboru pre
vedomostnú ekonomiku Národného monitorovacieho
výboru pre Národný strategický referenčný rámec na ob-
dobie 2007 – 2013,
vydanie novej zriaďovacej listiny Encyklopedického ús-
tavu SAV a VEDY, vydavateľstva SAV,
postup hodnotenia medzinárodných projektov Komisiou
SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov;

menovalo:
RNDr. Jána Salaja, CSc., do funkcie riaditeľa ÚGBR SAV,
s účinnosťou od 1. 9. 2009

vzalo na vedomie:
list adresovaný pánovi Janovi Fischerovi, predsedovi vlá-
dy Českej republiky, ktorým Predsedníctvo SAV apeluje
na vládu ČR, aby prehodnotila pripravované zmeny
a zvýšila rozpočtovú kapitolu AV ČR a zabezpečila tak
podmienky na jej ďalšie úspešné fungovanie,
správu Š. Lubyho z konferencii ESF: Roadmapping
Science in Sociery, Impact, Evaluation, Accountability,
správu J. Barančíka a F. Fundáreka z rokovania s pred-
staviteľmi Odboru medzinárodných vzťahov Maďarskej
akadémie vied o príprave nového vykonávacieho proto-
kolu k MAD medzi SAV a MAV a o príprave nových bila-
terálnych projektov na roky 2010 – 2012 v Maďarsku,
zápis zo stretnutia s J. E. pánom Yoshim Nomotom, mi-
moriadnym a splnomocneným veľvyslancom Japonské-
ho cisárstva na Slovensku,
správu z cesty J. Bakoša zo sympózia Strengthening
Scientific Integrity: Towards a European Code of Con-
duct v Berne,
zápis zo stretnutia zástupcov SKVH a členov Predsedníc-
tva SAV zo dňa 1. 7. 2009,
informáciu o súčasnom stave areálu Patince,
stav prípravy národného projektu Slovenská infraštruk-
túra pre vysokovýkonné počítanie,
informáciu o vyhodnotení kontrolnej činnosti OK SAV za
1. polrok 2009.

Zuzana Lackovičová

Z a  N o r o u
K r a u s o v o u

Slovenská kultúrna verejnosť sa rozlúčila s lite-
rárnou vedkyňou PhDr. Norou Krausovou, DrSc.,
ktorá zomrela 22. augusta 2009 vo veku 89 ro-
kov. Nora Krausová sa narodila 13. júna 1920
v Chynoranoch v rodine básnika Valentína Be-
niaka. Po štúdiách slovenčiny a nemčiny na Filo-
zofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratisla-
ve pracovala v rokoch 1944 – 1946 ako redaktor-
ka vo vydavateľskom oddelení Slovenskej akadé-
mie vied a umení. Potom sa stala vedeckou pra-
covníčkou Literárnovedného ústavu SAVU, od-
kiaľ ju však v roku 1951 prepustili a nesmela ďa-
lej vykonávať prácu v odbore. V rokoch 1953 –
1963 pracovala ako redaktorka vo vydavateľstve
Slovenský spisovateľ a zároveň prekladala z ne-
mčiny. Od roku 1964 až do odchodu do dôchod-
ku (1985) pracovala v SAV – venovala sa literár-
novednej práci v Ústave svetovej literatúry a ja-
zykov, v Ústave slovenskej literatúry a neskôr
v Literárnovednom ústave. V roku 2005 jej udeli-
li Zlatú medailu SAV.

Metodologickú orientáciu Nory Krausovej ur-
čil štrukturalizmus (formalizmus), ktorý rozvíja-
li členovia Bratislavského lingvistického krúžku
v rámci prednášok a diskusií konaných v rokoch
1945 – 1950. Jej antipozitivisticky zameraný
knižný debut Ako rozoberáme verš (1948), publi-
kovaný pod menom Nora Beniaková, predzna-
menal jej vedecký záujem o verzológiu. K tejto lí-
nii výskumu sa vrátila v knihe Vývin slovenského
sonetu (1976). V 60. rokoch sa venovala sprost-
redkovávaniu a metodologickému zúročovaniu
podnetov západných literárnovedných teórií (se-
miológia) a zároveň sa sústredila na problémy
genologickej systematiky (Epika a román, 1964;
Príspevky k literárnej teórii, 1967; Poetika romá-
nu, 1967). V knižnej práci Rozprávač a románové
kategórie (1972) sa jej podarilo na pozadí analý-
zy tvorby Thomasa Manna načrtnúť premenu
autorských stratégií moderného románu (cez
vzťah autor – rozprávač). V súbore Význam tvaru
– tvar významu (1984) sa zamerala na konštitu-
tívne kategórie epického textu a pokúsila sa o ak-
tualizáciu metodologických východísk klasické-
ho štrukturalizmu a semiológie. V súbore člán-
kov Poetika v časoch za a proti (1999) polemizo-
vala s postmodernými teóriami. 

Ústav slovenskej literatúry SAV
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5 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a  S A V  3 . 9 .  2 0 0 9

Predsedníctvo SAV

vzalo s potešením na vedomie ocenenia SAV na medzinárod-
nom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokom-
plex 2009. Virologický ústav SAV získal ocenenie Zlatý kosák.
Ocenenie mu udelili za výskum vírusových a mikrobiálnych pa-
togénov poľnohospodárskych plodín. Čestné uznanie ministra
pôdohospodárstva SR získal Chemický ústav SAV za inovovaný
prístup pri výrobe D-Turanózy z medu. P SAV vyslovilo uznanie
oceneným ústavom, ako aj ostatným vystavujúcim ústavom
a pracovníkom sekretariátu vedeckého sekretára SAV za orga-
nizáciu expozície SAV;

prerokovalo:

návrh na zriadenie novej servisnej rozpočtovej organizácie
Kongresového centra SAV, Smolenice odčlenením z Technicko-
hospodárskej správy ústavov SAV v Košiciach,
rozbor hospodárenia organizácií SAV za 1. polrok 2009;

schválilo:

Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV vo funkčnom obdo-
bí 2009 – 2013. Dokument postúpi predseda SAV Snemu SAV,
Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Ústavu normálnej a patolo-
gickej fyziológie SAV,
zloženie Riadiaceho výboru Blokového grantu Podpory vedy
a výskumu vo vybraných smeroch významných pre SR a EÚ
(FM EHP),

M i m o r i a d n e  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a
S A V  1 0 . 9 .  2 0 0 9

novelu Štatútu Podporného fondu Štefana Schwarza na vytvá-
ranie postdoktorandských miest v SAV,
zloženie poroty pre udeľovanie Medzinárodnej ceny SAV,
atestačnú komisiu pre vedeckých zamestnancov Ústavu staveb-
níctva a architektúry SAV;

menovalo:

Ing. Petra Matiašovského, CSc., do funkcie riaditeľa Ústavu sta-
vebníctva a architektúry SAV 
PhDr. Ivana Geráta, PhD., do funkcie riaditeľa Ústavu dejín ume-
nia SAV;

vzalo na vedomie:

správu zo zahraničnej cesty I. Hermanovskej z účasti na prvom
EUROCORES Scheme Management Committee. V tejto súvis-
losti sa rozdiskutovala otázka účasti zástupcu SAV na akciách
ESF,
informáciu o stretnutí úspešných prijímateľov nenávratného fi-
nančného príspevku zo SAV s cieľom zmapovať skúsenosti
a problémy spolupráce s ASFEU a MŠ SR pri čerpaní finanč-
ných prostriedkov zo štrukturálnych fondov,
informáciu o stretnutí predstaviteľov SAV s R. Wiemerom, SRN,
27. 8. 2009. Témou stretnutia bola výmena informácií o spolu-
práci medzi Slovenskom a Nemeckom v oblasti vedy a vý-
skumu.

Mária Rybecká

Predsedníctvo SAV

schválilo:

od 1. 10. 2009 zriadenie novej servisnej rozpočtovej organizá-
cie Kongresového centra SAV Smolenice, ktorá bude organizač-
ne začlenená do I. oddelenia vied SAV odčlenením z Technicko-
hospodárskej správy ústavov SAV v Košiciach,
návrhy na udelenie Ceny podpredsedu vlády a ministra škol-
stva SR za vedu a techniku v štyroch kategóriách. Návrhy zašle
predseda SAV na Ministerstvo školstva SR.

P SAV odsúhlasilo kladnú odpoveď (predložil A. Breier) na po-
nukové konanie v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 zákona
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v neskorších predpisoch –

ponuka Obvodného úradu Martin na užívanie administratívnej
budovy v Martine na Severnej ul. č. 14.

J. Pastorek informoval o návrhu rozpočtu SAV r. 2010 – 2012.
Navrhovaný rozpočet na rok 2010 je nižší oproti schválenému roz-
počtu r. 2009. Vo veci zvýšenia rozpočtu sa SAV usiluje o rokova-
nia s príslušnými inštitúciami. V tejto súvislosti informoval J. Pas-
torek o príprave konferencie pod záštitou prezidenta SR v spolu-
práci s VŠ Veda, politika a štát. Podrobnejšie informácie o rozpočte
doplnila V. Rosová.

Predsedníctvo SAV odporučilo Komisii SAV pre informačné
a komunikačné technológie predložiť alternatívne návrhy na elek-
tronizáciu rokovaní Predsedníctva SAV.

Mária Rybecká 



S k v o s t y  s l o v e n s k e j  a r c h e o l ó g i e
Až do konca januára 2010 potrvá v Ponitrianskom múzeu v Nitre výstava Najvýznamnejšie objavy slovenskej archeológie, ktorej cieľom je
predstaviť širokej verejnosti výsledky výskumov Archeologického ústavu SAV v Nitre za sedem desaťročí. Spomedzi prezentovaného te-
rénneho výskumu sa osobitná pozornosť venuje napríklad včasnostredovekému hradisku v Bojnej, pohrebisku zo staršej doby bronzovej
v Nižnej Myšli, unikátnej kniežacej hrobke v Poprade, rímskemu táboru v Iži a mnohým ďalším. Prvý týždeň lákal návštevníkov najmä
výber z najvzácnejších klenotov z archeologického výskumu.
Foto: Pavol Mikulášek

Plakety z prenosného oltára nájdené na včasnostredovekom 
hradisku v Bojnej inštalované vo vitríne aj detailne.

Unikátna slonovinová pyxida 
z veľkomoravského obdobia 

nájdená v Čiernych Kľačanoch.

Pohľad do vitrín archeologickej expozície v Ponitrianskom múzeu v Nitre.




