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Snem SAV 29. septembra 2009 volil externých členov Vedeckej rady SAV. Na rokovaní od-
znelo aj Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV a ďalšie informácie, najmä o príprave
budúcoročného rozpočtu. O aktuálnej situácii v SAV informoval predseda SAV prof. Jaro-
mír Pastorek. Foto: Vladimír Šmihula

Riadiaci výbor All European Academies (ALLEA), ktorý po prvý raz zasadal v Bratislave,
prerokoval zásadné dokumenty pred strategickým plenárnym rokovaním organizácie. Na
fotografii pohľad na účastníkov zasadania. Foto: Vladimír Šmihula 

Jubilejné X. Lubyho právnické dni v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach boli o.i. ve-
nované aj životu a dielu významného slovenského právneho vedca a profesora súkromné-
ho práva, akademika ČSAV a SAV, prof. JUDr. Štefana Lubyho, DrSc., ktorého storočnicu
narodenia si pripomenieme 5. januára 2010. Na svojho otca si na konferencii zaspomínal aj
prof. Štefan Luby mladší. Foto: Vladimír Šmihula

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/ 2071 4320, fax: 02/5245 3068 | Tlač: VEDA, vydavateľstvo SAV
| ISSN 0139-6307 | Na prednej strane obálky: Raz možno aj zo mňa bu-
de vedec. Z Noci výskumníka 2009. Foto: Vladimír Šmihula | Na zadnej
strane obálky: Putovná výstava Slovenská cesta do mikrokozmu mala
v septembri a októbri zastávku v Múzeu dopravy v Bratislave. Zaujala de-
ti i ich otcov. Foto: Pavol Mikulášek
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Preambula

Vedecký výskum ako intelektuálna činnosť
rozširujúca poznanie prírodných, sociál-
nych, ekonomických a kultúrnych podmie-
nok bytia, podmieňujúca vývoj pokročilých
technológií a inovácií, predstavuje výz-
namný nástroj rozvojových politík vyspe-
lých štátov Európy a sveta. Podpora vý-
skumu a vývoja, ako aj uplatňovanie získa-
ných výsledkov významne vplývajú na udr-
žateľný rozvoj krajín, ich hospodársky rast,
zvyšovanie kvality života, zdravia a bez-
pečnosti občanov.

Krajiny Európskej únie, uvedomujúc si
význam dosahovania prosperity a konku-
rencieschopnosti spoločenstva ako celku
a jednotlivých členských krajín, prijali na
podporu spoločného postupu Lisabonskú
stratégiu. Výskum a vývoj sú v nej defino-
vané ako významné nástroje zvyšovania
konkurencieschopnosti a zamestnanosti
EÚ, zároveň sú prijaté kritériá na ich fi-
nančné zabezpečenie.

Optimistický rast HDP na Slovensku
v uplynulých rokoch nemal dostatočný
vplyv na finančné zabezpečenie výskumu
a vývoja z prostriedkov štátneho rozpočtu.
V porovnaní s ostatnými členskými krajina-
mi EÚ v podpore výskumu a vývoja naďalej
zaostávame. 

Novozvolené Predsedníctvo SAV vo
funkčnom období 2009 – 2013 považuje za
najdôležitejšiu úlohu personálne a finanč-
ne zabezpečovať výskum a vývoj v organi-
záciách SAV tak, aby dosiahli svoje vý-
skumné ciele a zároveň využili potenciál
tvorivosti, erudovanosti a kompetentnosti
pri hľadaní účinných stratégií na prekona-
nie súčasnej krízy a v prospech ďalšieho
všestranného rozvoja SR.

SAV – inštitúcia excelentného
vedeckého výskumu

SAV je vedeckovýskumná inštitúcia, uzná-
vaná a rešpektovaná v národnom, európ-
skom a svetovom kontexte. Jej súčasná po-
doba je dôsledkom historického vývoja, rea-
gujúceho na potreby spoločnosti. Aktuálne
ich charakterizuje požiadavka rozvíjať po-
pri základnom výskume tematicky a apli-
kačne orientované vedeckovýskumné pro-
jekty, ako aj požiadavka zvyšovať kvalitu
vedeckého výskumu na Slovensku.

SAV je demokratická inštitúcia s dvoj-
stupňovým riadením, ktoré umožňuje vo
veľkej miere samostatné rozhodovanie jej
organizácií. Súčasné rozdelenie kompeten-
cií zodpovedá potrebám efektívneho riade-
nia modernej vedeckej inštitúcie. Existen-
cia organizácií SAV v regiónoch Slovenskej
republiky potvrdzuje celonárodný charak-
ter, ktorý bude SAV naďalej posilňovať.

Predsedníctvo SAV bude pokračovať
v podpore dosahovania špičkovej úrovne
základného a aplikovaného výskumu, ako
aj experimentálneho vývoja. Základným
atribútom bude excelentnosť vedeckých
výstupov pri rešpektovaní špecifík rozvíja-
ných vedných odborov.

Predsedníctvo SAV bude prehlbovať ná-
ročnosť, transparentnosť, objektívnosť
akreditačného procesu vedeckých organi-
zácií SAV a klásť dôraz na jeho administra-
tívne zjednodušenie. Pravidelné hodnote-
nia vedeckých organizácií pomôžu identifi-
kovať problémy jednotlivých pracovísk
a ich riešenie prispeje k skvalitneniu výstu-
pov výskumu v SAV.

Predsedníctvo SAV považuje za svoju
povinnosť zavádzať do života SAV opatre-
nia zvyšujúce efektivitu a transparentnosť
riadenia a rozhodovacích procesov. Zníže-
nie administratívnej záťaže pracovísk chce
dosiahnuť aj využívaním moderných infor-
mačných a komunikačných systémov.

Budovanie postavenia a rozvoj
SAV 

Úspešný rozvoj SAV je založený na kvalite
osobností a infraštruktúry, ktoré môžu pra-
coviská zapojiť do svojich aktivít. Kultivo-
vanie tohto potenciálu zaraďuje Predsed-
níctvo SAV medzi svoje priority a bude dbať
na ich zabezpečenie potrebnými finančný-
mi prostriedkami.

Osobnosti 

Predsedníctvo SAV bude klásť dôraz na rast
kvalifikačnej úrovne pracovníkov vo vý-
skume a vývoji. Ako inštitúcia otvorená pre
kvalitných vedeckých pracovníkov a dokto-
randov, študujúcich v rámci rôznych pod-
porných schém, bude hľadať a vytvárať
ďalšie zdroje a programy na stabilizáciu
kvalitných vedeckých pracovníkov. Bude
motivovať vedeckých pracovníkov, aby zís-

kavali vyššie akademické hodnosti (DrSc.)
a ako garanti tretieho stupňa vysokoškol-
ského štúdia na pracoviskách cielene rozví-
jali príslušné vedné odbory.

Predsedníctvo SAV bude naďalej klásť
dôraz na kvalitu doktorandského štúdia,
na zvyšovanie kompetencií SAV vo vzdelá-
vacom procese a hľadanie podmienok na
optimálne využitie vedeckého potenciálu
pracovísk SAV vo vzdelávacom procese.
Bude sa usilovať o zlepšenie finančných
podmienok zahraničných doktorandov štu-
dujúcich v SAV. Bude vytvárať podmienky
na využívanie tradícií a skúseností SAV vo
výskume, aby sa zvyšovala kvalita dokto-
randského štúdia.

Infraštruktúra

Predsedníctvo SAV bude podporovať a ko-
ordinovať aktívnu účasť organizácií pri prí-
prave projektov na získanie nenávratných
finančných príspevkov zo štrukturálnych
fondov, ktoré považuje za rozhodujúci
zdroj rozvoja infraštruktúry výskumu a vý-
voja v SAV. Zameria sa na budovanie mo-
dernej komplexnej infraštruktúry, ktorá
umožní pracoviskám SAV dosahovať špič-
kové výsledky a zároveň bude prístupná aj
pre ďalšie inštitúcie akademického a pod-
nikateľského prostredia v SR. Bude podpo-
rovať rozvoj nových originálnych technoló-
gií, zariadení a postupov, ktoré sú nevy-
hnutnou podmienkou úspešného technolo-
gického rozvoja SR.

Financovanie

Predsedníctvo SAV bude vytvárať pod-
mienky na prekonanie hospodárskej krízy,
s cieľom udržať excelentnosť vedeckých vý-
stupov a kompetentné personálne zabezpe-
čenie výskumných, vývojových a adminis-
tratívnych činností. Pozornosť sústredí na
zvyšovanie kvality manažmentu pracovísk,
efektívne využívanie finančných prostried-
kov, s prihliadnutím na špičkové vedecké
výsledky a zabezpečenie doktorandského
štúdia.

Predsedníctvo SAV vyvinie úsilie o kulti-
váciu grantového prostredia v SR požado-
vaním zvýšenia transparentnosti všetkých
typov projektov pri schvaľovaní, ako aj pri
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hodnotení ich výstupov. Za základný ná-
stroj financovania vedeckého výskumu po-
važuje APVV a navrhne zmeny na zefektív-
nenie jej činnosti. Naďalej bude podporo-
vať a rozvíjať systém financovania projek-
tov v rámci VEGA.

Predsedníctvo SAV bude popri zdrojoch
inštitucionálneho financovania zo štátne-
ho rozpočtu klásť dôraz na aktivitu všet-
kých organizácií pri získavaní projektov
v rámci národných a medzinárodných
schém podpory výskumu a vývoja. Dôleži-
tým aspektom bude financovanie z viace-
rých zdrojov, pružné, efektívne získavanie
a využívanie finančných prostriedkov, ako
aj spolupráca s hospodárskou sférou.
V spolupráci s decíznou sférou bude inicio-
vať väčšiu podporu orientovaného vý-
skumu, zameraného na riešenie výrazných
sociálno-ekonomických problémov SR.

Cieľom Predsedníctva SAV je vytvárať
pre svoje organizácie stimulujúce ekono-
mické prostredie. Súčasná legislatíva neu-
možňuje SAV účasť na všetkých formách
podpory vedy a výskumu. Predsedníctvo
SAV vytvorí transparentné prostredie
a podmienky na analýzu možností a prípra-
vu vhodného legislatívneho a ekonomické-
ho modelu fungovania SAV.

Spolupráca ako integrálna súčasť
činnosti SAV 

Výsledky výskumu SAV prispievajú k budo-
vaniu znalostnej ekonomiky, zvyšovaniu
úrovne vzdelanosti a kvality života. Spolu-
práca s domácimi a zahraničnými partner-
mi je dôležitá súčasť aktivít SAV, ktorú je
potrebné naďalej prehlbovať.

Prenos výsledkov do praxe
Predsedníctvo SAV bude vytvárať vo všet-
kých oblastiach priaznivé prostredie pre
rozvoj výskumu orientovaného na apliká-
cie a transfer výsledkov do praxe. Bude ini-
ciovať spoluprácu pracovísk SAV so spolo-
čenskou praxou v oblasti humánnej a vete-

rinárnej medicíny, udržania a zveľadenia
životného prostredia, rozvoja sídel a regió-
nov, pri zvyšovaní všeobecnej úrovne vzde-
lanosti a kultúrnosti obyvateľstva. Vytvorí
podmienky na účasť SAV vo vedecko-tech-
nologických parkoch a vedecko-výskum-
ných centrách, bude podporovať patento-
vanie výsledkov výskumu. Naďalej bude
poskytovať vedecký servis pre spoločnosť
(Národná seizmická sieť, Referenčné dia-
gnostické centrá, Slovenský jazykový kor-
pus, Knižnica slovenskej literatúry a i.)
a uzatvárať partnerstvá s hospodárskou
sférou.

Spolupráca s vysokými školami
Najdôležitejšími partnermi SAV v oblasti
výskumu a vzdelávania sú vysoké školy.
Predsedníctvo SAV, s cieľom prispieť k zvý-
šeniu kvality vzdelávania mladej generácie
na úroveň aktuálneho vedeckého pozna-
nia, bude podporovať účasť vedeckých pra-
covníkov SAV na vzdelávacom procese
(VŠ) pedagogickými aktivitami a publikač-
nými výstupmi. Talentovaným študentom
VŠ rozšíri možnosť získavať skúsenosti pri
kvalitnom výskume (napr. pri tvorbe diplo-
mových, bakalárskych prác, pri riešení pro-
jektov a pod.).

Predsedníctvo SAV bude pokračovať
v podpore spolupráce v oblasti výskumu
a vývoja s vysokými školami formou rieše-
nia spoločných výskumných projektov, ako
aj podporou spoločných pracovísk SAV
a VŠ.

Medzinárodná spolupráca
Predsedníctvo SAV bude iniciatívne posil-
ňovať výskumné aktivity v rámci Európske-
ho výskumného priestoru, účasťou v eu-
rópskych rámcových programoch, progra-
moch NATO, ESF a ďalšími formami me-
dzinárodnej spolupráce. Budeme venovať
pozornosť aktívnej účasti výskumníkov
SAV v medzinárodných konzorciách a pro-
gramoch, kde už je SR členom.

Predsedníctvo SAV bude naďalej podpo-
rovať vstup SR do veľkých medzinárodných
výskumných centier a zoskupení a osobitne
sa venovať účasti vo výzvach EIT.

Aktivity vyplývajúce z členstva SAV
v medzinárodných vedeckých organizá-
ciách bude Predsedníctvo SAV prednostne
využívať pri prezentácii vedeckých pracov-
níkov SAV na európskom a svetovom fóre.

Popularizácia
Predsedníctvo SAV bude venovať pozor-
nosť aktivitám, ktoré popularizujú činnosť,
výsledky výskumu a vývoja organizácií
SAV. Naďalej bude prvoradým cieľom v tej-
to oblasti zvyšovanie povedomia občanov
o význame výskumu a vývoja pri zlepšova-
ní ekonomických, sociálnych, ekologických
a kultúrnych podmienok rozvoja SR.

Záver

Predsedníctvo SAV si uvedomuje zodpo-
vednosť za ďalší rozvoj SAV ako inštitúcie
excelentného vedeckého výskumu. Hlási sa
k povinnosti zlepšovať podmienky na
uplatnenie iniciatívy pracovísk i jednotliv-
cov pri napĺňaní tohto poslania, aj k povin-
nosti zabezpečovať úlohy vo vzťahu k spo-
ločenskej a hospodárskej sfére. Pozornosť
zameria na zvyšovanie transparentnosti
a informovanosti tak vo vnútri inštitúcie,
ako aj smerom k verejnosti. Naďalej chce
rozvíjať partnerské vzťahy s domácimi a za-
hraničnými inštitúciami s cieľom zvyšovať
efektívnosť prostriedkov vynaložených na
činnosť SAV.

Bratislava september 2009

Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. 
| predseda SAV

Predsedníctvo SAV schválilo Programové
vyhlásenie Predsedníctva SAV vo funk-
čnom období 2009 – 2013 na svojom za-
sadnutí dňa 3. septembra 2009.

Snem SAV prerokoval Programové vy-
hlásenie P SAV na svojom zasadnutí dňa
29. septembra 2009.

ZAHRANIČNÍ DOKTORANDI POČAS TOHTOROČNÉHO NESPA TRAINING CO-
URSE ON ADVANCED MEASUREMENT TECHNIQUES FOR SUPERCONDUCTORS V
ELEKTROTECHNICKOM ÚSTAVE SAV. Foto: Pavol Mikulášek

VHODNOU PRÍLEŽITOSŤOU NA POPULARIZÁCIU VEDY A VEDECKÝCH PRA-
COVNÍKOV VO VEREJNOSTI JE UŽ TRADIČNE PODUJATIE NOC VÝSKUMNÍKA. 
Foto: Vladimír Šmihula
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Z NEFORMÁLNEJ 
DISKUSIE – VPRAVO

PREDSEDA SAV PROF. 
JAROMÍR PASTOREK 

DISKUTUJE S PODPRED-
SEDAMI SAV EVOU 

MAJKOVOU A JURAJOM
LAPINOM.

Jesenné zasadanie Snemu Slovenskej akadémie vied

R o z p o č e t  m u s í  p r i h l i a d a ť
n a  p r i o r i t y
Snem SAV 29. septembra 2009 volil exter-
ných členov Vedeckej rady SAV. Na rokova-
ní odznelo aj Programové vyhlásenie Pred-
sedníctva SAV a ďalšie informácie, najmä
o príprave budúcoročného rozpočtu. Na je-
sennom rokovaní snemu pod vedením svoj-
ho predsedu Karola Iždinského sa zúčastni-
li aj členovia Predsedníctva SAV na čele
s predsedom SAV prof. Jaromírom Pastore-
kom. 

Akadémia v neľahkej situácii

O aktuálnej situácii v SAV informoval prof.
J. Pastorek. Konštatoval, že jednotlivé od-
delenia SAV rozbehli svoju činnosť, pod-
porné pracovné komisie SAV v súčasnosti –
až na výnimky, kde ešte nie sú úplné – už
začínajú pracovať. Pokiaľ ide o ekonomic-
kú situáciu SAV, charakterizoval ju ako „nie
ľahkú“. Akadémia sa musí pripraviť na ob-
dobie, keď rozpočet bude pod úrovňou ro-
ka 2009. Rozpočet na budúci rok je zatiaľ
predmetom rokovania vlády. Podľa názoru
prof. J. Pastoreka Akadémia prežije, hoci
ťažšie ako v minulých rokoch. Pri koncipo-
vaní budúcoročného rozpočtu by SAV mala
prihliadať na priority – predsedníctvo ne-
chce výrazne znižovať mzdové prostriedky,
ani v čase krízy minimalizovať mzdy na tzv.
tarifné platy, čo by znamenalo stratu moti-
vácie, najmä v časti administratívno-eko-
nomického osadenstva. Keďže SAV má
dvojstupňové riadenie, rozhodnutia sú
v rukách vedúcich pracovníkov jednotli-
vých organizácií SAV. Znižovanie rozpočtu
postihuje v podobnej miere aj školstvo.
Znamená to znižovanie kapitálových vý-
davkov. Podľa informácií z MŠ SR zníži sa
aj rozpočet APVV. Aktuálna požiadavka je
sústrediť sa výraznejšie na čerpanie pros-
triedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.
Predseda SAV zopakoval, že nie je cieľom
podstatne krátiť mzdové prostriedky, ale
rozhodne nie ani prostriedky v rámci VE-
GA, hľadajú sa cesty, ako ich dokonca zvý-
šiť. Na záver tejto časti svojho vystúpenia
prof. J. Pastorek zdôraznil, že cieľom pred-
sedníctva je transparentnejšie a otvorenej-
šie rozdeľovanie rozpočtových prostried-
kov oproti minulosti.

V ďalšej časti rokovania predseda SAV
predstavil Programové vyhlásenie Predsed-
níctva SAV vo funkčnom období 2009 –
2013. Po obsiahlej diskusii snem tento do-
kument vzal na vedomie s niektorými od-
porúčaniami na jeho úpravu (programové
vyhlásenie uverejňujeme v čísle na s. 1 – 2).

Podpredsedníčka SAV Viera Rosová
predniesla informáciu o vývoji čerpania

rozpočtu v roku 2009 a o výhľadoch na bu-
dúci rok. Podľa zatiaľ neúplných údajov
SAV plnila príjmy približne na 33 percent,
čo však označila pre obdobie prvých pol-
rokov za „obvyklé“, keďže zväčša ide o príj-
my z prenájmu, predaja majetku a pod. Po-
kiaľ ide o výdavky, pripomenula, že čerpa-
nie prostriedkov je veľmi rôznorodé, naj-
viac šetria rozpočtové organizácie tretieho
oddelenie, čo tiež nie je priaznivé. Pod-
predsedníčka SAV podrobne analyzovala
súčasný stav čerpania mzdových prostried-
kov, pri krátení rozpočtu sa odrazilo isté
nižšie čerpanie najmä v rozpočtových orga-
nizáciách. Zdôraznila, že už v tomto roku
bol rozpočet SAV viazaním krátený dva ra-
zy, spolu ide o sumu približne 1,886 milió-
na eur. Keďže v uplynulých rokoch bol roz-
počet upravovaný smerom nahor mimo-
riadnymi opatreniami, čo je dnes nemožné,
po rôznych rokovaniach by to malo byť na
budúci rok 1,666 miliardy korún (55,326
milióna euro). Pripomenula, že východi-
skom je hľadanie vnútorných zdrojov a po-
drobne analyzovanie všetkých kategórií vý-
davkov – najväčší vplyv toto zníženie roz-
počtu bude mať bezpochyby na kapitálové
výdavky, čo znamená obmedzenie doteraj-
ších plánov na znižovanie energetickej ná-
ročnosti a účinnosti energetického hospo-
dárstva v SAV. Pokiaľ ide o výskumnú infra-
štruktúra, treba sa orientovať predovšet-
kým na štrukturálne fondy EÚ. Pokiaľ by sa
tieto opatrenia uviedli do praxe, znamena-
lo by to, že rozpočet SAV na bežné výdavky
a mzdy by fiktívne poklesol len o 13,1 per-
centa...

S informáciou o účasti a problémoch or-
ganizácií SAV vo výzvach na riešenie pro-
jektov Agentúry MŠ SR pre štrukturálne
fondy EÚ vystúpila podpredsedníčka SAV
Eva Majková. Konštatovala, že organizácie
SAV sa aktívne zapojili do jednotlivých vý-
ziev – na centrá excelentnosti, na podporu
aplikovaného výskumu, podporu aplikova-

ného výskumu v oblasti energia a energeti-
ka, aj v ďalších výzvach. Zároveň vyzvala
organizácie SAV, aby sa aj naďalej zapájali
a hľadali možnosti presadenia sa. Konšta-
tovala však, že v celom systéme ešte existu-
jú problémy spojené s nepružnosťou AS-
FEU (Agentúra Ministerstva školstva SR
pre štrukturálne fondy EÚ), komplikova-
nosťou agendy aj nedoriešenou legislatí-
vou. Na základe stretnutia riešiteľov pro-
jektov sa uskutočnili rokovania s ASFEU,
ktorá by postupne mala problémy riešiť.
Medzi problémy patrí napríklad platenia
DPH za drahé prístroje, financovanie
mzdových nákladov a financovanie kon-
com roka v rozpočtových organizáciách.
Jedným z riešení môže byť aj pôžičkový
fond na preklenutie dočasného nedostatku
prostriedkov...

Podpredsedníčka SAV prof. Daniela 
Ježová informovala o aktuálnej situácii
v III. stupni vysokoškolského vzdelávania
v SAV. Pripomenula, že Predsedníctvo SAV
má záujem na zvyšovaní počtu doktoran-
dov a rozhodlo, že bude udeľovať výnimky
na zvýšenie ich počtu v odôvodnených prí-
padoch v organizáciách SAV. Dôsledkom
je, že už v tomto roku počet novoprijatých
doktorandov stúpne približne na úroveň
roka 2004. Pokiaľ ide o Schwarzov podpor-
ný fond, došlo k miernej úprave jeho šta-
tútu, aby akadémia mohla plánované pros-
triedky efektívne využívať prerozdele-
ním ušetrených prostriedkov v prípade je-
ho nečerpania jednotlivcami z rôznych prí-
čin.

Predseda Akreditačnej komisie SAV
prof. Peter Samuely predniesol návrh úpra-
vy Zásad pravidelného hodnotenia organi-
zácií SAV, ktorá umožňuje členstvo v Akre-
ditačných komisiách oddelení vied SAV aj
vysokoškolským profesorom bez vedeckej
hodnosti DrSc., aby ich mohla navrhovať aj
Vedecká rada SAV, nielen vedecké rady or-
ganizácií, a členmi Akreditačnej komisie
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Prof. Vratislav Langer prevzal Čestnú plaketu Dionýza Ilkoviča

O c e n e n i e  z a  p o d p o r u n a š e j  v e d y

OCENENÝ PROF. VRA-
TISLAV LANGER V ROZ-
HOVORE S PREDSE-
DOM SAV PROF. JARO-
MÍROM PASTOREKOM.
Foto: Ferdinand Tisovič

Predsedníctvo SAV udelilo prof. Dr. Vratislavovi Langerovi z Kated-
ry environmentálnej anorganickej chémie Chalmers University
v švédskom Göteborgu Čestnú plaketu Dionýza Ilkoviča. Ocenenie
mu navrhli vedenie a Vedecká rada Ústavu anorganickej chémie
SAV, ktoré podporilo vedenie Chemického ústavu SAV, Ústavu po-
lymérov SAV a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU
v Bratislave. Prof. V. Langerovi ho 30. septembra v zasadacej miest-
nosti Úradu SAV v Bratislave odovzdal predseda SAV prof. Jaromír
Pastorek. Na slávnosti boli prítomní aj podpredsedníčka SAV prof.
Daniela Ježová, podpredseda SAV doc. Albert Breier, veľvyslanec
Švédska na Slovensku Mikael Westerlind a ďalší hostia.

Udelenie Čestnej plakety SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fy-
zikálno-chemických vedách je dôstojným ocenením vedeckej a pe-
dagogickej práce, ktorú profesor Vratislav Langer doteraz vykonal,
aj prejavom uznania za jeho podporu vedy na Slovensku a v SAV.

Spolupráca s prof. Langerom už od počiatku zahŕňala Ústav anor-
ganickej chémie, Chemický ústav a neskôr aj Ústav polymérov
SAV. V neskoršom období sa rozšírila aj o pracovníkov Fakulty che-
mickej a potravinárskej technológie STU a Farmaceutickej fakulty
UK. Významným príspevkom prof. Langera k rozvoju vedy na Slo-
vensku bolo aj to, že umožnil krátkodobé pobyty viacerých pra-
covníkov na takom špičkovom pracovisku, akým je Chalmers Uni-
versity of Technology. Podieľal sa na príprave niektorých medziná-
rodných vedeckých podujatí organizovaných ÚACH SAV a zapojil
sa aj do pedagogickej činnosti.

Podpredseda SAV doc. Albert Breier v laudáciách ocenil jeho ak-
tivity i prácu, pričom zdôraznil, že medzi veľmi významné výsled-
ky práce prof. Vratislava Langera v odbore organickej štruktúrnej
chémie patrí podiel na zavedení účinnejšieho lieku na žalúdočné
vredy Nexium firmou Astra-Zeneca. Patril do skupiny pracovníkov
z Chalmers University, ktorá využitím kombinácie difrakčných
a kvantovochemických metód určila štruktúru metastabilnej formy
kappa-Al2O3. Táto látka sa vyznačuje veľkou mechanickou odol-
nosťou, používa sa pri výrobe rezných nástrojov. Široká je aj peda-
gogická činnosť prof. Vratislava Langra. „Profesor Langer prispel k
rozvoju štruktúrnej chémie v SAV. Výsledky boli publikované vo
viac ako 30 spoločných prácach v karentovaných a impaktovaných
časopisoch a veľa razy prezentované na medzinárodných konferen-
ciách. Spektrum spoločných prác zahŕňa príspevky od materiálové-
ho výskumu až po práce dotýkajúce sa správnosti dát z difrakčných
experimentov a kvantovochemických výpočtov. Ich kvalita pomoh-
la mladým pracovníkom získať štipendiá na významné kongresy,“
uviedol okrem iného doc. Albert Breier

F. T. 

SAV mohli byť aj externí odborníci. Snem
úpravu schválil. 

Posledným bodom bol návrh, ktorý pred-
niesol podpredseda SAV Juraj Lapin, na za-
radenie Kongresového centra SAV v Smole-
niciach do štruktúry I. oddelenia vied SAV. 

Vedecká rada SAV kompletná

Podľa Zákona o SAV č. 133/ 2002 z. z. na
čele Vedeckej rady (VR) SAV je predseda
Akadémie, jej členmi sú členovia Predsed-
níctva SAV, ďalšími členmi zástupca sekto-
ra vysokých škôl, ktorého deleguje Rada
vysokých škôl, a zástupca podnikateľského
sektora výskumu a vývoja, ktorého delegu-
je reprezentatívne združenie zamestnáva-
teľov. Členmi VR akadémie sú tiež zástup-
covia pracovísk výskumu a vývoja mimo
akadémie, vymenovaní predsedom snemu
akadémie na základe výsledkov volieb do
VR Akadémie v Sneme Akadémie, pričom
počet externých členov VR má tvoriť štvrti-
nu až tretinu z celkového počtu členov VR
Akadémie. 

V tajných voľbách z desiatich kandidá-
tov na ďalších členov VR, ktorých navrhlo
Centrum vedecko-technických informácií
a prerokovali komory snemu s možnosťou
návrhov na ďalších, Snem SAV zvolil troch

nových členov, ktorí získali viac ako polovi-
cu hlasov celého snemu. Keďže padlo roz-
hodnutie doplniť počet členov VR na maxi-
mum, na 8. októbra zvolali mimoriadne za-
sadanie Snemu SAV, na ktorom by mali
zvoliť ďalších dvoch externých členov. 

Na rokovaní Snemu SAV v Bratislave
8. októbra t.r. zvolili ďalších dvoch exter-
ných členov Vedeckej rady SAV. Po prvých
aj doplňovacích tajných voľbách externými
členmi Vedeckej rady SAV sa stali (v abe-
cednom poradí): 

prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.,
riaditeľ Ústavu fyzikálnej chémie a chemic-
kej fyziky STU v Bratislave, ktorý sa špecia-
lizuje na fyziku a vedy o Zemi a vesmíre,

prof. RNDr. Marta Kolárová, DrSc.,
prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť
UK v Bratislave, vedúca Katedry biochémie
na Prírodovedeckej fakulte UK, 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.,
farmakológ, rektor Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach,

prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave, člen
predstavenstva Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory,

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., špičkový
odborník v oblasti biochémie, molekulár-
nej biológie a biotechnológií, riaditeľ Cen-
tra vedecko-technických informácií SR.

Keďže sektor vysokých škôl delegoval
do VR predsedu Rady vysokých škôl prof.
Ing. Viktora Smieška, PhD., a podnikateľ-
ský sektor vývoja a výskumu doc. Ing. Pet-
ra Magvašiho, CSc., z Ekonomického vý-
boru Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory, spolu s členmi Predsedníctva SAV
má vedecká rada plný počet 22 členov, je
úplná a môže začať pracovať.

Vladimír Šmihula | Foto autor

DISKUTUJE FEDOR JAGLA Z ÚSTAVU NORMÁLNEJ
A PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE SAV...
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Z OTVORENIA VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ OD VEDECKÝCH 
PRACOVNÍKOV NA BRATISLAVSKEJ PATRÓNKE – ZĽAVA PODPRED-

SEDNÍČKA SAV VIERA ROSOVÁ, AUTOR VIACERÝCH SNÍMOK 
PETER BIELY Z CHEMICKÉHO ÚSTAVU SAV A PROF. FRANTIŠEK

HINDÁK Z BOTANICKÉHO ÚSTAVU SAV.

„SLNIEČKAR“
VOJTECH RU-
ŠIN VO SVO-
JOM ROZPRÁ-
VAČSKOM
ŽIVLE...

V Bratislave a Košiciach približovali  vedu a výskum verejnosti

N o c  v e d e c k ý c h  z á z r a k o v
priľahlého espressa sa návštevníci vo forme
vedeckej kaviarne mohli stretnúť a besedo-
vať s významnými vedcami zo Slovenskej
akadémie vied a univerzitných pracovísk –
s rodinami, ktorých viacerí členovia pôso-
bia v oblasti špičkovej vedy a výskumu. Me-
dzi nimi nechýbali ani manželia Pastore-
kovci – predseda SAV, biochemik prof.
RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., s manžel-
kou, virologičkou doc. RNDr. Silviou Pasto-
rekovou, DrSc., z Virologického ústavu
SAV. Ďalšou rodinou boli manželia Kreko-
vičovci – etnologička doc. PhDr. Eva Kreko-
vičová, DrSc., z Ústavu etnológie SAV a ar-
cheológ prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc.,
z Katedry archeológie FiF UK v Bratislave.
Postupne prišli na rad aj manželia Falťa-
novci – etnologička Mgr. Ľubica Falťanová,
CSc., s manželom, podpredsedom SAV, so-
ciológom PhDr. Ľubomírom Falťanom,
CSc., rodina Breierovcov – podpredseda
SAV, chemik doc. Ing. Albert Breier, DrSc.,
s manželkou, biochemičkou Ing. Zdenou
Sulovou, CSc., z Ústavu molekulárnej fy-
ziológie a genetiky SAV a zaťom, moleku-
lárnym biológom Ing. Petrom Ditte z Viro-
logického ústavu SAV, rodina Mikulovcov
na čele s literárnym vedcom prof. PhDr. Va-
lérom Mikulom, CSc., z FiF UK v Bratislave
s manželkou PhDr. Marcelou Mikulovou,
CSc., z Ústavu slovenskej literatúry SAV
a biológom prof. RNDr. Jurajom Krajčovi-
čom, CSc. (brat M. Mikulovej) z PriF UK,
a napokon aj rodina Kuzmíkovcov – elek-
trotechnik Ing. Ján Kuzmík, CSc., z Elek-
trotechnického ústavu SAV s manželkou
PhDr. Janou Kuzmíkovou, CSc., z Ústavu
slovenskej literatúry SAV. Besedy s vedec-
kými rodinami moderovali Viera Michali-
čová a Zuzana Tučeková.

Bez zveličenia – bola to vynikajúca
show, vo vynikajúcej atmosfére, so skutoč-
nými osobnosťami, zábava aj poučenie pre
tých, ktorí chcú poznávať svet, život, pre

ktorých je aj poznávanie zábavou. Organi-
zátorom podujatia v Avione bola Slovenská
organizácia pre výskumné a vývojové akti-
vity (SOVVA) spolu s EU portálom EurAc-
tiv.sk a Slovenskou akadémiou vied. 

———

Aj košická časť tohtoročnej Noci vý-
skumníka v piatok 25. septembra sa začala
otvorením výstavy fotografií, ktorých auto-
rmi sú pracovníci SAV. Vo vstupnom prie-
store pred aulou v areáli ústavov SAV na
Watsonovej ulici v Košiciach výstavu vybra-
ných 48 fotografií od 18 autorov slávnostne
otvoril člen Predsedníctva SAV doc. Juraj
Koppel. Asistoval mu dlhoročný propagá-
tor a organizátor mnohých aktivít SAV doc.
Branislav Peťko, riaditeľ Parazitologického
ústavu SAV. Autori viacerých fotografií,
napr. Vojtech Rušin a Michal Stanko, s náv-
števníkmi výstavy ochotne debatovali
o okolnostiach, za akých ich zábery vznikli. 

V Košiciach sa tentoraz nepredstavili
manželské vedecké dvojice, čo neznamená,
že by ich nebolo dosť... Hlavnej úlohy sa ujal
zhovorčivý a zábavný RNDr. Vojtech Rušin,
DrSc., z Astronomického ústavu SAV. Verej-
nosti predstavil ciele a zaujímavosti expedí-
cie za zatmením Slnka 2009. Spolu s kole-
gom z ústavu Ing. Ľubomírom Klocokom,
CSc., boli súčasťou česko-nemecko-sloven-
skej expedície, ktorá si vybrala ako stanoviš-
te na pozorovanie slnečnej koróny počas
úplného zatmenia Slnka 22. júla 2009 Mar-
shallove ostrovy v Tichom oceáne. Prednáš-
ka bola veľmi zaujímavá, nečudo, že dostal
priestor aj v rôznych médiách, veď prírodné
úkazy (vrátane zatmenia Slnka) sú veľmi
príťažlivé taktiež pre laickú verejnosť.

V. Šmihula, K. Čižmáriková | Foto autori

(Fotoreportáž z Noci výskumníka pozri
na 3. strane obálky)

>V bratislavskom obchodnom centre Avion
sa uskutočnila už tradičná vedecká show –
Noc výskumníka 2009, projekt Európskej
komisie zameraný na priblíženie vedy a ve-
deckých pracovníkov verejnosti. V rámci
Slovenskej akadémie vied sa tohtoročná
Noc výskumníka začala 25. septembra vo
vstupnej hale jedálensko-konferenčného
komplexu na bratislavskej Patrónke otvore-
ním výstavy fotografií, ktorých autormi sú
pracovníci SAV. Tentoraz sa zišlo 48 zaují-
mavých farebných diel od osemnástich au-
torov – boli to fotografie zo zahraničných
ciest, dovoleniek, ale aj snímky z profesio-
nálneho pôsobenia, z laboratórií aj krajiny.
Výstavu slávnostne otvorila podpredsed-
níčka SAV Viera Rosová. 

Vedecká show vyvrcholila v podvečer-
ných hodinách v bratislavskom obchodnom
centre AVION. Už od predpoludňajších ho-
dín sa návštevníci mohli v tematických stán-
koch pracovísk SAV, univerzít a iných vedec-
ko-výskumných organizácií či dokonca prie-
myselných spoločností oboznamovať s naj-
novšími zaujímavými poznatkami vedy a vý-
skumu, nahliadnuť do zákutí laboratórnych
pokusov aj do tajomstiev vzniku novodo-
bých zázrakov 21. storočia. Pokým časť náv-
števníkov postupne pátrala po vedeckých
tajomstvách, na ústrednom pódiu koncerto-
vala hudobná skupina mladých akademikov
z Filozofického ústavu SAV pod názvom
RSPM a už tradičným vystúpením bol kon-
cert Naivného jazzu aj s klávesistom, vedec-
kým sekretárom SAV doc. Fedorom Gö-
mörym a trombonistom, riaditeľom Kabine-
tu výskumu sociálnej a biologickej komuni-
kácie SAV doc. Gabrielom Bianchim. Najmä
deti množstvom súťaží dokázal upútať zabá-
vač Andrej Bičan, ale na svoje si prišli aj dos-
pelí... Diplomy a ocenenia prevzali aj víťazi
celoslovenskej výtvarnej a posterovej súťaže
pre školákov aj študentov.

Vo večerných hodinách v priestoroch
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K životnému jubileu prof. Daniely Ježovej – tentoraz nielen pracovne...

S t r e s  a k o  f o r m u j ú c i  f a k t o r
Pri príležitosti životného jubilea prof.
PharmDr. Daniely Ježovej, DrSc., sa usku-
točnila úsmevná prezentácia „jej klinickej
štúdie“ venovanej dlhodobým dôsledkom
zmien mozgovej plasticity, ktorú napísal
sám život. V posluchárni lekárskych ústavov
SAV na Vlárskej ulici v Bratislave sa 8. ok-
tóbra zišli jej spolupracovníci, priatelia, žia-
ci aj iní záujemcovia o predstavenú tému –
nielen aby sledovali pozoruhodnú prezen-
táciu výskumu podpredsedníčky SAV, vedú-
cej Laboratória farmakologickej neuroen-
dokrinológie v Ústave experimentálnej en-
dokrinológie SAV prof. D. Ježovej, ale aby
jej aj poďakovali za doterajšiu spoluprácu,
pomoc a zablahoželali k významnému ži-
votnému jubileu. Pravda, štúdia pod úpl-
ným názvom Dlhodobé dôsledky zmien moz-
govej plasticity, vystavenia stresu a psycho-
farmakologickej liečby bola v skutočnosti
predovšetkým výsledkom recesného pohľa-
du žiakov jubilantky na dlhoročnú vzájom-
nú spoluprácu. Jej cieľom bolo zistiť, či mô-
žu zmeny mozgovej plasticity, vystavenie
stresu a psychofarmakologická liečba mať
dlhodobé neurobehaviorálne a psychoso-
ciálne dôsledky na populáciu budúcich ve-
deckých pracovníkov. Predmetom skúma-
nia bola skupina zdravých mladých vedec-
kých pracovníkov (16 mužov a 15 žien),
ktorí splnili požiadavky na zaradenie do
štúdie. Hodnotilo sa predovšetkým ich
etablovanie vo vedeckej komunite, vplyv na
súčasné povolanie a zmeny kvality života.

Na slávnostnej prezentácii sa zúčastnili
aj členovia Predsedníctva SAV pod vedením

BLAHOŽELANIE OD RIADITEĽA ÚSTAVU
EXPERIMENTÁLNEJ ENDOKRINOLÓGIE
SAV PROF. IWARA KLIMEŠA.

predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka,
rektor Vysokej školy manažmentu City Uni-
versity v Bratislave prof. Branislav Lichar-
dus, prorektorka UK v Bratislave prof. Mar-
ta Kolárová, dekan Farmaceutickej fakulty
UK v Bratislave prof. Ján Kyselovič, prode-
kanka Lekárskej fakulty UK doc. Viera Kris-
tová, prodekan Jesseniovej lekárskej fakul-
ty v Martine prof. Dušan Dobrota, prodekan
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
doc. Miloslav Khun, riaditeľ Ústavu experi-
mentálnej endokrinológie SAV v Bratislave
prof. Iwar Klimeš a ďalšie osobnosti z ústa-
vov SAV i iných vedeckých inštitúcií.

Výsledky štúdie humorne prezentovali
bývalí doktorandi jubilantky. V rámci dis-
kusie vystúpil aj predseda SAV prof. Jaro-
mír Pastorek, ktorý vysoko ocenil prácu ju-
bilantky v rámci Ústavu experimentálnej
endokrinológie SAV, ale aj jej aktivitu vo
funkcii podpredsedníčky SAV, najmä jej po-
diel na presadzovaní a výchove mladých
vedeckých pracovníkov. Poďakoval sa jej za
doterajšiu prácu a zaželal do ďalších rokov
veľa zdravia a úspechov.

Riaditeľ Ústavu experimentálnej endo-
krinológie SAV v Bratislave prof. Iwar Kli-
meš v stručnom vystúpení priblížil osob-
nosť jubilantky. Konštatoval, že v ústave
pracuje od roku 1973 – v súčasnosti je – po-
pri funkcii podpredsedníčky SAV – vedúcou
Laboratória farmakologickej neuroendok-
rinológie. Laboratórium, ktoré vedie, sa za-
meriava na problematiku regulačných me-
chanizmov uplatňujúcich sa v stresovej od-
povedi a na sledovanie negatívnych dôsled-
kov stresu a jeho relevantného farmakolo-
gického ovplyvnenia. Popri vedeckej práci
sa venovala aj postgraduálnej pedagogike
na LF UK v Bratislave, čo vyústilo do jej me-
novania za profesorku v roku 2006. Dote-

raz uverejnila vyše 250 in extenso prác, kto-
ré boli citované vyše 2 000-krát. Absolvo-
vala študijné pobyty vo Švédsku, Francúz-
sku a v USA. Je prezidentkou Slovenskej fy-
ziologickej spoločnosti SLS, zakladajúcou
členkou Učenej spoločnosti SAV a zastáva
aj ďalšie významné funkcie vo vedeckých
organizáciách. Prof. I. Klimeš zdôraznil, že
vyškolila viacerých domácich aj zahranič-
ných ašpirantov či doktorandov v odbore
farmakológia a v odbore fyziológia živočí-
chov. Získala viacero významných ocenení,
medzi nimi Krištáľové krídlo za medicínu
v roku 2003 či prvú cenu Literárneho fon-
du za vedecký ohlas v biologických a lekár-
skych vedách v roku 2006.

Popri viacerých hosťoch zo spolupracu-
júcich pracovísk, vystúpil aj dekan Farma-
ceutickej fakulty UK v Bratislave prof. Ján
Kyselovič, ktorý jej odovzdal Zlatú pamät-
nú medailu Farmaceutickej fakulty UK za
zásadný príspevok k rozvoju spolupráce
medzi fakultou a SAV, ďalej prodekan Le-
kárskej fakulty Jána Jessenia UK v Martine
prof. Dušan Dobrota, ktorý jej odovzdal Pa-
mätnú medailu UK v Bratislave, Jessenio-
vej lekárskej fakulty v Martine za spoluprá-
cu s touto fakultou v oblasti výskumu, a na-
pokon aj Vladimír Štrbák z Ústavu experi-
mentálnej endokrinológie SAV v zastúpení
Slovenskej fyziologickej spoločnosti, ktorý
prof. Daniele Ježovej odovzdal Zlatú meda-
ilu Slovenskej lekárskej spoločnosti za zá-
sluhy v lekárskom výskume.

Prekvapením, ktoré pre jubilantku pri-
pravili jej doktorandi, bol neočakávaný prí-
chod jej vedeckej priateľky a spolupracov-
níčky Ľudmily Pavlovny Filaretovovej z Ús-
tavu fyziológie I. P. Pavlova Ruskej akadé-
mie vied v Sankt Peterburgu. Niet sa čo ču-
dovať, že pri takomto stretnutí nechýbali
ani slzy...

Vladimír Šmihula | Foto autor

PROF. DANIELA JEŽOVA
POČAS SLÁVNOSTNEJ

PREZENTÁCIE.

ZĽAVA PODPREDSEDOVIA SAV JURAJ LAPIN A EVA
MAJKOVÁ, PROREKTORKA UK V BRATISLAVE PROF.
MARTA KOLÁROVÁ, PROF. JAROMÍR PASTOREK,
JUBILANTKA A JEJ MANŽEL.
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PREZIDENT ALLEA JÜRI ENGELBRECHT (V STREDE) OTVÁRA ROKOVANIE. 
Foto Vladimír Šmihula

V Bratislave rokoval Riadiaci výbor All European Academies 

D o k u m e n t y  p r e  s t r a t e g i c k ý  m í t i n g
V dňoch 27. – 29. septembra t. r. po prvý raz v Bratislave rokoval
Riadiaci výbor All European Academies (ALLEA), aby prerokoval
zásadné dokumenty pred strategickým plenárnym rokovaním or-
ganizácie.

Organizácia All European Academies vznikla v roku 1994 a
dnes združuje 53 vedeckých akadémií a učených spoločností zo 40
európskych krajín. Jej hlavným poslaním je umožniť a podnietiť
spoluprácu akadémií z rôznych geopolitických oblastí Európy.
V súčasnosti sídli v holandskom Amsterdame. Od nej je odvodený
Poradný výbor Európskych akadémií vied (EASAC).

Na rokovaní pod vedením prezidenta ALLEA Jüriho Engel-
brechta z Estónska sa zúčastnili viceprezident organizácie Nicolas
Mann z Francúzska, členovia výboru Salustiano del Campo zo
Španielska, Yücel Kanpolat z Turecka, Štefan Luby zo Slovenska,
Ed Noort z Holandska, Gunnar Öquist zo Švédska, Bernhard Plun-
ger z Rakúska, ako aj Rüdiger Klein a Mirjam Bouter zo sekretariá-
tu organizácie.

Hlavným rokovacím dňom bol pondelok 28. septembra na pôde
Úradu SAV v Bratislave. V predvečer rokovania účastníkov na spo-
ločenskej večeri prijal predseda SAV prof. Jaromír Pastorek. Hostí
na pôde SAV privítal jej vedecký sekretár doc. Fedor Gömöry.

Na stretnutí prerokovali dokumenty zásadného charakteru: 

Úpravy návrhu strategického plánu ALLEA na roky 2010 až
2015. ALLEA mieni rozšíriť svoje aktivity na témy veda a médiá,
výskumné infraštruktúry, open access publikovanie, grantový sys-
tém, jeho efektívnosť aj slabiny, trendy vývoja výskumu a vzdelá-
vania v jednotlivých krajinách členov ALLEA. Spätná väzba bude
cez kontakty s EK a zámer je rozšíriť ich na Európsky parlament.  
Úpravy štatútu ALLEA vyvolané vývojom ostatných rokov.  Sta-
novenie členských poplatkov. Hostiteľská krajina – Holandsko, ne-
bude už pokrývať celé náklady ako doteraz. SAV je navrhnutá do
kategórie členského 2 500 eur ročne v rámci rozpätia 1 000 až
20 000 eur podľa HDP krajiny.  Ustanovenie Európskej akadé-
mie mladých, draft štatútu. Počíta sa s oslovením desiatich najlep-

Jubilujúca Univer zita P. J.  Šafárika v Košiciach ocenila SAV 

Z l a t a  m e d a i l a  z a  ú s p e š n ú  s p o l u p r á c u
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, s ktorou Slovenská akadémia
vied intenzívne spolupracuje predovšetkým v oblasti prírodných
a spoločenských vied, oslávila 50. výročie svojho založenia. Pri tej-
to príležitosti sa od 21. septembra po celý nasledujúci týždeň ko-
nali rôzne podujatia. Na slávnostné zhromaždenie akademickej
obce UPJŠ v Dome umenia v Košiciach prijali pozvanie predsed-
níčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková, podpredseda vlády
a minister školstva SR Ján Mikolaj, minister zdravotníctva SR Ri-

ZLATÚ MEDAILU UPJŠ
V KOŠICIACH PRE 
SLOVENSKU AKADÉMIU
VIED PREVZALA 
PODPREDSEDNÍČKA 
SAV VIERA ROSOVÁ.

šie situovaných akadémií, aby poskytli dotácie na princípe dobro-
voľnosti na rozbehnutie projektu. Ďalšie prostriedky sa získajú
z privátnych zdrojov. Členstvo bude do 45 rokov veku, sa začína
najskôr 10 rokov po obhajobe PhD., trvá max. 5 rokov. Členovia sa
volia na báze svojej excelentnosti. Akadémia by mala byť odrazo-
vým mostíkom mladých vedeckých pracovníkov do zaangažovania
sa vo vednej politike a excelentnom výskume. Projekt je zovšeo-
becnením skúseností zo zakladania národných akadémií mladých
v Nemecku, Rakúsku, Holandsku.  Prijímanie nových členov
vrátane podmienok prijatia regionálnych a špecializovaných aka-
démií – po odporúčaní národnej akadémie danej krajiny.  Sprá-
vy stálych výborov ALLEA pre etiku vedy, duševné vlastníctvo,
evalváciu, sieťovanie európskeho vedeckého vzdelávania.

Všetky dokumenty budú dopracované na strategickom mítingu
v novembri 2009 v Amsterdame. Zo SAV sa na ňom na pozvanie
zúčastní prof. Štefan Luby. Dokumenty schvália na Valnom zhro-
maždení ALLEA v apríli 2010 v Štokholme, kde budú pozvaní
predsedovia akadémií. 

(Spracované podľa zápisnice z rokovania)

chard Raši, vedúci Kancelárie prezidenta SR Milan Čič a mnohí
ďalší hostia, medzi ktorými boli rektori slovenských i zahranič-
ných vysokých škôl, bývalí rektori univerzity, osobnosti, ktorým
univerzita udelila čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa,
predstavitelia cirkevného, verejného a súkromného sektora, za-
mestnanci i študenti UPJŠ. V pléne boli aj členovia Predsedníctva
SAV prof. Peter Samuely a doc. Juraj Koppel, takisto riaditelia via-
cerých ústavov SAV. Mnohí pracovníci košických ústavov sú absol-
ventmi jubilujúcej univerzity. 

Rektor prof. Ladislav Mirossay pri príležitosti jubilea univerzity
udelil ocenenia osobnostiam a inštitúciám, ktoré sa zaslúžili o roz-
voj vzdelanosti a vedy na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, ako
aj o šírenie dobrého mena v Slovenskej republike a v zahraničí.
Zlatú medailu UJPŠ za dlhoročnú úspešnú spoluprácu získala ako
jediný kolektívny orgán Slovenská akadémia vied. Z rúk rektora ju
prevzala podpredsedníčka SAV Viera Rosová. Medzi „zlatými“ jed-
notlivcami bol aj prof. Alexander Feher, ktorý úzko spolupracuje
s Ústavom experimentálnej fyziky SAV. Naše blahoželanie patrí
taktiež prof. Vladimírovi Hajkovi, ktorému udelili Pamätnú meda-
ilu UPJŠ ako bývalému rektorovi UPJŠ v rokoch 1969 – 1974.

Text a foto: Katarína Čižmáriková
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Medzinárodná konferencia k storočnice prof. Štefana Lubyho st.

H o l d  o s o b n o s t i  p r á v n e j
v e d y
V rámci X. Lubyho právnických dní sa
v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach
uskutočnila medzinárodná konferencia
pod názvom Reforma súkromného práva
v strednej a východnej Európe. V dňoch
17. – 18. septembra t.r. ju zorganizovala
Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakul-
ta Trnavskej univerzity v spolupráci so
spolkom Facultas Nova pod záštitou pred-
sedu Slovenskej akadémie vied.

Predpoludňajšie rokovanie prvého dňa
konferencie bolo venované životu a dielu
významného slovenského civilistu, právne-
ho vedca a profesora súkromného práva,
akademika ČSAV a SAV, prof. JUDr. Štefa-
na Lubyho, DrSc. (1910 – 1976). Miesta za
predsedníckym stolom zaujali vedúci Kan-
celárie prezidenta SR prof. Milan Čič, pred-
seda Nadácie Štefana Lubyho prof. Ján La-
zar, prodekan Právnickej fakulty TU prof.
Peter Blaho, dekanka Právnickej fakulty
TU prof. Helena Barancová, podpredsed-
níčka SAV Viera Rosová, riaditeľ Ústavu
štátu a práva SAV Peter Colotka ml., ako aj
syn akademika Lubyho, bývalý dlhoročný
predseda SAV prof. Štefan Luby ml.

Prof. Peter Blaho na úvod slávnosti priví-
tal aj ďalších vzácnych hostí – podpredsedu
Ústavného súdu SR Milana Ľalíka, predsedu
Slovenskej advokátskej komory Štefana Det-
vaia, prezidenta Notárskej komory SR Miro-
slava Ďuriša, podpredsedníčku Najvyššieho
súdu SR Danielu Švecovú a ďalšie osobnosti.
Na konferencii sa zúčastnili predstavitelia
slovenskej právnej vedy a praxe, ako aj od-
borníci z Nemecka, Rakúska, Ruska, Poľska,
Srbska, Rumunska, Chorvátska, Slovinska,
Bosny a Hercegoviny, Maďarska a Českej re-
publiky. 

Prof. Milan Čič prečítal pozdravné po-
solstvo prezidenta SR Ivana Gašparoviča,

ktorý v predvečer konferencie prijal aj prof.
Štefana Lubyho ml., aby vzdal hold jeho ot-
covi. Prezident vo svojom liste charakteri-
zoval akademika Lubyho ako jedného z vý-
znamných mužov našich novodobých de-
jín, významného prednášateľa a znalca ob-
čianskeho aj rodinného práva, zakladateľa
právnej komparatistiky na Slovensku.

Životu a dielu akademika Štefana Luby-
ho sa podrobnejšie vo svojom vystúpení ve-
noval prof. Ján Lazar, ktorý vyzdvihol naj-
mä nadčasový charakter jeho prác. Pripo-
menul, že jeho vedecké dielo rozsahom aj
významom nemá u nás obdobu – je auto-
rom 26 knižných monografií a vyše 400 pô-
vodných vedeckých štúdií a odborných
článkov, venovaných nielen širokej palete
tém občianskeho práva, ale zaoberajú sa aj
množstvom interdisciplinárnych vedec-
kých a odborných problémov, ktoré aj po
rokoch majú obrovský význam pre sloven-
skú právnu vedu i prax, a až dnes môžeme
jeho diela správne doceniť.

Mimoriadne zaujímavým vystúpením
boli spomienky akademikovho syna prof.
Štefana Lubyho ml. na svojho otca – od šir-
ších súvislostí historického rodinného zá-
zemia až po posledné dni, keď ho ťažká
choroba postupne ochromovala, napriek
tomu sa snažil ďalej pokračovať v nezavŕše-
nej práci… Vari najmladší vysokoškolský
profesor v histórii Slovenska – tento titul
získal už ako tridsaťročný – aj po vojne po-
kračoval vo svojej práci, bol dekanom Práv-
nickej fakulty UK, rektorom Vysokej školy
obchodnej v Bratislave... Už v roku 1952 sa
stal členom-korešpondentom ČSAV, o rok
neskôr aj SAV. Žiaľ, v roku 1959 z rozhod-
nutia Karola Bacílka musel spolu s ďalšími
75 docentmi a profesormi odísť z pedago-
gickej praxe (dôvodom bola údajná kom-
promitácia minulosťou a svojím pôvodom)
a začal pracovať v Ústave štátu a práva
SAV, kde pôsobil až do svojich posledných
dní. Pre súčasníkov možno až úsmevne pô-

sobili spomienky na kufríkový písací stroj,
ktorý akademika sprevádzal na všetkých
cestách, dokonca aj pod stan... Texty upra-
voval pomocou nožníc a lepidla, pracoval
denne 12 – 14 hodín, oddychoval len počas
počúvania rozhlasových správ a krátkej
zdravotnej prechádzky. Literatúru sledoval
v nemčine, vo francúzštine, maďarčine, an-
gličtine, taliančine a vo viacerých slovan-
ských jazykoch. Na písanie sa starostlivo
pripravoval – literatúru skladoval vo veľ-
kých škatuliach. Mal rád rodný Liptov, aj
keď tam neskôr chodieval len výnimočne...

S príhovormi vystúpili aj podpredsed-
níčka SAV Viera Rosová a riaditeľ Ústavu
štátu a práva SAV Peter Colotka ml., ktorý
priblížil pôsobenie prof. Štefana Lubyho st.
v ústave.

Na záver predpoludňajšej časti progra-
mu predseda Nadácie Štefana Lubyho prof.
Ján Lazar odovzdal Pamätné medaily Štefa-
na Lubyho za zásluhy v oblasti právnej vedy
piatim domácim a zahraničným osobnos-
tiam. Medaily prevzali prof. Tatjana Josipo-
vič zo Záhrebskej univerzity, prof. Lajos Vé-
kás z Eötvös Loránd University v Budapešti,
prof. Rudolf Welser z Viedenskej univerzity,
prof. Martin Schauer z Viedenskej univerzi-
ty a prof. Peter Blaho z Trnavskej univerzi-
ty. Predseda nadácie pripomenul, že ide
o osobnosti, ktoré sú medzinárodne známe
aj uznávané a sú pravidelnými účastníkmi
konferencií v rámci Lubyho právnických dní
na Slovensku. Medaily im správna rada
nadácie udelila za vynikajúce zásluhy o na-
plnenie cieľov nadácie, medzi ktoré patrí
rozvoj právnickej vzdelanosti, právnej vedy
a medzinárodnej vedeckej spolupráce vo
vzťahu k Slovenskej republike.

Na druhý deň na konferenciu zavítala aj
podpredsedníčka vlády SR a ministerka
spravodlivosti Viera Petríková, ktorá vo
svojom vystúpení vysoko ocenila osobnosť
akademika Štefana Lubyho.
Vladimír Šmihula | Foto autor

PREDSEDA NADÁCIE ŠTEFANA LUBYHO PROF. JÁN
LAZAR ODOVZDÁVA PAMÄTNÚ MEDAILU ŠTEFANA
LUBYHO PROF. RUDOLFOVI WELSEROVI. V POZADÍ
ĎALŠÍ OCENENÍ – PROF. TATJANA JOSIPOVIČ
A PROF. LAJOS VÉKÁS.

ZA PREDSEDNÍCKY STÔL X. LUBYHO PRÁVNICKÝCH DNÍ ZASADLI (ZĽAVA) PROF. ŠTEFAN LUBY ML.,
PROF. JÁN LAZAR, PROF. HELENA BARANCOVÁ, PROF. MILAN ČIČ, PODPREDSEDNÍČKA SAV VIERA
ROSOVÁ A PROF. PETER BLAHO (ZA REČNÍCKYM PULTOM).
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mechanické elementy potrebné na experimentálny výskum v labo-
ratóriu, alebo do meracích prístrojov navrhnutých a realizovaných
v rámci spolupráce s hospodárskou sférou. V rámci kontraktu me-
dzinárodnej spolupráce s Laboratóriom vysokých energií Spojené-
ho ústavu jadrových výskumov v Dubne (Ruská federácia) naprí-
klad navrhol, skonštruoval a realizoval supravodivé gradiometric-
ké snímacie antény prvého a druhého rádu pre experimentálny 5-
kanálový model meracieho systému s toroidnou snímacou anté-
nou na meranie intenzity zväzkov nabitých častíc urýchľovaných
v supravodivom urýchľovači NUKLOTRÓN a model združeného
trojkanálového meracieho SQUID-systému na súčasné meranie in-
tenzity a polohy (dveortogonálne súradnice) zväzkov častíc.

V. Š.

Zvolená téma Premeny psychológie v eu-
rópskom priestore reflektovala najnovšie
trendy v rôznych oblastiach psychológie
v kontexte európskeho spoločenstva, do
ktorej slovenská aj česká psychológia patria.
Na podujatí odznelo množstvo prednášok,
v ktorých sa slovenskí i českí psychológovia
zaoberali najrôznejšími problémami, kto-
rých obsah napovedajú aj názvy jednotli-
vých sekcií – Etika psychologického vý-
skumu a praxe, Vzdelávanie v psychológii,
Nové trendy v psychológii náboženstva, Psy-
chológia v škole a vo vzdelávaní, Klinická
psychológia a psychológia zdravia, Sociálna
psychológia a osobnosť, Nové trendy v psy-
chodiagnostike, Psychológia u detí, dospie-
vajúcich a v rodine a ďalšie. Nechýbala ani
sekcia k jubileu prof. Damiana Kováča. 

Najviac očakávaná bola prednáška prof.
Damiána Kováča Psychológia v pomykove –
od reality k želateľnej vízii?, v ktorej jubi-
lant prezentoval svoj psychoregulačný mo-
del osobnosti, osvetľujúci vznik konform-
nej, primitívnej a kultivovanej osobnosti.
Víziou podľa neho je skúmanie systémo-
vých psychoregulátorov, akými sú múd-
rosť, altruizmus, tolerancia, pokornosť,
striedmosť atď. „Osobnosť je psychologická
kvalita života, vznikajúca z genetického vy-
bavenia, formovaná environmentom, so-
ciálnom, kultúrnom, duchovnom, dotvára-
ná sama sebou – vlastným self, podľa skúse-
nosti, hodnôt, cieľov a snažení, prejavujúca
sa osobitosťami a konštantnosťou s mož-
nosťou zmien v celoživotnom vývine jed-
notlivca,“ vymedzuje osobnosť prof. Kováč.
A zdôrazňuje: „Pokiaľ psychológia nebude
vedou o človeku v jeho komplexnom chá-
paní, zavše budú jej zistenia len parciálne
a neúplné, poplatné niektorému z už pre-

konaných redukcionizmov.“ Pričom psy-
chológovia podľa neho nie sú len pre prob-
lémových jedincov, ale „majú mať závažný
podiel v novom všeľudskom zadaní zvyšo-
vať kvalitu života jedincov a spoločenstiev,
k čomu však terajší výskumníci poskytujú
viacej alebo menej len odťažité údaje“.

Ako satelitné podujatie 27. psychologic-
kých dní sa uskutočnil aj Metodologický se-
minár, ktorého cieľom bolo oboznámiť sa
s aktuálnymi metodologickými problémami
v oblasti realizácie psychologického vý-
skumu. Súčasťou seminára boli prednášky
s diskusiou dvoch významných slovenských
výskumníkov a metodológov: doc. Ladisla-
va Timuľáka z Trinity College v Dubline –
o problémoch skúmania psychologickej in-
tervencie, a riaditeľky Ústavu experimen-
tálnej psychológie SAV prof. Viery Bačovej –
o kritériách psychologického výskumu.

Adela Štrpková | Foto autorka

27. psychologické dní venované jubilujúcemu prof. Damiánovi Kováčovi

P r e m e n y  p s y c h o l ó g i e  
v e u r ó p s k o m  p r i e s t o r e
V Bratislave sa v dňoch 9. – 11. septembra
uskutočnili 27. psychologické dní, na kto-
rých sa zúčastnilo viac ako 250 psycholó-
gov z výskumu, praxe i vysokých škôl Slo-
venska, Čiech a Moravy. Ich organizátori –
Slovenská psychologická spoločnosť pri
SAV a Českomoravská psychologická spo-
ločnosť ich venovali prof. PhDr. Damiánovi
Kováčovi, DrSc., významnému predstavite-
ľovi slovenskej psychológie, bývalému
predsedovi Slovenskej psychologickej spo-
ločnosti pri SAV a riaditeľovi Ústavu experi-
mentálnej psychológie SAV, ktorý sa dožil
osemdesiatky. 

Podujatie otvoril predseda Slovenskej
psychologickej spoločnosti pri SAV PhDr.
Ivan Sarmány-Schuller, CSc. , ktorý okrem
iného upozornil na istú paralelu medzi tý-
mito stretnutiami psychológov a udalosťa-
mi, ktoré sa dejú vo svete, resp. okolo nás.
„Aj keď tém, o ktorých bude reč, je veľa,
tentoraz je dominantná etika. Teda to, čo
všetko môžeme, za akých okolností, akým
spôsobom, aké môžu byť následky alebo
dôsledky našich rozhodnutí, aké je ich pô-
sobenie, atď.“ 

Etickú stránku psychologickej praxe zdô-
raznil vo svojom vystúpení aj prezident Slo-
venskej komory psychológov PhDr. Franti-
šek Skokan, ktorý oboznámil prítomných
s právnym rámcom psychologickej činnosti.
„Rozhodne nemôžem súhlasiť s tým, že psy-
chológ musí robiť len psychológiu. Psycho-
lóg okrem svojho odborného zamerania
musí vedieť fungovať aj v právnych vzťa-
hoch. Musí teda mať dobré právne vedomie.
Ak totiž robí svoju psychologickú činnosť
neodborne, môže to mať, a aj má,  veľký do-
pad na pohodu a zdravie klienta, resp. pa-
cienta,“ zdôraznil František Skokan.

JUBILANT PROF. PHDR. DAMIÁN KOVÁČ, DRSC.,
A PREDSEDA SLOVENSKEJ PSYCHOLOGICKEJ SPO-
LOČNOSTI PRI SAV PHDR. IVAN SARMÁNY-SCHUL-
LER, CSC. 

P a m ä t n á  p l a k e t a  A .  K u l i š o v o v i
Podpredseda SAV Juraj Lapin odovzdal 9. októbra t. r. priestoroch
I. oddelenia vied SAV v Bratislave Pamätnú plaketu SAV Andrejovi
Kulišovovi z Ústavu merania SAV. Na slávnosti sa zúčastnila pod-
predsedníčka SAV Eva Majková, člen Predsedníctva SAV Igor Tú-
nyi, riaditeľ Ústavu merania SAV doc. Milan Tyšler, vedecký tajom-
ník MÚ SAV Ján Maňka a Karol Karovič z Ústavu merania SAV.
Ocenenie si Andrej Kulišov prevzal pri príležitosti svojich 50. naro-
denín. Predsedníctvo SAV tak ocenilo jeho mimoriadne zásluhy
pri realizácii výsledkov výskumu SAV, ich propagácii a aplikácii
v priemysle.

Podpredseda SAV Juraj Lapin v laudáciách povedal, že Andrej
Kulišov od nástupu do Ústavu merania a meracej techniky SAV
v roku 1982 sa prejavil ako vynikajúci technik s kvalitnými teore-
tickými vedomosťami, ktoré mu umožnili samostatne realizovať
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Za zatmením Slnka na tichomorské Marshallove ostrovy (2)

S v e t l a  a t i e n e  n a d  E n e w e t a k o m

Signalizuje to azda niečo, nejaké posol-
stvo pre ľudstvo? Pred nejakým časom
sa v súvislosti s aktivitou Slnka objavili
chmúrne vízie... 
Naše pozorovanie prebiehalo na počiatku
cyklu slnečnej aktivity č. 24. Ten cyklus sa
však nie a nie poriadne rozbehnúť v tom
zmysle slova, aby sa na povrchu Slnka obja-
vilo viac tmavých škvŕn, erupcií či ejekcií
koronárnej hmoty. Slnečná aktivita má
priemernú dĺžku trvania 11 rokov, a ako
ukazujú systematické pozorovania slneč-
ných škvŕn, ktorou sa slnečný cyklus naj-
častejšie definuje, má rôznu amplitúdu.
Prečo to neplatí pre súčasný cyklus, ktorý
sa mal začať koncom roka 2007, netušíme,
ale vieme, že keď sa v rokoch 1645 – 1715
na povrchu Slnka nenachádzali takmer ni-
jaké tmavé škvrny, v západnej Európe pre-
biehala malá doba ľadová. Z meraní dopa-
du slnečného žiarenia (total solar irradian-
ce) na hranicu zemskej atmosféry za po-
sledných 30 rokov vieme, že jeho hodnota
– asi 1366 W m-2 – sa medzi maximom a mi-
nimom mení asi o 0,1 percenta. V posled-
nom minime je však nižšia. Pomalší je tok
častíc v slnečnom vetre, slabšie je magne-
tické pole Slnka, čo znamená, že v okolí Ze-
me je slabšie magnetické pole Slnka, ktoré
sem ťahajú častice slnečného vetra. V dô-
sledku toho na Zem prúdi intenzívnejší tok
častíc nebezpečného kozmického žiarenia.

O chmúrnych víziách sa hovoriť nedá.
Ak sa však Slnko bude správať aj naďalej
tak ako doteraz, naruší sa istý pomer medzi
tým, čo tu bolo dosiaľ, a to môže mať isté
následky pre zemeguľu. Veď energia, ktorú
vlastníme, pochádza z 95 percent práve zo
Slnka. Aký teda budeme mať cyklus, nevie
nik. Azda iba samo Slnko...

Cesty za zatmením Slnka vás neraz
zavedú do odľahlých kútov sveta, kde
nie je núdza aj o dobrodružstvo...
Nijakú cestu za zatmením neberieme ako
dobrodružstvo, nebezpečenstvá nevyhľa-

dávame zámerne, neriskujeme. Iste, pri ta-
kých cestách, ako bola napríklad tá autom
do Nigeru či Indie, sa človek dostane do
často nepredvídaných situácií, ktoré
z dnešného pohľadu môžu vyzerať ako
dobrodružstvo, no v čase, keď sme sa mu-
seli s nimi vyrovnávať, nám ako dobrodruž-
stvo nepripadali. Ale čo človek neurobí pre
to, čo má rád?! A ja svoju prácu milujem. 

Ako je známe, Američania na atole
Enewetak uskutočnili v rokoch 1948 –
1952 skúšky atómových bômb. Nehro-
zilo vám nebezpečenstvo z tejto
strany? 
Na atole je dnes všetko „nové a mladé“.
Američania pod tlakom svetovej verejnosti
kontaminovaný materiál z Enewetaku od-
viezli asi na 30 km vzdialený atol Runit,
kde ho prikryli 46 cm hrubou vrstvou žele-
zobetónu a na ostrov naviezli nový povrch
– z piesku, zeme a štrku. Od roku 1980 vy-
hlásili Enewetak za obývateľný. Rádioakti-
vita sa meria sústavne, a ako sme sa mali
možnosť presvedčiť z grafov na nástenke
v budove meracej stanice, nevykazuje v sú-
časnosti nijaký nadbytok v porovnaní s me-
raniami na iných miestach zemegule.

V akých podmienkach ste na atole Ene-
wetak pracovali?
Klimatické podmienky boli veľmi náročné.
Denná teplota okolo 40 stupňov Celzia,
vlhkosť viac ako 90-percentná. Ešte šťastie,
že na atole sústavne fúkal slabý východo-
západný vietor. V takých náročných pod-
mienkach prestala dočasne fungovať aj
špičková prístrojová montáž kolegu Aniola,
ale do zatmenia sme ju spojazdnili. Čo sa
týka ubytovania, musím poďakovať pred-
staviteľom Republiky Maršallových ostro-
vov, ktorí nám pripravili to najlepšie, čo na
Enewetaku majú. Jedna časť našej expedí-
cie bývala v budove, kde sa sleduje rádio-
aktivita. Druhá časť našla útulok v staršom
drevenom domčeku asi 50 metrov od stani-

ČLEN MEDZINÁRODNEJ EXPEDÍCIE PETER ANIOL Z NEMECKA ZABEZPE-
ČOVAL MONTÁŽ OBJEKTÍVOV, RIADENÚ POČÍTAČOM.

DETI Z ENEWETAKU SA RADY VYKÚPU V LAGÚNE.

>V prvej časti rozhovoru s RNDr. Vojte-
chom Rušinom, DrSc., z Astronomické-
ho ústavu SAV v Tatranskej Lomnici
o výprave za zatmením Slnka na atol
Enewetak (Marshallove ostrovy), ktoré
sme uverejnili v Správach SAV,
č. 9/2009, sme sa zamerali na prípravu
a vedecký program expedície. V druhej
časti sumarizujeme výsledky expedície
a pozreli sa aj na každodennú realitu
atolu Enewetak.

Už sme boli svedkami jedného úspechu
vašej expedície – snímky bielej korony,
ktorá sa stala v astronomickom svete
„snímkou dňa“. Čo je na nej výni-
močné? Čo sa z nej dá vyčítať?
Zvolený systém expozícií, spôsob spracova-
nia záberov Druckmüllerovou metódou
ukázal korónu neobyčajne vysokej kvality
so štruktúrami okolo jednej oblúkovej se-
kundy. V bielej koróne síce chýbajú veľké
prilbicovité lúče, spravidla lokalizované
nad neutrálnou čiarou veľkoškálového
magnetického poľa Slnka, ale je tu množ-
stvo menších štruktúr s veľmi jemnou vnú-
tornou kresbou. Biela koróna reprezentuje
rozdelenie fotosférických magnetických
polí v koróne, keďže jej svetlo spôsobuje
rozptyl žiarenia na voľných elektrónoch
a tie „formujú“ siločiary magnetického po-
ľa Slnka.

Zelená koróna bola veľmi slabá, nad
pólmi Slnka takmer nepozorovateľná – tu
sa nachádzali koronárne diery, dobre iden-
tifikovateľné aj v bielej koróne. Okrem to-
ho na ostatných miestach nad Slnkom zele-
ná koróna nesiahala do veľkých výšok, čo
je dosť v protiklade s emisnou korónou
v spektrálnej čiare 789,2 nm, ktorú pozoro-
vala doktorka Habbalová a ktorá sa dosť
podobá na štruktúry v bielej koróne. Musí-
me sa zamyslieť nad tým, prečo je to tak,
keďže rozdiel v teplotách medzi oboma ko-
rónami nie je až taký veľký – len asi jeden
milión stupňov.
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ce. Obe ubytovne boli klimatizované, ne-
chýbala elektrika ani sociálne zariadenia.
Niektorí členovia expedície sa rozhodli
spať vo vlastných stanoch, ktoré si pre kaž-
dý prípad priviezli so sebou. Vynikajúcu
stravu z našich vlastných zásob, obohatenú
o miestne čerstvé ryby, nám pripravovala
kuchárka Joanni, asi 40-ročná moletnejšia
domorodka, ktorú sme si najali na atole
Majuro, kde pracovala ako profesionálna
kuchárka v jednom wellnesscentre.

Pozorovanie oblohy je závislé od roz-
marov počasia. Tentoraz prialo?
Ako sa to vezme. Pravdepodobnosť pekné-
ho počasia v celom páse totality bola 40 –
60 percent. Zo štatistík pre Enewetak vy-
plýva, že tu takmer nikdy nie je stopercent-
ne jasno, ale ani naopak, zamračené. Počas
nášho sedemdňového pobytu bolo jasno
vlastne len v jeden deň, a to práve v čase
zatmenia (15:30), inak sa vyskytovali ob-
časné mraky.

Ráno v deň zatmenia viseli nad východ-
ným horizontom ťažké olovené mraky,
okolo 9 hodiny dokonca na 5 minút spŕch-
lo. Potom sa už okolo Slnka široko ďaleko
nijaký mrak neobjavil. Obloha bolo nád-
herne blankytno-modrá, najkrajšia po celý
čas nášho pobytu a iba sme si želali, aby to
tak ostalo po celý čas vyhradený na pozoro-
vanie. Prvé dve minúty úplného zatmenia
bola perfektná, potom sa popred Mesiacom
zakryté Slnko prevaľoval riedky, malý oblá-
čik, ktorý bol v jednom okamihu taký hus-
tý, že nám Slnko zahalil načisto. Koniec bol
však opäť dobrý. Zatmenie na našom sta-
novišti trvalo 5 minút a 41 sekúnd. Zaují-
mavé na tom bolo, že ak by sme boli náš
hlavný prístroj postavili o 50 m severnejšie
od nášho stanovišťa, obloha by sa nám bola
počas celého zatmenia javila čistá! To sa,
pravda, dopredu odhadnúť nedá. Po skon-
čení zatmenia sme síce nejasali, ale ani ne-
plakali. Po prvej prehliadke digitálnych zá-
berov sme vedeli, že sme sem necestovali
nadarmo.

Obmedzil sa váš pobyt len na vedecké
experimenty? Bol čas všimnúť si bližšie
aj krajinu, ľudí?
Keďže náročná práca justovania prístrojov
sa urobila doma, na atole nám zostalo viac
času na kontakt s obyvateľmi a na oddych.
Ľudia na Enewetaku boli fantastickí. Priví-

tali nás kvetinovými vencami a otvorenými
kokosovými orechmi. Malý problém spôso-
boval len jazyk. Oficiálnym jazykom na
Marshallových ostrovoch je angličtina, kto-
rý používajú úradníci a podobne, bežní ľu-
dia však väčšinou po anglicky nehovoria.
Atol Enewetak je pánubohu za chrbtom, ľu-
dia si tu žijú svojím vlastným životom, vyu-
žívajúc americkú podporu za škody, ktoré
im napáchali počas atómových skúšok.
Niet tu nijaký obchod, turisti sem zablúdia
zriedka – navyše musia mať povolenie od
vlády. Obchodníci prichádzajú najčastejšie
z Číny, Južnej Kórey a Japonska.

Teda nijaká romantika...
Život je tu pravdu povediac dosť monotón-
ny, riadený Slnkom. Väčšina obyvateľov
nemá elektrinu, spať sa chodí po zotmení
a vstáva sa s východom slnka. Keďže Ene-
wetak leží len 10 stupňov od rovníka, sú-
mrak je tu krátky, východy a západy slnka
po celý rok dosť blízke k číslu 12. Domce sú
jednoduché, postavené z ručne vyrobe-
ných betónových tvárnic alebo z palmové-
ho dreva. Na atole niet nijakej rieky či poto-
ka. Vodu tu poskytuje len dážď – zachytáva
sa do veľkých nádob, ktoré sme videli pri
každom dome. Atol je len asi 4 kilometre
dlhý, v priemere 150 metrov široký. Od čias
japonskej okupácie v druhej svetovej vojne
je tu asi 2 km dlhé letisko. Lode, ktoré pri-
vážajú tovar z Majura, sem prichádzajú asi
raz za mesiac. Okrem kokosových orechov
a chlebovníka sa asi všetko musí doviesť.
Rastú tu predovšetkým palmy alebo im po-
dobné stromy, chlebovník či stromy podob-
né našim boroviciam alebo červeným
smrekom.

Chlapi lovia ryby, zbierajú lastúry či uli-
ty alebo upratujú verejné priestranstvo. Že-
ny rodia deti, perú a varia. Rodiny sú spra-
vidla desať- až dvanásťčlenné. V nedeľu sa
chodí do kostolov – sú tu tri a patria kato-
líckym cirkvám. Organický odpad sa zahra-
báva do jám, ostatný odpad, žiaľ, putuje do
mora. Nájdete tu nielen fľaše z umelej
hmoty, ale aj obrovskú hrdzavejúcu cister-
nu či buldozer.

Strava je dosť monotónna – ryby a ryža.
Varí sa v hrncoch na zemi alebo na stole
(pec som tu nevidel). Videl som piecť nád-
herný chlieb z kokosovej múky – koláče
som aj chutnal. Ako palivo sa používajú lis-
ty z paliem či škrupiny z kokosových ore-

chov, ale aj drevo z paliem. Za posledný rok
tu mali málo zrážok, takže palmy začali
schnúť.

Na Enewetak prichádzajú aj zahraniční
experti ako učitelia angličtiny, prednášate-
lia zdravotníckej osvety, stavitelia školy
a pod. Elektrina pochádza z agregátov, kto-
ré „živia“ aj mrazničky – má ju vraj každá
rodina. A šoféruje tu dosť veľa žien, čo súvi-
sí zrejme s tým, že na Marshallových ostro-
voch sa zachoval matriarchát. Mimocho-
dom, na atol je zakázané dovážať alkoho-
lické nápoje.

Poznám vás ako vášnivého fotografa.
Poskytol vám atol Enewetak vďačné
fotografické objekty?
Doniesol som si dosť materiálu, prevažne
sú to ľudia, lebo inak tam nebolo čo foto-
grafovať. Azda okrem východov a západov
slnka či lagúny. O Marshallových ostrovoch
sa síce hovorí, že tu je najkrajší podmorský
svet a v okolí takmer troch desiatok atolov
sú ideálne miesta na potápanie, lenže čo
z toho, keď ja sa bojím strčiť hlavu pod vo-
du...

Ako vás poznáme, už dnes myslíte na
ďalšie výpravy za zatmeniami...
Ďalšie úplné zatmenie Slnka nastane 10. jú-
la 2010 a pás totality bude opäť prechádzať
Tichým oceánom. Prejde Veľkonočnými
ostrovmi cez Tahiti a pri západe Slnka sa
skončí v južnom Chile. Dr. Habbalová už vy-
tipovala jeden atol na Tahiti (Francúzska
Polynézia) a naša európska skupina prisľú-
bila svoju účasť. Hádam budeme zdraví
a nájdu sa aj finančné prostriedky, aby sme
tam mohli pokračovať v pozorovaniach aj
v čase, keď svet kvári hospodárska kríza.

Pripravil: E. Borčin | Foto: Vojtech Rušin

HRDZAVEJÚCA CISTERNA NA BREHU OCEÁNU. CINTORÍNSKE ZÁTIŠIE NA ATOLE.
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Slovenská spoločnosť pre biochémiu a moleku-
lárnu biológiu pri SAV v spolupráci s Ústavom
molekulárnej fyziológie a genetiky SAV a Ústa-
vom biochémie, výživy a ochrany zdravia FCHPT
STU usporiadali v dňoch 2. – 4. septembra 2009
v prekrásnom prostredí v Rajeckej Lesnej už 5.
ročník sympózia Drobnicov memoriál.

Prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc., bol jeden
z najvýznamnejších slovenských biochemikov,
ktorý na Slovensku založil, rozvinul a vybudoval
vedeckú školu týkajúcu sa problematiky mecha-
nizmu účinku prírodných a syntetických látok
a vzťahov medzi ich štruktúrou a účinkom s dô-
razom na farmaceuticko-medicínske, poľnohos-
podársko-potravinárske aspekty použitia v pra-
xi. Prof. Drobnica bol výnimočný aj ako pedagóg.
Vďaka svojej charizmatickej osobnosti vedel zau-
jať každého poslucháča. Nikdy neľutoval čas
strávený so študentmi a ašpirantmi. Majstrovsky
vedel zapáliť a usmerniť v človeku záujem o ve-
du. Vedel povzbudiť, poradiť, pomôcť... Absol-
venti sa k nemu vracali ešte dlho po skončení

V duchu náročnej vedeckej práce a v priateľskej atmosfére

D r o b n i c o v  m e m o r i á l  2 0 0 9

Prognostici hodnotil i  dvadsať rokov svojej aktivit y

D y n a m i c k é  z m e n y  v ý s k u m u
Prognostický ústav SAV s finančnou podporou
projektov 6. RP, RUBICODE, GOVERNAT, EURO-
COOP a VEGA 2/0213/09 zorganizoval 24. sep-
tembra v Malom kongresovom centre VEDA
v Bratislave medzinárodnú vedeckú konferenciu
Horizonty rozvoja slovenskej spoločnosti – 20 ro-
kov Prognostického ústavu SAV. Zúčastnili sa na
nej podpredsedovia SAV Eva Majková, prof. Da-
niela Ježová a Ľubomír Falťan i ďalší hostia.

V hodnotení činnosti riaditeľka PÚ SAV Edita
Nemcová pripomenula, že Prognostický ústav
SAV od svojho založenia v roku 1989 prešiel, naj-
mä počas posledných desiatich rokov svojej exis-
tencie, dynamickými zmenami. Ťažisko vý-
skumu sa posunulo od krátkodobých prognóz k
dlhodobým stratégiám a scenárom vývoja, aby
ústav súčasne s napĺňaním svojho poslania v ob-
lasti základného výskumu pružne reagoval na
náročné požiadavky praxe, predovšetkým decíz-
nej sféry. Ústav sa v súčasnosti koncentruje na
interdisciplinárny základný a aplikovaný vý-
skum v týchto oblastiach: 
a) teoretické, metodologické a koncepčné prob-

lémy prognózovania vývoja slovenskej spo-
ločnosti v národnom i svetovom kontexte; 

b) spoločenská dimenzia globálnych environ-
mentálnych zmien; 

c) koevolúcia inštitucionálnej a technologickej
zmeny. 
Hlavným zámerom konferencie bolo prezen-

tovať aktivity a výsledky práce Prognostického
ústavu SAV v uvedených tematických oblastiach.

Eva Majková v príhovore o. i. povedala:
„Prognostický ústav za dvadsať rokov prekonal
úspešný vývoj, etabloval sa v domácom i zahra-
ničnom prostredí a je aktívny aj v doktorand-
skom štúdiu. V neposlednom rade je veľmi zná-
my aj mediálne a patrí medzi popredné ústavy
nielen III. oddelenia vied, ale aj celej SAV.“

V prvom bloku nazvanom Prognózovanie
a stratégia vývinu slovenskej spoločnosti vystúpil
Pavol Kárász z Prognostického ústavu SAV, ktorý
sa zaoberal vývojom ekonomického prognózo-
vania, išlo o Projekt ročnej makroekonomickej
prognózy 1990 – 2002. Základné determinanty
sociálno-ekonomického rozvoja SR v dlhodo-
bom horizonte objasnil prof. Pavol Vincúr z Eko-
nomickej univerzity v Bratislave.

Druhý blok s názvom Koevolúcia inštitucio-
nálnej a environmentálnej zmeny bol organizova-
ný virtuálnym vedeckým centrom pri PÚ SAV
CETIP (Centrum transdisciplinárnych štúdií in-
štitúcií, evolúcie a politík). S prednáškou vystú-
pila prof. Jiřina Jílková z Vysokej školy ekono-
mickej v Prahe pod názvom Ochrana ovzdušia
a zmena klímy: Znižovanie potrebných nákladov
cestou ich integrácie do byrokratického labyrin-
tu. Tatiana Kluvánková-Oravská, zástupkyňa ria-
diteľky PÚ SAV, sa zaoberala témou Od riadenia

k rozhodovaniu: Inštitucionálne inovácie v poli-
tike životného prostredia rozšírenej EÚ. Vedúci
vedecký pracovník a predseda vedeckej rady PÚ
SAV Vladimír Baláž hovoril o perspektívach roz-
voja poznatkovej ekonomiky v SR.

Záverečný blok konferencie venovali jej orga-
nizátori téme Horizonty rozvoja slovenskej spoloč-
nosti, výzvy a riziká, ku ktorej vystúpili prof. Jiři-
na Jílková aj podpredseda SAV Ľubomír Falťan.
Prorektor Slovenskej technickej univerzity v Bra-
tislave a vedúci Centra pre rozvoj sídelnej infra-
štruktúry znalostnej ekonomiky SPECTRA+
prof. Maroš Finka vo svojom vystúpení ocenil
spoluprácu s PÚ SAV a hovoril najmä o jej ďal-
šom prehlbovaní v rámci centra excelencie
SPECTRA+.

Konferencia reagovala aj na naliehavé témy
súčasnosti, predovšetkým globálnu krízu vníma-
nú nielen ako krízu ekonomiky, ale v širšom spo-
ločenskom kontexte ako krízu hodnôt. Nevyhla
sa ani diskusii o rastúcej kritike súčasnej ekono-
mickej vedy na medzinárodnej úrovni, ktorú od-
štartoval laureát Nobelovej ceny za ekonómiu
z roku 2008 Paul Krugman. Podľa Krugmana sa
ekonomické vedy dostali do izolácie od spolo-
čensko-historických súvislostí, a preto zlyhali
v prognózovaní krízy. 

Vedenie Prognostického ústavu SAV neza-
budlo ani na tých, ktorí sa podieľali na budovaní
ústavu, propagácii výsledkov vo svete a v šírení
jeho dobrého mena v priebehu dvadsiatich ro-
kov a odovzdali im ďakovné listy PÚ SAV. Na zá-
ver sa nová generácia prognostikov-doktoran-
dov a vedeckých pracovníkov predstavila pos-
termi a projektmi, ktoré vznikli na pôde Prog-
nostického ústavu SAV. Príspevky, ktoré odzneli
na konferencii, ako aj závery diskusie sa stanú
súčasťou pripravovanej knižnej publikácie.

Ferdinand Tisovič | Foto autor

štúdia. Dodnes naňho spomínajú ako na neza-
budnuteľný vzor pracovitosti a ľudskosti.

Drobnicov memoriál je organizovaný ako sú-
ťaž mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu
vedeckú prácu v odboroch biochémia a moleku-
lárna biológia. Prvý ročník sa uskutočnil v roku
2001 Smoleniciach, ďalšie v dvojročných inter-
valoch hostili hotel Senec, hoteli Fran na Mako-
ve a Kočovce. Na tohtoročnom, jubilejnom, sa
zúčastnilo takmer 45 mladých vedeckých pra-
covníkov. Počas troch rokovacích dní sa pracova-
lo v piatich sekciách. V sekcii I. – Xenobiotika
a vzťahy medzi štruktúrou a účinkom látok – od-
zneli 3 súťažné prednášky, v sekcii II. – Bioché-
mia a biofyzika biologických membrán – 4 pred-
nášky, najviac zastúpená bola sekcia III. – Mole-
kulárna, celulárna biológia a mikrobiológia,
v ktorej odznelo 19 súťažných príspevkov,
a v sekcii IV. – Enzymológia a proteomika – od-
zneli 3 súťažné prednášky. V posterovej sekcii sa
prezentovali 4 príspevky.

Komisia pre hodnotenie súťaže mladých ve-

deckých pracovníkov pracovala v zložení: RNDr.
Ján Sedlák, DrSc. (predseda komisie), doc. Ing.
Albert Breier, DrSc., RNDr. Ivan Hapala, CSc.,
doc. Ing. Michal Rosenberg, CSc., Ing. Zdena Su-
lová, CSc., doc. Ing. Ernest Šturdík, CSc. a prof.
RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc. Cenu Ľudovíta
Drobnicu za rok 2009 získala Mgr. Mária Šimoč-
ková, PhD., z Ústavu biochémie a genetiky živočí-
chov SAV za prácu Štúdium funkcie fosfatidylglyce-
rol špecifickej fosfolipáty C v kvasinke Saccharomy-
ces cerevisiae. Na druhej „priečke“ sa umiestnila
RNDr. Martina Takáčová z Virologického ústavu
SAV s prácou Vplyv dioxínom-spúšťanej signálnej
dráhy na reguláciu expresie karbonickej anhydrázy
IX., tretie miesto porota prisúdila Ing Lucii Paulo-
vičovej z Chemického ústavu SAV za prácu Imuno-
génnosť semisyntetických oligosacharid-BSA konju-
gátov ako potenciálnych kandidátov antikandido-
vej vakcíny. Biotechnologickú cenu získala Ing.
Zuzana Petruláková z Ústavu biochémie, výživy
a ochrany zdravia FCHPT STU za pracu Laktobaci-
li ako štartovacie kultúry pre pekárstvo.

HOSTIA KONFERENCIE DISKUTUJÚ S VEDENÍM
PROGNOSTICKÉHO ÚSTAVU SAV – (ZĽAVA) RIADI-
TEĽKA PÚ SAV EDITA NEMCOVÁ, PODPREDSEDA
SAV ĽUBOMÍR FALŤAN, PODPREDSEDNÍČKA SAV
EVA MAJKOVÁ, ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY PÚ SAV
TATIANA KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ.
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V Bratislave rokovali odborníci v oblasti biohydrológie

U ž i t o č n é  f ó r U m  n a  v ý m e n u  i n f o r m á c i í
V dňoch 21. – 24. septembra 2009 sa v Bratislave konala 2. medziná-
rodná konferencia o vplyve biologických faktorov na hydrologické
procesy v pôde – BIOHYDROLOGY 2009 na tému Vplyv zmeny klímy
na biologické a pôdnohydrologické interakcie. Zúčastnilo sa na nej viac
ako 130 vedcov z 33 štátov zo všetkých kontinentov. Predsedami kon-
ferencie boli Dr. Paul D. Hallett (Scottish Crop Research Institute, In-
vergowrie, Dundee, Veľká Británia) a prof. Coen J. Ritsema (ALTER-
RA, Wageningen, Holandsko), ktorí patria medzi najvýznamnejších
odborníkov v oblasti biohydrológie. Programový výbor, ktorého pred-
sedom bol Dr. Ľubomír Lichner z Ústavu hydrológie SAV v Bratislave,
sa skladal z popredných vedcov pracujúcich v tejto oblasti (prof. Arte-
mi Cerda, prof. Stefan H. Doerr, Dr. Paul D. Hallett, Dr. Axel Kleidon,
Dr. Viliam Novák, Dr. Kálmán Rajkai, prof. Gabriele E. Schaumanno-
vá, Dr. Miloslav Šír, Dr. Miroslav Tesař). Organizačný výbor, ktorého
predsedníčkou bola Dr. Vlasta Štekauerová z Ústavu hydrológie SAV
v Bratislave, tvorili pracovníci Ústavu hydrológie SAV a Stavebnej fa-
kulty STU v Bratislave. Už pred otvorením konferencie vyšlo tematic-
ké číslo časopisu Biologia (64, 2009, 3, 415 – 647) so 47 príspevkami
(pozri web-stránku konferencie: http://www.ih.savba.sk /biohydro-
logy2009/).

Príspevky, ktoré odzneli na konferencii, zahrňujú široký rozsah
procesov, ktoré riadia pôdnobiologické a hydrologické interakcie od
mikro- po regionálnu mierku. Boli prezentované v plenárnej sekcii,
piatich tematických sekciách a dvoch podsekciách. Plenárnu sekciu
zorganizovali predsedovia konferencie a svoje práce v nej ako pozvaní
prednášatelia predniesli najvýznamnejší vedci zaoberajúci sa proble-
matikou biohydrológie.

V 1. sekcii Meranie a modelovanie hydrologických procesov ovplyvne-
ných biológiou v rôznych mierkach, ktorej organizátormi boli Dr. P. D.
Hallett a Dr. V. Novák (ÚH SAV Bratislava), sa predstavili výsledky zá-
kladného výskumu v oblasti biologicko-hydrologických interakcií
v pôde, ako aj nové metódy merania a modelovania, ktoré slúžia pri

DR. VLASTA ŠTEKAUEROVÁ (VPRAVO), DR. PAUL D. HALLETT A DR. ĽUBOMÍR
LICHNER PRI SLÁVNOSTNOM OTVORENÍ MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE
BIOHYDROLOGY 2009. Foto: Ivan Mészároš

riešení týchto komplexných problémov. Príspevky prezentovali masív-
ny vplyv biologických faktorov na hydrologické procesy v rôznych
mierkach – od výlučkov baktérií, meniacich voľnú povrchovú energiu
(a tým aj zmáčavosť) pôdnych častíc, po lesy ovplyvňujúce vodnú bi-
lanciu vo veľkých mierkach. V podsekcii 1.1 „Modelovanie hydrologic-
kých procesov ovplyvnených biológiou v rôznych mierkach”, ktorej orga-
nizátorom bol prof. J. Šimůnek (Kalifornská univerzita, Riverside,
USA), sa objavili príspevky zamerané hlavne na použitie modelu HYD-
RUS v rôznych oblastiach.

Druhá sekcia Interakcie biológie a pôdnej hydrológie s klímou, ktorej
organizátormi boli Dr. A. Kleidon (Biochemický ústav Maxa Plancka,
Jena, Nemecko) a Dr. M. Šír (Ústav pre hydrodynamiku AV ČR, Pra-
ha), sa zaoberala vplyvom pôdnobiologických procesov a terestriálnej
vegetácie na environmentálne podmienky, ako aj toky energie, vody
a uhlíka na krajinnom povrchu, ktoré môžu cez pozitívne a negatívne
spätnoväzbové sľučky ovplyvniť anticipované klimatické zmeny.

Cieľom 3. sekcie Interakcia medzi poľnohospodárstvom a pôdnou
hydrológiou, ktorej organizátormi boli prof. G. E. Schaumannová
(Univerzita Koblenz-Landau, Nemecko) a Dr. K. Rajkai (Výskumný ús-
tav pedológie a agrochémie Maďarskej akadémie vied, Budapešť), bo-
lo zistenie interakcií a mechanizmov spájajúcich bežné poľnohospo-
dárske techniky, ako napr. orba, hnojenie a závlahy, a zmeny pôdno-
chemických, fyzikálnochemických a fyzikálnych vlastností, vedúcich k
zmenám v hydrológii pôdy.

Štvrtá sekcia Vplyv biológie na pôdnohydrologické procesy v prírod-
ných systémoch, ktorej organizátormi boli prof. A. Cerda (Univerzita
vo Valencii, Španielsko) a Dr. M. Tesař (Ústav pre hydrodynamiku AV
ČR, Praha), sa zaoberala vplyvom biologickej aktivity na pôdnohydro-
logické procesy ako infiltrácia, redistribúcia vody, povrchový a pod-
podvrchový odtok, evapotranspirácia a dopĺňanie podzemnej vody od
mierky pórov až po mierku povodí.

Príspevky prednesené v 5. sekcii Vplyv zmien biologických a hydro-
logických faktorov na udržateľnosť vlastností pôdy, ktorej organizátor-
mi boli prof. S. H. Doerr (University of Wales Swansea, Veľká Britá-
nia) a Dr. Ľ. Lichner, prezentovali možnosti manažmentu krajiny redu-
kovať nežiaduce dôsledky biohydrologických procesov, ako napr. hyd-
rofóbnosť, preferované prúdenie, rýchle vylúhovanie agrochemikálií
a malá retencia vody. Predstavili sa aj pozitívne efekty, ako napr. stabi-
lizácia a agregácia pôdy, rekultivácia pôdy a meliorácia degradova-
ných pôd. V podsekcii 5.1, ktorej organizátorom bol Dr. Stanley J.
Kostka (riaditeľ pre technológiu a inovácie firmy Aquatrols Corpora-
tion of America, Paulsboro, USA), boli príspevky zamerané hlavne na
použitie povrchovo aktívnych činidiel (surfactants) na zmenšenie
hydrofóbnosti pôdy a zníženie jej nepriaznivého vplyvu na pôdnohyd-
rologické procesy, klíčenie a rast plodín, ako aj kvalitu športových
trávnikov.

Na záver môžeme skonštatovať, že konferencia BIOHYDROLOGY
2009 bola užitočným a podnetným fórom na výmenu informácií,
a tým aj stimulátorom pokroku v tomto interdisciplinárnom smere vý-
skumu. Na záver konferencie prof. Schaumannová pozvala všetkých
prítomných na 3. medzinárodnú konferenciu BIOHYDROLOGY 2012,
ktorá bude v septembri 2012 v Landau a ktorej hlavným organizáto-
rom bude Univerzita Koblenz-Landau.

Ľ. L.

Komisia ďalej zverejnila a ocenila hodnotný-
mi knihami ďalších šesť autorov: Ing. Peter Ditte
(Virologický ústav SAV), Mgr. Lenka Gibalová
(Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV),
Ing. Petra Olejníková (Ústav biochémie, výživy
a ochrany zdravia FCHPT STU), Mgr. Mário Še-
reš (Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky
SAV), Mgr. Veronika Tóthová (Virologický ústav
SAV) a RNDr. Jana Viskupičová (Ústav bioché-
mie, výživy a ochrany zdravia FCHPT STU). Ko-
misia ešte udelila Čestné uznanie za najlepší
poster Mgr. Zuzane Neščákovej (Ústav bioché-
mie, výživy a ochrany zdravia FCHPT STU). Úro-
veň všetkých prednášok bola veľmi vysoká, ko-
misia mala veľmi ťažké rozhodovanie.

Celé podujatie sa nieslo v duchu prof.
Ľ. Drobnicu – charakterizovali ho náročná a pre-
cízna vedecká práca a zároveň priateľská a spo-
ločenská atmosféra.

Albert Breier

POROTA PRACOVALA V ZLOŽENÍ (ZĽAVA): ERNEST
ŠTURDÍK (FCHPT STU), ALBERT BREIER (ÚMFG

SAV), MICHAL ROSENBERG (FCHPT STU), ZDENA
SULOVÁ (ÚMFG SAV), PREDSEDA POROTY JÁN
SEDLÁK (ÚEO SAV), IVAN HAPALA (ÚBGŽ SAV)

A ĽUDOVÍT VAREČKA FCHPT SAV).
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V Tatrách o klimatických zmenách

S p o l o č n o s ť  a b i o k l í m a
Geofyzikálny ústav SAV a Slovenská bioklimatologická spoločnosť
usporiadali v dňoch 5. – 8. októbra 2009 konferenciu s názvom
Rozvoj spoločnosti a bioklíma. Na jej organizácii sa podieľali aj Čes-
ká bioklimatologická spoločnosť, Výskumná stanica ŠL TANAP, TU
Zvolen, SHMÚ, SPÚ Nitra, FMFI UK Bratislava a ÚH SAV. V Kon-
gresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej sa stretli vedeckí
pracovníci z deviatich európskych krajín, ktorí prezentovali 114
príspevkov formou plenárnych prednášok, prednášok v sekciách
a posterov.

Tematicky boli príspevky rozdelené do štyroch sekcií. V prvej –
s názvom Regionálne aspekty klímy – boli nosnými témami prob-
lémy kvantifikácie klimatickej zmeny, prognózy regionálneho vý-
voja klímy, hodnotenie lokálneho sucha, výskyt extrémnych zrá-
žok, ale aj dopad globálneho otepľovania na snehovú pokrývku
a následne na rozvoj lyžiarskych stredísk. Diskutovalo sa o ekono-
mickej návratnosti investovania do budovania lyžiarskych stredísk
v niektorých oblastiach, ako aj o možnostiach zmeny orientácie
niektorých súčasných lyžiarskych stredísk na poskytovanie iných
turisticky zaujímavých aktivít.

V druhej sekcii, venovanej vplyvu zmien klímy na les a lesné
hospodárstvo, sa prezentovali príspevky o adaptácii lesných dre-
vín na zmeny klímy aj o vyhodnotení odolnosti súčasných lesných
porastov voči extrémnym javom počasia. Veľká skupina príspev-
kov sa venovala fenológii vybraných druhov rastlín a drevín. Oso-
bitná pozornosť sa venovala výsledkom komplexného výskumu
v tatranských lesných ekosystémoch poškodených silným vetrom
v novembri 2004. V rámci exkurzie mali účastníci možnosť pozrieť
si vybrané výskumné plochy manažované rôznym spôsobom.

V sekcii poľnohospodárskej bioklimatológie dominovali témy
prispôsobenia poľnohospodárskych plodín budúcim klimatickým
podmienkam a možnosti použitia nových pestovateľských prístu-

P o c t a  f y t o p a t o l ó g o v i  a m y k o l ó g o v i
Pod záštitou Technickej univerzity vo Zvolene (Katedra ochrany
lesa a poľovníctva Lesníckej fakulty TU, Katedra mechanickej tech-
nológie dreva Drevárskej fakulty TU), Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici (Katedra biológie Fakulty prírodných vied
UMB) a Mendelovej zemědelske a lesnícke univerzity v Brne sa
3. a 4. septembra 2009 konalo 6. medzinárodné sympózium Dre-
voznehodnocujúce huby 2009.

Sympózium bolo zamerané na biológiu a ekológiu drevozne-
hodnocujúcich húb, biochemizmus rozkladu dreva a štrukturálne
charakteristiky dreva napadnutého hubami, na huby v lesných
ekosystémoch, prirodzenú odolnosť stromov a dreva proti hubám,
na rozklad mŕtveho dreva hubami v lese, na skladoch guľatiny, po-
lotovaroch a výrobkoch z dreva.

Odborné referáty upriamili pozornosť aj na klimatické a sub-
strátové podmienky pre aktivitu húb, na chemickú a biologickú

Slovenská historická spoločnosť pri SAV udelila po prvýkrát svoje výročné ceny, ktoré získala v kate-
górii populárno-vedeckej práce Katarína Hradská z Historického ústavu SAV za knihu Židovská Brati-
slava a za vedeckú prácu kolektív autoriek zo Slovenskej národnej knižnice v Martine v zložení
Mgr. Eva Augustínová, PhDr. Agáta Klimentová a Mgr. Janka Ondroušková za 6-zväzkové biblio-
grafické dielo Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 18. storočia.

Prezident Českej republiky Václav Klaus vymenoval na návrh Vedeckej rady Univerzity Palackého
v Olomouci za profesora Jozefa Šamaja z Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre. 

pov. V časti príspevkov prevládala tematika pôdnej erózie a hod-
notenia emisií z poľnohospodárskej činnosti.

Vo štvrtej sekcii bola nosnou problematika mestskej klímy a jej
špecifík. V poslednom období je jedným z hlavných problémov vý-
skyt extrémnych vĺn tepla, ktoré sa v mestách prejavujú mimoriad-
ne nepriaznivo na zdraví obyvateľstva. Aj problematika znečiste-
nia vzduchu je stále aktuálna; v mestských aglomeráciách sa na-
ďalej vyskytujú smogové situácie. S veľkým záujmom sa stretli prí-
spevky týkajúce sa využitia horskej klímy na liečbu niektorých
zdravotných problémov.

Súčasťou konferencie bola aj súťaž mladých vedeckých pracov-
níkov s cieľom motivovať ich k ďalšej práci. Na základe hodnotenia
boli vybrané a ocenené tri najlepšie príspevky bez určenia pora-
dia. Ľudmila Plieštiková z TU Zvolen sa v ocenenom príspevku za-
oberala problematikou výskytu ortuti v Kremnických vrchoch.
Lenka Bartošová z Mendelovej Univerzity Brno riešila problemati-
ku zmien správania sa vybraných druhov vtákov v dôsledku zmien
klimatických podmienok. Andreas Hoy z TU Bergakademie Frei-
berg sa zaoberal adaptačnými opatreniami v lyžiarskych turistic-
kých centrách s nepriaznivou prognózou vývoja snehu. Ocenenie
za najlepšiu prezentáciu dostala Alexandra Shandra z Ukrajinské-
ho hydrometeorologického ústavu v Kyjeve. Ocenený bol aj naj-
mladší účastník konferencie, Jakub Dovčík z Gymnázia v Spišskej
Novej Vsi.

Zámerom konferencie bolo poukázať na podmienky trvalo udr-
žateľného rozvoja spoločnosti z hľadiska meniacej sa klímy. Vý-
sledky prezentované na konferencii môžu byť prospešné pri prijí-
maní zodpovedných rozhodnutí príslušných štátnych riadiacich
inštitúcií.

S. Bičárová, A. Pribullová | Geofyzikálny ústav SAV 

ochranu drevín, guľatiny, reziva a výrobkov z dreva pred hubami.
Odborníci sa vo svojich vystúpeniach venovali aj metódam identi-
fikácie hniloby dreva, taxonómii drevoznehodnocujúcich húb,
akumulácii cudzorodých látok drevokaznými hubami a ich využi-
tiu v biotechnológiách.

Odborná verejnosť týmto vedeckým podujatím vzdala úctu
a uznanie vedúcemu vedeckému pracovníkovi Ústavu krajinnej
ekológie SAV v Bratislave Ing. Antonovi Janitorovi, PhD., za jeho
významný vedecký prínos v oblasti rozvoja fytopatologickej a my-
kologickej vedy doma na Slovensku i v zahraničí. Na druhý deň po
ukončení sympózia sa uskutočnila exkurzia dendrologického, my-
kologického a fytopatologického zamerania v Arboréte Borová ho-
ra vo Zvolene. Sympózium po každej stránke splnilo svoje poslanie.

Pavol Hlaváč | TU Zvolen

J E D N O U  
V E T O U
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O d i š i e l  p r o f .  M i l o š
T o m č í k

Z a  d o c .  J a n o m  I š o m

V septembri na pôde Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave prednášali Dr. Roman Halfmann z Univerzity Johannesa Guttenber-
ga v Mainzi (Problém Kafka – Keď autori čítajú Kafku) a wroclawská nederlandistka a literárna historička Dr. Barbara Kalla
(problematika najsúčasnejšieho výskumu romantizmu v holandskej literatúre).

V dňoch 10.–11. septembra t.r. bolo v Kongresovom centre VEDY vydavateľstva SAV, v Bratislave medzinárodné interdisciplinárne
sympózium Hudobné divadlo v priestore a čase. K dejinám divadelnej praxe v strednej Európe v 19. a 20. storočí.

> >Dňa 15. októbra 2009 vo veku 87 rokov po ťažkej chorobe
navždy odišiel literárny vedec, slovakista, bohemista a ro-
manista, prof. PhDr. Miloš Tomčík, DrSc. Jeho meno je spä-
té s vyše polstoročím výskumu dejín slovenskej, českej
i francúzskej literatúry, s výskumom poézie, ale aj s dlhoroč-
ným dialógom medzi slovenskou a českou kultúrou. 

Profesor Miloš Tomčík sa narodil 19. septembra 1922
v Ploštíne, v rokoch 1942 – 1947 vyštudoval slovenčinu a ne-
mčinu na univerzite v Bratislave, kde začas pôsobil aj ako
pedagóg. Roku 1963 odišiel na Karlovu univerzitu do Prahy,
kde prednášal dejiny slovenskej literatúry. V rokoch 1976 –
1979 pracoval ako lektor českej a slovenskej literatúry v Bor-
deaux, po návrate z Francúzska pôsobil až do dôchodku ako
vedecký pracovník v Literárnovednom ústave SAV.

Už počas vysokoškolských štúdií redigoval časopis Slovo
mladých a publikoval literárnokritické články v Národných
novinách a Novom rode. V roku 1949 mu vyšla prvá vedec-
ká knižná publikácia s názvom Slovenská nadrealistická poé-
zia, venovaná problémom slovenskej literárnej avantgardy.
Roku 1961 nasledovala kniha štúdií Na prelome epoch, ktorá
priniesla pohľady na širší kontext domácej medzivojnovej li-
teratúry. Po rehabilitácii slovenskej avantgardy sa profesor
Tomčík v šesťdesiatych rokoch opakovane výskumne vracal
k tejto téme, no rozpracoval aj problematiku vývinu sloven-
skej poézie od 19. storočia po avantgardu (Básnické retro-
spektívy, 1974). Jeho nasledujúce knihy Literárne dvojobra-
zy (1976) a Epické súradnice (1980) obohatili pohľad na do-
mácu literatúru o súvis s českým literárnym kontextom. Ro-
ku 1983 uverejnil syntetickú literárnohistorickú prácu Poé-
zia na križovatkách času a o päť rokov neskôr výber svojich
statí a článkov pod názvom Tvorba a kritika. Pôsobil aj ako
hlavný redaktor štvorzväzkovej antológie Slovenská literár-
na kritika (1977-84) a roku 1985 sa autorsky zúčastnil na
piatom zväzku Dejín slovenskej literatúry, no v deväťdesia-
tych rokoch stál aj pri zrode kolektívneho diela Dejiny fran-
cúzskej literatúry (K. Bednárová, Š. Povchanič, S. Šimková).

Tým, ktorí poznali profesora Tomčíka osobne, navždy
zostane v pamäti obraz veľkej osobnosti, charakterného
a zároveň tichého a pracovitého človeka. Napriek nepriazni
doby vždy presadzoval tie najvyššie hodnoty, ku ktorým
patrí udržiavanie kultúrnosti poctivou vedeckou prácou
i dialógom medzi kultúrami a národmi. On, ktorý v srdci
nosil ako veľký vzor odkaz romanistu Jozefa Felixa, pôsobil
na Slovensku i v Čechách bezmála na dve generácie literár-
nych vedcov a dnes pripomína v slovenskej i českej vedeckej
obci potrebu spojenia výskumu s poslaním ľudskosti.

Česť jeho pamiatke!

A. B.

V nedeľu 27. septembra zomrel vo veku 80 rokov významný
slovenský ekonóm, dlhoročný pracovník Ekonomického ús-
tavu SAV doc. Ing. Jan Iša, DrSc. Narodil sa 24. mája 1929
v moravskej obci Babice u Rosíc. Po absolvovaní vysokoškol-
ského štúdia v Prahe začal v roku 1952 pôsobiť ako vysoko-
školský učiteľ na Slovenskej vysokej škole technickej v Brati-
slave. Od tohto roku sa jeho životné osudy – nielen pracov-
né, ale aj rodinné – pevne a natrvalo spojili so slovenským
prostredím.

Pracovné aktivity doc. Išu sa od začiatku jeho profesijnej
kariéry pohybovali v dvoch vzájomne sa prelínajúcich sfé-
rach – v pedagogickej a vo vedeckovýskumnej. Pedagogicky
pôsobil na rôznych fakultách SVŠT a od začiatku 60. rokov
až do svojho ochodu externe na Ekonomickej univerzite
v Bratislave. Bol nielen vynikajúcim prednášateľom, ale
spolu s ďalšími autormi napísal aj desiatky vysokoškolských
učebníc. Pod jeho vedením v roku 1992 napríklad vyšla na
Slovensku prvá moderná vysokoškolská učebnica o trhovej
ekonomike. 

Vedeckovýskumné aktivity doc. Išu sa naplno rozvinuli
v Ekonomickom ústave SAV, kde pôsobil od roku 1971 (s
prerušením medzi rokmi 1991 – 1994). Jeho vedeckovýs-
kumné a publikačné aktivity sa zamerali na štyri úzko súvi-
siace oblasti: 1. vývoj modernej ekonomickej teórie, 2. hos-
podárska politika v trhových ekonomikách a ich cyklický vý-
voj, 3. európska ekonomická integrácia, 4. problémy trans-
formácie slovenskej ekonomiky a jej ďalší rozvoj. Výsledky
jeho tvorivej činnosti sú obsiahnuté v 15 domácich a medzi-
národných monografiách, vo viac ako 80 pôvodných vedec-
kých statiach, vo vystúpeniach na domácich a medzinárod-
ných vedeckých konferenciách a v celom rade výskumných
projektov. Do poslednej chvíle sa aktívne podieľal na riešení
najvýznamnejších vedeckých projektov svojho ústavu.
V rámci vedecko-organizačných aktivít hlavný dôraz kládol
na tie aktivity, ktoré priamo súviseli s kvalitou výskumného
procesu (vedenie výskumných kolektívov a doktorandov,
práca v redakčnej rade Ekonomického časopisu a pod.). Pô-
sobil aj v rôznych orgánoch koordinácie a riadenia základ-
ného výskumu a pedagogického procesu. 

Jan Iša patril medzi najvýznamnejších predstaviteľov
ekonomickej vedy na Slovensku. Bol uznávanou vedeckou
autoritou v oblasti ekonomickej teórie. V mene priateľov,
kolegov a spolupracovníkov Ekonomického ústavu SAV, ako
aj predstaviteľov slovenskej ekonomickej obce vyjadrujeme
úprimnú ľútosť nad jeho úmrtím.

Česť jeho pamiatke!

Ekonomický ústav SAV



Do pozornosti literárnym autorom

Blíži sa záver roka a redakcia SPRÁV SAV by rada tohtoročné po-
sledné – sviatočné – číslo nášho interného mesačníka obohatilo
o prílohu, v ktorej by chcela predstaviť pracovníkov SAV aj trochu
inak – ako vedcov, v ktorých okrem výskumnícko-objaviteľského
talentu drieme aj talent literárny či inak umelecký, najmä výtvar-
nícky a fotografický. Okrem niekoľkých už známych autorov, pub-
likujúcich svoju umeleckú tvorbu sporadicky či sústavnejšie, je iste
veľa ďalších akademických pracovníkov, ktorí dávnejšie pokúšali
alebo ešte stále „pokúšajú“ Múzu, ale zatiaľ uschovávajú svoje tvo-
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Predsedníctvo SAV

vzalo s potešením na vedomie ocenenie
SAV na výstave Slovmedica – Non Handi-
cap 2009, kde bola Ústavu polymérov SAV
udelená cena Zlatá Incheba 2009 za elek-
tricky vodivé lepidlo ELECTROPOL;

prerokovalo:
návrh rozpočtu SAV r. 2010 – 2012 a ná-
vrh limitov príjmov a výdavkov rozpoč-
tovej kapitoly SAV na roky 2010 – 2012,
informáciu o rokovaniach v nadväznosti
na mapovanie problémov pri čerpaní ŠF
organizáciami SAV,
návrhy riešenia areálu SAV na Dobrej
Vode,
prípravu stretnutia delegácií SAV
a AV ČR v dňoch 19. – 20. 11. 2009 vrá-
tane zloženia delegácií, programu a or-
ganizačného zabezpečenia, 
informáciu o stave novoprijatých dokto-
randov v SAV k 30. 9. 2009,
informáciu o stave rozpracovanosti sta-
vebných investičných akcií SAV;

schválilo:
osnovu Správy o činnosti organizácie
SAV za rok 2009,
osnovu a harmonogram prípravy Výroč-
nej správy o činnosti SAV za rok 2009,
Organizačný poriadok Úradu SAV,
Zriaďovaciu listinu Kongresového cen-
tra SAV, Smolenice,

Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Tech-
nicko-hospodárskej správy ústavov SAV,
atestačnú komisiu pre vedeckých zamest-
nancov Kabinetu divadla a filmu SAV,
atestačnú komisiu pre vedeckých za-
mestnancov Ústavu hudobnej vedy SAV,
zriadenie komisie ad hoc pre problema-
tiku vhodného ekonomického modelu
SAV,
vymenovanie členov Slovenského ná-
rodného komitétu pre geodéziu a geofy-
ziku,
edičný plán neperiodických publikácií
SAV na 2. polrok 2009 podľa návrhu
Edičnej rady SAV;

udelilo:
Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za zá-
sluhy v prírodných vedách RNDr. Igoro-
vi Túnyimu, CSc.
Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologic-
kých vedách prof. Dr. Mathiasovi Sprinz-
lovi, Dr. h. c.
Cenu SAV za budovanie infraštruktúry
pre vedu pracovníkom Národného cen-
tra NMR spektroskopie;

menovalo:
doc. Ing. Oľgu Križanovú, DrSc., do
funkcie riaditeľky Ústavu molekulárnej
fyziológie a genetiky SAV,
doc. MVDr. Štefana Faixa, CSc., do
funkcie riaditeľa Ústavu fyziológie hos-
podárskych zvierat SAV;

vzalo na vedomie:
správu zo zahraničnej cesty J. Slezáka
zo zasadnutia programového výboru té-
my 1: Health, 7. RP EÚ. Program zasad-
nutia bol orientovaný na súčasné aktivi-
ty a rozdelenie rozpočtu pre prvú až
štvrtú výzvu, správy pozorovateľov, vy-
hodnotenie a prípravu ďalších výziev.
Príprava na ďalšie výzvy pre roky 2011 –
2013 sa bude koncentrovať na priority.
Predpokladá sa menej tém. Príprava na-
sledujúcej výzvy sa sústredí na priority:
biotechnológie, translačný výskum, op-
timalizácia poskytovania zdravotnej sta-
rostlivosti,
informáciu o zasadnutí Steering Com-
mittee ALLEA na pôde SAV v Bratislave
v dňoch 27. – 29. septembra 2009. All
European Academies, združenie Európ-
skych akadémií a učených spoločností,
vzniklo začiatkom 90. rokov 20. st. SAV
pristúpila v polovici 90. rokov. Centrála
ALLEA bola postupne v Paríži, Budapeš-
ti, Mníchove, teraz je v Amsterdame.
Rokovanie bolo prvým na pôde SAV. Na
stretnutí sa prerokovali dokumenty zá-
sadného charakteru. Všetky dokumenty
sa dotvoria na strategickom mítingu
v novembri 2009 v Amsterdame (zo SAV
je pozvaný Š. Luby) a schvália sa na Val-
nom zhromaždení ALLEA v apríli 2010
v Štokholme, kde budú pozvaní predse-
dovia akadémií,
informáciu o realizácii projektu Noc vý-
skumníkov 2009 – Slovensko, ktorá sa
uskutočnila 25. 9. 2009.

Predseda SAV informoval o kontrolnom
dni k dokumentu Stratégia rozvoja sloven-
skej spoločnosti, ktorý bol 22. 9. 2009 za
účasti predsedu vlády SR R. Fica. P SAV
diskutovalo o mechanizme vypracovávania
Stratégie a zapájaní organizácií SAV do jej
tvorby.

E. Smolková informovala o zasadnutí
Rady vlády SR pre jednotnú prezentáciu
Slovenska v zahraničí a možnosti umiestniť
propagačné materiály na pripravovanej
stránke www.slovakia.sk.

Mária Rybecká
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ING. IGOR NOVÁK 
(V STREDE) Z ÚSTAVU
POLYMÉROV SAV SO
ZLATOU INCHEBOU
2009 ZA ELEKTRICKY
VODIVÉ LEPIDLO ELEC-
TROPOL V SPOLOČNOS-
TI PREDSEDNÍČKY HOD-
NOTIACEJ KOMISIE
PROF. ELENY KUKURO-
VEJ A NÁMESTNÍKA GE-
NERÁLNEHO RIADITEĽA
A.S. INCHEBA EXPO
ING. ARCH. JOZEFA 
KALISKÉHO. 
Foto: Vladimír Šmihula

rivé plody v bezpečí tajných priečinkov alebo ju „zverejňujú“ len
v úzkom kruhu svojich najbližších či priateľov. SPRÁVY SAV teda
otvárajú priestor na publikovanie pre všetkých potenciálnych au-
torov, ktorí sa pokúšajú o básne, mikropoviedky či väčšie prózy,
sentencie, aforizmy, epigramy či iné slovesné formy. Príspevky
očakávame do konca novembra, posielať ich možno buď poštou na
adresu redakcie (Štefánikova 49, 814 38 Bratislava), alebo na 
e-mailovú adresu: ebor@centrum.sk
Redakcia Správ SAV



N o c  v ý s k u m n í k a  2 0 0 9  v b r a t i s l a v s k o m
A v i o n e  (objektívom Vladimíra Šmihulu)

Doc. Dušan Galusek z Ústavu anorganickej chémie SAV pred
exponátom – priehľadným ľahkým pancierom, ktorý vyvinuli
v rámci projektu NATO. V pozadí Zoltán Lenčéš.

Stánok Ústavu zoológie SAV. V popredí klietky so sterilnými
muchami tse-tse.

V stánku Elektrotechnického ústavu SAV pútala pozornosť
levitujúca nanomyš v bežiacom magnetickom poli.

Záujemcov o súťažné podujatia bolo neúrekom – malých aj veľkých.

Vo vedeckej kaviarni besedovali manželské vedecké dvojice. Okrem
iných sa predstavili aj manželia Pastorekovci – predseda SAV prof.
Jaromír Pastorek a doc. Silvia Pastoreková z Virologického ústavu
SAV.

Vystupuje hudobná skupina NAIVNÝ JAZZ s vedeckým sekretárom
SAV doc. Fedorom Gömörym a riaditeľom Kabinetu výskumu
sociálnej a biologickej komunikácie SAV doc. Gabrielom Bianchim
(prví dvaja sprava).




