
1 2 . 2 0 0 9
4 5 .  r o č n í k

s p r á v y s a v
Slovenská akadémia vied



12 |2009 s p r á v y s a v
ii

s p r á v y s a v s p r á v y1 2 . 2 0 0 9

Pri príležitosti 50. výročie úmrtia akademika Jura Hronca, významného slovenského matematika
a vysokoškolského dejateľa, pripravil Matematický ústav SAV v spolupráci s ďalšími spoluorgani-
zátormi spomienkové stretnutie v Kongresovom centre VEDY v Bratislave. Na záver podujatia zá-
stupcovia Gočova venovali organizátorom portrét svojho rodáka Jura Hronca, ktorý prevzal prof.
Anatolij Dvurečenskij (vpravo, zľava starosta obce Milan Mlynár a akademikov prasynovec prof.
Ondrej Hronec). Foto: Vladimír Šmihula

V kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre bolo 25. novembra 2009 slávnostné zasadanie venované
70. výročiu vzniku Archeologického ústavu SAV, ktorý patrí k najstarším slovenským vedeckým
pracoviskám. Pri tejto príležitosti podpredsedníčka SAV Viera Rosová v sprievode Ľubomíra Fal-
ťana odovzdala do rúk Mateja Ruttkaya (vpravo) Pamätnú medailu SAV a v mene Predsedníctva
SAV poďakovala riaditeľovi ústavu aj jeho pracovníkom za doterajšiu prácu. Foto: Vladimír Šmihula

Dňa 23. novembra 2009 sa v Kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV,, v Bratislave stretli
zástupcovia vedeckých spoločností pri SAV na konferencii pod názvom Veda a vedecké spoloč-
nosti na Slovensku po roku 1989. Za predsedníckym stolom (zľava) člen výkonného výboru Ra-
dy vedeckých spoločností pri SAV sociológ prof. Ladislav Macháček, predseda Rady Ján Knopp,
podpredsedníčka SAV Eva Majková a Jozef Kľačka z Ústredného archívu SAV. Foto: Vladimír Šmihula
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níkov výstavy Energia a prostredie je život v SNM v Bratislave sa teší konvekč-
ná vrtuľa, ktorá dokazuje vyžarovanie tepla z organizmu. Foto: Vladimír
Šmihula | Na zadnej strane obálky: Orloj v Starej Bystrici. Foto: Ivan
Borčin
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Otvorene o vede, výskume a vzdelávaní v Slovenskej republike 

N a  p r o s p e c h  š t á t u  i o b č a n o v

pokračovanie na nasledujúcej strane >

Kancelária prezidenta Slovenskej republi-
ky a Slovenská akadémia vied pripravili 26.
novembra 2009 v Historickej budove Ná-
rodnej rady SR v Bratislave vedeckú konfe-
renciu Veda, politika a štát. Jej cieľom bolo
vyvolať pokračovanie otvorenej diskusie
o vede, výskume a vzdelávaní v SR. Za
predsednícky stôl zasadli prezident SR
Ivan Gašparovič, podpredseda vlády SR
a minister školstva SR Ján Mikolaj, predse-
da SAV Jaromír Pastorek, viceprezident
Slovenskej rektorskej konferencie Ján Buj-
ňák a riaditeľ Ústavu politických vied SAV
Miroslav Pekník.

Konferencia zdôraznila potrebu podpo-
ry rozvoja vedomostnej spoločnosti, čo je
súčasťou programu prezidenta, ktorý pre-
zentoval už vo svojom inauguračnom pre-
jave pri nástupe do druhého funkčného ob-
dobia. Ako na úvod konferencie povedal
vedúci Kancelárie prezidenta SR Milan Čič,
od vedeckej konferencie sa očakávalo, že
zástupcovia vedeckej obce – SAV, vysokých
škôl aj rezortných výskumných pracovísk –
na nej sformulujú také názory, predstavy
a projekty základného výskumu, ktorých
aplikácia bude prospešná pre štát a jeho
občanov. 

Výzva na projekt budúcnosti

Prezident Ivan Gašparovič vo svojom vy-
stúpení okrem iného zdôraznil, že ak sa
dnes v kruhoch určitých európskych a ná-
rodných elít vynára presvedčenie, že Euró-
pa, ba ani jej národné štáty nemajú vypra-
covaný presvedčivý projekt svojej budúc-
nosti, potom je tu daná jasná výzva na ak-

tívnu a konštruktívnu účasť na tvorbe ta-
kejto vízie, ale aj systémová požiadavka –
začať s ňou na pôde národných štátov. Sú-
časné svetové dianie prinieslo podľa hlavy
štátu aj pre Slovenskú republiku a jej obča-
nov množstvo závažných problémov aj no-
vé otázky a pohľady. Aktuálna svetová krí-
za, jej riešenie a najmä hľadanie ciest „čo
po kríze“ posunuli procesy integrácie a glo-
balizácie do nových zorných uhlov. A tak
základné otázky „čo a ako“ stoja dnes inak
než včera. Podľa prezidenta ide o to, „aby
sme na jednej strane hľadali cesty spoloč-
ného napredovania, no na druhej strane
riešili suverenitu štátu a národných záuj-
mov. Teda aby sme hľadali novú kvalitu
tohto vzťahu, postavenú na vzájomnom
rešpektovaní a ústretovom partnerstve.“ 

Ivan Gašparovič sformuloval dve zásad-
né požiadavky. Prvou je zrýchlenie vývoja
a výraznejšie znižovanie odstupu od najvy-
spelejších krajín s jasným finále – odstrániť
zaostávanie. Druhou je systémové nasme-
rovanie k vedomostnej spoločnosti. Kon-
štatoval, že Slovenská republika zatiaľ vyu-
žíva svoj nízkonákladový potenciál. Flexi-
bilná pracovná sila je dostatočným magne-
tom pre zahraničné investície, ktoré sú sú-
časťou nášho hospodárskeho rastu. Za ne-
príjemný fakt označil, že ani jednej z našich
doterajších vlád sa nepodarilo nájsť dosta-
tok síl, aby nevyhnutné požiadavky na ve-
decký rozvoj garantovala aj adekvátnym
rastom finančných prostriedkov. Na záver
svojho vystúpenia Ivan Gašparovič vyslovil
želanie, aby táto konferencia priniesla ot-
vorenie širokej a plodnej diskusie o tom,
ako zefektívniť spoluprácu medzi vedou
a praxou, ako prekonať to, čo brzdí vedecký

výskum a znepríjemňuje život vedcom.
Inak povedané: táto konferencia by mala
prerásť v permanentnú diskusiu s konkrét-
nymi, v praxi uplatniteľnými výsledkami. 

Zmeny v oblasti vedy a výskumu

O transformácii Slovenskej akadémie vied
a Agentúry na podporu výskumu a vývoja
i čerpaní finančných prostriedkov na vedu
zo štrukturálnych fondov hovoril podpred-
seda vlády a minister školstva SR Ján Miko-
laj. Načrtol pripravované zmeny v oblasti
vedy a výskumu vyplývajúce z návrhu no-
vého modelu financovania vedy a techniky
v Slovenskej republike, ktorý už predložil
na rokovanie vlády SR. Tento model by mal
vo svojich cieľoch vytvoriť podmienky na
zlepšenie spolupráce medzi vysokými ško-
lami, SAV a podnikateľskou sférou, zvýše-
nie financovania podnikateľskej sféry do
vedy a techniky. Jeho súčasťou je aj trans-
formácia Slovenskej akadémie vied z roz-
počtovej organizácie na verejnoprávnu in-
štitúciu. „Jej aktivity už presahujú súčasnú
podobu, potrebuje viac voľnosti, čo jej táto
nová forma umožní. Otvoria sa jej možnos-
ti pre viaczdrojové financovanie i zhodno-
covanie svojich výsledkov vedy a výskumu
– napríklad v podobe spoločných pracovísk
s vysokými školami či podnikateľskými
subjektmi,“ konštatoval minister. Dôležitá
je efektívnosť využívania prostriedkov vlo-
žených do vedy

Predseda SAV Jaromír Pastorek vo svo-
jom vystúpení zdôraznil, že z tohto rokova-
nia by mal vzísť výstup o budúcom financo-
vaní vedy a výskumu. Konštatoval, že nad-
národné spoločnosti, žiaľ, nemajú záujem
o financovanie projektov na rozvoj vedy
a výskumu. Táto konferencia by mala ešte
dôraznejšie poukázať na potrebu veľkých
inovácií najmä v dnešnom čase, keď všetci

PREZIDENT SR IVAN GAŠPAROVIČ A PREDSEDA SAV
JAROMÍR PASTOREK.  

POHĽAD NA PREDSEDNÍCKY STÔL KONFERENCIE, ZA REČNÍCKYM PULTOM VEDÚCI KANCELÁRIE PREZI-
DENTA SR MILAN ČIČ.
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P o t l e s k  p r e  o s o b n o s t i  v e d y
V trenčianskom kine Hviezda sa 21. novembra t.r. uskutočnil II.
ročník Metamorfóz – cyklu vedecko-popularizačných verejných
besied s poprednými predstaviteľmi vedy – a nielen slovenskej.
Druhý ročník sa niesol pod názvom Metamorfózy 2009 – Vesmírna
Odysea a bol venovaný najnovším poznatkom astrofyziky a koz-
mológie pri výskume vesmíru v rámci Medzinárodného roka as-
tronómie 2009. Preplnená kinosála privítala významného bioche-

POHĽAD NA PÓDIUM POČAS BESEDY – ZĽAVA PROF. ŠTEFAN LUBY, JIŘÍ GRY-
GAR, PROF. JAROMÍR PASTOREK, PROF. JÚLIUS KREMPASKÝ A MODERÁTOR
PODUJATIA KAROL PETRÍK. VPRAVO HORE NA PREMIETACOM PLÁTNE PRÁVE
VIDÍTE TVÁR ZNÁMEHO LOVCA SLNEČNÝCH ZATMENÍ VOJTECHA RUŠINA
Z ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU SAV, VĽAVO ZÁBER ON-LINE Z TELEVÍZNEJ KA-
MERY – PRÁVE ROZPRÁVA PROF. ŠTEFAN LUBY. Foto: Vladimír Šmihula

mika, predsedu SAV prof. RNDr. Jaromíra Pastoreka, DrSc., býva-
lého dlhoročného predsedu SAV prof. Ing. Štefana Lubyho, DrSc.,
ďalej prof. RNDr. Júliusa Krempaského, DrSc., z Fakulty elektro-
techniky a informatiky STU v Bratislave, ako aj legendu populari-
zácie vedy zo zahraničia, RNDr. Jiřího Grygara, CSc., z Fyzikálne-
ho ústavu Akadémie vied ČR.

Pred preplneným hľadiskom kina sa postupne odvíjal príbeh
zrodu aj vývoja nášho vesmíru, vzniku planét, záhad vzniku živo-
ta, ale aj celého ľudského poznania, v ktorom zrejme ešte len stojí-
me na začiatku dlhej cesty. Trenčianske publikum svojím aktívnym
podielom aj vytrvalosťou v ten sobotný večer potvrdilo, že so záuj-
mom o vedu zo strany verejnosti nie je to na Slovensku také zlé,
ako by tomu istý nezáujem médií nasvedčoval. Po takmer troch
hodinách besedy mnohí boli vari aj sklamaní, že práve na ich otáz-
ky už nezostal čas – našťastie Metamorfózy sa nekončia, môžeme
sa tešiť na ďalšie ročníky a podobné besedy, vďaka neziskovej or-
ganizácii Pansophia so sídlom v Trenčíne, ktorá vznikla s cieľom
poskytovať a šíriť informácie zo všetkých prírodných aj humanit-
ných odborov laickej i odbornej verejnosti, s hlavným zameraním
na deti a mládež.

V. Š.

hovoria, že jednou z najdôležitejších, naj-
perspektívnejších oblastí je veda. Inovácie
majú pomôcť vyviesť spoločnosť z hospo-
dárskej krízy.

Otázka je, aké mechanizmy prijať na to,
aby veda vedela viacej spolupracovať s pri-
vátnym sektorom, s priemyslom a hlavne
s tými „desiatimi percentami“, ktoré sú
v národných rukách, lebo veľké nadnárod-
né spoločnosti pravdepodobne nemajú zá-
ujem o spoluprácu. „Štrukturálne fondy sú
príležitosťou, ktorá sa už nebude opakovať,
a mali by sme to využiť,“ zdôraznil predse-
da SAV. „V súčasnosti máme kontrakty za
18 miliárd, a myslím si, že je to úspech. Ad-
ministratívna záťaž pri vytváraní projektov
je však veľká, a verím, že ministerstvo škol-
stva vyjde vedeckým pracovníkom v ústre-
ty, aby sa z vedcov nestali administratívni
pracovníci.“

Na záver Jaromír Pastorek povedal, že
„v nasledujúcom období bude dôležité pri-
stúpiť k dôslednejšiemu meraniu vynalože-
ných prostriedkov, teda vstupov a výstu-
pov. Slovenská veda práve v efektívnosti
patrí k lepšiemu priemeru Európskej únie
a v niektorých prípadoch sme schopní po-
rovnávať sa s inštitúciami dlhodobo etablo-
vanými vo vede a s oveľa vyššími dotačný-
mi prostriedkami.“

Viceprezident Slovenskej rektorskej kon-
ferencie Ján Bujňák vo svojom vystúpení
uviedol, že počet študentov sa zo 60 tisíc
zvýšil na 220 tisíc, ale počet vedeckých pra-
covníkov zostal na úrovni 10 500, čo je pod-
ľa neho veľmi málo.

Riaditeľ Ústavu politických vied SAV
Miroslav Pekník na konferencii informoval
o projekte SAV s názvom Dlhodobá vízia
rozvoja Slovenska do roku 2030, ktorého
cieľom je analýza potrieb rozvoja sloven-
skej spoločnosti.

Projekty a riešenia

Vedecká konferencia potom pokračovala
rokovaniami v odborných blokoch, v kto-
rých predovšetkým poprední vedeckí pra-
covníci zo SAV prezentovali svoje projekty
a riešenia aktuálnych úloh. V bloku zamera-
nom na vedy o spoločnosti a kultúre vystú-
pil riaditeľ Ekonomického ústavu SAV Mi-
lan Šikula na tému globálna kríza. Cesty k
znalostnej spoločnosti prezentovali Anto-
nín Klas z Ekonomického ústavu SAV a pod-
predsedníčka SAV Eva Majková. O hospo-
dárskej stratégii SR v čase krízy hovoril Pe-
ter Staněk z Ekonomického stavu SAV. Vy-
stúpenie vedeckých pracovníkov SAV dopl-

nil témou Právo a veda v prospech štátu
a spoločnosti vedúci Kancelárie prezidenta
SR Milan Čič.

Vedy o živej prírode boli obsahom dru-
hého odborného bloku konferencie. S té-
mou Kvalita života – zdravie vystúpili pod-
predsedníčka SAV Daniela Ježová a Silvia
Pastoreková z Virologického ústavu SAV. K
problematike trvalo udržateľného životné-
ho prostredia hovorili podpredseda SAV Al-
bert Breier a riaditeľ Ústavu krajinnej eko-
lógie SAV Július Oszlányi. Pavol Šajgalík
z Ústavu anorganickej chémie SAV a Franti-
šek Simančík z Ústavu materiálov a mecha-
niky strojov SAV prezentovali tematiku no-
vých materiálov a technológií.

Tretí blok konferencie bol venovaný ve-
dám o neživej prírode. Podpredseda SAV
Juraj Lapin a František Janíček zo Sloven-
skej technickej univerzity v Bratislave in-
formovali o tradičných a alternatívnych
zdrojoch energie. Vlasta Štekauerová z Ús-
tavu hydrológie SAV prezentovala tému Vo-
da, strategická surovina 21. storočia.

V diskusii ku každému bloku vedeckej
konferencie vystúpili nielen poprední slo-
venskí vedci, ale aj pracovníci z decíznej
sféry a vysokých škôl.

Ferdinand Tisovič | Foto autor
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Vyhlásil i  študentské osobnosti Slovenska 2009

P o z n a t k y p r e  c e l ú  s p o l o č n o s ť

NA ZÁVER SPOLOČNÁ FOTOGRAFIA ŠTUDENTSKÝCH OSOBNOSTÍ SLOVENSKA S IVANOM GAŠPAROVI-
ČOM, PROF. JAROMÍROM PASTOREKOM A PROF. DANIELOU JEŽOVOU. V PRVOM RADE PRVÁ SPRAVA
ALEXANDRA ZAHRADNÍKOVÁ Z ÚSTAVU MOLEKULÁRNEJ FYZIOLÓGIE A GENETIKY SAV, VEDĽA NEJ NATA-
ŠA HLAVÁČOVÁ DOKTORANDKA ÚSTAVU EXPERIMENTÁLNEJ ENDOKRINOLÓGIE SAV. JURAJ FEILHAUER
Z ELEKTROTECHNICKÉHO ÚSTAVU SAV VZADU DRUHÝ ZĽAVA. Foto: Zuzana Halvoniková

Národnú súťaž mladých talentovaných ľudí
už tradične koncom jesene organizuje or-
ganizácia Junior Chamber International –
Slovakia pod názvom Študentská osobnosť
Slovenska, aj tentoraz pod záštitou prezi-
denta republiky Ivana Gašparoviča, s pod-
porou Slovenskej rektorskej konferencie
a pod odbornou garanciou SAV. Tohtoroč-
ných finalistov súťaže slávnostne vyhlásili
24. novembra v Malom kongresovom cen-
tre VEDY v Bratislave. Na slávnosti sa zú-
častnil aj prezident SR Ivan Gašparovič
a ďalšie osobnosti z politickej, vednej, uni-
verzitnej aj kultúrnej sféry. Slovenskú aka-
démiu vied na slávnosti zastupovali jej
predseda prof. Jaromír Pastorek, podpred-
sedníčka prof. Daniela Ježová, ako aj kole-
govia či školitelia oboch laureátov zo SAV. 

Prezident SR Ivan Gašparovič sa v úvo-
de svojho príhovoru poďakoval všetkým,
ktorí túto súťaž organizujú. Ocenil ich prí-
stup, ktorý neredukujú iba na edukačnú
zložku, ale tiež oceňujú tých, ktorí si to za-
slúžia. K laureátom sa prihovoril slovami:
„Vy ste si vybrali v rámci profesie to najťaž-
šie – ďalej sa vzdelávať a získavať nové po-
znatky pre celú spoločnosť a ľudstvo,“ uvie-
dol prezident a pripomenul, že táto voľba
je o to ťažšia práve v dnešnom čase krízy,
keď je nedostatok zdrojov na vedu a vý-
skum. „Som veľmi rád, že som vám v mene
občanov Slovenskej republiky mohol zabla-
hoželať a zaželať vám také kvalitné vedec-
ké výsledky, aby ste v nich našli nielen
adekvátne morálne, ale aj finančné ocene-
nie,“ povedal Ivan Gašparovič.

Výkonný predseda Junior Chamber In-
ternational – Slovakia Ing. Marián Meško,
PhD., odovzdal ocenenia finalistom súťaže
v jednotlivých kategóriách. Ocenenia zo
SAV získali: 

V kategórii Elektrotechnika, priemyselné
technológie:

Mgr. Juraj Feilhauer z Elektrotechnického
ústavu SAV. Svoje doktorandské štúdium na
ElÚ SAV začal v októbri 2006. Cieľom jeho
dizertačnej práce bolo podať teoretické vy-
svetlenie anomálnych hodnôt perzistent-
ných prúdov, ktoré pozorovali v neusporia-
daných mezoskopických prstencoch z nor-
málneho kovu viaceré špičkové fyzikálne la-
boratória. Vyvinul numerickú počítačovú si-
muláciu perzistentného elektrónového prú-
du v mezoskopickom prstenci s neusporia-
danou mikroštruktúrou, spôsobenou poly-
kryštalickým charakterom materiálu prs-
tenca, cudzími atómami a najmä drsnými
okrajmi prstenca pochádzajúcimi z procesu

výroby. Jeho predbežné výsledky, prezento-
vané v roku 2007 na Medzinárodnej konfe-
rencii o dvojdimenzionálnych elektróno-
vých systémoch v Janove a publikované
v karentovanom článku J. Feilhauer, M. Moš-
ko, Physica E40 (2008) 1582, ukázali, že
perzistentné prúdy v reálnych experimen-
tálnych vzorkách sú limitované náhodnými
drsnosťami okrajov vzorky. V poslednom ro-
ku doktorandského štúdia sa mu podarilo
vypočítať perzistentné prúdy v prstencoch,
ktoré sú priamo porovnateľné s experimen-
tálnymi vzorkami. Tieto výpočty úspešne
vysvetľujú osemnásť rokov nevysvetlený
problém anomálnych hodnôt perzistentých
prúdov v zlatých mezoskopických prsten-
coch. Okrem vedeckej práce sa intenzívne
venuje aj fyzikálnemu vzdelávaniu žiakov
základných a stredných škôl v rámci fyzikál-
neho korešpondenčného seminára, organi-
zovaného Fakultou matematiky, fyziky a in-
formatiky UK a Nadáciou Trojsten.

V kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo,
drevárstvo:

RNDr. Alexandra Zahradníková z Ústavu
molekulárnej fyziológie a genetiky SAV (dok-
torandka), ktorá pracuje v oblasti základ-
ného biomedicínskeho výskumu. V rámci 
medzinárodnej spolupráce sa zaoberá vý-

skumom vápnikovej signalizácie na moleku-
lárnej úrovni. Objavila a charakterizovala
zriedkavú formu vápnikových signálov. Je-
dinečný prínos mladej vedkyne spočíva
v schopnosti spojiť viaceré technicky nároč-
né experimentálne metodiky, ako izolácia
srdcových svalových buniek, synchronizo-
vané meranie elektrických a optických sig-
nálov z jednotlivých buniek a počítačová
analýza a interpretácia nameraných signá-
lov. Pre jej profesionálny rast je významná
účasť v konzorciu 6. rámcového programu
EÚ – EUGeneHeart, v rámci ktorého absolvo-
vala tréningy na vytváranie modelov srdco-
vých poškodení, konkrétne minimálne inva-
zívne podviazanie aorty a ligáciu ľavej kle-
sajúcej artérie na vyvolanie experimentál-
nej hypertrofie srdca pri myši, ako aj jej ná-
slednú identifikáciu a charakterizáciu po-
mocou echo kardiografie a kateterizácie ľa-
vej komory. Za prezentáciu svojich výsled-
kov získala ocenenie za najlepší poster na
sympóziu Young Life Scientist 2007 v Glasgo-
we.

V kategórii Prírodné vedy, chémia: 

RNDr. Nataša Hlaváčová z Prírodovedec-
kej fakulty UK v Bratislave (doktorandka,
vykonávala výskum v Ústave experimentál-
nej endokrinológie SAV). Výsledky jej prá-
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Predsedom Učenej spoločnosti SAV sa stal prof. V. Bužek

S v í z i o u  r o z v o j a  v e d y
Na 3. valnom zhromaždení Učenej spoločnosti Slovenskej akadé-
mie vied v priestoroch Virologického ústavu SAV v Bratislave na
ďalšie štvorročné obdobie zvolili 24. novembra t.r. päťčlennú radu
spoločnosti na čele s novým predsedom. V tajných voľbách za
predsedu Učenej spoločnosti SAV zvolili prof. Vladimíra Bužeka
z Fyzikálneho ústavu SAV. Ďalšími členmi rady spoločnosti sa stali
doc. Silvia Pastoreková z Virologického ústavu SAV, Dušan Kováč
z Historického ústavu SAV, prof. Jozef Noga z Ústavu anorganickej
chémie SAV a prof. Anatolij Dvurečenskij z Matematického ústavu
SAV. Prof. Bužek je tretím predsedom spoločnosti od jej vzniku

v roku 2003 po prof. Branislavovi Lichardusovi a prof. Fedorovi
Čiamporovi.

Na úvod rokovania doterajší predseda prof. Fedor Čiampor,
ktorému sa skončilo štvorročné funkčné obdobie, v stručnosti zre-
kapituloval činnosť spoločnosti počas jeho pôsobenia. V súčasnos-
ti má Učená spoločnosť 51 riadnych členov, 34 emeritných a 12
čestných členov zo zahraničia, čo znamená, že počet jej členov sa
za uplynulé roky viac ako zdvojnásobil.

Prof. Vladimír Bužek, ktorý zo zvolených členov rady ako jedi-
ný kandidoval na funkciu predsedu spoločnosti, priblížil svoje
predstavy o jej budúcnosti a ciele, ktoré mieni počas svojho pôso-
benia dosiahnuť. Predovšetkým aby spoločnosť nebola len čest-
ným orgánom SAV, ale aby získala autoritu ustanovizne združujú-
cej najlepších vedcov Slovenska podľa vzoru podobných renomo-
vaných spoločností vo vyspelejších krajinách. Konštatoval však, že
je to dlhodobá úloha na množstvo rokov, ktorá prekračuje hranice
SAV, má však svoj zmysel. „Je to istým spôsobom historická misia,
na ktorej môžeme všetci participovať,“ zdôraznil. V ďalšej časti
svojho vystúpenia pripomenul, aké úlohy by mala Učená spoloč-
nosť SAV plniť v rámci rozvoja slovenskej spoločnosti, vrátane
účasti na príprave vízie rozvoja vedy v Slovenskej republike, prí-
pravy rôznych expertíz, sprostredkovania kontaktov pre noviná-
rov, spolupráce pri organizovaní vedeckých súťaží a môže byt aj
katalyzátorom a iniciátorom odborných diskusií. Samozrejme –
spolupráca s univerzitami a vyriešenie otázky existencie paralel-
ných dvoch učených spoločností na Slovensku, z ktorých jedna pô-
sobí na pôde SAV, druhá na univerzitnej pôde.

V. Š. 

ce priniesli úplne nové poznatky, ktoré po-
súvajú stupeň poznania v uvedenej oblasti.
Zistila, že chronické zvýšenie hladín hor-
mónu aldosterónu vedie k úzkostným
a depresívnym prejavom pri experimentál-
nych zvieratách. O vplyve tohto hormónu
na pocity úzkosti nebolo doteraz známe vô-
bec nič. Túto mimoriadne závažnú úlohu
aldosterónu potvrdila aj podávaním jeho
antagonistu eplerenónu, ktorý zmiernil úz-
kostné prejavy potkanov, a to pravdepo-
dobne v súvislosti so zabránením poklesu
hipokampálnych koncentrácií neurotrofné-
ho faktora po strese, ako aj so zvýšením
plazmatických hladín oxitocínu, ktorý má
anxiolytické účinky. Eplerenón je klinicky
využívané liečivo pri terapii kardiovasku-
lárnych chorôb, takže pozorované účinky
na úzkostné správanie môžu mať klinicky
význam. Tieto originálne nálezy otvárajú
nové smery v skúmaní neurobiologických
základov psychických porúch, menovite
úzkosti a depresie, a zároveň aj možné no-
vé smerovanie farmakologického výskumu
v danej oblasti. Výsledky výskumu dokto-

randky boli publikované v ôsmich článkoch
v renomovaných časopisoch, pričom na
piatich z nich je uvedená ako prvá autorka.
Tieto práce už vyvolali citačný ohlas v za-
hraničí (3 SCI/WOS citácie).

Ivan Gašparovič osobne odovzdal Cenu
prezidenta SR – J.E. Ivana Gašparoviča ab-
solútnej víťazke tohto ročníka súťaže, kto-
rou sa stala Ing. Daniela Očipová, PhD.,
zo Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Cenu
získala za prácu, v ktorej sa venovala teore-
tickej a experimentálnej analýze distribuč-
ných systémov teplej vody v súvislosti s ich
možným mikrobiologickým znečistením.
V rámci svojho vedeckého bádania sa za-
oberala zistením skutočného stavu znečis-
tenia teplej vody v oblasti Košíc baktériou
Legionella, ktorá môže byť pri vyšších kon-
centráciách nebezpečná pre obyvateľstvo.

Doktorandov a študentov ocenili v 11
kategóriách. V oblasti hutníctva, strojárstva
a energetiky bol najúspešnejší Tomáš Škov-
ránek, doktorand z Fakulty baníctva, eko-
lógie, riadenia a geotechnológií TU v Koši-
ciach. Za odbor matematicko-fyzikálne vedy

a informatika dostal uznanie doktorand
Michal Tvarožek z Fakulty informatiky a in-
formačných technológií STU v Bratislave.
V oblasti lekárske vedy, farmácia ocenili tím
z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Jána
Vargu a Pavla Staška. V kategórii stavebníc-
tvo a architektúra si cenu odniesla Daniela
Očipová zo Stavebnej fakulty TU v Koši-
ciach, ktorá sa stala zároveň Top osobnos-
ťou. V kategórii filozofia, politológia, právo
a teológia ocenili študentku Teologickej fa-
kulty TU v Trnave Máriu Janákovú. Za dra-
maturgiu, dramaturgický text a jeho inter-
pretácie udelili cenu v kategórii kultúra
a umenie Marekovi Tvarošíkovi z Akadémie
umení UMB v Banskej Bystrici. V kategórii
ekonómia sa presadil študent Tomáš Stra-
ňák z Ekonomickej fakulty UMB. Za oblasť
športu ocenili doktoranda Robina Pěluchu
z Fakulty telesnej výchovy a športu UK,
trojnásobného majstra Slovenska vo volej-
bale mužov.

KP SR, TASR

STRIEDANIE NA ČELE UČENEJ SPOLOČNOSTI SAV. ODSTUPUJÚCI PREDSEDA
PROF. FEDOR ČIAMPOR (VPRAVO) BLAHOŽELÁ PROF. VLADIMÍROVI BUŽEKOVI
K ZVOLENIU DO FUNKCIE PREDSEDU SPOLOČNOSTI. 
Foto: Vladimír Šmihula
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V novembri počas Týždňa vedy a techniky
na Slovensku sprístupnila svoje priestory
verejnosti už tradične aj Slovenská akadé-
mia vied. Prinášame pohľady na podujatia
ďalších akademických pracovísk.

Pestrý týždeň v Košiciach

Aktívne sa do Týždňa vedy a techniky 2009
zapojili aj pracoviská SAV na východnom
Slovensku – v Košiciach i vo Vysokých Tat-
rách. 

Samostatnú tlačovú besedu ešte 29. no-
vembra pripravil Ústav materiálového vý-
skumu SAV pri príležitosti slávnostného ot-
vorenia laboratória atomového silového
mikroskopu (Atomic Force Microscopy).
Počas troch dní (3. – 5. 11.) zorganizovali
v Košiciach dni otvorených dverí Ústav fy-
ziológie hospodárskych zvierat SAV, Para-
zitologický ústav SAV, Ústav materiálového
výskumu SAV i Ústav experimentálnej fyzi-
ky SAV. Vo Vysokých Tatrách otvorili dvere
návštevníkom Astronomický ústav SAV
i Meteorologické observatórium Geofyzi-
kálneho ústavu SAV. A o pár dní neskôr,
12. novembra privítal návštevníkov aj Neu-
robiologický ústav SAV v Košiciach. 

Návštevníkmi boli najmä deti a mládež.
Každý z nich prijímal informácie o odbor-
ných postupoch pri výskume svojským spô-
sobom, podľa veku a vzdelania. Avšak spo-
ločným prvkom bola zvedavosť a túžba vi-
dieť niečo atraktívne a siahnuť si na predvá-
dzanú atrakciu. Dni otvorených dverí oso-
bitne radi uvítali maturanti, keďže sú v štá-
diu rozhodovania sa, na ktorú vysokú školu
zašlú prihlášku a aký študijný odbor si zvo-
lia. Mladí návštevníci ocenili, ak vedci a vý-
skumníci vedeli zrozumiteľne a s vtipom
hovoriť na odbornú tému (čo sa, žiaľ, nie
každému sprevádzajúcemu vždy podarí).

T ý ž d e ň  v e d y  a  t e c h n i k y  2 0 0 9 v  S A V
Súčasťou týždňa boli aj sprievodné po-

dujatia, ako stretnutie matematikov s kon-
zervatoristami a gymnazistami či výstavy –
napr. v Ústave experimentálnej fyziky SAV
Slovenská cesta do mikrokozmu a Fyzika
očami škôlkarov. 

Krajina na prospech človeka

Ústav krajinnej ekológie SAV v Bratislave
v rámci Týždňa vedy a techniky usporiadal
6. novembra vo Zvončíne popularizačno-ná-
učné podujatie Krajina a jej trvalo udržateľ-
ný rozvoj. Podujatie sa uskutočnilo v rámci
komunitného workshopu Zdraví v zdravom
prostredí a bolo zamerané na prezentáciu
výsledkov vedecko-aplikačných projektov
ústavu. Spoluorganizátorom bolo domáce
sociálne centrum Anjel, ktoré sa podieľa na
niektorých projektoch spolu s ÚKE SAV.

Do miestneho kultúrneho domu sa zišlo
vyše sto občanov. Prof. László Miklós hovo-
ril o ľudskej schopnosti zabezpečiť trvalo
udržateľný rozvoj krajiny. Zdôraznil, že ide
o úlohu prakticky časovo neobmedzenú,
lebo vývoj spoločnosti sprevádzajú mnohé
faktory, ktoré negatívne zasahujú do kraji-
ny a tým aj do života ľudí. Stanislav Križan
sa v populárnej prednáške sústredil na výz-
nam zdravého stravovania a jeho vplyv na
zdravý život človeka. Po ukážkach z filmu
Trvalo udržateľný rozvoj krajiny s príspev-
kom Stres v každodennom živote vystúpila
Ivana Justusová z Fakultnej nemocnice
v Trnave. Návštevníci podujatia mali mož-
nosť pozrieť si postery pracovníkov Ústavu
krajinnej ekológie SAV, témou ktorých boli
námety na zlepšovanie prostredia krajiny
práve vo Zvončíne a v susedných obciach.
Súčasťou piatkového podvečera bolo aj 
vystúpenie speváčky Adrieny Bartošovej
a skupiny ľudovej hudby z Červeníka. 

Sv. Alžbeta objektom výskumu

Príspevkom Ústavu dejín umenia SAV
k Týždňu vedy a techniky bola prezentácia
knihy umenovedca Ivana Geráta Obrazové
legendy sv. Alžbety. Téma, médium a kontext
(VEDA, vydavateľstvo SAV, 2009). Medzi
návštevníkmi v Malom kongresovom cen-
tre VEDY v Bratislave 3. novembra nechý-
bali novinári, vedenie vydavateľstva a sa-
mozrejme autor, prítomný bol aj člen Pred-
sedníctva SAV prof. Ján Bakoš. Knihu pred-
stavili riaditeľ Ústavu svetovej literatúry
SAV doc. Adam Bžoch a recenzent knihy
doc. Martin Homza z Katedry slovenských
dejín Filozofickej fakulty UK.

Publikácia predstavuje stredoveké obra-
zové legendy jednej z najznámejších svätíc,
uhorskej princeznej Alžbety, ktorá strávila
väčšinu svojho krátkeho života (1207 –
1231) v Durínsku. Vďaka svojmu nesmierne
obetavému životu sa stala objektom uctie-
vania v mnohých krajinách Európy. Ďaleko-
siahly vplyv tejto postavy na kultúru je už
vyše storočia predmetom úcty aj vedeckého
štúdia. Prezentovaná monografia sa sústre-
ďuje na obrazové rozprávanie ako nástroj
utvárania jej kultu svätice, k čomu prispeli –
ako zdôraznil vo svojom vystúpení aj doc.
Adam Bžoch – jej skutky milosrdenstva,
najmä starostlivosť o chorých a chudob-
ných. Pre stredovekú Európu to znamenalo
enormný kultúrotvorný impulz. Ivan Gerát
sa sústreďuje predovšetkým na oltárne ob-
razy, vitráže, relikviáre a ďalšie médiá prí-
stupné v chrámoch v Košiciach, Bardejove,
Levoči, Marburgu, Lubecku, ale študoval aj
rukopisy Krumlovského a Sevillského kóde-
xu. Svojou knihou, ktorá vznikla po mnoho-
ročnom vedeckom úsilí, dokázal, že aj slo-
venská veda má čo povedať k tejto téme, le-
bo doteraz sa k nej vyjadrovali len západní
alebo južní susedia.

Sídla a sídelná štruktúra
Slovenska

Na tlačovej besede Sociologického ústavu
SAV 4. novembra v Bratislave počas Týždňa
vedy a techniky na Slovensku 2009 socioló-
govia informovali médiá o prvých výsled-
koch troch projektov, ktoré v súčasnosti rie-
šia v ústave a ktoré sa zaoberajú suburbani-
začnými procesmi (sťahovaním z mesta na
dedinu), problematikou malých vidieckych
sídiel a premenami sídelnej štruktúry Slo-
venska. Informovali o nich sociológovia
Mgr. Ľubomír Falťan, CSc., PhDr. Peter Gaj-
doš, CSc., a PhDr. Katarína Moravanská.
Úvodné slovo patrilo riaditeľke SÚ SAV
PhDr. Magdaléne Piscovej, CSc.

Ako uviedol Ľ. Falťan, zodpovedný rieši-
teľ projektu APVV Súčasný stav a perspektí-
va sídelnej štruktúry Slovenska (socio-prie-
storové aspekty urbánno-rurálnej komple-
mentarity), tento projekt vychádza síce

PRÍSPEVKOM ÚSTAVU DEJÍN UMENIA SAV K TÝŽDŇU VEDY A TECHNIKY 2009 BOLA PREZENTÁCIA NOVEJ
KNIHY IVANA GERÁTA, OBRAZOVÉ LEGENDY SV. ALŽBETY. TÉMA, MÉDIUM A KONTEXT. ZĽAVA DOC. MARTIN
HOMZA, RECENZENT KNIHY, AUTOR DOC. IVAN GERÁT A DOC. ADAM BŽOCH, KTORÝ KNIHU PREDSTA-
VIL NÁVŠTEVNÍKOM PODUJATIA. FOTO: ADELA ŠTRPKOVÁ
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z výskumov, ktoré sa robili v Sociologickom
ústave SAV, ale spolupracujú na ňom aj hu-
mánni geografi, regionalisti, urbanisti
a tiež etnografi. Projekt sa zameriava na
kvalitu sídelnej siete Slovenska, ako aj na
jednotlivé typy v sídelnej štruktúre krajiny.
Druhý projekt Vývoj a rola endogénnych roz-
vojových potenciálov v malých vidieckych ob-
ciach (projekt VEGA, hlavný riešiteľ Ľ. Fal-
ťan) sa zameriava predovšetkým na malé
vidiecke sídla nad 500 obyvateľov, ktoré na
Slovensku predstavujú podstatnú časť vi-
dieckej sídelnej štruktúry, a priniesol ana-
lýzu terénu, ktorá sa týka lokalizačne dife-
rencovaných socio-priestorových situácií.
Cieľom a zámerom tretieho projektu Su-
burbanizácia – jej sociálno priestorové a so-
cio-kultúrne kontexty a prejavy na Sloven-
sku (projekt VEGA, hlavný riešiteľ P. Gaj-
doš) je identifikovať špecifický charakter
a najvýznamnejšie dopady suburbanizač-
ného procesu na Slovensku, ako aj to,
k akým zmenám v sídelnom a sociálnom
prostredí suburbárnych sídiel dochádza,
aké dopady má sťahovanie sa z mesta na
dedinu na ľudské potenciály sídiel, na ich
spoločenstva, sociálnu klímu, životný štýl
či identitu obyvateľstva. Zo získaných po-
znatkov bude možné vypracovať typológiu
suburbárnych sídiel a aktualizovať sociolo-
gické poznatky o vývoji sociálno-priestoro-
vej situácie slovenskej spoločnosti a vypra-
covať odporúčania na vytváranie podmie-
nok na zvládnutie intenzifikácie suburba-
nizácie ako sociálno-kultúrneho procesu.
Je na verejnej správe, ako túto ponuku zo
strany vedcov využije.

Živý záujem o divadlo 
a film

Kabinet divadla a filmu SAV ako svoj prí-
spevok k Týždňu vedy a techniky 2009
usporiadal prezentácie, prednášky a dis-
kusné fórum na Fakulte dramatických
umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Na podujatí sa zúčastnili vedeckí a odborní
pracovníci KDF SAV doc. Miloslav Blahyn-
ka, Elena Knopová, Andrej Maťašík, prof.
Miloš Mistrík, Martin Palúch a člen Vedec-
kej rady KDF SAV prof. Oliver Bakoš. Pre-
zentáciu tvorili základné informácie o pos-
tavení KDF v systéme pracovísk SAV a o je-
ho úlohách pri výskume dejín a teórie di-
vadla, filmu, televízie a rozhlasu, diskusie
o súčasnom stave poznania histórie divadla
a výskumu teórie divadla a filmu, na rad
prišlo aj predstavenie časopisu KDF Sloven-
ské divadlo, ďalšia časť patrila prednáške
M. Blahynku Opera a jej divák a diskusii na
tému Načo je nám výskum divadla a filmu?
Návštevníkmi boli poslucháči fakulty, ale aj
odborná a laická verejnosť. Najmä u štu-
dentov vyvolali informácie o teatrologic-
kom a filmologickom výskume živý záu-
jem. Zaujímali sa o postavenie divadelnej
a filmovej vedy v rámci systému humanit-
ných disciplín, o riešenie odborných otázok
a problémov týkajúcich sa aktuálneho dia-
nia v slovenskom aj zahraničnom divadle
a filme, ale aj o metodologické otázky, vý-
skum moderných režijných trendov v di-

vadle a možnosti výskumu elektronických
médií. 

Po skončení prezentácie KDF SAV ban-
skobystrická Akadémia umení slávnostné
otvorila svoje Výskumné, dokumentačné
a kreatívne centrum. Slávnostný prejav pri
tejto príležitosti predniesol A. Maťašík.

Očarila ich veda, zmeškali 
aj spoje...

Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene otvoril
3. novembra dvere svojej inštitúcie predo-
všetkým mladým vo veku 15 – 16 rokov. Or-
ganizátori pozvali študentov dvoch tried
prvého ročníka zvolenského Gymnázia na
Okružnej 2469 aj s ich pedagógmi. Pripra-
vili pre nich prednášky, besedy a kvízy.
V priestoroch ústavu ich privítal riaditeľ Jo-
zef Váľka.

Objektom záujmu vedeckej pracovníčky
ústavu Ing. Margity Kuklovej, CSc., sú les-
né byliny a rastlinné spoločenstvá. Na prí-
klade svojho výskumu sa počas prvej pred-
nášky nazvanej Vplyv ekologických faktorov
na produkciu rastlín pokúsila voviesť štu-
dentov do sveta vedy. A po prednáške po-
zornosť už pútali vystavené preparáty živo-
číchov a vetvičky rôznych drevín. Kvízové
otázky smerovali najmä k ich poznávaniu.
Otázky pre študentov si pripravili Dr. Ing.
Rastislav Janík a doktorandka Mgr. Anna
Sliacka.

Ako vždy mimoriadny záujem študentov
vyvolala prednáška a beseda s doc. Ing. Mi-
roslavom Sanigom, CSc., ktorý prišiel zo
svojho pracoviska v Starých Horách, kde
pôsobí ako jediný pracovník Výskumnej
stanice ÚEL SAV a zaoberá sa ekológiou ži-
vočíchov. Svoje poznatky dokáže prezento-
vať naozaj neopakovateľným spôsobom.
Atmosféra nabitá nákazlivým entuziaz-
mom prednášajúceho spôsobila, že študen-
ti zmeškali aj dva autobusové spoje. Okrem
zážitkov si študenti zo stretnutí s lesnými
ekológmi odniesli rôzne propagačné mate-
riály a výhry v kvízoch. A niektorí z nich
možno aj semienko záujmu o vedeckú ka-
riéru. 

Deň otvorených dverí v ÚEL SAV pokra-
čoval tlačovou besedou za účasti médií. Ús-
tav v súčasnosti realizuje dva popularizač-
né projekty APVV: Prírodoveda – naša pria-
teľka a ďalší pod názvom Vedu do škôl a ka-
viarní. 

Päť noviniek v Literárnej 
kaviarni

Kabinet výskumu sociálnej a biologickej
komunikácie SAV vyšiel v rámci Týždňa ve-
dy a techniky do Bratislavy-Starého mesta.
V Ex Cafe na Prepoštskej ulici sa predstavil
verejnosti s piatimi tohtoročnými publiká-
ciami.

Autorkou dvoch z nich (Spor o vedeckosť
filozofie v slovenskej filozofii 40. rokov
a Mladí v hraniciach privátnych záujmov) je
Blanka Šulavíková. Treťou knižkou bola
horúca novinka prof. Emila Višňovského,
Človek ako Homo agens / Ľudské konanie

medzi mysľou a sociokultúrnym kontextom.
A na otázku, ako by sa dali všetky tri knihy
stručne charakterizovať, prof. Viceník, kto-
rý publikácie uviedol, odpovedal: „Spájajú
a charakterizujú ich tri menovatele – racio-
nalita, ľudské konanie a vedecká filozofia.“

Knižku o slovenskej národnej identite
autorov Jany Plichtovej, Barbary Lášticovej
a Magdy Petrjánošovej, Konštruovanie slo-
venskosti vo verejnom priestore, predstavil
ďalší slovenský filozof Egon Gál. Kniha je
podľa neho zaujímavá „nielen po metodo-
logickej stránke, lebo využíva metódu dis-
kurzívnej analýzy, ale aj tým, že kladie
otázku o slovenskosti na začiatku 21. storo-
čia. Piatou prezentovanou novinkou bola
publikácia Miroslava Poppera, Petry Szeg-
hy a Štefana Šarkozyho Rómska populácia
a zdravie: Analýza situácie na Slovensku,
ktorú uviedol M. Popper. Posledná prezen-
tovaná publikácia bola vlaňajšia štúdia
Gabriela Bianchiho, Ivana Lukšíka, Oľgy
Pietruchovej, Miroslava Poppera, Petry
Szeghy, Re/produkcia rodovej ne/rovnosti
v zdravotníctve. Štúdia analyzuje situáciu
v zdravotníctve, ktoré je známe vysokým
zastúpením žien, ale pozície s vyššou mie-
rou rozhodovacích kompetencií sú obsade-
né najmä mužmi. 

Medzi vedou a umeleckou 
praxou

Nazrieť na prácu vedcov sa dá rôznym spô-
sobom. Ústav hudobnej vedy SAV využil
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009
naozaj originálne. Jeho vedeckí pracovníci
neotvorili dvere svojho ústavu v areáli SAV
na bratislavskej Patrónke, ale sami vyšli za
verejnosťou a Deň otvorených dverí zorga-
nizovali 5. novembra priamo v Starom mes-
te, v krásnom prostredí Galérie mesta Brati-
slavy v Pálffyho paláci. Nazvali ho Medzi ve-
dou a umeleckou praxou a spolu so spolu-
pracovníkmi z niektorých ďalších pracovísk
na ňom predstavili kritické edície hudobno-
historických prameňov Slovenska. Išlo o:
Spišský antifonár / Antiphonale Scepusiense,
Johann Schimrack / Ján Šimrak: Siehe wie
fein und lieblich ist’s / Hľa, aké dobré, aké mi-
lé je to (1642), Pestrý zborník. Tabulatura
Miscellanea (posledná tretina 17. st.), Ján
Levoslav Bella: Súborné dielo C:I Piesne pre
spev a klavír. Nechýbali ani zaujímavé hu-
dobné ukážky z novoobjavených hudob-
ných diel. Ako povedala v úvodnom vystú-
pení riaditeľka ústavu Hana Urbancová,
„pramenno-kritické hudobné edície pred-
stavujú výsledok základného výskumu
a typ vedeckého výstupu, ktorý má zároveň
veľký potenciál skorého zhodnotenia
v umeleckej praxi – ako atraktívna súčasť
repertoáru hudobných interpretov s uplat-
nením v koncertnom živote, v médiách a na
zvukových nosičoch“.

Podujatie dopĺňala výstavka publikácií
vedeckých pracovníkov ÚHV SAV.

K. Čižmáriková, S. Klamová,
K. Sládeková, M. Blahynka, A. Štrpková
(Fotoreportáž z Týždňa vedy a techniky v SAV
pozri na 3.strane obálky.)
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DR. H. C. MILAN RUŽIČKA (VĽAVO) PRI SVOJEJ INAUGURAČNEJ REČI. FOTO: ARCHÍV

Prof. Milan Ružička doktorom honoris causa

P o c t a  k r a j i n n é m u  e k o l ó g o v i
Technická univerzita vo Zvolene udelila
prof. RNDr. Milanovi Ružičkovi, DrSc., titul
doctor honoris causa. Čestný titul mu ude-
lil rektor a Vedecká rada Technickej univer-
zity vo Zvolene na slávnostnom otvorení
akademického roka 2009/2010.

Dôstojnú slávnosť uviedla prorektorka
Technickej univerzity, doc. RNDr. Anna Da-
nihelová, PhD., a stručne zdôvodnil rektor
univerzity, prof. Ing. Ján Tuček, CSc. Živo-
topis prečítal dekan Fakulty ekológie a en-
vironmentalistiky, doc. Ing. Branko Slo-
bodník, PhD. Udelenie titulu bolo iniciova-
né práve vedeckou radou tejto fakulty. 
Vysoké ocenenie nestorovi krajinnej ekoló-
gie na Slovensku a vo svete, v súčasnosti 
80-ročnému prof. M. Ružičkovi, je ocene-
ním aj všetkých krajinných ekológov na
Slovensku, ktorí priamo vyrastali ako „ru-
žičkovci“ alebo na jeho školu nadväzujú.
Poctený vedec predniesol na slávnosti zau-
jímavú esej o vede, ekológii a pravde ako
o základnom pilieri vedeckej objektivity,
ale aj zmysle nášho života.

Prof. Milan Ružička po absolvovaní vy-
sokoškolského štúdia začal svoju vedeckú
kariéru v novovznikajúcej Slovenskej aka-
démii vied v Bratislave, podieľal sa na vzni-
ku Laboratória geobotaniky a systematiky
rastlín, Laboratória rastlinnej biológie 
a Faunistického laboratória, z ktorých ne-
skôr vznikali samostatné pracoviská, po-
tom spojené do Biologického ústavu SAV.
V Piešťanoch v r. 1982 spoluzakladal Me-
dzinárodnú asociáciu krajinnej ekológie
(IALE). V r. 1990 sa stal riaditeľom Ústavu
krajinnej ekológie SAV. Bol spoluzakladate-
ľom a hlavným redaktorom časopisu Život-

Stretnutie regionálnej siete programu UNESCO Človek a biosféra 

P r e  t r v a l o  u d r ž a t e ľ n ý  r o z v o j
V dňoch 27. – 30. októbra sa v kongresovom centre Academia
v Starej Lesnej uskutočnilo stretnutie regionálnej siete programu
UNESCO Človek a biosféra (MAB) – EuroMAB 2009. Človek a bio-
sféra je medzivládny vedecký program, v rámci ktorého sa pod zá-
štitou UNESCO buduje Svetová sieť biosférických rezervácii. Tieto
územia majú slúžiť ako terénne laboratóriá pre trvalo udržateľný
rozvoj. Nosnou témou rokovania bolo Pracujeme spoločne – učíme
sa spoločne. Na stretnutí sa zišlo 113 účastníkov z 22 krajín. 

Účastníci diskutovali o prioritných aktivitách regionálnej siete.
Za jednu z najdôležitejších označili komunikáciu a zviditeľnenie
biosférických rezervácií, predovšetkým na národnej úrovni. V kon-
texte diskusií o udržateľnom rozvoji jednoznačne dominovala
podpora aktivít súvisiacich s adaptáciou na klimatickú zmenu

a zmierňovaní jej dopadov na ekosystémy i spoločnosť. V tejto sú-
vislosti sa zdôraznila potreba začleňovania biosférických rezervá-
cií do relevantných programov a projektov. Ako veľmi dôležitú
označili účastníci stretnutia podporu ekosystémových služieb, za-
chovanie ktorých je jedným zo základných predpokladov dlhodo-
bého a udržateľného rozvoja. Bola predstavená aj webová platfor-
ma EuroMAB, ktorá vznikla na podporu komunikácie a výmenu
skúseností medzi jednotlivými biosférickými rezerváciami a ná-
rodnými výbormi. 

Július Oszlányi | predseda Slovenského výboru pre program UNESCO
Človek a biosféra

né prostredie, vedeckého periodika Ekoló-
gia – The Journal Ecology (Bratislava). Zo
70. a 80. rokov sú známe jeho sympózia
o problémoch krajinnej ekológie v Smole-
niciach a inde na Slovensku. Bol a je čle-
nom viacerých domácich a medzinárod-
ných, odborných a vedeckých inštitúcií.

Prednášal na viacerých vysokých ško-
lách. Bol vedúcim Katedry plánovania
a tvorby krajiny na Fakulte ekológie TU vo
Zvolene a podieľal sa na jej premenovaní
na Fakultu ekológie a environmentalistiky.
Dlhoročne pôsobil a dodnes pôsobí na Ka-

tedre ekológie a environmentalistiky UKF
v Nitre. Je autorom alebo spoluautorom
22 knižných publikácií a 12 učebných tex-
tov, stoviek vedeckých, odborných, popula-
rizačných článkov a iných príspevkov. Je
jedným z tvorcov metodiky LANDEP – pr-
vej medzinárodne uznanej krajinnoekolo-
gickej metodiky. Napriek svojmu vysokému
veku je stále aktívny a zúčastňuje sa na
podujatiach krajinných ekológov na Slo-
vensku. 

Peter Jančura | TU Zvolen
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Ďalšia zo spoločných interaktívnych výstav SNM a SAV

E n e r g i a  p r e  ž i v o t

PLAZMOVÁ GUĽA DEMONŠTRUJE BUDÚCNOSŤ
ENERGETIKY.

Pod názvom Energia a prostredie je život ot-
vorili 26. októbra v Slovenskom národnom
múzeu na Vajanského nábreží v Bratislave
interaktívnu výstavu. Ide o ďalšie podujatie,
ktoré SNM pripravuje v spolupráci so Slo-
venskou akadémiou vied so zameraním pre-
dovšetkým na školákov a študentov. Pravda,
veľa zaujímavého na nej nájdu aj dospelí
návštevníci. Ako pripomenul v úvodnom
príhovore na vernisáži Branislav Rezník, po-
verený vedením tejto inštitúcie, ide už o pia-
tu podobnú výstavu v spolupráci so SAV. Pri-
pomenul, že ak sme pred niekoľkými rokmi
konštatovali, že múzejná pedagogika na
Slovensku prestala po roku 1989 postupne
existovať, vďaka viacerým odborníkom sa
vracia do múzeí. Osobitne vyzdvihol podiel
kurátora a autora libreta výstavy Júliusa Ro-
su.

Podpredsedníčka SAV Viera Rosová
uviedla, že SAV spolupracuje so Sloven-
ským národným múzeum v rámci dohody
o spolupráci na popularizácii vedy formou
interaktívnych výstav. Cieľom týchto výstav
je priblížiť aktuálne poznanie ľudstva, ale
aj osobnosti slovenskej vedy a výskumu.
Ocenila ústretovosť SNM pri organizovaní
týchto výstav. Kurátor výstavy Július Rosa
v príhovore zdôraznil, že výstava pripomí-
na stále aktuálne témy energie a prostre-

dia. „Snažili sme sa témou i formou vytvo-
riť výstavu, ktorá by bola pociťovaná ako
priestor na vzdelávanie a diskusie, ako
priestor na pobavenie zvláštneho druhu.
Jej pozadie tvoria pokusy zvládať niektoré
neistoty dneška. V podstate každý z nás
vníma či chce alebo nie, nové hrozby a rizi-
ká, možnosť nedostatku ropy, reakcie nad-
mieru zaťažovaného prostredia stálym ras-
tom počtu ľudí na Zemi, ako aj ich vzájom-
ného spolupôsobenia.“ 

Spomeňme aspoň niekoľko exponátov:
konvekčná vrtuľa dokazuje vyžarovanie
tepla ľudským organizmom; rekuperátor
vzduchu predvádza možnosť vetrania vnú-
torných priestorov so zníženými stratami
energie; Stirlingov motor ukazuje jednu
z možností zvyšovania účinnosti pohon-
ných zariadení, kým gumový motor jednu
zo zrejme slepých ciest; tepelné čerpadlo je
možnosťou, ako využívať teplo zo zeme či
odpadové teplo z iných zariadení; parný
stroj históriu zo začiatkov prudkého tech-
nického rozvoja podobne ako Faradayov
transformátor; Crookesov mlynček energe-
tickú výdatnosť svetelného žiarenia... Na
výstave sa však môžeme oboznámiť aj s he-
liostatom, prístrojom na plynulé pozorova-
nie Slnka, ako najperspektívnejšieho zdro-
ja energie pre ľudstvo v budúcnosti. A – sa-

mozrejme – množstvo ďalších exponátov,
ktoré zaujmú malých aj veľkých.

Výstava približuje najnovšie aj tradičné
poznatky v oblasti energetiky a získavania
energií. Jej realizácia je aj súčasťou projek-
tu Dotyky poznania, financovaného z gran-
tu Agentúry na podporu výskumu a vývoja.
Podporu a spoluprácu tiež poskytli Zápa-
doslovenská energetika a RIO 21 Centrum.
Výstava potrvá do konca februára 2010.

Vladimír Šmihula | Foto autor

S cieľom preskúmať možnosti vzájomnej spolupráce navštívili 18.
novembra 2009 Slovenskú akadémiu vied zástupcovia U.S. Army
International Technology Center – Atlantic (USAITCA). Hlavným
poslaním tohto zámorského úradu veliteľstva americkej armády
pre výskum, vývoj a inžinierstvo je pestovať medzinárodné vzťahy
a napomáhať rozvoju medzinárodnej spolupráce v oblasti základ-
ného vedeckého a technologického výskumu formou vytvárania
partnerstiev s finančnou podporou vybraných projektov.

Za účasti podpredsedov SAV Evy Majkovej a Juraja Lapina, ve-
deckého sekretára SAV Fedora Gömöryho a ďalších členov Pred-
sedníctva SAV prof. Petra Samuelyho a doc. Ladislava Petruša sa
v Aule SAV v Bratislave na Patrónke stretli zástupcovia USAITCA
so zástupcami vybraných ústavov SAV. V úvode podujatia Dr. Step-
hen Dinos, špecialista pre programy medzinárodnej spolupráce
a Dr. Michael Sennett, vedúci výskumu USAITCA, predstavili svo-
ju misiu, oblasti, o ktoré sa ich organizácia zaujíma, ako aj podro-
bné podmienky prípadnej spolupráce. V krátkych prezentáciách
potom zástupcovia vybraných ústavov SAV oboznámili americ-
kých hostí s celkovým zameraním svojho pracoviska, ako aj s kon-
krétnym výskumom, ktorý spadá do sféry záujmu USAITCA. Ústav
anorganickej chémie SAV predstavil výskum v oblasti pokročilých

Možnosti spolupráce cieleného výskumu pre armádu

A m e r i c k á  p o n u k a  n a  p a r t n e r s t v o
keramických materiálov pre balistické a funkčné aplikácie, Fyzi-
kálny ústav SAV výskum nanoštruktúr a nanomateriálov, Ústav ex-
perimentálnej fyziky SAV v Košiciach kondenzované látky pri ul-
tranízkych teplotách, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
výskum a vývoj progresívnych kovových materiálov, Chemický ús-
tav SAV predstavil biopalivové články na báze nanoštrukturova-
ných rozhraní a niektoré svoje projekty predstavili aj Elektrotech-
nický ústav SAV, Ústav informatiky SAV a Ústav merania SAV.

„Ponuka, s ktorou sme sa zástupcom USAITCA predstavili, zna-
mená identifikáciu nových možností a spolupráce cieleného vý-
skumu pre armádu. Ústavy SAV poskytujú široké výskumné spek-
trum, ktoré by určitým spôsobom mohlo korešpondovať s vý-
skumom požadovaným zo strany USAITCA. Máme dokonca ústa-
vy, ktoré sa takýmto výskumom zaoberajú. A práve tu je možnosť
spolupráce so SAV a financovania jej výskumu,“ povedal Marián
Janek, riaditeľ Technologického inštitútu SAV, ktorý bol na podnet
vedeckého sekretára SAV Fedora Gömöryho organizátorom podu-
jatia.

Zástupcovia USAITCA navštívili aj viaceré laboratória ústavov
SAV v areáli na Patrónke. 
M. Miklošová
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Priekopnícka aktivita Igora Túnyiho

čiže

ŠTEFAN LUBY O  g e o m a g n e t o h o r o s k o p i i
Už niekoľko rokov so záujmom sledujem
vývoj v novej vednej oblasti – v geomagne-
tohoroskopii, a to najmä vďaka diskusiám
s jej priekopníkom a naším popredným
geofyzikom Igorom Túnyim. Geomagneto-
horoskopia je typická interdisciplinárna
oblasť na pomedzí geofyziky, histórie a so-
ciálnopolitickej psychoanalýzy. Vzhľadom
na jej novosť musím však čitateľa obťažovať
základnými informáciami a vstupnými
údajmi.

Zemské magnetické pole má hodnotu
0,5 Oerstedu, a ak by sme ho vyjadrili
v modernejších SI jednotkách s využitím
predpony nano, tak je to 48 000 nTesla. Po-
le by sa mohlo vyjadriť aj ako 48 μTesla, po-
tom by sme si však nemohli nárokovať na
zaradenie do módnej oblasti nanovedy

S P R Á V Y  S A V  e x t r a

a nanotechnológií. Pole sa vytvára vzájom-
ným pohybom kvapalného a pevného jadra
Zeme. Vzniklo 3,9 miliárd rokov pred naro-
dením Igora Túnyiho, k čomu – pre zmenu
– došlo roku 1949 v Kokave nad Rimavi-
cou. On však napriek veľkej časovej strate
naskočil do rozbehnutého vlaku. Pomohlo
mu to, že Slovenská akadémia vied zdedila
ako svoje najstaršie vedecké pracovisko as-
tronomické a geomagnetické observató-
rium v Hurbanove, ktoré začal roku 1862
budovať gróf Mikuláš Konkoly-Thege a ro-
ku 1899 ho daroval štátu.

V geomagnetizme strávil Igor Túnyi
okolo 30 rokov. Je na škodu ľudstva, že ta-
kúto vernosť odboru nepreukázal aj Jozef
Visarionovič Stalin, ktorý tiež začínal ako
geofyzik, ešte pod menom Džugašvili, na

geomagnetickom observatóriu v Tbilisi.
Zemské magnetické pole má v súčasnej

dobe na severnej pologuli svoj južný pól, na
južnej pologuli severný pól a tie sa nepre-
krývajú s geografickými pólmi. Uhlová od-
chýlka magnetického a geografického me-
ridiánu, tzv. magnetická deklinácia, je
v našich zemepisných šírkach okolo 3o. Keď
po našom vstupe do NATO prileteli na Zá-
horie americké stíhačky, piloti chceli ako
prvé vedieť, aká je tam deklinácia, aby si
korigovali kompasy. Geofyzikálny ústav
SAV im to zistil, čo sme v príslušnej výroč-
nej Správe SAV zaradili medzi dôležité ap-
likačné výstupy a prínos našej Akadémie
k zachovaniu svetového mieru.

Zemské magnetické pole odkláňa Lo-
renzovou silou energetické nabité častice
prichádzajúce z kozmu, čím vytvára na Ze-
mi podmienky na vznik a zachovanie živo-
ta. Magnetické pole majú aj iné planéty,
napr. Merkúr, Jupiter, Saturn, Urán, no na
nich zasa chýbajú iné, pre život dôležité
podmienky. Saturnove prstence sa však po-
važujú za dôkaz existencie jeho magnetic-
kého poľa. Predpokladá sa, že prstence tvo-
rí poľom zachytená a nad magnetickým
rovníkom planéty sústredená stratená le-
tecká batožina.

V období, keď sa zvyšoval tlak na apli-
kačné výstupy zo SAV, prišiel Igor Túnyi
s námetom uplatniť už zmienenú geomag-
netohoroskopiu.

O čo tu ide? Geomagnetické pole nie je
stabilné. Jeho fluktuácie súvisia s magne-
tickými búrkami a tie s erupciami na Slnku.
Na jar 1989 taká magnetická búrka spôso-
bila kolaps energetiky a telekomunikácií

Na začiatku bola myšlienka pripraviť do decembrového čísla
SPRÁV SAV s predzvesťou Vianoc a Nového roka prílohu, v ktorej by
sme vedeckých pracovníkov SAV predstavili trochu inak, ako ich
zvykneme vnímať cez časopis po celý rok: teda ako ľudí, ktorí si ok-
rem svojich vedeckých problémov všímajú svet, najbližšie okolie či
svojich spolupracovníkov aj inými očami – a iným žánrom, ako je
obvyklý odborný článok či vedecká monografia. Teda ako autorov
literárnych (či literárnejších) útvarov – básní, próz, esejí, memoá-

rov, umeleckého cestopisu... V dejinách svetovej (ale aj našej) lite-
ratúry by sme našli mnohé mená vedcov, pre ktorých sa umelecká
literatúra stala prirodzenou formou na vyjadrenie svojich myšlie-
nok, pocitov, vnímania sveta. Vieme o takých aj v našich radoch...
aj keď výzva z októbrového čísla SPRÁV na možnosť publikovať
v našom časopise aj takéto príspevky nenašla výraznejší ohlas. Na-
priek tomu Vám, vážení čitatelia, ponúkame na sviatočné chvíle zo-
pár takých útvarov s očakávaním, že nebudú posledné...     (red.)

IGOR TÚNYI SA
ZAOBERÁ GEOMAGNE-
TOHOROSKOPIOU
TERESTRIÁLNOU
AJ EXTRATERESTRIÁL-
NOU, ČO NIEKTORÍ –
NIE CELKOM ODÔVOD-
NENE – SPÁJAJÚ S JEHO
INICIÁLKAMI „Í. TÍ“...
Foto Vladimír Šmihula.
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v Kanade. Ten rok bol, pokiaľ ide o magne-
tické búrky, búrlivý, dvadsiate výročie jed-
nej z nich sme si pripomenuli 17. novembra
t. r. Je tu zrejmá koincidencia s novembro-
vou revolúciou. O nezanedbateľnom vply-
ve slnečnej aktivity na SAV azda presved-
čím, ak uvediem, že v čase veľkých protu-
berancií sa narodil prof. Ján Slezák. Geo-
magnetické pole je však ovplyvnené aj lo-
kálnymi poruchami, v mestách vplyvom
mestskej elektrickej hromadnej dopravy.
Igor Túnyi sa preto zaoberá geomagneto-
horoskopiou terestriálnou aj extrateres-
triálnou, čo niektorí – nie celkom odôvod-
nene – spájajú s jeho iniciálkami „Í.Tí“.

Významná príhoda, ktorá ukázala, aký
aplikačný potenciál má meranie zemského
magnetického poľa, sa udiala v apríli 1991.
Predsedníctvo SNR vtedy odvolalo premié-
ra Vladimíra Mečiara, na čo mestská hro-
madná doprava reagovala 24. apríla 1991
v čase medzi 14.00 a 14.15 hod. štrajkom.
Prúdy v trolejoch prestali rušiť zemské
magnetické pole, čo sa na zázname prejavi-
lo jeho takmer nulovými fluktuáciami. Ne-
treba zdôrazňovať význam takejto metódy
na sledovanie politicko-ekonomickej stabi-
lity krajiny. Potom sa samozrejme poruchy
poľa zvýšili, lebo otrávených cestujúcich
bolo treba odviezť.

Povzbudení úspechom odmerali naši
geofyzici pole v blízkosti Národnej rady SR

na Hradnom vrchu. Točia sa tu trolejbusy,
ktoré pri jazde hore a dole kopcom generu-
jú silné bludné prúdy. Tie sa nemôžu roz-
ptýliť do podložia, ktoré je žulové, tečú pre-
to popod parlamentom a silne porušujú lo-
kálne magnetické pole. Keď sa tento výsle-
dok prezentoval médiám, dali to samozrej-
me do súvisu s chaotickým charakterom
našej legislatívy, na ktorú má vplyv pole
pôsobiace na mozgové prúdy poslancov.
Takýto záver koreluje so známymi faktami,
ako je zvýšený výskyt samovrážd, depresií
i konzumácie alkoholu v čase magnetic-
kých búrok, najmä ich doznievania.

Najdôležitejší je však výstup z autentic-
kej geomagnetohoroskopie, ku ktorému
pristupujem teraz. Podľa teórie RNDr. Igo-
ra Túnyiho letoru človeka poznamená stav,
stabilita či poruchy magnetického poľa Ze-
me v okamihu jeho narodenia. Ja som proti
tomu namietal, že telo matky nemá na plod
magneto-tieniaci účinok, ale Igor Túnyi
presadzuje teóriu, podľa ktorej, kým je
plod v tele matky, zdieľa jej životné pod-
mienky a režimy a svoje vlastné si začína
vytvárať práve vo chvíli osamostatnenia.
Ako to už býva, rozpor dvoch hypotéz ob-
jasní najlepšie experiment, veď už Goethe
povedal – „Šedá, priateľu, je každá teória,
však žitia zlatý strom sa zelená“. Krúciálny
experimentálny dôkaz poskytol Igor Túnyi
po vymenovaní temperamentného impro-

vizátora prof. Jána Mikolaja za ministra
školstva SR. Ukázalo sa, že v deň jeho naro-
denia 19. októbra 1953 bola zaznamenaná
geomagnetická hyperaktivita.

Je samozrejmé, že okamžite vznikla
otázka, ako to bolo 15. septembra 1964,
v deň narodenia premiéra Roberta Fica.
Z archívov geomagnetických meraní sa zis-
tilo, že vtedy bolo pole bez akýchkoľvek
fluktuácií, z čoho možno dedukovať, že ide
o človeka, ktorý kráča za cieľom bez zakolí-
sania. Predpokladali sme samozrejme, že
tento údaj bol poskytnutý v súlade s ver-
nosťou vedeckej pravde. Ak tu však náho-
dou dajakú úlohu hral rešpekt k našej inšti-
túcii, nadväzujúcej na tradície Štúrovho
Tatrínu, a snaha nerušiť jej stabilitu, aj tak
dobre.

Pristupujem k záveru. Chcel by som vy-
sloviť presvedčenie, že aplikácie merania
magnetického poľa Zeme sa budú v SAV
dynamicky rozvíjať a zaznamenajú veľa
ďalších úspechov. Zároveň chcem ad hoc
komisiu pre transformáciu SAV upozorniť
na aplikačný potenciál geomagnetohoros-
kopie, ktorá je jednou z platforiem na za-
kladanie veľmi žiadaných obchodných spo-
ločností a firiem spin-off.

(Dr. h. c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., fyzik,
publicista, autor literatúry faktu. V rokoch 
1995 – 2009 predseda Slovenskej akadémie vied.
V tomto roku mu vyšla kniha reportážnych čŕt
a esejí Fascinácia Nobelom.)

Niekoľko slovakistických impresií

SLAVOMÍR ONDREJOVIČ  Z v l á š t n e j š i a  
a k o  j a p o n č i n a

KRÁSY JUŽNEJ 
AMERIKY NELÁKAJÚ
LEN GEOGRAFOV...
NA FOTOGRAFII
NÁRODNÝ PARK
LAUCA SO SOPKAMI
PARINACOTA 
(6 330 M) A POME-
RAPE (VZADU).
Foto: Daniel Kollár

dvojjazyčná mladica, ktorá na chodbe ga-
goce do mobilu, striedajúc slovenčinu
a ukrajinčinu, tak hlučne a prenikavo, že
nás to všetkých ruší aj v uzatvorenom ku-
pé. Nikomu z nás sa nechce vstať, vyjsť na
chodbu a napomenúť ju. Už sa to ale nedá

vydržať. Vstávam a žiadam ju, aby pokra-
čovala v hovore tlmenejšie. Našťastie oka-
mžite prestáva a atmosféra v kupé, v kto-
rom sedia so mnou ešte štyri ďalšie mladi-
ce, sa uvoľňuje. Začína pripomínať atmo-
sféru jednej z čapkovských vlakových po-
viedok, v ktorej postupne každý rozpráva
o svojich cestovných zážitkoch.

Žasnem. Moje spolucestujúce majú na-
priek mladému veku za sebou závidenia-
hodné cestovateľské skúsenosti. Pridávam
sa aj ja:

„Vlastne aj ja som pred väčšou cestou“.
„A kam sa chystáte?“ vyzvedajú.
„Na koniec sveta. Viete, kde je koniec

sveta?“ pýtam sa trochu machrujúc, aby
som zaujal.

„Vieme,“ odpovedajú s chichotom.
„Predsa na východnom Slovensku“.
Moje spoločníčky zrejme vedia, o čom

hovoria. Veď jedna z nich je od Prešova,
druhá priamo z Humenného a ďalšie dve
z Michaloviec.

„Je to možné?“ pokračujem v tóne ľah-

>Pred druhou cestou do Južnej Ameriky ma
čakala ešte povinnosť – vyskúšať doktoran-
dov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, čo stíham na otočku IC-čkom.
Pri spiatočnej ceste do Bratislavy nám však
všetkým, čo sedíme v kupé, ide na nervy
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kej konverzácie. „Keby som to bol vedel,
netrepem sa až hen do Ohňovej zeme.“

V skutočnosti je už všetko dávno roz-
hodnuté, vybavené a pripravené. Už zajtra
odchádzam po druhýkrát do Južnej Ameri-
ky. Ale ako sa môže pripraviť filológ na ces-
tu do Ohňovej Zeme, do Patagónie, na vý-
chodné pobrežie juhoamerického konti-
nentu, na cestu po Argentíne, Čile, Uru-
guaji, Paraguaji a Brazílii, keď nie je hispa-
nistom? Znalosť angličtiny na tomto konti-
nente nie je očakávanou výhrou. Cestova-
teľovi sa môže, pravdaže, zísť aj to, keď
ovláda niektorý miestny indiánsky jazyk,
ako mi to potvrdila aj moja predchádzajúca
juhoamerická cesta. Ale čo slovenčina?

Keď sa pred svojimi cestami na iné kon-
tinenty stretnem s ľuďmi, čo vedia, že som
slovakista, občas sa ma pýtajú, či tam idem
hľadať Slovákov alebo skúmať slovenčinu.
Skúmaniu slovenčiny v zahraničí som sa
doteraz venoval len v okolitých krajinách
a na iné kontinenty idem za inými krásami
a pokladmi. Ale tá otázka nie je celkom je
od veci, veď sa aj hovorí: So slovenčinou
prejdeš celý svet. Takže – ako to je?

Toto úslovie rád citoval aj náš, žiaľ, už
nebohý kolega Anton Habovštiak a nájde-
me ho aj v jeho knihe Túžba po poznaní.
Nikdy mi nebolo jasné, či ho vníma doslova
alebo metaforicky, no nikdy som sa ho na
to ani nespýtal. Moje cesty mi však tento
výrok občas aj priamo potvrdili a výnimkou
nebola ani aktuálna juhoamerická cesta pri
presune z Ria de Janeiro do Sao Paula, kto-
rú sme absolvovali v trojici. Skoro sa totiž
ukázalo, že pre taxikára, ktorého sme si ob-
jednali, je angličtina španielska dedina, ho-
ci pri objednávke prikývol, že nám rozu-
mie. Aj rozumel, že chceme ísť na aero-
drom, problém bol len v tom, že my sme sa
potrebovali dostať na domáce, nie medzi-
národné letisko. Keď sme zistili tento omyl,
v prvom okamihu nám prešiel mráz po
chrbte, ale skoro sme si uvedomili, že naša
časovú rezerva je dostatočná na to, aby
sa presun na správne letisko dal bez problé-

mov stihnúť. Lenže medzi medzinárodným
a tým lokálnym letiskom leží záliv a na dru-
hý breh sa treba dostať po moste, ktorý
z vrchu Corcovado vyzerá, ako keby bol
postavený na pilieroch so zápaliek. Je to sí-
ce most s ôsmimi prúdmi, ale v čase špičky
je, ako sme skoro zistili, aj tak preplnený
a na rýchly presun možno zabudnúť. Ner-
vozita nasej trojčlennej posádky sa začala
počas presúvania po moste stupňovať, lebo
sme vedeli, že ani v Brazílii lietadlá nečaka-
jú na meškajúcich pasažierov. Nervózni
sme boli najmä z nášho šoféra, ktorý bol
príliš komótny, a ani takúto situáciu, v akej
sme sa ocitli, sa nepokúšal riešiť nejako
tvorivo. Keď som ho – stále ešte v angličti-
ne – požiadal o zrýchlenie, iba niečo odvr-
kol po portugalsky (mohlo to znamenať na-
príklad: a čo ja môžem robiť?!) a ďalej po-
kračoval svojím tempom. V tej chvíli som
stratil trpezlivosť a spontánne prešiel do
slovenčiny, ba z nejakého dôvodu som zvo-
lil aj dôverný tón.

„Tak takto to už ďalej nejde, kámo.
Chceš nás mať na svedomí? Keď zmeškáme
lietadlo, ostaneme ti na krku!“ Po tomto
mojom výpade trochu ožil, ale nebolo to eš-
te zďaleka to, čo sme od neho očakávali.

„Pozri sa, veď sa ti pred auto vopchala tá
kočka. To nemôžeš dopustiť, ty musíš byť
nosom tesne na aute pred nami,“ vybuchol
som znova.

Náš taxikár v tej chvíli viditeľne zrýchlil,
dokonca začal odvážnejšie vchádzať aj do
vedľajších pruhov, pokúšal sa aj o myšky,
hoci to očividne nemal v krvi. Asi len vďaka
slovenčine sme sa napokon ešte s rezervou
niekoľkých minút dostali k miestnemu leti-
sku neďaleko prístavu. Ešte sme stále mali
dosť času, ešte sme sa stále mohli pokochať
nádhernou luxusnou loďou Queen Elisa-
beth II, ktorá v prístave práve kotvila. Všet-
ci traja sme si však boli istí, že nás v tomto
prípade zachránila slovenčina.

Známy orientalista a spoluautor vynika-
júcich Jazykov sveta Jozef Genzor ma pred
mojou cestou požiadal, aby som sa poob-

hliadol po starej indiánskej araukánčine,
ktorá bola kedysi rozšírená v starom Chile.
V Chile sa však dostávam len do andskej
oblasti, kde môžem síce obdivovať vysočiz-
né rozoklané končiare podopierajúce nebo
a zoznámiť sa s fotogenickým ľadovcom Pe-
rito Moreno i s najkrajším parkom Južnej
Ameriky Torres del Paine, ale domorodých
Indiánov stretávame pomenej. Obraciam
sa preto cez sprievodkyňu na našich šofé-
rov, ktorí vyzerajú úplne indiánsky. Sú to
však už Čiľania a o araukánčine nikdy ne-
počuli. Filologicky sa však predsa prejavujú
prekvapujúco tvrdiac, že taký zvláštny ja-
zyk, akým hovoríme my, ešte nikdy nepo-
čuli.

„Čo to znamená zvláštny jazyk,“ dávam
si preložiť otázku do španielčiny, „veď ste
určite vozili japonské, čínske, možno aj
arabské skupiny? Nie je ich jazyk zvláštnej-
ší?“

„Nie,“ trvajú na svojom obaja. „Zvláš-
tnejšia nie je ani japončina. A zvláštny ja-
zyk je práve taký, ako je ten váš“.

Nie som celkom spokojný s odpoveďou,
lebo svoje tvrdenie nijako nekonkretizujú
ani nezdôvodňujú, ale svoju filologickú his-
torku pridáva i naša sprievodkyňa, ktorá to
všetko tlmočí. Aj vtedy sprevádzala skupi-
nu našincov po Južnej Amerike. Pri jednej
oddychovej zastávke podišiel k nej šofér
autobusu s tým, že on síce zvyčajne nepo-
čúva reči určené turistom, ale teraz sa za-
počúval do melódie nášho jazyka a žasol,
aká je tá angličtina ľubozvučná. Nebola to,
samozrejme, angličtina, ale slovenčina, tá
naša ľubozvučná, čo my o nej vieme, prav-
daže, už dávno.

Možno práve toto chceli povedať o na-
šom jazyku aj spomínaní potomkovia pata-
gónskych Indiánov.

Prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.,
jazykovedec, publicista, prekladateľ, vedecký
pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra
SAV, od roku 1999 jeho riaditeľ. V poslednom
období vydal monografiu Jazyk, veda o jazyku,
societa (2008).

VILIAM NOVÁK C h c e t e  v e d i e ť  o s v e t e
v i a c ?  B e h a j t e  m a r a t ó n y !

ďalej. Nechápala to ani moja vlastná babka,
ktorá, prikmotriac sa ku mne, dôverne sa
ma opýtala: „Vilko, a kolko ci za to placá?“
– „Babka, nič mi neplatia, ja behám preto,
lebo ma to baví!“ – „Ale Vilko, ved mne to
móžeš povedzet, já to nikemu nepovím!“ –
„Ale babka, ja za to naozaj nič nedostá-
vam!“ – „No dobre, já vím, že mi to nesceš
povedzet...“ – a neveriacky odišla. Ani sa jej
nečudujem. Veď ako by aj mohla uveriť nie-
čomu takému, že sa niekto dokáže naháňať

po ceste „len tak naverímboha“, keď ener-
giu je možné využiť aj na niečo užitočnej-
šie. Napríklad na okopávanie, kosenie, pí-
lenie dreva či iné „radosti“.

Ale ozaj, prečo som vlastne začal behať
maratóny?
Neviem, či mi uveríte, ale bolo to preto, le-
bo som chcel poznávať, vedieť viac, ako mi
reálne možnosti umožňovali. A to som pred
viac ako dvadsiatimi rokmi netušil, že raz

>Drvivá väčšina pokolenia ľudského pokla-
dá maratóncov za ľudí – mierne povedané
– zvláštnych. Veď kto to kedy videl bežať
bez prestávky povedzme štyri hodiny (čo je
polovica pracovného času) bez toho, aby
ho niekto naháňal alebo mu aspoň dobre
zaplatili. Ako hovoril jeden môj nemenova-
ný (ale vôbec nie chudý) kolega: Ja bežím
len vtedy, keď ma naháňajú (ale našťastie
k tomu nedošlo, veď prečo by ho aj kto na-
háňal?!), a tak si spokojne pestuje sadielko
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bude na programe (aj vlády) budovanie
znalostnej spoločnosti, ba že budeme mať
podpredsedu vlády pre znalostnú spoloč-
nosť, a ten podpredseda bude produktom
našej slávnej Akadémie!

Ako to teda bolo?
Proces poznávania prebieha na rôznych
úrovniach. Ten najjednoduchší, základný je
pozorovanie. Chodíte si, pozorujete okolie,
dávate do súvislostí a zovšeobecňujete. Za
onej éry, ktorej koniec niektorí oplakávajú,
iní sa naopak radujú, som poznával predo-
všetkým Československo. Ba aj do Poľska,
Maďarska a ZSSR som sa dostal. Ďalej však
ani krok! Nedarilo sa mi poznávať kapitalis-
tickú cudzinu. Bolo to síce hniezdo hadie,
a jeho osadenstvo kulo pikle, aby nás zbavilo
„vymožeností“ socializmu a socialistickej de-
mokracie, napriek tomu som predsa len bol
zvedavý, ako to tam vlastne beží? Viem,
viem... pracujúci sú tam vykorisťovaní a plo-
dy ich práce si privlastňujú iní; no také mes-
tá, ako je Rím, Paríž, Londýn, som túžil vi-
dieť. Vedel som však, že sa mi to nepodarí.
Nebol som totiž tomu minulému režimu
sympatický. Ani sám som nevedel prečo. Ba
vlastne som vedel, či skôr tušil, len mi nešlo
do hlavy, ako dokážu kompetentní čítať moje
tajné myšlienky. Je pravda, že som ich občas
aj vyjavil, ale nie na verejnej straníckej schô-
dzi (mimochodom, to je spojenie „verejná
stranícka schôdza“ (!) – veď keď je niečo ve-
rejné, nemalo by byť „stranícke“). A tak mi
raz neboli „prisľúbené“ devízy, inokedy mi
straníci nevyslovili dôveru, a keď som preko-
nal aj tieto úskalia, príslušníci bezpečnosti
mi nestihli vybaviť výjazdnú doložku, lebo
riešili (asi) iné, neodkladnejšie úlohy.

Čo sa nestalo?! Kde sa vzala, tu sa vzala,
prikvitla nežná revolúcia či „plyšák“, ako ju
volajú neprajníci. A čuduj sa svete, zrazu sa
dalo chodiť dokonca do Ríma! To bolo dru-
hé veľké mesto, čo som navštívil (Viedeň je
predsa len viac po ruke, tam som bol skôr).

A práve v Ríme som pochopil ohraniče-
nosť mojich poznávacích možností. Naja-
tým autobusom alebo dokonca peši sa nedá
stihnúť takmer nič! Čo z takého Ríma počas
štandardného zájazdu dokážem uvidieť?
Nuž Chrám sv. Petra, Fórum, Piaza Navon-
na, Panteón – a to je zhruba všetko. A koľko
by sa len za krátky čas jediného dňa dalo
prejsť! Pravda, bez autobusu, lebo ten nás
izoluje od predmetov poznávania a nedo-
volí „intímny“ kontakt s onými objektmi.

Ako to však urobiť?
Predsa jednoducho: behom!
Ľahko sa to povie, lenže realizácia takého
nápadu naráža na isté problémy, ktoré brá-
nia tomu, aby sa po našich (ale aj „nena-
šich“) mestách pohybovali davy bežiacich
turistov, turistiek či celých rodín. Je to naj-
mä ostych. Je predsa nedôstojné učeného
tvora, aby trielil z jedného konca Ríma na
druhý a tak poznával! Ako by sa na to poze-
rali známi, občania, verejnosť! Istotne by si
veľavýznamne a s úškrnom ťukali na čelo,
vyjadrujúc tak hlboké pohŕdanie.

Naozaj niet cesty von z tejto slepej
uličky?
Ale je!
Sú tu predsa také podujatia, na ktorých be-
há množstvo ľudí krížom-krážom po mes-
tách a nikto sa im za to nesmeje. Dokonca
zdieľajú obdiv obyvateľov, ešte aj verejnú
dopravu kvôli ním vylúčia, a na konci navy-
še dostanú (pravda, ak dobehnú) medailu!

Áno, hovoríme o maratónoch! Kdejaké
mesto sa nimi pýši.
Maratóny som behával aj pred novembrom
1989, lenže to bolo iné behanie, rozhodne
nie za poznaním. Bol to číro čistý šport
a snaha o čo najlepší výkon. Účasť na mest-
ských maratónoch vo veľkých metropolách
– to je niečo iné! Samozrejme, aj tu ide
o dosiahnutie dobrého času. Priatelia sa mi
občas smejú, keď tvrdím, že sa snažím be-
žať rýchlo len preto, aby som bol čím krat-
šie na trati, a teda o to menej sa trápil.

Newyorský maratón je všeobecne uzná-
vaný ako najprestížnejší na svete. Viac ako
30 tisíc atlétov z celého sveta beží (a väčši-
na aj prebehne) všetkých päť častí tohto
mesta, ktoré sa oprávnene nazýva „pup-
kom“ sveta. Počas newyorského maratónu
je prvoradé poznávanie. Veď povedzte, kto
z vás, čo ste boli v New Yorku, prešiel všet-
kých päť jeho častí? Vidíte, a nám maratón-
com sa to podarilo! Štartuje sa na ostrove
Staten Island a beží sa cez mohutný Verraz-
zano Bridge (kam sa inokedy obyčajný 
pešiak nedostane, potom cez Brooklyn,
Queens, Manhattan, Bronx a opäť cez Man-
hattan. A to všetko stihneme za jeden deň,
ba čo za jeden deň, za necelé 4 hodiny, nie-
ktorí aj skôr!

A neverte tomu, že maratónci nevníma-
jú okolie. Vnímame. Aj keď je pravda, že
našu pozornosť občas odvádzajú od okoli-
tej krajiny pekné pozadia dámskej časti be-
žeckého poľa, ktorá tvorí v newyorskom
podujatí okolo 40 percent celého štartov-
ného poľa (tie „prednosti“ pozorujeme po-

menej; bežať s hlavou otočenou o 180 stup-
ňov dozadu je predsa len nepohodlné).
A ešte niečo: kto z vás si dovolil vyčúrať sa
na newyorskej Prvej avenue bez toho, aby
vás za takúto aktivitu prinajmenšom ne-
predviedli na policajné oddelenie? A vidíte
– mne sa to podarilo, dokonca za súhlasné-
ho pokyvovania hlavou ináč nekompromis-
ného policajta i chápajúcich divákov!

Maratón poskytuje bežcovi aj ďalšiu di-
menziu poznávania. Pobyt v meste sa dá
využiť na návštevu múzeí, knižníc a vecí
súvisiacich s naším odborným zameraním.
Som hydrológ a snažím sa pochopiť proce-
sy transportu hmoty a energie v biosfére.
V biosfére sa prenášajú tekutiny – teda kva-
paliny a plyny – a mechanika tekutín je tou
náukou, ktorej poznatky využíva aj letectvo
a kozmonautika! Preto sa nečudujte, že na-
čriem do tohto súdka dúfajúc, že vás nebu-
dem nudiť. Chcem sa len pochváliť, čo som
sa vďaka maratónom naučil. Napokon, bu-
de to krátke...

Na tento druh poznávania je ideálny
Washington D.C., kde sme bežali maratón
už po druhýkrát. Prečo? Nuž predsa pre
„Smithsonians“, čo je konglomerát múzeí,
ktoré začal budovať Angličan Smithson,
boháč a obdivovateľ Spojených štátov ame-
rických. Na tie časy (polovica 19. storočia)
prispel obrovským darom – pol miliónom
dolárov – s dovetkom, že zbierky múzeí bu-
dú prístupné všetkým zdarma. Platí to do-
dnes. V prvej červenej tehlovej budove zva-
nej Castle (trošku sa na hrad aj podobá) je
jeho hrobka, verejne prístupná. Táto budo-
va aj ostatné „Smithsonians“ múzeá sú zo-
radené na obrovskom voľnom priestran-
stve National Mall (čosi ako národné kor-
zo), ktorého západný koniec tvorí Lincol-
nov memoriál, východný koniec Kapitol
(teda dvojkomorový parlament) a na boku
sa skromne krčí Biely dom.

Najnavštevovanejším múzeom (vraj na
svete) je Smithsonians National Air and
Space Museum. Ročne ho navštívi viac ako
10 miliónov návštevníkov! No môžete si ho
nechať ujsť?! Sú tu sústredené najvýznam-
nejšie lietadlá histórie. Aj keď Slovák Šte-
fan Banič zanechal výraznú stopu v histórii
letectva USA, v tomto múzeu ju nenájde-
me. Je to škoda, lebo k jeho rozvoju prispel
fascinujúcim spôsobom: aby presvedčil pa-
tentovú komisiu o správnosti svojho návr-
hu padáka, trikrát (!) skočil z mrakodra-
pov použijúc svoj nie celkom dokonalý vy-
nález. Padák našťastie fungoval, Banič pre-
žil, patent dostal. Letectvo USA ho počas
prvej svetovej vojny aj používalo. Keď si po-
myslím na šialenú odvahu Baniča, trasú sa
mi kolená. Konštrukcia padáka však išla
inou cestou...

V múzeu je možné stráviť niekoľko dní
a stále je čo pozerať. Nebudem opisovať, čo
všetko tam je, no mňa najviac zaujal aero-
dynamický tunel bratov Wrightovcov. Fas-
cinujúce na ňom je, že až oni pochopili, ako
treba navrhnúť krídlo, aby produkovalo
vztlak! Pred nimi bolo veľa „aviatikov“, kto-
rí zostrojili mnoho „lietajúcich aparátov“ –
spomeňme si aspoň na Ota Lilienthala, no
všetci chceli buď napodobniť let vtákov,

ARLINGTON, PAMÄTNÍK IWO JIMA. MEDZI VOJAK-
MI NA SÚSOŠÍ JE STVÁRNENÝ AJ NÁŠ KRAJAN MI-
CHAL STRANK.
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alebo nosné plochy lietadiel navrhovali ako
„vráta“. Krídla sa nastavili na kladný uhol
nábehu, vrtuľa lietadlo zrýchlila a ono sa
vskutku vznieslo v priamom smere, ale ma-
névrovať sa ním nedalo. Až Wrightovci po-
chopili, čo hovorí Bernoulliho rovnica (už
vtedy skoro 200 rokov známa) a navrhli ta-
ký profil krídla aby nad jeho horným ob-
rysom bola rýchlosť vzdušného prúdu vyš-
šia ako pod dolným obrysom krídla; z toho
vyplývajúci rozdiel tlakov smeruje nahor –
a lietadlo môže stúpať. No a tieto profily
boli testované na tomto primitívnom aero-
dynamickom tuneli.
Nie je to fascinujúce?
Poďme však späť k maratónu – tentoraz
k US Marine Corps Marathon (čiže k mara-
tónu námornej pechoty), ktorého štart
a cieľ je v priestoroch Národného cintorína
v Arlingtone. Jeho cieľ je pri známom pa-
mätníku Iwo Jima, ktorý je popri soche Slo-
body vari najznámejším pamätníkom
v USA. A práve na tomto posvätnom mieste
Američanov máme aj my Slováci byť na čo
hrdí. Niektorí iste tušíte, kam mierim...

Ako tento pamätník súvisí 
so Slovenskom?
Pamätník Iwo Jima je zhmotnením najzná-
mejšej americkej fotografie z obdobia dru-
hej svetovej vojny. Táto vraj najväčšia bron-
zová socha na svete zobrazuje vztyčovanie
„stars and stripes“ na ostrove Iwo Jima, pr-
vom japonskom území dobytom americký-
mi ozbrojenými silami, čo stálo životy viac
ako 5 000 „mariňákov“. Veliteľom oných
piatich mužov na pamätníku bol seržant
Michal Strank, narodený na Slovensku.
Žiaľ, tak on, ako aj ďalší dvaja muži z pia-
tich hrdinských zástavníkov na tomto
ostrove neskôr padli. Osud Michala Stran-
ka je zaujímavý aj z iného hľadiska. Padol
za svoju novú vlasť ako Slovák a občan Čes-
koslovenska. Ako sa to mohlo stať? Malý
Michal emigroval so svojimi rodičmi do

Ameriky ako 5-ročný a k namornej pechote
ho za vojny povolali, keď dosiahol odvodný
vek. Nikomu nenapadlo a nikoho ani neza-
ujímalo, či je občanom USA. Až po vojne,
keď sa stal známym a slávnym, sa zistilo, že
nebol Američan. Občianstvo Spojených
štátov dostal až „in memoriam“ a osvedče-
nie o tom prevzala jeho sestra.

Neobávajte sa, nebudem opisovať, čo
všetko sa dá vidieť počas 42 195-metrovej
púte po Washingtone D.C. Nájdete o tom
dostatok knižných sprievodcov. Niet však
nad osobnú skúsenosť. Chcel som len na-
značiť, že maratónsky beh je naozaj výbor-
ný prostriedok na poznávanie sveta.

Nepresvedčil som vás? Pravdu pove-
diac, ani som v to nedúfal, lebo viem, ako

sa zo zabehaných pohodlných koľají ťažko
vybočuje. Blíži sa však koniec roka, čo tak si
dať záväzok, že sa začneme o svoju telesnú
schránku starať o čosi viac? Veď ona je ur-
čená na pohyb, nie na vysedávanie na sto-
ličke. Slávny Emil Zátopek charakterizoval
beh ako najprirodzenejší spôsob existencie.
Hovorieval: „Ryba pláva, vták lieta, človek
behá.“

Čo tak si odbehnúť na Železnú studnič-
ku, veď je to len kúsok od areálu SAV, a uvi-
díte, že váš život bude obohatený o novú
dimenziu.

A maratón?
Ten vás nemusí trápiť, aj keď si myslím, že
asi tretina zdravých mužov a žien po vhod-
nej príprave je schopná ho zabehnúť. Skús-
te to. No a to poznanie bude bonus navyše.

(Ing. Viliam Novák, DrSc., je hydrológ, vedecký
pracovník Ústavu hydrológie SAV, o. i. laureát
Ceny SAV za vedecko-popularizačnú činnosť.)

WASHINGTON, D.C., NATIONAL MALL, WASHINGTONOV MONUMENT JE 170 M VYSOKÝ OBELISK S VY-
HLIADKOU POD JEHO VRCHOLOM. 

NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM (NASM). ČIERNY RAKETOPLÁN X–15 JE ZATIAĽ NAJ-
RÝCHLEJŠIE PILOTOVANÉ LIETADLO; DOSIAHLO RÝCHLOSŤ 6.5 M. VPRAVO HORE JE PRVÉ
PRÚDOVÉ LIETADLO USA (BELL AIRACOMET), VPRAVO SOVIETSKA BALISTICKÁ STRELA 
SS-20 S TROJNÁSOBNOU HLAVICOU, TÁ MENŠIA RAKETA JE ZNÁMY PERSHING II.

MEDAILA S EMBLÉMOM USMC, KTORÚ DOSTAL
KAŽDÝ, KTO MARATÓN DOKONČIL.
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nohy, vyšli sme si na dva vyhliadkové kop-
čeky nad Santiagom. Prvý sa volá Santa Lu-
cia, druhý San Cristóbal. Z oboch – sú nád-
hernými oddychovými zónami miestnych
obyvateľov – sa ponúkal pekný výhľad na
mesto, hoci bolo v opare. Keďže smog je tu
takmer neustále, aj výhľady tomu zodpove-
dajú.

Ďalší deň sme už cez mestečko Los An-
des smerovali k hraničnému priechodu
Chile – Argentína. Vystúpali sme nespočet-
nými serpentínami a kochali sa nádherný-
mi krajinnými scenériami. Kým z čílskej
(západnej) strany sú Andy rozoklané, divo-
kejšie (nachádza sa v nich okrem iného aj
stále vyhľadávanejšie lyžiarske stredisko
Portillo), zatiaľ argentínska strana má cel-
kom iné zafarbenie. Pripomína trochu Dol-
ný Mustang na okraji tibetskej náhornej
plošiny. Asi 10 km od hranice (kde sa začí-
na národný park Aconcagua) už vidieť jeho
rovnomenný majestát – najvyšší vrch Juž-
nej Ameriky (6 962 m). Viacero turistov
smeruje k lagúne De Horcones po náuč-
nom chodníku s deviatimi zastávkami.

Na ďalší deň nás už privítala Mendoza,
stredisko bohatého vinárskeho kraja, kde
sa dorobia takmer tri štvrtiny všetkých ar-
gentínskych vín. Keďže bol sviatok (Veľký
piatok), všetko bolo pozatvárané, ale mes-
to na nás urobilo veľkolepý dojem svojou
zeleňou. Aleje, parky, každá ulica so stro-
moradím, skrátka „zelené mesto“.

Po prehliadke mesta sme pokračovali
ďalej na sever východným podhorím Ánd.
Prespali sme neďaleko mesta San Juan a na
druhý deň nás čakala dlhá cesta na sever
polopúštnou krajinou, spestrenou len kro-
vinami. Po asi piatich hodinách sme dora-
zili k národnému parku Talampaya (evido-
vanému v Zozname UNESCO) s pieskovco-
vými petroglyfmi – rôznymi obrazcami
a vyobrazeniami zvierat, o ktorých sa s ur-
čitosťou nevie, kedy a kto ich tam zanechal.
O chvílu sme dorazili do menšieho, do čer-
vena sfarbeného Grand Canyonu a ku skal-
ným stenám pripomínajúcim gotickú ka-
tedrálu alebo Gaudího chrám v Barcelone.

Úplne na jeho konci sa týčili pieskovcové
skalné útvary s najrozličnejšími názvami
(veža, mních, brána atď.).

Veľkonočnú nedeľu sme strávili v meste
La Rioja, veľkom asi ako Trnava, s jedným
z najstarších dominikánských kostolov
v Južnej Amerike a kláštorom, ktorý ako je-
diný prežil aj zemetrasenie v 19. storočí. Na
Veľkonočný pondelok sme už boli opäť
o kus ďalej na severe a pustá krajina sa pred
nami postupne premieňala na zelenú, úrod-
nú, s prevládajúcou cukrovou trstinou. Cha-
rakter krajiny sa menil nielen so zemepis-
nou šírkou, ale aj s rastúcou nadmorskou
výškou. Úžasné štúdium geografickej a výš-
kovej zonálnosti! Priam učebnica zemepisu
v reáli. Cukrová trstina rástla ešte do nad-
morskej výšky 800 m, potom nastúpila
menšia džungľa, subtropická vegetácia
či citrusové plodiny. Dažďové lesy tu siahali
až do výšky 2 000 metrov a vo výške asi
2 300 metrov sa rozprestierala náhorná plo-
šina Tafi de Valle. Predstavte si prekrásne
zelené údolie s blankytne sfarbeným jaze-
rom, obklopené z každej strany štyritisícov-
kami, a na lúkach a pasienkoch pasúce sa
kone, dobytok a vyššie, nad 3 000 metrov už
aj lamy. Odtiaľto sme klesali opäť do neú-
rodnej „kaktusovej“ krajiny. O pár hodín
nás však čakala opäť zmena. Mestečko Ca-
fayate a jedna z najznámejších vinohradníc-
kych oblastí Argentíny. Navštívili sme tu aj
jeden vinársky podnik (Bodega Echart),
ochutnali miestne vína, ktoré naozaj stali za
to. Osobitne Cabernet Sauvignon z tejto ob-
lasti je skvostný. Samo mestečko, hoci leží
ďaleko od mora, má atmosféru gréckych
alebo chorvátskych prímorských turistic-
kých miest s množstvom krčmičiek a obcho-
díkov.

Na druhý deň skoro ráno sme vyrazili na
cestu do Salty. Viedla nádherným údolím
Valle de Lerma, v ktorom sa rieka zarezáva
do červena sfarbeného pieskovcového ma-
sívu a vytvára malebnú krajinu s množ-
stvom pieskovcových balvanov, chrbátov,
vrchov tých najfantastickejších tvarov. Vi-
deli sme Mnícha, Hríb, Diabla, Amfiteáter
či Ropuchu.

DANIEL KOLLÁR Z p o t u l i e k  g e o g r a f a  
( p o  č í l s k o - a r g e n t í n s k y c h  A n d á c h )

GOTICKÁ KATEDRÁLA
V NÁRODNOM PARKU

TALAMPAYA.

KOSTOL V MESTE ARICA POSTAVENÝ PODĽA AR-
CHITEKTONICKÉHO NÁVRHU SLÁVNEHO GUSTÁ-
VA EIFFELA.

>V nasledujúcich riadkoch navštívime 
dve krajiny, ktoré spájajú a rozdeľujú Andy.
Nahliadneme do Chile a Argentíny.

Naša cesta sa začala v Santiagu de Chile,
veľkom päťmiliónovom meste, čo zname-
ná, že tu žije každý tretí Čiľan. Centrum
mesta veľmi pripomína Madrid, najmä je-
ho široké bulváre a pešia zóna. Čo sa však
s metropolou Španielska nedá porovnať, to
je andská scenéria v pozadí. Andy sú tu do-
slova na dosah (ani nie 50 km), a to Mad-
ridčania miestnym určite závidia. Takisto
prekvapí (na juhoamerické pomery) čisto-
ta mesta. Nemožno však zabúdať, že Chile
je Švajčiarskom južnej Ameriky. Hoci ešte
nedávno prežilo drsnú epizódu vlády chun-
ty a diktátora Augusta Pinocheta, dnes je
doslova ekonomickým zázrakom.

Všetci sme boli v prvom rade zvedaví na
vládny palác La Moneda, kde Pinochetova
armáda začala 11. septembra 1973 s vojen-
ský prevratom. Palác zbombardovala a vte-
dajšieho pezidenta S. Allendeho z neho vy-
niesli mŕtveho. Dnes je však palác opäť
nádherne zrekonštruovaný a Chile je na ju-
hoamerické pomery až nadštandardne roz-
vinutou demokratickou krajinou na čele so
vzdelanou ženou – prezidentkou Michelle
Bacheletovou.

Po návšteve paláca sme si posedeli na
hlavnom námestí pred katedrálou, navští-
vili múzeum predkolumbovského obdobia,
prezreli komplex františkánskeho kostola
a kláštora, a aby dostali trochu zabrať aj
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Večer sme už trávili v Salte, bývalom
slávnom koloniálnom meste, ktoré v pr-
vých rokoch argentínskej nezávislosti bolo
začas aj hlavným mestom Argentíny. Do-
dnes je najznámejším centrom argentín-
skeho severozápadu. Na ďalší deň sme už
raňajkovali v jednom andskom sedle vo
výške 4 170 m a prehupli sa na Altiplano –
Tibet Južnej Ameriky. Altiplano je v tejto
oblasti úžasnou zvlnenou pahorkatinou,
rozprestierajúcou sa vo výške 3 500 až
4 000 metrov. Siaha až do severného Chile,
zaberá veľkú časť Bolívie a menšiu časť Pe-
ru. Onedlho sme zišli o trochu nižšie do
výšky 3500 metrov a objavili sme prvý sa-
lar, t.j. soľné jazero. Sem stekajú vody zo
svahov Ánd, tu sa postupne voda vyparuje
a vyzráža na soľ. Soľ tu aj ťažia, ale miestni
robotníci, keď sme ich chceli fotiť, boli
z nás akísi nervózni. Asfaltová cesta viedla
rovno cez salar a neskôr sme púštnou kraji-
nou, zvanou Atacama, prešli až k argentín-
sko-čílskej hranici.

San Pedro de Atacama je vyhľadávané
turistické mestečko. Hoci navonok pôsobí
trochu ošumelo, má osobitú atmosféru. Bo-
lo tu veľa mladých ľudí z celého sveta, tzv.
batôžkárov. Odtiaľto zvyčajne vyrážajú na
výlety do Atacamy, k salarom, indiánskym
osadám, najmä však do najvyššie položenej
gejzírovej panvy na svete – El Tatio

(4 320 m). Aj my sme ráno vstávali o pol
štvrtej a malým busom v hlbokej tme sme-
rovali cez púšť k nej. Rozvidnelo sa okolo
šiestej, to už sme boli na mieste. Gejzíry sú
najkrajšie práve pri východe slnka. Sú sku-
točne fascinujúce. V jednom gejzírovom ja-
zierku sme sa aj dobre vykúpali, než
sme pokračovali ďalej v ceste do jednej z in-
diánskych púštnych osád. Tam sme okrem
iného ochutnali aj lamie ražniči. Popoludní
sme už boli v tzv. Valle de la Luna (Mesačné
údolie), ktoré je súčasťou národného parku
Los Flamencos. Naprieč ním vedie cesta
a na viacerých miestach možno urobiť aj
krátke vychádzky do kaňonov, k jaskyniam
alebo piesočným dunám. Sú tu rôzne zo-
skupenia pieskovcov a sopečných hornín,
z ktorých každé má nejaké meno. Mne
utkveli v pamäti Tri Márie (Tres Marias), no
skôr mi pripomínali troch obojživelníkov.

Ďalší deň sme sa presúvali na sever Chi-
le už popri Tichom oceáne po „Panamerica-
ne“. Púšť Atacama na mňa pôsobila celkom
inak v porovnaní s mojimi dovtedajšími
predstavami. V tejto oblasti bola veľmi čle-
nitá a rozoklaná, s množstvom kamenia
a štrku, všade bolo vidieť stopy po ťažbe
nitrátov, pre ktoré Chile viedlo na konci 19.
storočia aj víťazné vojny s Peru a Bolíviou.
Prešli sme postupne celú čílsku časť púšte
Atacama a dorazili sme až do metropoly

čílskeho severu – mesta Arica, ktoré zo zá-
padnej strany obmývajú vody Tichého oce-
ánu a z ostatných svetových strán obkole-
sujú piesočné duny. Jeho najväčšou pa-
miatkou je kostol postavený podľa archi-
tektonického návrhu slávneho Gustáva Eif-
fela. Prekvapí svojou kovovou konštruk-
ciou, ktorú vyrobili vo Francúzsku a sláv-
nostne vztýčili na tomto mieste v roku
1876.

Posledný čílsky deň sme trávili už opäť
v Andách v národnom parku Lauca (vo výš-
kach okolo 4 500 m), ktorý je úžasne foto-
genický, pretože v pozadí má dve nádherné
sopky. Vyššia Parinacota (6 330 m) je
priam typicky školskou ukážkou kužeľovi-
tého tvaru sopky, ale ani o trošku nižšia Po-
merape za ňou krásou nezaostáva. Pri la-
gúne sme fotografovali pelikánov a vtákov
najrozličnejšieho druhu, na brehu lagúny
zase stáda lám druhu zvaného vikuňa.
A, samozrejme, popri ceste indiánske stán-
ky plné výrobkov z alpaky (zdomácneného
druhu lamy).

To sa už pred nami týčila ďalšia nádher-
ná sopka Salama, neklamný znak toho, že
Chile sa končí a začína Bolívia... 

(RNDr. Daniel Kollár, CSc., geograf, vedecký
pracovník Geografického ústavu SAV, laureát
Ceny SAV za vedecko-popularizačnú činnosť

Výstava a publikácia o kulminačnej fáze tradičnej roľníckej kultúr y

S v e t  n a  o d c h o d e
ných päť rokov je to už tretia spoločná vý-
stava oboch pracovísk, svedčí o dlhodobej
a obojstranne prospešnej spolupráci. Verni-
sáž bola spojená s prezentáciou monogra-
fie PhDr. Petra Slavkovského, DrSc., vedec-
kého pracovníka Ústavu etnológie SAV,
Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra
Slovákov v strednej a južnej Európe (VEDA,
vydavateľstvo SAV).

Výstava i publikácia zachytávajú kulmi-
načnú fázu vývinu tradičnej roľníckej kul-
túry na prelome 19. a 20. storočia, ku kto-
rej dospela prirodzeným kontinuitným vý-

vinom – bez veľkých modernizačných zása-
hov, ale predovšetkým bez politicky pod-
mienenej diskontinuity v polovici 20. sto-
ročia. Agrárna kultúra bola dovtedy zákla-
dom spôsobu života a kultúry roľníckych
pospolitostí, pre ktoré bola minulosť –
múdrosť otcov – nielen otázkou ich existen-
cie, ale aj žriedlom poznania, istoty a seba-
vedomia.

Materiálne, sociálne i duchovné prejavy
kultúry, vzťah k prírode, usporiadanie ro-
diny i spoločenstva, hodnotové orientácie –
to všetko bolo v minulosti na Slovensku vý-

MOMENTKA ZO SLÁVNOSTNÉHO OTVORENIA 
EXPOZÍCIE SVET NA ODCHODE V SNM V MARTINE –
DRUHÁ SPRAVA RIADITEĽKA ÚET SAV GABRIELA 
KILIÁNOVÁ, ŠTVRTÝ SPRAVA JEDEN Z AUTOROV 
VÝSTAVY PETER SLAVKOVSKÝ Z ÚET SAV.

ROĽNÍKOV SVET TVORILO HARMONICKÉ SPOJE-
NIE PRÁCE, SPOTREBY A SKÚSENOSTÍ.

SÚČASŤOU VÝSTAVY JE AJ EXPOZÍCIA ROĽNÍK V DIE-
LACH SLOVENSKÝCH UMELCOV.

>Slovenské národné múzeum v Martine
a Ústav etnológie SAV usporiadali 19. no-
vembra 2009 vernisáž spoločne priprave-
nej výstavy Svet na odchode – roľnícka civili-
zácia Slovenska na prelome 19. a 20. storo-
čia (libreto P. Slavkovský – ÚEt SAV, scenár
D. Ferklová, B. Pekariková – SNM a P. Slav-
kovský ÚEt SAV). Skutočnosť, že za ostat-
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Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
návrh úprav a zmien v Rokovacom po-
riadku vedeckých kolégií SAV,
informáciu z 2. zasadnutia Komisie ad
hoc pre problematiku vhodného ekono-
mického modelu SAV,
informáciu o ukončených investičných
akciách v areáli SAV na Patrónke –
2. etapa,
informáciu o stave prípravy akreditácií
vedeckých organizácií SAV,
informáciu o vydávaní periodickej tlače
SAV,
informáciu o plnení predpisov BOZP
s chemickými faktormi v SAV v roku
2009;

odsúhlasilo:
návrh na nový model fungovania Agen-
túry na podporu výskumu a vývoja;

schválilo:
Zásady tvorby rozpočtu rozpočtových
organizácií SAV a určenia výšky príspev-
ku príspevkovým organizáciám SAV
v roku 2010. Dokument bude predlože-
ný na schválenie Snemu SAV,
nové Zásady úhrady výdavkov prípravy
a podávania návrhov projektov 7. RP EÚ
s účinnosťou od 1. 1. 2010,
finančné pravidlá udelenia grantov SAV
na výskumné projekty v rámci progra-
mu MNT-ERA.NET II pre organizácie
SAV,
plán vyslaní pracovníkov SAV do zahra-
ničia na základe centrálnych dohôd
o medzinárodnej vedeckej spolupráci na
rok 2010,
výsledky konkurzu o najlepších absol-
ventov doktorandského štúdia – použi-
tie Podporného fondu Štefana Schwar-
za,
zmenu v zložení Kontrolnej rady v areá-
li SAV na Patrónke;

menovalo:
Ing. Víťazoslava Krúpu, DrSc., do funk-

cie riaditeľa Ústavu geotechniky SAV
s účinnosťou od 1. 1. 2010 na obdobie 4
rokov;

poverilo:
prof. PhDr. Pavla Žiga, CSc., vedením
Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra
SAV od 1. 1. 2010 do vymenovania nové-
ho riaditeľa;

vzalo na vedomie:
správu zo zahraničnej cesty Ľ. Falťana
z účasti na medzinárodnej konferencii
„Value and 21th Century“, ktorú organi-
zovala Akadémia vied a umení Čiernej
Hory ako súčasť rokovania CEEN.
V priebehu konferencie sa Ľ. Falťan stre-
tol s predsedom Akadémia vied a umení
Republiky Srpskej, ktorý vyjadril vôľu
navštíviť SAV a podpísať dohodu o spo-
lupráci, 
správu zo zahraničnej cesty Ľ. Falťana
z účasti na stretnutí Scientific Advisory
Board programu European Social Sur-
vey. Nadväzne na pripravovanú reštruk-
turalizáciu modulov zástupcovia SAV
(Ľ. Falťan, J. Výrost) iniciujú rokovanie
so zodpovedným zástupcom MŠ SR,
resp. APVV,
správu zo zahraničnej cesty Š. Lubyho
(distribuovaná mailom) z účasti na sláv-
nostnom zhromaždení k 15. výročiu AL-
LEA a konferencii ALLEA k stratégii do
roku 2015,
správu zo zahraničnej cesty F. Gömöry-
ho z účasti na zasadnutí European
Science Fondation v Štrasburgu a záve-
ry, že SAV by mala pozorne sledovať vý-
voj snáh EUROHORCs o monopolizáciu
reprezentovania vedeckej komunity vo-
či orgánom Európskej komisie a aktívne
sa zapojiť do prípravy alternatívnych
scenárov zaručujúcich zastúpenie ve-
deckej komunity. Na posilnenie SAV na
domácej scéne by bolo potrebné vypra-
covať podnety k formulovaniu stratégie
Slovenskej republiky v oblasti medziná-
rodnej vedeckej spolupráce,
správu z rokovania delegácie SAV s pred-

staviteľmi Akadémie vied ČR. Rokovalo
sa najmä na témy: SAV a AV ČR v dobe fi-
nančnej krízy, SAV a AV ČR v ERA, štruk-
turálne fondy, spolupráca v rámci V4, al-
ternatíva hodnotenia vedeckých organi-
zácií, ale aj súčasné problémy AV ČR vo
financovaní. P SAV odobrilo z navrhova-
ných termínov stretnutia V4 27. –
28. máj 2010,
správu zo zahraničnej cesty I. Herma-
novskej z účasti na záverečnom stretnu-
tí ESF Member Organisation Forum on
Evaluation of Funding Schemes and Re-
search Programmes. Fórum členských
organizácií vyjadrilo záujem o usporia-
danie jedného zo svojich budúcich stret-
nutí na Slovensku v jeseni 2010,
správu zo zahraničnej cesty S. Michále-
ka z plenárneho rokovania Stáleho vý-
boru pre humanitné vedy ESF v Štras-
burgu,
správu zo zahraničnej cesty J. Barančíka
zo zasadnutia pracovnej skupiny (WG)
a Riadiaceho výboru (SC) medzinárod-
ného koordinačného projektu MNT-
ERA.NET II,
ďakovný list generálneho riaditeľa MŠ
SR P. Juráša, ktorým vyjadril poďakova-
nie v mene Ministerstva školstva SR za
výbornú organizáciu konferencie Tradí-
cie a vlastenectvo vo výchove a vzde-
lávaní, ktorá sa uskutočnila v priesto-
roch Kongresového centra SAV v Smole-
niciach,
informáciu o podujatiach k 70. výročiu
založenia Archeologického ústavu SAV.

J. Pastorek informoval o záveroch z kon-
ferencie Veda, politika a štát.

E. Majková a J. Koppel informovali o sú-
časnom stave návrhu SAV na novelu záko-
na č. 172/2005. Informácie doplnil J. Pas-
torek.

P SAV schválilo nomináciu V. Páleníka
za člena delegácie Slovenskej republiky
v Európskom hospodárskom a sociálnom
výbore.

Mária Rybecká

razne ovplyvnené roľníckym základom ži-
vota. Tento starý kultúrny základ, smerujú-
ci k zabezpečeniu prosperity roľníkovej ro-
diny, nájdeme vo všetkých európskych roľ-
níckych spoločenstvách a patrí k ich kultúr-
nemu dedičstvu. V daných historických
a sociálno-hospodárskych podmienkach
Slovenska bola táto kultúra optimálnym
využitím človeka, pôdy i poľnohospodár-
skeho náradia a tvorila harmonické spoje-
nie práce, spotreby a skúseností.

Súčasťou výstavy je aj expozícia Roľník
v dielach slovenských umelcov..  Začiatkom
20. storočia sa táto téma stala prevládajú-
cim námetom slovenského maliarstva.
V dielach umelcov pretrvala celé tri desať-

ročia. Uvedené špecifikum (charakteristic-
ké i pre iné stredoeurópske národy) bolo
podmienené vtedajšou historickou situá-
ciou, ktorá prispela k vzniku nového feno-
ménu v umení – hľadal sa národný symbol,
ktorý v ňom dovtedy v podstate neexisto-
val. Umelci sa preto s nádejou obracali
k hodnotám ľudovej kultúry. Charakteris-
tickou polohou ich výtvarnej prezentácie
bola symbolicko-romantická výpoveď
umelca „o tom, čo pomaly odchádza“. Na
výstave sú prezentované diela M. Benku,
M. Bazovského, E. Gwerka, J. Hálu, A. Ja-
suscha a ďalších umelcov.

Návštevník po prehliadke expozície po-
chopí, že naši predkovia si v konkrétnych

podmienkach súvekého spôsobu života vy-
berali takú ľudskú činnosť, jej materiálne a
sociálne predpoklady, ktoré boli schopní
rozvíjať a súčasne v dostatočnej miere
uspokojovali aj ich základné potreby a zá-
ujmy.

Takto koncipovaný prístup autorov vý-
stavy ponúka návštevníkovi zaujímavú in-
formáciu o spôsobe života, ktorý je iný ako
ten jeho. Umelecké dielo v symbióze s mu-
zeálnym predmetom a dobovou etnografic-
kou fotografiou sú pre neho kultúrnohisto-
rickým posolstvom i novou kultúrnou skú-
senosťou.

Gabriela Kiliánová | Ústav etnológie SAV
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Jedna z exkurzií v rámci dňa otvorených dverí vo Fyzikálnom ústave SAV.
Foto: Vladimír Šmihula

Deň otvorených dverí 
v Ústave experimentálnej
farmakológie a toxikológie
SAV. Návštevníci si nene-
chali ujsť príležitosť na-
hliadnuť aj do mikrosveta.
Foto: Vladimír Šmihula

Laboratórne zvieratá v Neurobiologickom ústave SAV mali u študentov
najväčší úspech. „Jéj, aký je zlatý,“ nadchýnali sa gymnazistky zo Spišskej
Starej Vsi. Foto: Anamária Košová

V Elektrotechnickom ústave SAV mladí návštevníci pri rastrovom mikro-
skope. Foto: Vladimír Šmihula

Doktorandka Anna Sliacka viedla v Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene
vedomostný kvíz. Foto: archív ÚEL SAV

Ústav hudobnej vedy SAV využil Týždeň vedy a techniky na Slovensku
2009 naozaj originálne. Jeho vedeckí pracovníci sami vyšli za verejnosťou
a deň otvorených dverí zorganizovali priamo v Starom meste, v krásnom
prostredí Galérie mesta Bratislavy na Panskej ulici. Krásu gregoriánskych
chorálov vniesla do Pálffyho paláca Schola Gregoriana Bratislavensis. Prvý
zľava dirigent Milan Koleno. Foto: Adela Štrpková
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