
11 . 2 0 0 9
4 5 .  r o č n í k

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



11 |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 y11 . 2 0 0 9

V historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave vyvrcholil 4. novembra t.r.
Týždeň vedy a techniky na Slovensku udeľovaním Cien podpredsedu vlády a ministra škol-
stva SR, ako aj Ceny SAV za infraštruktúru 2009. Cenu Slovenskej akadémie vied za budo-
vanie infraštruktúry pre vedu získalo Národné centrum nukleárnej magnetickej rezonan-
cie. Cenu z rúk predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka v zastúpení kolektívu centra prebral
doc. Tibor Liptaj (FCHPT STU), zodpovedný riešiteľ (vpravo). Foto: Vladimír Šmihula

Vo štvrtok 29. októbra t.r. sa na prvom rokovaní stretla novozvolená Vedecká rada SAV. Na
úvod rokovania predseda Snemu SAV Karol Iždinský odovzdal menovacie dekréty predse-
dovi SAV prof. Jaromírovi Pastorekovi i ostatným členom VR SAV, v ďalšej časti malo 
rokovanie pracovný charakter (o obsahu prvého zasadania VR SAV viac na 16. strane). Foto:

Vladimír Šmihula

V priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave slávnostne prezentovali publikáciu Historic-
kého ústavu SAV November ‘89. Medzi účastníkmi boli nielen editori knihy, ale aj aktéri pa-
mätných novembrových dní. Za predsednícky stôl zasadli (zľava) František Mikloško, Jozef
Žatkuliak (vedúci autorského kolektívu), predseda SAV prof. Jaromír Pastorek, moderátorka
podujatia Edita Ivaničková, Milan Zemko, Ján Budaj a prof. Rudolf Sikora. Foto: Vladimír Šmihula
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| ISSN 0139-6307 | Na prednej strane obálky: Momentka z Týždňa vedy
a techniky na Slovensku 2009. Mladí návštevníci Dňa otvorených dverí
v Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach obdivujú levitujúcu zeme-
guľu. Foto: Katarína Čižmáriková | Na zadnej strane obálky: Zemský gló-
bus Globus terrestris (Norimberg 1805). Zo zbierky historických glóbusov
Lyceálnej knižnice v Bratislave (viac na strane 14). Foto: archív ÚK SAV
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Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009

P r í l e ž i t o s ť  p r e d s t a v i ť  
v y n i k a j ú c e  v ý s l e d k y

pokračovanie na nasledujúcej strane >

S cieľom predstaviť výsledky vedy a vý-
skumu širokej verejnosti počas tohtoročné-
ho Týždňa vedy a techniky na Slovensku ot-
vorili svoje brány aj pracoviská Slovenskej
akadémie vied. Týždeň vedy a techniky
v SAV uviedla 22. októbra v Bratislave tla-
čová konferencia Astronomického ústavu
SAV. S informáciou o podujatiach v rámci
Akadémie vystúpila na nej aj predsedníčka
Komisie P SAV pre propagáciu a média doc.
Eva Smolková. 

V úvode zdôraznila, že Týždeň vedy
a techniky je pre pracoviská SAV vynikajú-
cou príležitosťou predstaviť širokej verej-
nosti výsledky svojich výskumov a ich prak-
tické využitia prostredníctvom dní otvore-
ných dverí, výstav, prednášok a ďalších
podujatí. Prezentáciu svojej činnosti pri-
pravilo takmer 40 vedecko-výskumných
ústavov a ďalších pracovísk Akadémie. Dni
otvorených dverí ponúklo 35 ústavov.
Stretnutia s vedeckými pracovníkmi ústa-
vov SAV sa uskutočnili v Bratislave, Koši-
ciach, Nitre, Zvolene, Tatranskej Lomnici,
Hurbanove aj inde. Okrem toho pracoviská
akadémie pripravili pre deti, žiakov, štu-
dentov a ostatnú verejnosť desať výstav
priamo na pracoviskách SAV. Na rôznych
miestach po celom Slovensku odznelo
v priebehu Týždňa vedy a techniky 40
prednášok, niektoré z nich mimo rámca
dní otvorených dverí. (O podujatiach praco-
vísk SAV počas Týždňa vedy a techniky na
Slovensku viac na stranách 4 – 5 .)

Minister ocenil aj pracovníkov
SAV

V historickej budove NR SR na Župnom ná-
mestí v Bratislave vyvrcholil 4. novembra
t.r. Týždeň vedy a techniky na Slovensku
udeľovaním Cien podpredsedu vlády a mi-
nistra školstva SR za vedu a techniku za rok
2009, ako aj Ceny SAV za infraštruktúru
2009. Na slávnostnom galavečere sa stretli
vedci, výskumníci, ale aj organizátori vedy
z výskumných ústavov, univerzitných kate-
dier či príbuzní a priatelia ocenených. Slo-
venskú akadémiu vied zastupoval jej pred-
seda prof. Jaromír Pastorek, podpredse-
dovia Viera Rosová, Eva Majková, doc.
Albert Breier, Juraj Lapin, Ľubomír Fal-
ťan, viacerí členovia Predsedníctva SAV,
riaditelia ústavov a ďalšie osobnosti.

Podpredseda vlády a minister školstva
SR Ján Mikolaj odovzdal ocenenia v šty-
roch kategóriách. Získali ich: 

v kategórii Osobnosť vedy a techniky:
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.,
z Matematického ústavu SAV za vynikajúce
výsledky dosiahnuté pri riešení úloh vý-
skumu a vývoja v SR, najmä v rámci úloh
podporovaných APVV a štrukturálnych
fondov Centra excelentnosti v oblasti mate-
matických základov kvantových štruktúr,
Ing. Peter Líška, VUJE, a. s., za vynikajúce
výskumné výsledky dosiahnuté v oblasti
zvyšovania jadrovej bezpečnosti a ich apli-

káciu pri zvyšovaní efektívnosti prevádzky
jadrových reaktorov v SR a za osobný prí-
nos pri rozvoji medzinárodnej vedecko-
technickej spolupráce v oblasti jadrovej
energetiky,
prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc., Uni-
verzita Komenského, za vynikajúce výsled-
ky pri rozvoji a aplikáciách metód kvanto-
vej chémie a výbornú reprezentáciu sloven-
skej vedy vo svete;

v kategórii Vedecko-technický tím 
roka:
Centrum excelentnosti Kolektívne identi-
ty v moderných spoločnostiach. Región
strednej Európy (Ústav etnológie SAV) za
mimoriadne a metodologicky podnetné vý-
sledky práce tímu centra excelentnosti SAV
a za originálny interdisciplinárny prístup pri
skúmaní problematiky kolektívnych identít,
MicroStep, spol. s r.o., za originálne rieše-
nie riadiacich systémov pre stroje na dele-
nie materiálov energolúčovými technoló-
giami,
k olektív Katedry biochémie vedený doc.
RNDr. Katarínou Mikušovou, PhD., Uni-
verzita Komenského v Bratislave, za príspe-
vok k odhaleniu mechanizmu pôsobenia

V KATEGÓRII OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY 
DO 35 ROKOV PREVZALA OCENENIE MGR. JUDITA
LIHOVÁ, PHD., Z BOTANICKÉHO ÚSTAVU SAV.

PROF. ANATOLIJ DVUREČENSKIJ PREBERÁ Z RÚK PODPREDSEDU VLÁDY A MINISTRA
ŠKOLSTVA SR JÁNA MIKOLAJA OCENENIE V KATEGÓRII OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY.



>

11|2009 s p r á v y s a v zo života SAV | z našich pracovísk

2

Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných dejín ponúklo

N o v e m b e r  ‘ 8 9  v p r e h ľ a d e
V priestoroch Univerzitnej knižnice v Brati-
slave slávnostne prezentovali publikáciu
Historického ústavu SAV November ‘89
s podtitulkom Medzník vo vývoji slovenskej
spoločnosti a jeho medzinárodný kontext.
Prítomní boli aj niektorí hlavní aktéri pred-
novembrových a novembrových udalostí –
poslanec NR SR František Mikloško, Ján
Budaj, prof. Rudolf Sikora z Technickej uni-
verzity v Košiciach, ako aj zástupcovia au-
torského kolektívu na čele s jeho vedúcim
Jozefom Žatkuliakom a autorom úvodnej

štúdie Milanom Zemkom. Miesto za pred-
sedníckym stolom zaujal aj predseda SAV
prof. Jaromír Pastorek.

Publikácia prináša chronologický pre-
hľad udalostí spojených s Novembrom ‘89,
ktoré sa viažu predovšetkým na Slovensko,
pochopiteľne v československom kontexte.
Prehľad je členený do dvoch časovo vyme-
dzených celkov. Prvý sa začína tzv. sviečko-
vou manifestáciou z 25. marca 1988 a po-
kračuje do novembra 1989, druhý celok ot-
várajú udalosti 17. novembrom 1989 a po-
kračuje do parlamentných volieb v júni
1990, vrátane voľby ústavných činiteľov
a zostavovania federálnej aj národných
vlád. Obe časti prehľadu sú spracované
v spoločensko-politických, štátoprávnych,
ekonomických, kultúrnych, sociálnych
a v ďalších súvislostiach s nadväznosťou na
zahraničnopolitické udalosti, najmä spolo-
čenský pohyb v susedných štátoch soviet-
skeho bloku. Úvodná štúdia približuje čita-
teľovi historický kontext novembrových
udalostí a výberovú bibliografiu.

Účastníkov prezentácie zaujali autentic-

ké rozprávania Františka Mikloška, Jána
Budaja a Rudolfa Sikoru o prednovembro-
vých a novembrových udalostiach s drob-
nokresbou hodín, dní aj ľudí. Tým viac, že
prísne faktografická kniha nedokáže –
a ani nemôže – priblížiť dramatickú atmo-
sféru dní a ľudských príbehov... 

Publikáciu medzi čitateľov slávnostne
vyprevadil predseda SAV prof. Jaromír Pas-
torek, ktorý vysoko ocenil prínos jej auto-
rov k poznávaniu udalostí roku 1989, keď-
že oproti okolitým krajinám Slovensko do
istej miery zaostáva v skúmaní procesov
smerujúcich k pádu predchádzajúceho re-
žimu.

Kniha vyšla v rámci projektu Centra ex-
celentnosti výskumu kľúčových otázok mo-
derných slovenských dejín v Historickom
ústave SAV vo vydavateľstve Prodama a je
dielom autorského kolektívu v zložení Mi-
roslav Londák, Elena Londáková, doc. Ján
Pešek, Alžbeta Sedliaková, Natália Vesel-
ská, Milan Zemko a Jozef Žatkuliak.

Vladimír Šmihula | Foto: autor

PROF. DAMIÁN KOVÁČ
PREBERÁ OCENENIE
V KATEGÓRII CELOŽIVOT-
NÉ ZÁSLUHY V OBLASTI
VEDY A TECHNIKY.

benzotiazinónov – perspektívnej skupiny
látok pre vývoj nových antituberkulotík;

v kategórii Osobnosť vedy a techniky do
35 rokov:
Mgr. Judita Lihová, PhD., Botanický ústav
SAV, za výskumnú činnosť prezentovanú
v článkoch uverejnených v uznávaných za-
hraničných karentovaných časopisoch,
Ing. Branislav Zigmund, EVPÚ, a.s., za vý-
voj a implementáciu moderných metód ria-
denia striedavých bezsnímačových servo-
pohonov a nových kľúčových SW modulov
pre mobilné technologie, ich simulačné
a experimentálne overenie,
doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD., Uni-

verzita Komenského, za významný prínos
v oblasti biomedicínskych a environmen-
tálnych aplikácií elektrických výbojov pri
atmosférickom tlaku a ich diagnostiky;

v kategórii Celoživotné zásluhy 
v oblasti vedy a techniky:
prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc., Ústav
experimentálnej psychológie SAV, za roz-
voj experimentálnej psychológie na Slo-
vensku, etablovanie medzinárodného ve-
deckého časopisu Studia Psychologica, po-
pularizáciu psychologickej vedy doma
i v zahraničí. Vytvorenie integračnej mezo-
teórie osobnosti a transkulturálneho mo-
delu kvality života,

doc. Ing. Jozef Buday, CSc., EVPU, a.s., za
dlhodobý osobný prínos pri zvyšovaní
úrovne aplikovaného výskumu v oblasti
elektrotechniky a prehlbovaní výskumnej
spolupráce s vysokými školami a SAV,
prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., Žilinská
univerzita, za vytvorenie vedeckej školy
medzinárodného významu v oblasti mate-
riálového inžinierstva a medzných stavov
materiálov, najmä únavového porušovania
konštrukčných materiálov experimentálne
zisťovaného pri vysokofrekvenčnom zaťa-
žovaní v oblasti vysokého a ultravysokého
počtu cyklov.

Cena SAV za budovanie
infraštruktúry

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek na
slávnosti odovzdal Cenu Slovenskej akadé-
mie vied za budovanie infraštruktúry pre
vedu. Získalo ju Národné centrum nukle-
árnej magnetickej rezonancie v zastúpení:
doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD. (FCHPT STU)
– zodpovedný riešiteľ, Mgr. Branislav Hor-
váth PhD., (PríF UK), Ing. Miloš Hricovíni,
PhD. (ChÚ SAV), doc. Ing. Ján Imrich,
PhD. (PríF UJPŠ), RNDr. Mária Matulová,
PhD. (ChÚ SAV), doc. RNDr. Dušan Olčák,
PhD. (FEI TU v Košiciach), prof. Ing. Ivan
Frollo, DrSc. (ÚM SAV).

Text a foto: V. Šmihula
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A t t i l a  Z i e g e l h ö f f e r 7 5 - r o č n ý

V novembri 2009 sa dožíva 75 rokov významný slovenský bioche-
mik Ing. Attila Ziegelhöffer, DrSc. Celá jeho profesionálna dráha
je spojená s Ústavom pre výskum srdca SAV, kde vypracoval svoju

Národná konferencia a výstava centier excelentností

O h l a s  v e d y  a v ý s k u m u  v p r a x i
Ministerstvo školstva SR v spolupráci so
Zväzom slovenských vedecko-technických
spoločností pripravilo v rámci Týždňa vedy
a techniky konferenciu Priame ohlasy vedy
a techniky v praxi. Národná konferencia sa
uskutočnila 5. novembra 2009 v priesto-
roch Incheba Expo Bratislava a bola spoje-
ná s otvorením výstavy centier excelen-
tnosti vo výskume a vývoji, ktoré prezento-
vali výsledky svojej činnosti. 

Národná konferencia, ktorú moderovali
generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky
Ministerstva školstva SR prof. Mikuláš Šu-
pín a prezident Zväzu slovenských vedecko-
technických spoločností doc. Ján Lešinský,
predstavila významné výsledky výskumu
a vývoja dosiahnuté na Slovensku, pouká-
zala na význam prenosu výsledkov vý-
skumu a vývoja do praxe v rámci cyklu zá-
kladný výskum, aplikovaný výskum, vývoj
a inovácie. Zároveň upriamila pozornosť na
súčasné a perspektívne úlohy výskumu
a vývoja v štátnom sektore, v sektore vyso-
kých škôl, v podnikateľskom sektore a v ne-
ziskovom sektore a zdôraznila význam apli-
kovania nových poznatkov vedy a techniky
v praxi a miesto štátnych orgánov pri
usmernení rozvoja vedy a techniky a pri fi-
nancovaní projektov výskumu a vývoja. 

Na konferencii vystúpil aj predseda Slo-
venskej akadémie vied prof. Jaromír Pasto-
rek. V príspevku nazvanom Veda v SAV pre
spoločnosť definoval postavenie Akadémie
v rámci Slovenska, zdôraznil, že pracoviská
SAV pokrývajú celé spektrum vedeckých
odborov. „Snažíme sa robiť výskum stále
lepší, až špičkový, výsledky by mali slúžiť
celej spoločnosti. Pracujeme na projektoch

domácich, ale aj v rámci medzinárodnej
spolupráce. SAV je otvorená všetkým rezor-
tom výskumu vývoja a jej prirodzenými
partnermi sú vysoké školy.“ Zdôraznil, že
významnú úlohu v podpore činnosti zohrá-
vajú agentúry, z nich najväčšiu spoluprácu
má SAV s Agentúrou na podporu výskumu
a vývoja. Pracoviská prostredníctvom pro-
jektov čerpajú prostriedky na podporu svo-
jej činnosti aj prostredníctvom organizácií
v rámci Európskej únie. V SAV venujú zvý-
šenú pozornosť využívaniu štrukturálnych
fondov. Dôležité je, že Akadémia sa sústre-
ďuje nielen na základný výskum, ale množ-
stvo projektov zameriava na transfer po-
znatkov do praxe. Na záver prof. Jaromír
Pastorek dodal, že veda, výskum, inovácie
sú pre našu spoločnosť potrebné a SAV sa
na nich chce podieľať.

Národná konferencia bol rozdelená do
dvoch blokov. V prvom predstavitelia Minis-
terstva školstva SR, Zväzu slovenských ve-
decko-technických spoločností, SAV, organi-
zácií výskumu a vývoja podnikateľského
sektora a vysokých škôl sa zaoberali pod-
mienkami pre základný výskum, aplikovaný
výskum a vývoj s dôrazom na inovácie. Ob-
sahom druhého bloku bola prezentácia apli-
kácií významných výsledkov výskumu a vý-
voja do hospodárskej a spoločenskej praxe.

Výstavu výsledkov centier excelentnosti
vo výskume a vývoji otvoril prof. Mikuláš
Šupín. Podstatnú časť expozície tvorili tie
centrá excelentnosti, v ktorých majú hlav-
ný podiel činnosti pracovníci ústavov SAV..  

Ferdinand Tisovič | Foto autor

kandidátsku i doktorskú dizertačnú prácu. Dlhé roky tu zastával aj
funkciu zástupcu riaditeľa. Attila Ziegelhöffer publikoval mnoho
významných nálezov v renomovaných vedeckých časopisoch, kto-
ré mali široký ohlas. Vďaka nim sa jubilant stal rešpektovanou ve-
deckou osobnosťou doma i v zahraničí. Je zvoleným členom viace-
rých zahraničných vedeckých spoločností. Aktívny bol aj v Sneme
SAV ako jeho predseda a člen výboru. 

Vedecká rada SAV na svojom prvom zasadaní v novom funk-
čnom období, rešpektujúc jeho zásluhy o rozvoj vedy na Slovensku
a v Slovenskej akadémii vied, mu udelila najvyššie vyznamenanie
SAV – Zlatú medailu SAV. Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek mu
ju odovzdal 12. novembra na slávnostnom zhromaždení v Aule
SAV v Bratislave.

Text a foto: ÚVS SAV

POHĽAD NA PLÉNUM NÁRODNEJ KONFERENCIE
PRIAME OHLASY VEDY A TECHNIKY V PRAXI. V PO-
PREDÍ VIDÍME PREDSEDU SAV PROF. JAROMÍRA
PASTOREKA A RIADITEĽA CENTRA VEDECKO-
TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR PROF. JÁNA TUR-
ŇU (VPRAVO).

V CENTRE EXCELENTNOSTI KVANTOVÝCH TECH-
NOLÓGIÍ FYZIKÁLNEHO ÚSTAVU SAV A MATEMA-
TICKÉHO ÚSTAVU SAV ZACHYTIL NÁŠ OBJEKTÍV
PROF. IVANA ŠTICHA A PROF. VLADIMÍRA BUŽEKA
(OBAJA SEDIACI).
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Akademické vedecko-výskumné pracoviská otvorili svoje brány verejnosti dokorán

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
Počas tohtoročného Týždňa vedy a techni-
ky na Slovensku (4. – 10. 11.), niekde aj
pred týmto či po tomto dátume, sprístupni-
la svoje priestory verejnosti aj Slovenská
akadémia vied. Prezentáciu svojej činnosti
formou dní otvorených dverí, prednášok
a výstav pripravilo takmer 40 vedecko-vý-
skumných ústavov a ďalších pracovísk.
Stretnutia s akademickými vedeckými pra-
covníkmi sa uskutočnili v Bratislave, Koši-
ciach, Nitre, Zvolene, Tatranskej Lomnici,
Hurbanove aj inde. 

„Stará dáma“ lákala

Matematický ústav SAV otvoril svoje dvere
pre verejnosť v rámci Týždňa vedy a techni-
ky po prvýkrát. Vedeckí pracovníci ústavu,
renomovaní matematici či už z Bratislavy
alebo z detašovaného pracoviska v Koši-
ciach, v snahe priblížiť a osvetliť zaujíma-
vosti a krásy matematiky chodili doteraz
priamo za svojimi poslucháčmi – študentmi
gymnázií a vysokých škôl. Tejto tradícii sa
celkom nespreneverili ani tento rok. Mate-
matici z košického pracoviska boli 3. no-
vembra na Katolíckej univerzite v Ružom-
berku (Roman Frič –Trendy v rozvoji mate-
matiky) i v Gymnáziu na Alejovej ul. v Koši-
ciach (Jozef Pócs – Rozhovory o matemati-
ke). V nasledujúci deň vycestovali zasa do
Gymnázia v Liptovskom Mikuláši (Emília
Halušková – Matematické všeličo) a predná-
šali tiež na Konzervatóriu v Košiciach (Ján
Haluška – Matematické všeličo).

Dominantnou akciou MÚ SAV však bol
bratislavský deň otvorených dverí (3. 11.
2009). „Stará dáma“, ako hovoria svojej ve-
de sami matematici, prilákala mladých ľudí
a medzi prvými prešli dvermi ústavu štu-
denti matematického gymnázia na Novo-
hradskej ulici v Bratislave. Študent Michal
Gerthofer nám prezradil, že mnohí prišli
práve preto, lebo v budúcnosti by chceli
pracovať v tomto ústave, a tak sú zvedaví

na prednášky, ale aj ukážky laboratórnych
prác na oddelení aplikovanej matematiky.
Návštevníci sa dozvedeli, ako matematika
pomáha hasiť požiare v tuneloch (Gabriel
Okša) , o aplikácii matematiky v plynárstve
(Tibor Žáčik), o teórii grafov – od hlavola-
mov po integrované obvody (Imrich Vrťo),
o utajenom svete šifier (Karol Nemoga),
ale aj o tom, ako sa darí matematike na Slo-
vensku. Záujem mladých o prednášky a la-
boratórne ukážky len potvrdili slová prof.
Anatolija Dvurečenského, DrSc., že „mate-
matika je všade, bez nej sa nepohneme ani
v obyčajnom každodennom živote. Mate-
matiku nájdeme vlastne v každom vednom
odbore, a to aj v takých, kde by ste ju na-
ozaj nehľadali. Aj v poézii a v hudbe.“

Je isté, že tohtoročný „experiment“ po-
zvať mladých ľudí priamo na pracoviská
Matematického ústavu SAV sa vydaril a ich
záujem bol pekným darčekom k tohtoroč-
nému 50. výročiu vzniku ústavu. 

Deň otvorených dverí v Ústave
merania SAV

Tradičný deň otvorených dverí sa v Ústave
merania SAV uskutočnil 5. novembra. Po
úvodnom príhovore riaditeľa doc. Milana
Tyšlera v každej celej hodine nasledovali
vystúpenia riešiteľov najvýznamnejších vý-
skumných projektov. Prof. Ivan Frollo zau-
jal účastníkov prednáškou o MR tomografii
a jej využití v medicínskom a materiálovom
výskume. Michal Teplan predniesol pred-
nášku s názvom Meranie a analýza elektric-
kých signálov z mozgu a Katarína Cimer-
mannová hovorila o tom, ako môže analý-
za dychu pomôcť odhaliť niektoré závažné
ochorenia. Jana Švehlíková uzavrela blok
dopoludňajších prednášok témou Bioelek-
trická aktivita srdca, jej meranie a modelo-
vanie. V popoludňajšom bloku Ľubomír
Ondriš oboznámil prítomných so systé-
mom na kontrolu jadrových reaktorov

a Miroslav Hain vystúpil s prezentáciou
o nedeštruktívnom prieskume umeleckých
diel optickými metódami.

Účastníci podujatia mali možnosť oboz-
námiť sa s vedeckou prácou v šiestich labo-
ratóriách ústavu: V laboratóriu merania
náklonu veľkých objektov prezentovali sys-
tém monitorovania stability polohy jadro-
vých reaktorov slúžiaci na zvýšenie bezpeč-
nosti jadrových elektrární. Laboratórium
Národného centra MR zobrazovania na bá-
ze nukleárnej magnetickej rezonancie pri-
pravilo pre návštevníkov praktické ukážky
činnosti MR tomografov s pevnými a rezis-
tívnymi magnetmi. V laboratóriu na mera-
nie slabých magnetických polí na detašova-
nom tienenom pracovisku v lese pri ústave
predviedli možnosti merania magnetic-
kých signálov z tela človeka. V laboratóriu
bioelektrických meraní Slavomír Karas
prezentoval ukážky viackanálového mera-
nia a hodnotenia bioelektrických signálov
z povrchu ľudského tela pri vyšetrení čin-
nosti srdca, žalúdka a neinvazívnom vyšet-
rení činnosti štítnej žľazy. Na pracovisku
oddelenia teoretických metód Michal Tep-
lan predviedol ukážky merania a analýzy
EEG signálov. Laboratórium optických me-
racích metód pripravilo pre hostí ukážky
laserov a ich využitia pri realizácií Národ-
ného etalónu jednotky dĺžky – metra. Záro-
veň sa premietali obrázky z vyšetrovania
umeleckých diel vo viditeľnom, infračerve-
nom a ultrafialovom žiarení.

Na podujatí sa zúčastnilo 61 hostí. Naj-
väčšiu skupinu tvorili poslucháči a pedagó-
govia z VŠVU v Bratislave a FMFI UK v Bra-
tislave. Veľmi pozornými poslucháčmi boli
aj žiaci zo ZŠ na Nejedlého ulici v Bratisla-
ve. 

Na podporu vysokoškolákov

Jedným z najdôležitejších podujatí, ktoré
Geografický ústav SAV pripravil, bolo vy-

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 3. NOVEMBRA 2009. O ČINNOSTI GEOGRAFICKÉ-
HO ÚSTAVU SAV INFORMOVAL DOC. VLADIMÍR IRA.

ANI DÁŽĎ SO SNEHOM NEODRADIL NÁVŠTEVNÍKOV DNÍ OTVORENÝCH DVE-
RÍ V ÚSTAVOCH NA BRATISLAVSKEJ PATRÓNKE. 
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hodnotenie 8. ročníka medzinárodnej súťa-
že študentských esejí na tému Udržateľný
spôsob života za rok 2009. Ústav ho, rovna-
ko ako súťaž, zorganizoval v spolupráci
s partnerskými organizáciami – Sloven-
skou geografickou spoločnosťou pri SAV,
Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život
v SR a ČR, Regionálnym environmentál-
nym centrom Slovensko a Českou a Sloven-
skou asociáciou Rímskeho klubu. 

Ocenenie autorov najlepších esejí môže
zvýšiť ich motiváciu pre prácu v tejto oblas-
ti aj po ukončení II. stupňa vysokoškolské-
ho štúdia. Prvú cenu porota udelila Kristí-
ne Iarošovej z Katedry biológie a ekológie
UMB v Banskej Bystrici (Príroda nepatrí
ľudstvu – ľudstvo patrí prírode). Druhá cena
putuje na Moravu a získala ju Eliška Ger-
thnerová z Katedry rozvojových studií PríF
Univerzity Palackého v Olomouci (Zamyš-
lení nad stavem české společnosti před a po
roce 1989 nejen ve věcech udržitelnosti). Tre-
tiu cenu získala Lenka Katunincová z Ka-
tedry sociológie FiF UK v Bratislave (Kvali-
ta života v mestskom prostredí a jej udržateľ-
nosť). Osobitnú cenu za odborný prínos po-
rota udelila Františkovi Liptákovi z Ekono-
mickej fakulty TU v Košiciach, ktorý je zá-
roveň poslucháčom Právnickej fakulty
UPJŠ v Košiciach (Udržateľný spôsob života
alebo ako zlepšiť náš svet?).Osobitná cena
za angažovaný prístup patrí Viere Kôpkovej
z Katedry humánnej geografie PríF UK
v Bratislave (Obnova vidieka). 

Pred slávnostným vyhlásením výsled-
kov súťaže sa konala moderovaná diskusia
s pozvanými hosťami Martinom Bútorom,
Zuzanou Kronerovou a Danielom Pastirčá-
kom na tému November 1989 a 20 rokov po
ňom – očakávania a realita. Spomienky, ví-
zie a najmä úprimné výpovede diskutujú-
cich s vďakou ocenili všetci prítomní. At-
mosféru slávnostného popoludnia pôsobi-
vo dopĺňali husle a spev majstra Sama
Smetanu. 

Deň otvorených dverí v rámci Týždňa
vedy a techniky 2009 sa v priestoroch Geo-
grafického ústavu SAV uskutočnil 3. no-
vembra. Začal sa stretnutím so zástupcami
médií o aktivitách ústavu. Jeho pracovníci
sa sústredili na informácie o činnosti ústa-
vu, možností doktorandského štúdia a pre-
zentáciu učebných odborov. Popoludňajšia

časť pokračovala prezentáciou dosiahnu-
tých výsledkov (vrátane výstavy publikova-
ných monografií, časopisov a máp) v uply-
nulom roku, mala populárno-vedecký cha-
rakter a priblížila geografické poznatky
z expedície pracovníka ústavu Daniela Kol-
lára do Južnej Ameriky.

Oscar Niemeyer na Patrónke

Vo výstavných priestoroch Ústavu staveb-
níctva a architektúry SAV v Bratislave otvo-
rili v utorok 3. novembra výstavu Architekt
Oscar Niemeyer, Brazília + Architekt Vladi-
mír Dedeček, VŠP Nitra. Potrvá do 15. janu-
ára 2010. Vernisáž tejto jedinečnej výstavy
v areáli SAV na bratislavskej Patrónke bola
súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slo-
vensku 2009. Za účasti radcu brazílskeho
veľvyslanectva v SR pána Luiza Francisca
Pandiu Branconnota, autora výstavy o ar-
chitektovi Oscarovi Niemeyerovi, známeho
slovinského historika architektúry a foto-
grafa Damjana Prelovšeka a viacerých výz-
namných slovenských architektov výstavu
otvoril Mgr. Peter Szalay, PhD., z Oddele-
nia architektúry ÚSTARCH-u SAV.

Výstava sa skladá z dvoch častí. Prvá
a hlavná časť výstavy na 40 fotografiách
sleduje ohromujúcu architektúru hlavného
mesta Brazílie, ktorú navrhol Oscar Nieme-
yer, posledná žijúca legenda svetovej mo-
dernej architektúry 20. storočia. Damjan
Prelovšek vytvoril svoje fotografie na nie-
koľkých cestách do Brazílie, jeho objektív
zaznamenal výtvarnú gracióznosť diela
tohto, dnes už temer 102-ročného architek-
ta, ukázal však aj ich dnešnú tvár a ich roz-
poruplný život. 

Druhá časť výstavy upozorňuje na jedno
z najlepších diel tunajšej modernej archi-
tektúry – Vysokú školu poľnohospodársku
v Nitre (dnes Slovenská poľnohospodárska
univerzita). Dielo jubilujúceho, osemde-
siatročného architekta Vladimíra Dedečka
je pre svoju formu často prirovnávané k
hlavnému mestu Brazílie. Výstava a kata-
lóg, pripravené špeciálne pre bratislavskú
reinštaláciu Prelovšekovej expozície, uka-
zujú vznik a súvislosti jedného z najhod-
notnejších architektonických komplexov,
ktoré postavili na Slovensku po druhej sve-
tovej vojne. Výstavu Architekt Vladimír De-

deček, VŠP Nitra tvoria okrem architekto-
vých skíc a archívnych materiálov aj foto-
grafie mladého fotografa z VŠVU v Brati-
slave Jána Kekeliho. Výstavu doplnili aj dve
prednášky. 

Aj prognostici otvorili dvere

Vo štvrtok 5. novembra mal deň otvore-
ných dverí aj Prognostický ústav SAV. Ok-
rem prezentácie prác doktorandov a aktu-
álnych projektov medzinárodnej vedecko-
technickej spolupráce a výstavky svojich
najdôležitejších publikácií bola v ústave
slávnostne otvorená čitáreň a študovňa pri
knižnici PÚ SAV. Súčasťou programu dňa
otvorených dverí bola aj prezentácia mo-
nografie Vladimíra Baláža, Riziko a neisto-
ta. Úvod do behaviorálnej ekonómie a finan-
cií (VEDA, 2009), ktorú netradične – posy-
paním eurami – k čitateľom vypravila riadi-
teľka ústavu Edita Nemcová.

Nedávne búrky na finančných trhoch
narobili poriadny vietor aj v ekonomickom
myslení. Dnes je zrejmé, že sa musíme defi-
nitívne vzdať pekných, ale nereálnych
predstáv o racionálnych investoroch. A prá-
ve o tom, ako sa ľudia skutočne správajú pri
prijímaní ekonomických a finančných roz-
hodnutí, sa môžeme dočítať v najnovšej
knihe Vladimíra Baláža. Kniha prináša slo-
venskému čitateľovi komplexný pohľad na
túto fascinujúcu problematiku. Prvá kapi-
tola knihy sa venuje základom ekonomic-
kého rozhodovania z hľadiska ekonomickej
teórie. Prístupným spôsobom približuje
tzv. prospektovú teóriu, za ktorú dostal Da-
niel Kahneman Nobelovu cenu za ekonó-
miu. V druhej kapitole autor predstavuje
novú vednú disciplínu – neuroekonómiu.
Umožňuje nám porozumieť formovaniu
ekonomických rozhodnutí v mozgu a po-
dielu emócií na ekonomickom a finančnom
správaní. Tretia časť je o behaviorálnych fi-
nanciách a analyzuje dve desiatky typov
odchýlok od racionálneho správania inves-
torov na finančných trhoch, od nadmernej
sebadôvery až po mentálne účtovníctvo.
Záverečná kapitola prináša výsledky prvé-
ho behaviorálne orientovaného prieskumu
investičného správania Slovákov. Autor sa
v nej zameral na ciele investovania, znalosť
finančných nástrojov a vybrané psycholo-
gické aspekty investičného správania, kto-
ré sú kľúčové pre pochopenie potrieb
a možností klienta z hľadiska kvalitného fi-
nančného poradenstva.

S. Klamová, D. Bevilaqua, J. Bartl,
P. Szalay, A. Štrpková
Foto: V. Šmihula, A. Štrpková, F. Tisovič 

(Informácie o podujatiach Týždňa vedy a techniky
v SAV prinesieme aj v budúcom čísle.)

DOC. HENRIETA MORAVČÍKOVÁ Z ÚSTARCH-U SAV TENTORAZ V ÚLOHE 
DIVÁČKY NA VÝSTAVE ARCHITEKT OSCAR NIEMEYER, BRAZÍLIA.

MONOGRAFIU VLADIMÍRA BALÁŽA,
RIZIKO A NEISTOTA NETRADIČNE –
POSYPANÍM EURAMI – K ČITATE-
ĽOM VYPRAVILA RIADITEĽKA PROG-
NOSTICKÉHO ÚSTAVU SAV EDITA
NEMCOVÁ.
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Riešenie problematiky vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros 

S v y u ž i t í m  p o t e n c i á l u  A k a d é m i e
Slovenská akadémia vied bude spolupraco-
vať s Ministerstvom životného prostredia SR
a ďalšími organizáciami rezortu na riešení
problematiky tohto významného vodného
diela. Za MŽP SR Memorandum o spoluprá-
ci pri riešení problematiky prevádzky sústa-
vy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros pod-
písali 26. októbra t.r. podpredseda vlády SR,
poverený riadením tohto ministerstva, Du-
šan Čaplovič, za SAV jej predseda prof. Jaro-
mír Pastorek. Na stretnutí sa zúčastnili via-
cerí zástupcovia MŽP, ako aj členovia Pred-
sedníctva SAV a riaditeľ Ústavu stavebníctva
a architektúry SAV Peter Matiašovský. 

Dušan Čaplovič v úvodnom slove vyslo-
vil potešenie nad vznikom novej spoluprá-
ce medzi MŽP a SAV pri realizácii a revitali-
zácii vodného diela Gabčíkovo. Mali by na-
sledovať konkrétne dohody v oblasti krajin-
nej ekológie, zoológie a ďalších vedných
disciplín, v rámci ktorých by ministerstvo
našlo odborného partnera – aj na oponen-
túru pri riešení viacerých problémov. Pre-
svedčenie o úspechu a ďalšom rozširovaní

PODPREDSEDA VLÁDY
SR, POVERENÝ RIADE-

NÍM MINISTERSTVA ŽI-
VOTNÉHO PROSTREDIA

SR, DUŠAN ČAPLOVIČ
A PREDSEDA SAV PROF.
JAROMÍR PASTOREK PO
PODPISE MEMORANDA
O SPOLUPRÁCI PRI RIE-

ŠENÍ PROBLEMATIKY
PREVÁDZKY SÚSTAVY

VODNÝCH DIEL GABČÍ-
KOVO-NAGYMAROS. Foto

Vladimír Šmihula

Slovenskí členovia Európskej akadémie vied a umení sa stretli  v Smoleniciach

Z n e p o k o j e n i e  n a d  b u d ú c n o s ť o u  v e d y

POHĽAD NA ROKOVANIE

Slovenskí členovia Európskej akadémie vied a umení so sídlom
v rakúskom Salzburgu sa stretli vo štvrtok 19. novembra v Kongre-
sovom centre SAV v Smoleniciach. Účastníci si pripomenuli 20. vý-
ročie akadémie, ktorú založili Franz kardinál König, Nikolaus Lob-
kowitz a Felix Unger, jej súčasný prezident.

Člen senátu akadémie prof. Štefan Luby vo svojej prezentácii
zhrnul jej doterajšiu históriu. Pripomenul, že poslaním akadémie
je podporovať európsku integráciu, vedu, vzdelanie a toleranciu
medzi ľuďmi. Akadémia udeľuje Cenu tolerancie, jej tohtoročným
laureátom sa stal bývalý minister životného prostredia SRN Klaus
Töpfer. Pod záštitou akadémie sa organizujú konferencie, pracov-
né skupiny vypracúvajú dokumenty, ktoré využíva Európska ko-

misia. Akadémia organizuje kresťansko-moslimský dialóg. V roku
2010 vstupuje akadémia do svojho ďalšieho päťročného obdobia.
Novú koncepciu jej činnosti schvália v marci budúceho roka
v Salzburgu. 

Ďalší priebeh stretnutia v Smoleniciach členovia EAVU venova-
li hodnoteniu slovenskej vedy a vzdelávania 20 rokov po novembri
1989. S analýzou stavu na univerzitách vystúpil predseda Rady
vysokých škôl prof. Viktor Smieško. Poukázal na nedostatočnú
podporu vzdelávania u nás, rušivé zásahy do grantových systé-
mov, klady a nedostatky akreditácie. Jeho príspevok mal podtitul
Úspech či tragédia a vyvolal bohatú diskusiu. Prof. Milan Čič sa za-
oberal potrebou vyjasnenia postavenia Európskej komisie voči
členským krajinám a jeho dôsledkami pre slovenský ústavný sys-
tém. Prof. Štefan Luby zhrnul 20-ročnú históriu SAV s jej problé-
mami i úspechmi, snahou o politickú reglementáciu akadémie,
prekonanie hlbokej finančnej krízy v 90-tych rokoch. Za význam-
ný úspech považuje vybavenie výnimky čerpania štrukturálnych
fondov EK v Bratislave. 

Na stretnutí sa okrem referujúcich zúčastnili prof. Ján Breza,
prof. Pavel Traubner, doc. Štefan Markuš, doc. Daniela Ostatníko-
vá, prof. Štefan Kassay, Július Oszlányi, prof. Jan Slezák, prof. Mi-
lan Hronec a doc. Ján Morovič. 

Na záver stretnutia sa slovenskí členovia EAVU rozhodli vypra-
covať a uverejniť SWOT analýzu (pozn. red.: analýza vnútorných
silných a slabých stránok v súvislosti s vonkajšími príležitosťami
a hrozbami) stavu vzdelávania, vedy a techniky v SR v súčasnom
období a zamerať sa na problémy európskej a domácej legislatívy.

Š. L. | Foto Vladimír Šmihula

tejto spolupráce vyslovil aj predseda SAV
prof. Jaromír Pastorek.

Spolupráca má ministerstvu životného
prostredia pomôcť pri zabezpečovaní zá-
väzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich
z medzinárodných dohôd, ako aj z potreby
zaistenia bezpečnej a spoľahlivej plavby po
medzinárodnej vodnej ceste po Dunaji vyu-
žitím potenciálu SAV. Zo strany SAV bude

spoluprácu zabezpečovať predovšetkým
Ústav stavebníctva a architektúry SAV,
keďže v prvej etape ide najmä o spoluprácu
pri riešení problému vrát plavebnej komo-
ry na vodnom diele Gabčíkovo. Ďalšie or-
ganizácie SAV sa budú na spolupráci zúčas-
tňovať prostredníctvom tohto ústavu.

V. Š.
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Vysoké ocenenie SAV pre prof. Mathiasa Sprinzla

Z l a t ý  f o n d  b i o c h é m i e
V dňoch 26. – 27. októbra t.r. Slovensko na-
vštívila delegácia Federation of European
Biochemical Societies (FEBS) – Federácie
európskych biochemických spoločností.
Delegáciu viedol generálny sekretár FEBS
prof. Israel Pecht. Ďalšími členmi delegácie
boli prof. Gul Guner-Akdogan – vedúca
vzdelávacej komisie FEBS, prof. John
Mowbray – pokladník FEBS, prof. Karel
Wirtz – manažér iniciatívy pre strednú
a východnú Európu, prof. Mathias Sprinzl
– vedúci pracovnej skupiny pre pomoc
strednej a východnej Európe. 

FEBS predstavuje jedno z najvýznam-
nejších združení vedeckých spoločností
v Európe, ktoré vydáva tri vysoko impakto-
vané medzinárodné časopisy – FEBS Jour-
nal, FEBS Letters, Molecular Oncology. Na
pôde Slovenskej akadémie vied vzácnych
hostí prijal podpredseda SAV doc. Albert
Breier a podpredsedníčka SAV prof. Danie-
la Ježová za účasti riaditeľov ústavov II. od-
delenia vied SAV Oľgy Pecháňovej (ÚNPF
SAV), prof. Michala Nováka (NiÚ SAV), Já-
na Sedláka (ÚEO SAV), Imricha Baráka
(ÚMB SAV), Ivana Hapalu (ÚBGŽ SAV)
a Juraja Kopáčka (VÚ SAV). V rámci nefor-
málnej diskusie prerokovali možnosti zin-
tenzívniť zapojenie slovenských výskumní-
kov do aktivít FEBS. Veľká pozornosť veno-
vali najmä aktivitám, ktoré FEBS pripravu-
je pre mladých vedeckých pracovníkov. 

Predsedníctvo SAV využilo prítomnosť
prof. Mathiasa Sprinzla, ktorý má dlhoroč-
nú plodnú spoluprácu s vedeckými skupi-
nami v SR, a udelilo mu Čestnú plaketu SAV

PROF. MATHIAS SPRINZL. Foto: Vladimír Šmihula

Udelil i  vysoké akademické vyznamenania

P o c t a  v e d c o m  i p r o p a g á t o r o m
Na malej slávnosti v budove Úradu SAV odovzdal 23. októbra pod-
predseda SAV Ľubomír Falťan pracovníkom SAV vysoké vyzname-
nania či iné ocenenia Akadémie. Na slávnosti sa zúčastnili aj ďalší
členovia Predsedníctva SAV – doc. Eva Smolková a Miroslav Moro-
vics. 

Zlatú medailu SAV prevzal PhDr. Vladimír Petrík, DrSc., z Ústa-
vu slovenskej literatúra SAV, ktorého dielo predstavuje významný
prínos pre slovenskú literárnu vedu druhej polovice 20. storočia.

Medaily SAV za podporu vedy prevzali prof. PhDr. František No-
vosád, CSc., a PhDr. Karol Kollár, CSc., obaja z Filozofického ústa-
vu SAV. Prof. F. Novosád patrí medzi výrazné a uznávané osobnos-
ti v oblasti spoločenských vied. Vo svojej vedeckej práci sa sústre-
ďuje na problémy sociálnej a politickej filozofie, ale aj problémy de-
jín filozofie 19. a 20. storočia. Významná je i jeho pedagogická
a školiteľská činnosť, ako aj prekladateľské aktivity. K. Kollár svoju
vedeckú prácu zameral na slovenské filozofické, sociologické a po-

litologické myslenie na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia.
Druhou rovinou sledovanou v jeho vedeckom pôsobení je fenomén
národa a nacionalizmu. Významné je i jeho pôsobenie vo volených
orgánoch SAV (Výbor Rady vedcov SAV, Výbor Snemu SAV).

Ocenenia v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov prevzal
Mgr. Ivan Lesay, MA, ktorý pracuje v Ekonomickom ústave SAV.
Ocenenie získal za súbor prác zameraných na problematiku dô-
chodkových reforiem na Slovensku a v Česku.

Na slávnosti odovzdal podpredseda SAV aj Cenu SAV 2009 za
vedecko-popularizačnú činnosť. Za dlhoročnú popularizáciu vedy
a výsledkov SAV v magazíne o vede a technike QUARK (vyd. Per-
fekt) si ju prevzal hlavný sekretár a redaktor tohto časopisu Ma-
rián Babic, ktorý si ju pre pobyt v zahraničí nemohol prevziať na
júnovej slávnosti. 

V. Š.

za zásluhy v biologických vedách. Prof. Dr.
Mathias Sprinzl sa narodil na Slovensku,
v Leviciach, študoval v Bratislave, kde v ro-
ku 1964 promoval na Chemickej fakulte
SVŠT. Neskôr pracoval v Ústave anorganic-
kej chémie ČSAV v Prahe. V roku 1968 odi-
šiel aj s rodinou do zahraničia. Pracoval
v kanadskom Vancouveri, neskôr presídlil
do Nemecka, dnes vedie biochemické labo-
ratórium na Univerzite v Bayreuthe.

Ako v laudácii konštatovala prof. Danie-
la Ježová, „dielo prof. Sprinzla v oblasti vý-
skumu ribonukleovej kyseliny a biosyntézy

bielkovín je zlatým fondom v biochémii“.
Publikoval vyše 240 vedeckých prác, má
viac ako 7 000 citácií. Získal množstvo me-
dzinárodných ocenení, a čo je mimoriadne
významné, po celý čas svojho vedeckého
pôsobenia v zahraničí udržiaval kontakty
so slovenskými aj českými univerzitami aj
akademickými inštitúciami. Slovenská
akadémia vied si mimoriadne váži a uzná-
va jeho vedecký prínos aj doterajšiu spolu-
prácu.

V. Š.
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VÝJAV NA BRÁNE 
DÓMU V HILDESHEIME

– ADAM SA SNAŽÍ 
ZVALIŤ DEDIČNÝ
HRIECH NA EVU.

ŠTEFAN LUBY K r á t k e  p o s e d e n i e  p o d
t i s í c r o č n ý m  r u ž o v ý m  k r o m
V jednu októbrovú nedeľu roku 2009 sme
sa s Dr. Norbertom Müllerom vybrali z Bie-
lefeldu na výlet do pozoruhodného mesta
Hildesheim v Dolnom Sasku. Vzdialenosť
asi 140 km sme na jeho nezničiteľnom Au-
di, ktoré má na tachometri 377 tis. km
a jazdí ešte stále 190 km/h, prekonali za 90
minút. Aj to len preto, lebo diaľnicu č. 2 op-
ravujú. Auto zatiaľ opravovať nebolo treba.

Chceli sme vidieť staré románske kosto-
ly, vďaka ktorým sa Hildesheim považuje
za hlavné mesto nemeckej románskej ar-
chitektúry a z ktorých sú dva zapísané vo
svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO.
Na veľké románske dómy nie sme na Slo-
vensku zvyknutí a kostolík, aký máme
v Dražovciach pri Nitre, by sa k nim dal pri-
pojiť ako baptistérium.

Dóm, so stavbou ktorého začali roku 851,
skrýva veľa zaujímavostí. Napr. bronzovú
bránu vysokú vyše 4 m a na nej zvnútra vý-
javy zo Starého aj Nového zákona. Sú to pos-
tavičky, ktoré boli vraj odliate naraz s brá-
nou, ale ako, keď niektoré trčia dopredu,
akoby na bráne iba viseli? Starý zákon, me-
nej pertraktovaný pri pobožnostiach i v ka-
techizmoch, je tu poučne objasnený.

Hneď prvý výjav nám ukazuje, že Boh
stvoril Adama ležiaceho na zemi a potom

ho dvíhal a staval na nohy, ako by bol... –
radšej to nedopoviem. Potom ho obdaril
Evou, čo sa Adamovi nevyplatilo. Na tre-
ťom výjave už Boh oboch súdi, lebo odtrhli
zakázané jablko. Adam nie je veľký džentl-
men, lebo popod ľavú pazuchu ukazuje
pravou rukou dozadu na Evu, že to spácha-
la ona. Eva zase ukazuje na hada, či v tom-
to stvárnení skôr malého draka, ktorý už
spokojne odpočíva. Omilostenie prarodi-
čov však neprichádza do úvahy. Na scénu
vstupuje archanjel s mečom a vyháňa ich
z raja. Raj je obohnaný múrom ako stredo-
veké mesto. Adam kráča k veľkej bráne
odovzdane, Eva sa ešte otáča, aby zistila, či
nejakou koketériou archanjela neobmäkčí.
Zbytočne. Potom už vidíme Adama, ako sa
oháňa motykou a s Evou na malom hospo-
dárstve dorábajú pokrm pre deti, presko-
čiac celé epochy prvotnopospolnej spoloč-
nosti a éru lovu. Starý zákon sa tu končí
smrťou Ábela, ktorého brat Kain ubil veľ-
kým kyjakom. Ľudia vtedy nevedeli čítať,
nuž to tu mali ako na dlani. Nový zákon sa
začína narodením Krista, končí jeho ukri-
žovaním a nanebovstúpením. Predtým sa
ešte Kristus posledný raz stretol s Máriou
Magdalénou, ktorá kľačí na zemi celá zni-
čená, lebo sa dozvedá sa, že na túto cestu
s nim ísť nemôže.

V chráme je ešte pozoruhodná Madona,
v pravej ruke drží kalamár a na ľavej malé-
ho Ježiška, ktorý namáča husie brko do at-
ramentu a píše nejaké vyhlásenie. „Aký to
má výraz v tvári?“ – pýtam sa sprievodkyne
Bärbel, staršej dôchodkyne, ktorá si takto
finančne prilepšuje. „Tvári sa, akoby vedela
viac než my“, súdi Bärbel. Asi áno, vidí, čo
syn píše.

Strop Dómu je rovný, drevený. V tom ča-
se ešte nevedeli robiť klenby. Cez vojnu
chrám zbombardovali, ostali iba dva obvo-
dové múry a torzá veží. Ale miestni ľudia
a farári zachraňovali, čo sa dalo. Bronzovú
bránu, starý medený luster či svietnik

s priemerom šesť metrov a bronzový Kris-
tov stĺp niekde ukryli, hoci režim to vraj za-
kazoval. Hitler mal tézu, že keď ho národ
sklamal a nevyhral vojnu, nemá nárok na
existenciu a musí byť zničený úplne. Dóm
obnovili v čistom románskom slohu, lebo
stáročia pred vojnou ho zbarokizovali a vy-
cifrovali.

Dňa 22. marca 1945, druhý jarný deň,
urobili spojenecké lietadlá z Hildesheimu
rumovisko. Neušetrili ani námestie, o kto-
rom sa hovorilo, že je najkrajším trhovým
námestím v Nemecku. (Takú mienku mal
vraj Alexander von Humboldt, ale keď sa
zároveň dozvedám, že tu vznikol aj slávny
chlieb z hrubej raži – Pupernickel, ku ktoré-
mu sa hlási aj mesto Soest a možno aj iné,
beriem to s rezervou.) O dva týždne vstu-
povali medzi ruiny Američania, samozrej-
me bez boja. Mesto ešte dymilo. Vtedy sa
už zrejme uplatňovala doktrína urýchliť
nemeckú kapituláciu terorizovaním obyva-
teľstva a šetriť životy vlastných vojakov,
ktoré sa stávali stále vzácnejšie. Komu by
sa chcelo zahynúť pár dní či týždňov pred
koncom vojny. Atómovým bombardovaním
Hirošimy a Nagasaki sa táto teória iba po-
tvrdzuje, hovorím Dr. Müllerovi. On si mys-
lí, že strategickou chybou, ktorá pritvrdila
správanie západných spojencov, bola po-
sledná nemecká ofenzíva v Ardenách. A na-
vyše, – dodáva, nezaprúc v sebe západného
intelektuála, – umožnila Červenej armáde
dostať sa ďalej na západ.

Dnes je mesto aj námestie aspoň čiastoč-
ne obnovené v starom štýle. Vyrástol znova
aj tisícročný ružový ker, ktorý je za apsidou
Dómu a spája sa s nejakým zjavením kráľo-
vi Ľudovítovi Zbožnému, synovi Karola I.
Veľkého, z roku 815. Aj preto tu postavili
chrám. Ker samozrejme neprežil bombar-
dovanie ani požiar, ale po nejakom čase sa
cez rumovisko predrali zo starých koreňov
jeho nové výhonky. To bolo pre ľudí ďalším

NAJVÄČŠÍ „FACHWERKOVÝ“ DOM NA SVETE.
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zjavením. Pre Bärbel sú to nezabudnuteľné
spomienky, zveruje sa nám a my trpezlivo
počúvame, lebo posedieť si na lavičke pod
krom po dvoch hodinách chodenia po mes-
te a s perspektívou ďalších dvoch hodín
chôdze je príjemné. Keď dnes už 15 m vy-
soký ker s pníkom ako ruka kvitne, konajú
sa tu modlitby, koncerty a všeličo iné.

Ideme na obed. Keď na obed, tak do naj-
väčšieho „fachwerkového“ alias hrazdené-
ho domu v Nemecku, a preto iste aj na sve-
te. Stojí obnovený na trhovom námestí a je
vysoký 26 m. Postavili ho ako sídlo mäsiar-
skeho cechu, pochádza z roku 1529. Je len
o 4 m nižší ako Manderlák, ktorý dal posta-
viť omnoho neskôr náš bratislavský mäsiar.
Trámy majú podľa môjho odhadu prierez
30 x 30 cm2, ale Dr. Müller vyťahuje papier
formátu A4, na ktorý si čosi o meste vytla-
čil, a dokazuje celej skupine, že je to 40 x
40 cm2. Sú to dubové hrady, opracovať sa
musia, kým je drevo čerstvé, lebo potom sa
zmrští a stvrdne. Pritom „pracuje“, preto sa
miesta medzi hradami vypĺňajú elastickým
materiálom, slamou, hlinou, z akej sa robia
tehly. Kamene by stavbu zaťažili. Dávam si
úlohu vypočítať limitnú výšku takýchto sta-
vieb, obmedzenú pevnosťou duba a tiažou
stavby. Kedysi som počítal, že železobetó-
nové výškové domy majú limit do 1000 m,
k čomu sa dnes už približujú. Toto drevo je
ako železo, zarezať do neho sa zdá nemož-
né. „Myslíte, že takéto drevo pláva na vo-
de?“ pýtam sa Dr. Müllera. To ho zaskočilo.
Zistíme si to. Naši pltníci sa splavovali na
pltiach zo smrekov a jedlí, takže nevieme,
ako by to dopadlo s mladým dubom.

Na dome sú obnovené aj drevené hlavič-
ky akýchsi čertov či strašidiel, ako povola-

ných, aby sa uplatnili pri Hallowe’ene, kto-
rému, ako prejavu transatlantického kul-
túrneho imperializmu, neodolali ani Nem-
ci. Ale jedna hlavička ma okuliare a je pek-
ne učesaná. To je minister práce z obdobia,
keď sa dom obnovoval; dali ho sem a on bol
celkom rád. Aj ďalšie domy sú obnovené,
niektoré sú hrazdené, iné kamenné či teh-
lové. Ale do pohromy veľa nechýbalo. Roz-
hodovanie o tom, že sa na námestí postaví
moderná sklenená banka, neprešlo iba o je-
den hlas. Ďalej od námestia sa už moder-
nisti vybláznili. Neprehliadnuteľné sú do-
my v štýle päťdesiatych rokov. Nepáčia sa
ani nám, ani sprievodkyni. Ale dozvedáme
sa, že niektoré sú chránené ako kultúrne
pamiatky! Nedá sa nič robiť, aj súčasní ar-
chitekti chcú niečo zanechať, či sa to náro-
du páči, alebo nie. Niektoré novopostavené
domy majú staré fasády, za nimi sú už mo-
derné, iné sú celé v starom štýle. Aj ten mä-
siarsky, kde obedujeme, je zvnútra dreve-
ný. Hrady, zábradlia sú zmontované bez je-
diného kusa železa. Obnovili aj staré maľ-
by. Jedna hovorí – „kde sa končí prasa, za-
čína sa klobása“. V slovenčine sa nám to rý-
muje lepšie ako v nemčine. Iný nápis po-
vzbudzuje podnapitých: „Harr und Hoffe,
dass sich’s wende, jeder Kater hat ein Ende.
Prosit!“ Dávam si drevorubačský rezeň, aký
iný v takomto dome?! Samozrejme, že ho
nevládzem zjesť.

Poobede by sa dobre spalo, ale sprievod-
kyňa nás ženie do ďalšieho kostola – zasvä-
teného sv. Michalovi. Cestou sa dozvedám,
že občania Hildesheimu Didrik Pining
a Hans Pothorst objavili Ameriku roku
1473, teda prakticky 20 rokov pred Kolum-
bom. Plavili sa z Islandu do Grónska a pri-
stáli na kanadskom Labradore alebo New-
foundlande. Vyvaľujem oči – ako to, že
o tom nič neviem? Bärbel si myslí, že je to
môj problém. Tu to vie každý. V skupine je
s nami nejaká Ruska. Strašne ma pokúša
spýtať sa jej, či nejaký Rus tiež nebol v Ame-
rike pred Kolumbom, spomínajúc si na
strednú školu, kde sme sa dozvedeli, že žia-
rovku nevynašiel Edison ale Lodygin a iné
podobné zaujímavosti. Ale opanujem sa. Na
druhý deň sa z Wikipédie poučím, že spo-
mínaní moreplavci boli zrejme iba v Grón-
sku, že to bolo roku 1476 a že sa plavili
v dánskom žolde, aby rozšírili obchod s Is-
landom. To sa už zdá reálnejšie. Hildesheim
patril tiež do spolku Hanza, čo bolo cen-
trum obchodu a občianskej spoločnosti.
K otonsko-románskemu Kostolu sv. Micha-
la, klasickému výtvoru z obdobia dynastie
Otonovcov, vedie Hradná cesta. Ale hrad tu
nie je. Aspoň nie v obvyklom ponímaní, t. j.
rytiersky hrad, vysvetľuje sprievodkyňa. My
ideme k božiemu hradu. Kostol hrad pripo-
mína. Má dve mohutné veže a dve menšie
pozorovacie, sú postavené do štvorca.

Ešte predtým sme prešli okolo fasády
vojnou zničeného Cisárskeho domu. Je na-
lepená na novú budovu. Reliéfy hláv rím-
skych cisárov sú pôvodné, pokiaľ ich ľudia
po vojne vrátili, alebo sú to kópie, pokiaľ
originály ostali v súkromných zbierkach
alebo sa vymenili za zemiaky a chlieb. Jed-
na z originálnych hláv je silne poškodená
a opálená do čierna. Patrí tyranovi Neróno-
vi, podpaľačovi Ríma. V slobodnom hanzo-
vom meste nemohol inak dopadnúť.

Kostol sv. Michala si vybudoval miestny
biskup, sv. Bernward. On nechal odliať aj
bronzovú bránu Dómu, ale byť pochovaný
v jeho bočnej lodi sa mu málilo. Veď bol
chovancom cisára Ota III. Nebol martýrom,
v jeho dobe už bolo možné získať zásluhy
hodné kanonizácie aj inak, napr. budova-
teľskou činnosťou. A on vybudoval naozaj
veľa. Ale stavať klenby ešte ani on nevedel.
Veď roku 2010 oslávi chrám svoje milé-
nium. Strecha je preto rovná, krásne poma-
ľovaná, má 800 rokov. Cez vojnu ju demon-
tovali a ukryli. Obdivujem aj Kristov stĺp.
Sú na ňom výjavy zo života Syna božieho.
Ale stĺp je len vypožičaný na pár rokov
z Dómu. Je to po prvý raz, čo katolícky
Dóm prejavil takú pozornosť evanjelické-
mu chrámu. Dóm sa bude renovovať nákla-
dom 24 mil. eur, pýši sa pani Bärbel a myslí
si, že návštevníka z nie veľmi bohatého
Slovenska ohúri. Ale ako by mohla! Nevie
totiž, koľko stálo naše nové Národné divad-
lo a aká je výkričná suma povestného „ná-
stenkového“ alebo iných ministerských
tendrov.

Relikviár s ostatkami biskupa už veľa os-
tatkov neobsahuje. Rozobrali si ich iné ko-
munity a chrámy. V dobe christianizácie to
bola najžiadanejšia komodita. Ale nie sú to
jediné ostatky svätca v tomto meste. Aj
Bernwardov nástupca sv. Gotthard sa doč-
kal kanonizácie. Do jeho kostola, samozrej-
me tiež románskeho, ideme už s Dr. Mülle-
rom sami. Alebo skôr sa vlečieme po trase,
ktorú nám sprievodkyňa s miernym obdi-
vom v tvári vysvetlila.

Končíme vo „fachwerkovej“ cukrárni na
tvarohovom koláči vystuženom akousi
mriežkou. Debatujeme o tom, aké prapo-
divné a neraz tragické boli ľudské osudy
v 20. storočí. Kostol sv. Michala nechal ob-
noviť istý Armour, americký podnikateľ ži-
dovského pôvodu, vyhnaný pred vojnou
z Nemecka. Podnikal vo farmaceutickom
priemysle a zbohatol na penicilíne, ktorý
bol v tom čase najžiadanejším liečivom.
Takže režim ho vypudil, zbúral mu synagó-
gu, jeho noví krajania zbombardovali kres-
ťanský románsky chrám v jeho rodisku, on
dal prednosť jeho obnove pred obnovou sy-
nagógy a dnes má v tomto kostole pamätnú
tabuľu, pri ktorej sa zastaví každý návštev-
ník. Tomu sa hovorí ekumenizmus. To sa
už nesmie opakovať, hovorím si, veď napo-
kon súčasná kríza ukázala novú cestu – bla-
hobyt ľudí sa dá ničiť aj nevojenskými, eko-
nomickými nástrojmi.

P. S.:
Na druhý deň som Dr. Müllerovi zvestoval,
že čerstvé dubové drevo na vode nepláva,
ale vysušené áno. A pevnosť duba v tlaku je
porovnateľná s pevnosťou čistého betónu
alebo plnej tehly. Oceľ je až 50-krát pevnej-
šia a uhlíkové nanorúrky, z ktorých chce
NASA postaviť výťah do kozmu, ju ešte sko-
ro 100-krát prevyšujú. Takže teoreticky by
sa hrazdené domy dali stavať do výšky oko-
lo 400 m.

Ale starí Nemci vedeli, kde sa zastaviť.
Obmedzením, domnievam sa, boli bočné
tlaky, vietor, keďže hrady boli pospájané
iba falcovaním a drevenými čapmi.

TISÍCROČNÝ RUŽOVÝ KER ZA HILDESHEIMSKÝM
DÓMOM.
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PREDSEDA SLOVENSKEJ CHEMICKEJ SPOLOČNOSTI
PRI SAV MILAN DRÁBIK POČAS VERNISÁŽE VÝSTAVY
MÍĽNIKY CHÉMIE, VENOVANEJ 80. VÝROČIU VZNI-
KU SCHS (VESTIBUL PRED AULOU SAV NA PATRÓN-
KE 21. 7. 2009). Foto Vladimír Šmihula

Pred 80 rokmi vznikla prvá stavovská organizácia chemikov na Slovensku

C h é m i a  n a  p o d p o r u  k v a l i t y
ž i v o t a

spoločností pri SAV. SCHS má v súčasnosti
individuálnych členov, kolektívnych členov
a asociovaných členov. Je členkou Asociá-
cie slovenských chemických a farmaceutic-
kých spoločností (ASCHFS), Medzinárod-
nej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (IU-
PAC) a Európskej asociácie chemických
a molekulových vied (EuCheMS), pričom
bola spoluzakladateľkou jej predchodkyne
– Federácie európskych chemických spo-
ločností (FECS), je členkou jej konzorcia
vydavateľov chemických časopisov (Chem-
PubSoc Europe), ako aj Asociácie európ-
skej siete výučby chémie (ECTNA). Členo-
via SCHS pracujú v súčasnosti v 26 odbor-
ných skupinách svojej spoločnosti, v odbor-
ných orgánoch spomenutých medzinárod-
ných chemických organizácií a úzko spolu-
pracujú v rámci vytvorenej Asociácie slo-
venských chemických a farmaceutických
spoločností so Slovenskou biochemickou
spoločnosťou, so Slovenskou spoločnosťou
priemyselnej chémie, Slovenskou spoloč-
nosťou chemického inžinierstva a so Slo-
venskou farmaceutickou spoločnosťou.

SCHS vydávala dvakrát ročne BULLE-
TIN, v ktorom informuje svojich členov
o činnosti a plánovaných akciách. Bulletin
pravidelne obsahoval aj aktuality o práci
odborných skupín SCHS, ako aj informácie
o chémii a chemikoch v zahraničí. S podob-
nou náplňou, rozšírený o odborné články
a názory, ako aj rôzne aktuality zo sveta
chémie, vydávame od r. 2005 ChemZi – slo-
venský časopis o chémii, pre chemické
vzdelávanie, výskum a priemysel.

Zjazdy chemikov (tradične spolu s čes-
kými a striedavo v ČR a SR) a ich program
predstavujú každoročne jedno z vyvrchole-
ní aktivity členov SCHS a všetkých sloven-
ských (a sme presvedčení, že aj českých)
chemikov (abstrakty vedeckých zjazdových
príspevkov bývajú publikované v časopise
ChemZi). Zatiaľ posledný, 61. zjazd sa konal
v tomto roku od 7. do 11. septembra v hote-
lovom komplexe Hutník v Tatranských Mat-
liaroch. Jeho priebeh, prednášky a diskusie
nepochybne posunuli želaným smerom náš
pôvodný úmysel spred šiestich rokov – ob-
noviť a postupne obsahovo dobudovať tra-
díciu tatranských zjazdov českých a sloven-
ských chemikov. Inšpiratívnu prednášku na
tému „Diagnostické a terapeutické využitie
sulfónamidov ako inhibítorov karbonických
anhydráz“ na zjazde predniesol prof. J. Pas-
torek, predseda SAV.

Slovenská chemická spoločnosť je spo-
lok profesionálnych chemikov s 80-ročnou
tradíciou, ktorá by mala zostať jedným z pi-
lierov rozvoja aktivít našich členov aj v bu-

dúcnosti. V poslednom období sa transfor-
muje na modernú spoločnosť s intenzívne-
júcimi medzinárodnými, predovšetkým eu-
rópskymi, väzbami. Ak chceme úspešne pl-
niť našu víziu budúcnosti SCHS a chémie,
kultivovanie budú vyžadovať:

Pozornosť mladej generácii – predovšet-
kým pokračujúca odborná garancia Che-
mickej olympiády, ale aj nábor nových mla-
dých a aktívnych členov. Určite stojí za
zmienku, že popri ambíciách a záujme štu-
dentov práve cieľavedomá odborná prípra-
va sa každoročne odráža vo vysokom počte
ocenení a medailí slovenských účastníkov
v Medzinárodných kolách chemickej olym-
piády.

Rozvoj aktivít, ktoré významným spôso-
bom oslovujú členov SCHS a predstavujú
inšpiratívne výmeny odborných skúseností
slovenských aj zahraničných chemikov –
vydávanie časopisu ChemZi, organizova-
nie Zjazdov chemikov, ponuka prednášok
(Chemické horizonty, Novartis lectures,
Heyrovský – Ilkovič – Nernst lectureship
a i.).

Aktivizácia mimobratislavských regió-
nov s tradičným zázemím chemikov, ako aj
s novými a silnejúcimi skupinami chemikov
a členov SCHS. Nepochybne je výzvou pre
SCHS presvedčiť chemikov v týchto regió-
noch, že práve SCHS môže byť katalyzáto-
rom rozvoja ich aktivít.

Zlepšovanie postavenia SCHS a sloven-
ských chemikov v medzinárodnom merad-
le –spolupráca s chemickými spoločnosťa-
mi v okolitých krajinách, podiel SCHS na
práci a aktivitách (vrátane redakčných)
EUCheMS a IUPAC, ako aj využívanie po-

>Prvá stavovská organizácia chemikov na
Slovensku vznikla pred osemdesiatimi rok-
mi pod názvom Odbočka Československej
spoločnosti chemickej v Bratislave. Zo za-
chovaných dokumentov vyplýva, že jej
ustanovujúca schôdza sa konala 30. no-
vembra 1929. Názvy sa v priebehu rokov sa
síce menili (Spolok chemikov Slovákov,
Spolok chemikov Slovákov – Slovenská
skupina ČsSCh, až k dnešnému názvu),
jednotiaca myšlienka – mať profesijný spo-
lok / spoločnosť chemikov na Slovensku –
nás však oprávňuje rátať existenciu spoloč-
nosti s terajším názvom – Slovenská che-
mická spoločnosť pri SAV (SCHS) od dátu-
mu 30. novembra 1929.

V nadväznosti na činnosť v medzivojno-
vom období zakladajú v roku 1940 E. Bese-
da, prof. S. Stankoviansky a ďalší, prevažne
absolventi priemyslovej chemickej školy
v Banskej Štiavnici, Spolok chemikov Slo-
vákov. Po skončení druhej svetovej vojny sa
odborná a spoločenská činnosť chemikov
na Slovensku značne rozširuje:

Roku 1947 vzniká svojpomocné druž-
stvo – Svojchémia s úlohou podporovať
Spolok chemikov Slovákov. Družstvo malo
oprávnenie aj na vlastnú ekonomickú a vý-
robnú činnosť a z jej výnosov sa finančne
podporovali štúdiá chemických odborní-
kov, prednášky a študijné zájazdy. Vzhľa-
dom na vtedajší politický vývoj družstvo
v roku 1951 svoju činnosť, žiaľ, nútene
ukončilo.

Založil sa spolkový chemický časopis
Chemické zvesti (1947), ktorý sa neskoršie
premenoval na Chemical Papers. Toto ka-
rentované vedecké periodikum má v súčas-
nosti redakciu v Chemickom ústave SAV
a jeho vydavateľom je Versita (skupina
Springer).

Slovenskí chemici pripravili niekoľko
úspešných zjazdov českých a slovenských
chemikov – pamätníci radi spomínajú na
tzv. banskoštiavnické zjazdy a súčasníci ur-
čite čerpajú inšpiráciu z programov aktuál-
nych „tatranských“ zjazdov. Na dvoch z nich
(v r. 2005 a 2007) poctili SCHS a sloven-
ských chemikov podnetnými plenárnymi
prednáškami dvaja nositelia Nobelovej ceny
za chémiu – prof. G. Ertl a prof. A. Zewail.

V roku 1972 boli Ministerstvom vnútra
Slovenskej (vtedy socialistickej) republiky
schválené stanovy Slovenskej chemickej
spoločnosti pri SAV, čím bola aj legislatívne
vymedzená jej ďalšia činnosť.

Slovenská chemická spoločnosť je jed-
nou z 52 vedeckých spoločností pri SAV,
ktoré združuje, koordinuje a všestranne
podporuje Rada Slovenských vedeckých
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Kabinet divadla a filmu SAV, Slovenská teatrologická spoločnosť a Veda, vyda-
vateľstvo SAV, pripravili 23. septembra v Malom kongresovom centre Vedy
v Bratislave slávnostnú prezentáciu knihy Hommage á Július Pašteka. Zostavo-
vateľom publikácie je prof. Miloš Mistrík z Kabinetu divadla a filmu SAV. 

Hostí a účastníkov prezentácie privítala riaditeľka Kabinetu divadla a filmu
SAV Dagmar Podmaková. Zúčastnili sa na nej predovšetkým tvorcovia a prispie-
vatelia knihy, s príhovorom vystúpil aj poslanec NR SR František Mikloško. O ži-
vote a diele prof. Júliusa Pašteku, ktorý sa 16. júla t.r. dožil 85 rokov, hovoril
pracovník Kabinetu divadla a filmu SAV doc. Miloslav Blahynka. Vo svojom vy-
stúpení o.i. povedal: „Profesor Pašteka v tejto publikácii vystupuje aj ako vzor
mladším generáciám nielen v oblasti literárnej vedy, ale aj v oblasti divadelnej
vedy či filmológie. Vlastne by sa dalo hovoriť o fenoméne, ktorý neváham ozna-
čiť ako Paštekova škola.

Hommage á Július Pašteka je zborníkom svedectiev, ktorý vydala Slovenská
teatrologická spoločnosť vo vydavateľstve VEDA. Prispeli do neho Ján Chryzos-
tom kardinál Korec, František Mikloško, Vincent Šabík, Peter Liba, Viliam Tur-
čány, Miloš Mistrík, Vladimír Petrík, Ivan Stadtrucker, Ladislav Čavojský, An-
drej Maťašík, Ján Sládeček, Jozef Hlinický, Anna Kolková, Imrich Vaško.

Prof. J. Pašteka je dlhoročný pracovník Kabinetu divadla a filmu SAV, literár-
ny vedec a historik, teatrológ, filmológ, umenovedec a estetik, znalec sloven-
ského i svetového kultúrneho dedičstva, ako aj otázok cirkevných a nábožen-
ských. Jeho vytrvalá a priamočiara cesta životom priniesla mimoriadne plody
ducha a dnes ho zaraďujeme medzi najpoprednejších slovenských intelektuálov
20. storočia. Bol vyznamenaný najvyšším ocenením pápeža Jána Pavla II. pre
laikov – Veľkým krížom rytierskeho rádu sv. Gregora Veľkého (1999) a prezi-
dent Slovenskej republiky mu roku udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy (2004).

Prof. Július Pašteka sa poďakoval všetkým tvorcom knihy, zaspomínal si aj
na spolupracovníkov, ktorí sa na prezentácii už nemohli zúčastniť. Niekoľko-
krát zdôraznil: „Zapĺňal som len biele miesta v slovenskej literatúre. V mojej
práci špecifické bolo, že som sa snažil znovu dostať do literatúry ľudí, ktorých
vládna moc vyradila z aktívnej činnosti, zakázala im publikovať, tých, čo boli vo
väzení alebo v exile. Bolo treba zachrániť pre slovenskú kultúru všetkých tých,
ktorých vyradili a predstavovali kvalitu.“

Ferdinand Tisovič | Foto autor

Kniha na počesť jubilujúceho prof. Júliusa Pašteku 

Z a p ĺ ň a l  b i e l e
m i e s t a

nuky týchto medzinárodných chemických
spoločností slovenskými chemikmi.

Nepochybujeme o tom, že primeranou
koordináciou práce všetkých členov SCHS,
predsedníctva SCHS a odborných skupín
SCHS, a to v Bratislave, Košiciach, Nová-
koch a Trnave, naše aktivity prispejú aj
k zvyšovaniu pozitívneho vedomia verej-
nosti o chémii a o chemikoch na Sloven-
sku. Popri už spomenutých aspektoch
orientovaných na nás chemikov víziu bu-
dúcnosti SCHS a chémie práve smerom na
širokú verejnosť aktualizujú dva ďalšie zau-
jímavé príklady:

Po prvé to bola výstava Míľniky chémie,
ktorú sme v Slovenskej chemickej spoloč-
nosti pri SAV pripravili ako súčasť osláv 80.
výročia založenia. Vo svojej prvej časti obsa-
huje informácie o chémii a o chemikoch na
Slovensku, a to tak z minulosti, ako aj v sú-
časnosti. Ďalšia časť výstavy bola prierezom
pohľadu chemika – o vkladoch a príspev-
koch chémie do vývoja vzdelanosti, vedy
a technológií, na túto časť nám Americká
chemická spoločnosť poskytla „gratis copy-
right“. Výstava dosiaľ putovala po chemic-
kých pracoviskách v Bratislave a Košiciach –
FCHPT STU, PriF UK, areál SAV Patrónka,
PriF UPJŠ, Hutnícka fakulta TU Košice –
a na 61. zjazde chemikov. V rokoch 2010
a 2011 ju plánujeme prezentovať pri viace-
rých verejne atraktívnych príležitostiach.

Po druhé – príprava a zabezpečenie ak-
tivít Medzinárodného roka chémie. Pred-
stavitelia IUPAC, UNESCO a OSN sú pevne
presvedčení, že „je čas osláviť výsledky ché-
mie a jej príspevky k súčasnej kvalite života
ľudstva“, a preto 63. valné zhromaždenie
OSN vyhlásilo rok 2011 za Medzinárodný
rok chémie. Kritériá lokálnych aktivít už te-
raz na Slovensku spĺňajú chemické olym-
piády pre žiakov a študentov, výstavy
a prednášky pre chemikov a širokú verej-
nosť, „dni otvorených dverí“ na chemic-
kých pracoviskách, „noci výskumníka“
a prezentácie chemických pracovísk. Po-
chopiteľne, v SCHS sa zamýšľame aj nad
ďalšími aktivitami, ako napr.: delegovanie
mladých slovenských chemikov – víťazov
súťaží na vybrané celosvetové aktivity Ro-
ka chémie, alebo ustanovenie štipendia pre
víťazov chemickej olympiády na štúdium
chémie na slovenskej vysokej škole.

(Spracované na základe dostupných archívnych
materiálov SCHS a SAV, ako aj aktuálnych
dokumentov SCHS, EuCheMS a IUPAC.) 

Milan Drábik, predseda SCHS,
Viktor Milata, podpredseda SCHS,
Dalma Gyepesová, vedecká tajomníčka SCHS

ZO SLÁVNOSTNEJ PREZENTÁCIE KNIHY HOMMAGE Á JÚLIUS PAŠTEKA V MALOM KONGRESO-
VOM CENTRE VEDY – (ZĽAVA) FRANTIŠEK MIKLOŠKO, DAGMAR PODMAKOVÁ, PROF. JÚLIUS
PAŠTÉKA, DOC. MILOSLAV BLAHYNKA A PROF. MILOŠ MISTRÍK.
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POHĽAD DO PLÉNA,
V POPREDÍ PROF. DR.

FLORIN ŽIGRAI, DRSC.

Na prelome septembra a októbra 2009 sa
v príjemnom prostredí bratislavského hote-
la Barónka uskutočnilo 15. medzinárodné
sympózium Landscape Ecology – Theory
and Practice. Medzinárodné podujatia tý-
kajúce sa otázok krajinnej ekológie organi-
zuje Ústav krajinnej ekológie SAV v trojroč-
ných intervaloch už od roku 1967. Na toh-
toročnom sympóziu sa zúčastnilo viac ako
osemdesiat odborníkov z Českej republiky,
Japonska, Maďarska, Poľska, Rakúska,
Ruska, Srbska, Švajčiarska a Slovenska.
Spoluorganizátormi boli Katedra krajinnej
ekológie PríF UK v Bratislave, Katedra eko-
lógie a environmentalistiky Fakulty prírod-
ných vied UKF v Nitre a Ústav záhradnej
a krajinnej architektúry STU v Bratislave.

Sympózium otvorili riaditeľ ÚKE SAV
Ing. Július Oszlányi, CSc., prof. Dr. hab.
Andrzej Richling z Varšavskej univerzity,
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., z Katedry
krajinnej ekológie PríF UK a člen Predsed-
níctva SAV doc. Ladislav Petruš. V bohatom
programe odznelo 51 prednášok a predsta-
vilo sa 57 posterov. Príspevky boli tematic-
ky rozdelené do siedmich sekcií. Prvá sek-
cia – Landscape Ecology in the Period of the
15 International Symposia (1967 – 2009) –
bola pohľadom na predchádzajúce ročníky
sympózia. Jej účastníci zhodnotili súčasný
stav krajinnoekologického plánovania
a možnosti jeho uplatnenia v praxi, pričom
poľskí kolegovia predstavili aj problémy
a koncepciu ochrany krajiny v Poľsku.
V sekcii Integrated Landscape Management
odzneli zaujímavé príspevky z oblasti in-
tegrovaného manažmentu krajiny ako ná-
stroja jej trvalo udržateľného rozvoja. Vy-
zdvihla sa koncepcia manažmentu a ochra-
ny reprezentatívnych ekosystémov na Slo-
vensku. Českí kolegovia prezentovali ma-
nažment horských lesov ukrajinských Kar-
pát, postavený na geobiocenologickom zá-
klade prof. Zlatníka, a zástupcovia Japon-
ska predstavili 1200-ročné mesto Kjóto
v kontexte industriálneho rozvoja, ochrany

Medzinárodné sympózium s prezentáciou najnovších vedeckých výsledkov

K r a j i n n á  e k o l ó g i a  v t e ó r i i
a p r a x i

prírodného prostredia a zachovania kultúr-
neho dedičstva.

Počtom príspevkov bola najbohatšia tre-
tia sekcia – Ecological Networks, Landscape
Diversity and Biodiversity. Prezentovala
najnovšie poznatky o diverzite rastlinných
a živočíšnych druhov v rôznych typoch
ekosystémov a informácie o vplyve rôznych
manažmentových opatrení na druhovú
kompozíciu organizmov. Výsledky vý-
skumu poskytujú veľmi hodnotné informá-
cie o ekologickej konštitúcii jednotlivých
druhov rastlín a živočíchov a tvoria základ
pre plánovanie a rozhodovací proces v rôz-
nych odvetviach od lesníctva cez poľnohos-
podárstvo až po ochranu prírody. Príspev-
ky v sekcii Ecosystem Function in the Con-
text of Landscape vyzdvihli obrovský funk-
čný potenciál lesných i nelesných ekosysté-
mov. Viaceré prezentácie sa venovali výz-
namu pôdy a jej funkčnej previazanosti na
ostatné zložky ekosystému. V závere sekcie
odzneli veľmi zaujímavé prednášky týkajú-
ce sa ekonomického zhodnotenia produkč-
ných a mimoprodukčných funkcií ekosys-
tému. Man in the Landscape – taký bol ná-
zov piatej sekcie, ktorá sa venovala pôsobe-

niu človeka v krajine. Príspevky zhodnotili
mnohé negatívne vplyvy na prírodné pros-
tredie a pomenovali konkrétne riešenia ako
zlepšiť kvalitu prostredia a dosiahnuť jej
akceptovateľný stav. Sekcia Environmental
Communication sa venovala pozdvihnutiu
ekologického povedomia širokej verejnosti,
miestnych zastupiteľstiev a politických
predstaviteľov. Človek je neoddeliteľnou
súčasťou krajiny, ktorú by mal uchovať
v priaznivom stave aj pre budúce generá-
cie, preto je potrebné zosúladiť nároky člo-
veka na využívanie krajiny s jej ochranou.
Bohatý program sympózia uzatvorila sied-
ma sekcia, nazvaná Monitoring at the
Landscape Level, ktorá predstavila rôzne
spôsoby a metódy monitorovania stavu prí-
rodného prostredia od satelitných snímok
cez letecké snímkovanie až po priame zis-
ťovania a pozorovania v teréne.

Popri vedeckom programe bol pre účast-
níkov sympózia pripravený aj hodnotný
kultúrny program. Posledný deň sympózia
patril exkurzii do malokarpatského regió-
nu. Prvou zastávkou bola národná kultúrna
pamiatka hrad Červený Kameň a vystúpe-
nie sokoliarov. V Modre účastníci absolvo-
vali krátku exkurziu do výrobne tradičnej
ľudovej „modranskej majoliky“. Záver ex-
kurzie patril tradičnej slovenskej kuchyni.

Medzinárodné sympózium Landscape
Ecology – Theory and Practice poskytlo prie-
stor na prezentáciu najnovších vedeckých
výsledkov z oblasti krajinnej ekológie, dis-
kusie priniesli mnoho podnetných myšlie-
nok a v neposlednom rade otvorilo mož-
nosti vedeckej spolupráce na domácej
a medzinárodnej úrovni.

Olívia Ďugová, Ján Krajči | Ústav krajinnej
ekológie SAV | Foto: Martin Boltižiar

RIADITEĽ ÚKE SAV ING. JÚLIUS
OSZLÁNYI, CSC., DOC. ING. LADI-
SLAV PETRUŠ, DRSC., A PROF. 
ANDRZEJ RICHLING (ZĽAVA) ZA
PREDSEDNÍCKYM STOLOM SYM-
PÓZIA.
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Prezentácia novej knihe z vydavateľstva VEDA

N á v r a t y  k M a r x o v i  a m a r x i z m u

PREDSEDA NR SR PAVOL PAŠKA
POČAS PREZENTÁCIE PUBLIKÁCIE

SPÄŤ K MARXOVI? SPRAVA SEDIA
AUTOR ĽUBOŠ BLAHA, GABRIELA

ROTHMAYEROVÁ, RIADITEĽ ÚPV
SAV MIROSLAV PEKNÍK, CELKOM
VĽAVO DOC. LADISLAV HOHOŠ.

Sociálne dopady svetovej krízy otvárajú
cestu pre návrat k dielu Karola Marxa, ne-
meckého filozofa a mysliteľa 19. storočia.
Zatiaľ čo na západných univerzitách sa do-
dnes tvorivo pracuje s jeho odkazom, na
Slovensku je ešte dvadsať rokov po páde
železnej opony Marxovo meno určitým ta-
bu. Impulzy na zamyslenie sa prečo je to
tak, poskytol Ústav politických vied SAV
v roku 2009 už po druhý raz. Po konferen-
cii uskutočnenej 4. júna zorganizoval 24.
septembra v sídle Inštitútu ASA slávnostnú
prezentáciu spojenú s diskusiou k novej
knihe filozofa a politológa PhDr. Ľuboša
Blahu, PhD., s názvom Späť k Marxovi? So-
ciálny štát, ekonomická demokracia a teórie
spravodlivosti. Medzi pozvanými hosťami,
ktorých si autor vybral ako „krstných rodi-
čov“ svojej knižky, boli na prvom mieste
predseda Národnej rady SR Pavol Paška,
riaditeľ Ústavu politických vied Miroslav
Pekník, pedagóg z Univerzity Komenského
doc. Ladislav Hohoš a spisovateľka a publi-
cistka Gabriela Rothmayerová. Čestnými
hosťami boli predseda SAV prof. Jaromír
Pastorek, podpredseda NR SR Miroslav Číž
a europoslanec Boris Zala. Zaplnená sála,
ako aj neočakávané množstvo predaných
kníh potvrdili záujem odborníkov aj laikov
o nové prístupy k tejto problematike.

Autor knihy Ľuboš Blaha v úvodnom vy-
stúpení zdôraznil, že Marxovo dielo je ak-
tuálne stále. Potvrdzujú to aj diskusie o so-
ciálnej spravodlivosti, ktoré prebiehajú na
amerických univerzitách, a v nich dôležité
miesto patrí práve neomarxizmu. Túto dis-
kusiu popri analýze sociálneho štátu a ľavi-

Diskusný seminár pri príležitosti udelenia Nobelovej ceny

N a  t é m u s p o l o č n é  v l a s t n í c t v o
CETIP pri Prognostickom ústave SAV a Centrum excelentnosti
SPEKTRA+ pripravili pri príležitosti udelenia Nobelovej ceny za
ekonómiu prof. Elinor Ostromovej z Indiana Univerzity (USA) dis-
kusný seminár. Seminár sa uskutočnil 27. októbra priestoroch Ús-
tavu manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Jeho témou bolo Spoločné vlastníctvo ako alternatíva ku kríze? Dis-
kusný seminár Prognostického ústave SAV o Nobelovej cene za ekonó-
miu. Zástupkyňa riaditeľky Prognostického ústavu SAV Tatiana
Kluvánková-Oravská prezentovala poznatky a skúsenosti Centra
transdisciplinárnych štúdií inštitúcií, evolúcie a politík CETIP v ob-
lasti spoločného vlastníctva ako optimálneho režimu manažmen-
tu prírodných zdrojov. V prvej časti svojej prezentácie Spoločné
vlastníctvo ako optimálny režim manažmentu prírodných zdrojov
predstavila nositeľku Nobelovej ceny. Povedala, že Elinor Ostro-
mová svoje myšlienky o jedinečnosti a sile sociálne vyspelého ko-
lektívu samosprávne rozhodovať presadzovala od počiatkov svojej

kariéry a aj preto v roku 1973 s manželom Vincentom, tiež výz-
namným profesorom politickej ekonómie, na Indiana univerzite
založili Centrum politickej teórie a verejnej politiky.

Centrum transdisciplinárnych štúdií inštitúcií, evolúcie a poli-
tík (CETIP) slávi ich ocenením dvojitý triumf. V prvom rade je to
ocenenie inštitucionálnej ekonómie, ktorej sa členovia CETIP ve-
nujú. Zároveň vyjadrujú osobné uznanie a gratulácie spolupracov-
níčke Lin Ostromovej, ktorá dala podnet na založenie CETIP ako
partnerského pracoviska pre jej Workshop in Political Theory and
Policy Analysis Indiana University USA, a s ktorou CETIP niekoľko
rokov spolupracuje v oblasti riadenia a manažmentu prírodných
zdrojov v podmienkach trhu a globalizácie. Profesorka Ostromová
sa zúčastnila na letnej škole projektu THEMES na tému: Inštitucio-
nálna analýza problémov trvalej udržateľnosti, ktorá sa uskutoč-
nila v KC Akademia v Starej Lesnej v júni 2007.
F. T.

cových hodnôt Blahova kniha obšírne rozo-
berá.

Predseda NR SR Pavol Paška vo svojom
príhovore zdôraznil, že by sme sa mali pre-
stať báť narábať s Marxovými myšlienkami.
Ak sme pred dvadsiatimi rokmi vybojovali
slobodu, potom by k tejto slobode mala
patriť aj otvorená diskusia. Pavol Paška do-
plnil, že medzi „socialistickou nádejou“
a „kapitalistickou šancou“ v realite bež-
ných ľudí často nevidieť rozdiely, a preto by
sme mali naďalej diskutovať o hodnotách,
na ktoré upozorňuje aj prezentovaná publi-
kácia.

Riaditeľ ÚPV SAV Miroslav Peknik skon-
štatoval, že Marxove spisy sa krátko po re-
volúcii hádzali do kontajnerov, no veľmi
rýchlo sa ukázalo, že k Marxovi sa jedného
dňa budeme musieť vrátiť. Ako doplnil doc.
Ladislav Hohoš, neexistuje dôvod, prečo by
sme mali považovať práve kapitalizmus za
stelesnenie ľudskej prirodzenosti, a preto
diskusia o alternatívach musí pokračovať.
Gabriela Rothmayerová prirovnala aktivitu

mladých ľavičiarov na Slovensku k aktivite
ľavicových intelektuálov, ktorí kedysi zalo-
žili slávny časopis DAV.

Do diskusie sa zapojili aj ďalší hostia.
Predseda SAV Prof. Pastorek vyzdvihol
analógiu medzi sloganom „späť k Marxovi“
a nedávnymi závermi Stiglitzovej komisie,
ktorá v rámci ekonomiky vyzvala svet na
návrat k realite. Doc. Eduard Chmelár
označil Blahovu knihu „z určitého hľadiska
za prelomovú“. Podľa neho si všíma to naj-
podstatnejšie z moderného ľavicového
myslenia, a teda všetko, čo nám za posled-
ných dvadsať rokov uniklo. Ku gratulantom
sa pripojil aj podpredseda NR SR Miroslav
Číž, predsedníčka Štatistického úradu SR
Ľudmila Benkovičová a ďalší hostia.

Prezentácia novej knihy Ľuboša Blahu
Späť k Marxovi? prispela k tomu, aby sa do
spoločnosti vrátila diskusia o otázkach, ktoré
kedysi nastolil Karol Marx ako jeden z výz-
namných mysliteľov modernej doby.

(red.)
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PRVÝ UHORSKÝ ZEMSKÝ GLÓBUS (VIEDEŇ, 1840).
DETAIL GULE A HORIZONTÁLNEHO KRUHU PO
REŠTAUROVANÍ.

Projekt záchrany a prezentácie zbierky historických glóbusov v Ústrednej knižnici SAV

Z n a k  v e d y  a t ú ž b y  p o  p o z n a n í
Ústredná knižnica SAV je odbornej verej-
nosti známa ako garant ochrany a sprístup-
ňovania jednej z najvýznamnejších zacho-
vaných historických knižníc v stredoeuróp-
skom priestore – Lyceálnej knižnice v Brati-
slave. Okrem pamiatok písomného kultúr-
neho dedičstva sa tu zachovala jedinečná,
na Slovensku najväčšia, zbierka historic-
kých glóbusov.

Hviezdne a zemské glóbusy zohrali v de-
jinách našej civilizácie špecifickú a mnoho-
tvárnu rolu. V staroveku a stredoveku
vznikli najmä ako výsledok snahy poznať
vesmír. V rannom novoveku boli prístro-
jom, pomôckou pri poznávaní Zeme. Ne-
skôr sa stali emblémom moci a luxusu, ale
aj znakom vedy a túžby po poznaní. Ich de-
jiny sa tiahnu kultúrnymi dejinami našej ci-
vilizácie. Pri vzniku glóbusu stáli učenci,
maliari, rytci, vydavatelia a mecéni. Aj pre-
to je dnes starý glóbus artefaktom, ktorý
vzbudzuje obdiv a zberateľské nadšenie.

Hoci sa glóbusy na slovenskom území
nevyrábali, boli tu podobne ako v iných
častiach Európy obľúbeným zberateľským
objektom, doplnkom salónov a knižníc
a symbolom vzdelanosti, ale aj bohatstva.
Do Uhorska a aj na jeho slovenské územie
sa dovážali z krajín svojho pôvodu, teda
najmä z Nemecka a Holandska.

V 16. a 17. storočí bol glóbus luxusným
tovarom. Najstaršie zmienky o prítomnosti
glóbusov v súkromnom vlastníctve na slo-
venskom území nachádzame v inventároch
majetku šľachtických sídiel zo 17. storočia.
K väčšiemu importu glóbusov došlo zrejme
až v 18. storočí najmä v súvislosti s veľkým
rozšírením a znížením ich ceny. Vtedy sa
glóbus stál súčasťou majetku nielen najbo-
hatších ľudí, ale aj mešťanov, vzdelancov
a zberateľov. Ako učebná pomôcka sa gló-
bus dostáva do škôl. Glóbusy sa stali bež-
nou súčasťou väčších knižníc – zmienky
o ich prítomnosti môžeme nájsť napríklad
v katalógoch dnes už neexistujúcich piaris-
tických a jezuitských knižníc.

O spôsobe obchodovania a cene glóbu-
sov vieme veľmi málo. Dovážali ich súk-
romné osoby, ale aj obchodníci a kníhkup-
ci.

Na Slovensku sa historickým glóbusom
venuje relatívne malá pozornosť, nemáme
komplexné informácie o zachovaných
exemplároch a ich fyzickom stave. Možno
len všeobecne konštatovať, že v zbierko-
vých inštitúciách sa sporadicky objavujú
historické glóbusy, najmä z 18. a 19. storo-
čia. Najstarší na Slovensku zachovaný gló-
bus je z roku 1603 a nachádza sa v Podu-
najskom múzeu v Komárne.

Ojedinelým úkazom v tomto zmysle je
zbierka historických glóbusov Lyceálnej
knižnice v Bratislave. Hoci sa počtom alebo
vekom nemôže porovnávať s najväčšími
zbierkami glóbusov vo svete, na Slovensku
ide o najväčšiu zachovanú kolekciu. O jej
vzniku nemáme okrem jediného prove-
nienčného záznamu nijaké dobové správy.
Počiatky získavania glóbusov však môžeme
sledovať v kontexte vývoja výučby geogra-
fie na tejto škole.

Bratislavské evanjelické lýceum bolo
v 18. a 19. storočí jedným z centier uhorské-
ho školstva. Vzdelanie v ňom získaval do-
rast pochádzajúci zo všetkých končín Uhor-
ska. Pôsobili tu špičkoví pedagógovia, me-
dzi nimi i pedagogický reformátor Matej Bel
(1684 – 1749). Práve v jeho edukačných
koncepciách sa objavila myšlienka rozšíriť
škálu vyučovacích predmetov o nové oblas-
ti. Presadil tak okrem iného vyučovanie geo-
grafie a v súlade s týmto programom začal
vytvárať aj bázu pomôcok. Okrem iného
zostavil učebnicu uhorského zemepisu. Pre
lýceum sa zrejme práve v tomto období za-
čali zaobstarávať atlasy, mapy a glóbusy.

Zachovaná zbierka glóbusov je vzácna
vekom a unikátna počtom (deväť zachova-
ných artefaktov). Jednotlivé glóbusy v ko-
lekcii mapujú jednotlivé vývojové etapy tak
zemských, ako aj hviezdnych glóbusov.

Najstarším hviezdnym glóbusom v zbier-
ke je amsterdamská Uranographia, ktorú
zahraničné repertória datujú rokom 1700.
Uranographia je zároveň druhým najstar-
ším glóbusom zachovaným na Slovensku.

Najstarší zemský glóbus v zbierke je
Cosmotheore vyrobený v roku 1707 v Am-
sterdame.

Špeciálnu pozornosť si zaslúžia dva
uhorské glóbusy z roku 1840. Sú to prvé sé-
riovo vyrábané glóbusy uhorských autorov
s maďarským textom. Organizátorom ich
vydania bol Karol Nagy (1797 – 1868). Ako
člen maďarskej akadémie vied v roku 1839
navrhol, aby sa vydali s finančnou podpo-
rou grófa Kazimíra Bathyányiho. Tak vznik-
li v roku 1840 Elsö magyar földteke (Prvý
uhorský zemský glóbus) a Prvý uhorský
hviezdny glóbus.

Všetky zachované glóbusy boli v rôznej
miere poškodené. Len dva z nich boli v mi-
nulosti zreštaurované. Okrem miernejších
foriem poškodenia (nánosy nečistôt, zne-
hodnotenie po neodbornej údržbe) redu-
kovali ich estetickú hodnotu a funkčnosť
ťažšie formy poškodenia: deformácie, trhli-
ny a praskliny, chýbajúce, odpadávajúce
a poškodené súčasti. Tri glóbusy boli v ne-
kompaktnom stave a ich zachované súčasti
boli uložené v provizórnych škatuliach.

Fyzický stav zbierky historických glóbu-
sov Lyceálnej knižnice v Bratislave vyžado-
val reštaurátorský zásah ako jediný spôsob
zastavenia ich postupnej degradácie a zá-
roveň ako prostriedok prinavrátenia ich
kultúrnej a estetickej hodnoty. Hľadanie
zdrojov na finančné pokrytie reštaurovania
inšpirovalo k vzniku projektu, ktorého cie-
ľom je okrem záchrany zbierky pritiahnuť
záujem verejnosti o tento segment kultúr-
neho dedičstva. Vznikol tak projekt s ná-
zvom Sphaera terrestris, sphaera coelestis –
Zem a nočná obloha očami novoveku. Zá-
chrana a prezentácia historických glóbusov.
Partnermi Ústrednej knižnice SAV v projek-
te sú Nadácia VÚB, Cirkevný zbor Evanje-
lickej a. v. cirkvi na Slovensku Bratislava,
Univerzitná knižnica v Bratislave, Oravské
múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Ku-
bíne a Slovenské národné múzeum – Histo-
rické múzeum v Bratislave.

Už názov projektu signalizuje, že v ňom
nejde len o reštaurovanie a prezentáciu
niekoľkých, v rámci jednej inštitúcie zacho-
vaných artefaktov, ale o komplexné zvidi-
teľnenie dejín glóbusov v ich kultúrnych
súvislostiach a európskom kontexte. Pro-

GLÓBUS COSMOTHEORE (AMSTERDAM, 1707) 
PO REŠTAUROVANÍ. ZO ZBIERKY HISTORICKÝCH
GLÓBUSOV LYCEÁLNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE. 
Foto: archív ÚK SAV
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PODPREDSEDA SAV ĽUBOMÍR FALŤAN PRI „KRSTE“ KNIHY MY A TÍ DRUHÍ V MODERNEJ SPOLOČ-
NOSTI. ASISTUJE MU GABRIELA KILIÁNOVÁ, RIADITEĽKA ÚSTAVU ETNOLÓGIE SAV (DRUHÁ
SPRAVA), DOHLIADAJÚ ĎALŠIE DVE EDITORKY PUBLIKÁCIE – HISTORIČKA EVA KOWALSKÁ (VĽA-
VO) A EVA KREKOVIČOVÁ (PRVÁ SPRAVA). Foto Adela Štrpková

Za účasti podpredsedov SAV Viery Rosovej
a Ľubomíra Falťana, členov Predsedníctva
SAV prof. Jána Bakoša a Miroslava Morovic-
sa, rozsiahleho kolektívu autorov, editorov
a ďalších hostí bola 10. septembra t. r. v se-
minárnej sále Univerzitnej knižnice v Brati-
slave slávnostná prezentácia monografie
My a tí druhí v modernej spoločnosti a publi-
kácie Svet mnohých MY a ONI. Obe vznikli
pod strechou spoločenskovedného Centra
excelentnosti SAV „Kolektívne identity
v moderných spoločnostiach – región stred-
nej Európy. Procesy konštruovania, repro-
dukovania a transformácie kolektívnych ka-
tegórií a identít“ (akronym PROCESY). 

Ako uviedla moderátorka slávnostnej
prezentácie, editorka i spoluautorka jednej
z kníh Eva Kowalská z Historického ústavu
SAV, Centrum excelentnosti PROCESY bolo
zriadené v r. 2002 z Predsedníctva SAV
s cieľom dynamizovať výskumné prostre-
die v SAV prostredníctvom centier zamera-
ných na koncentrovaný a pritom inovatív-
ny výskum. „Naše centrum excelentnosti,
ktoré bolo de facto pilotným projektom,
spojilo 27 vedeckých pracovníkov zo sied-
mich spoločenskovedných ústavov SAV
a dvoch pracovísk Filozofickej fakulty UK –
etnológov, historikov, lingvistov, orientalis-
tov, politológov, filozofov, sociológov a so-
ciálnych psychológov. Výsledky, ktoré ten-
to kolektív dosiahol, sú pozoruhodné. Po-
čas existencie centra vyšlo vyše 200 štúdií
v domácich aj zahraničných časopisoch
a publikáciách, ale najmä 16 monografií,
z nich tri v zahraničí,“ zdôraznila historič-
ka Eva Kowalská. 

Spomedzi bohatej publikačnej tvorby
CE SAV PROCESY je bezosporu hlavným
výstupom viac ako 700-stranová kolektív-

Centrum excelentnosti PROCESY predstavilo svoje dve nové publikácie

I d e n t i t y  v m o d e r n ý c h  
s p o l o č n o s t i a c h

jekt zároveň prezentuje reštaurovanie gló-
busov ako špecifický odborný a umelecký
proces. Jeho vyvrcholením je multimediál-
na výstava prezentujúca problematiku de-
jín glóbusov od staroveku do konca 19. sto-
ročia. V tomto kontexte sa objavia glóbusy
zachované v Lyceálnej knižnici v Bratislave
spolu s fotografiami prezentujúcimi ich
stav pred reštaurovaním i vlastné reštauro-
vanie. Výstava však neponúka návštevní-
kom iba glóbusy. Jej cieľom je predstaviť
dejiny glóbusov v kontexte s vývojom astro-
nómie, geografie, matematiky a mapovej
projekcie. Pripomína dôležité vedecké die-
la reflektujúce vývoj poznania v tejto oblas-
ti od Ptolemaiovho Almagestu až po výz-

namných astronómov 19. storočia. Prezen-
tuje originálne vydania odborných diel,
ktoré obsahujú poznatky o výrobe glóbu-
sov a armilárnych sfér, o glóbusovej projek-
cii, ale aj o tom, ako glóbus používať, ako
pomocou neho riešiť geografické a astro-
nomické zadania.

Hviezdny a zemský glóbus sa zároveň
predstaví ako člen „rodiny“ príbuzných as-
tronomických prístrojov a pomôcok – armi-
lárnych sfér, astrolábov, telúrii, planetárií.

Súčasťou výstavy je okrem spomenu-
tých trojrozmerných objektov, historických
tlačí a ich reprodukcií aj digitálny obsah.
Vo výstavnom priestore bude prístupná
stránka projektu www.globusy.sav.sk, pre-

zentácie fotogalérií a videosekvencie z reš-
taurovania glóbusov. Web projektu a multi-
mediálna výstava sú určené širokej škále
záujemcov o kultúrne dedičstvo, pamiatky,
dejiny vedy, umenia a kultúrne dejiny v šir-
šom zmysle. Web projektu Sphaera je záro-
veň pokusom či prvou etapou etablovania
komplexnej „globológie“ na Slovensku.
Prezentácia glóbusov otvorí problém celo-
slovenského mapovania stavu zachovania
historických glóbusov, ich súpisu a opisu
podobne, ako je to v iných krajinách, prob-
lém ich adekvátnej prezentácie, ochrany
a postupnej 3D-digitalizácie.

Ivona Kollárová | Foto archív ÚK SAV

na vedecká monografia My a tí druhí v mo-
dernej spoločnosti, pod ktorou je podpísa-
ných 22 spoluautorov z rôznych inštitúcií
a vedných odborov. Editormi sú Gabriela
Kiliánová (Ústav etnológie SAV), Eva Ko-
walská (Historický ústav SAV) a Eva Kreko-
vičová (Ústav etnológie SAV). Knihu na
prezentácii predstavil filozof prof. Miroslav
Marcelli z Filozofickej fakulty UK, jeden
z dvoch recenzentov knihy. 

Druhým významným slávnostne pre-
zentovaným výstupom CE PROCESY bola
kniha Vladimíra Krivého (Sociologický ús-
tav SAV) a Oľgy Danglovej (Ústav etnológie

SAV) Svet mnohých My a oni. Kolektívne
identity na súčasnom Slovensku. Knihu
predstavil prof. Josef Kandert z Fakulty so-
ciálnych vied Karlovej univerzity v Prahe. 

Pošibaním zelenou vetvičkou vypravil
obe knihy na cestu k čitateľom podpredse-
da SAV Ľubomír Falťan. Obom publikáciám
pritom poprial šťastný a úspešný let nielen
do odborných kruhov, ale aj k všetkým,
ktorí majú záujem poznať našu realitu
i realitu tých druhých.

Adela Štrpková
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Predsedníctvo SAV

vzalo s potešením na vedomie, že SAV získa-
la ocenenia vo všetkých štyroch kategóriách
Ceny podpredsedu vlády a ministra škol-
stva SR za vedu a techniku za rok 2009:

Osobnosť vedy a techniky
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.

Vedecko-technický tím roka 
Centrum excelentnosti SAV Kolektívne
identity v moderných spoločnostiach.
Región strednej Európy, Ústav etnológie
SAV
Celoživotné zásluhy v oblasti vedy
a techniky 
prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc.
Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov 
Mgr. Judita Lihová, PhD.
Ceny boli odovzdané na slávnostnom

podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na
Slovensku 4. novembra 2009. Pri tejto prí-
ležitosti odovzdal predseda SAV Cenu SAV
za budovanie infraštruktúry pre vedu;

prerokovalo:
informáciu o podaní projektu Geologic-
kého ústavu SAV vo výzve 5.1. OP VaV,
informáciu o zložení komisie ad hoc pre
problematiku vhodného ekonomického
modelu SAV,
V tejto súvislosti J. Koppel informoval
o iniciatíve SAV – návrhu novely Zákona
č. 172/2005 Z. z. v tom zmysle, aby SAV
mohla vstupovať do vedecko-výskum-
ných centier,
informáciu o priebehu a výsledku výbe-
rového konania na obsadenie funkcie
vedúceho Tlačového odboru Úradu SAV
a schválilo obsadenie tejto funkcie na
100-percentný pracovný úväzok,
informáciu o stretnutí členov Predsed-
níctva SAV III. oddelenia vied SAV so zá-
stupcami Encyklopedického ústavu SAV
k prerokovaniu doterajšieho priebehu
vydávania encyklopédie Beliana a oboz-
námení sa s procesom prípravy ďalších
zväzkov. P SAV schválilo dobudovanie
organizačnej štruktúry Encyklopedické-
ho ústavu SAV tak, aby sa vytvorili orga-
nizačné a personálne predpoklady na
zabezpečenie odborných prác z oblasti
prírodných vied, vied o Zemi a z oblasti
spoločenských vied.

schválilo:
aktualizovaný Organizačný poriadok
Slovenskej akadémie vied,
zriaďovaciu listinu Ústavu experimen-
tálnej endokrinológie SAV,
dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Ústavu
experimentálnej onkológie SAV,
dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Ústavu
zoológie SAV,
dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Ústavu
molekulárnej biológie SAV,
dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Ústavu
pre výskum srdca SAV,
dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Ústavu
molekulárnej fyziológie a genetiky SAV,
zásady prideľovania finančných pros-
triedkov na podporu projektov medzi-
národnej vedecko-technickej spoluprá-
ce (MVTS) na rok 2010,
zmenu v zložení Komisie SAV pre rov-
nosť príležitostí,
zriadenie komisie ad hoc na vypracova-
nie návrhu novej organizačnej štruktú-
ry Úradu SAV;

udelilo:
Pamätnú plaketu SAV
Ing. Jánovi Balážovi, PhD.,
PhDr. Ľudmile Čelkovej,
Slovenskej chemickej spoločnosti pri
SAV,
Archeologickému ústavu SAV;

vzalo na vedomie:
že dňa 26. októbra 2009 podpísal pred-
seda SAV J. Pastorek s Dušanom Čaplovi-
čom, podpredsedom vlády SR pre vedo-
mostnú spoločnosť, európske záležitosti,
ľudské práva a menšiny, povereným ria-
dením Ministerstva životného prostredia
SR, Memorandum o spolupráci pri riešení
problematiky prevádzky Sústavy vodných
diel Gabčíkovo – Nagymaros,
že dňa 3. novembra 2009 podpísal pred-
seda SAV J. Pastorek v Jekaterinburgu
zmluvu o spolupráci s Ruskou akadé-
miou vied. V priebehu rokovania bola
zmluva distribuovaná členom P SAV,
že dňa 6. novembra 2009 prijal prezi-
dent SR predstaviteľov SAV a vysokých
škôl. Na prijatí bol prítomný aj podpred-
seda vlády SR a minister školstva SR
J. Mikolaj. Hlavnou témou pracovného
stretnutia bola príprava vedeckej konfe-
rencie Veda, politika a štát, ktorá sa

uskutoční 26. novembra 2009 pod zášti-
tou prezidenta SR,
informáciu o rokovaní so zástupcami IBM
(predložil F. Gömöry). Na stretnutí bol pre-
rokovaný návrh IBM zriadiť nové výskumné
centrum IBM v Bratislave, ktorého tematic-
kým zameraním by boli služby (services) –
a podmienky, za akých by SAV bola partne-
rom v takomto výskumnom centre. P SAV
podporilo zámer pokračovať v špecifikovaní
tematického zamerania navrhovaného cen-
tra s prípadným rozpracovaním projektu
zriadenia nového pracoviska. Záležitosť bu-
de ďalej sledovať F. Gömöry,
správu zo zahraničnej cesty J. Pastoreka
z účasti na konferencii Ako merať výkon-
nosť ekonomiky a sociálneho pokroku, na
ktorej sa zúčastnil spolu s M. Šikulom.
Konferencia sa konala v Paríži pod zášti-
tou prezidenta Nicolasa Sarkozyho. Jej
hlavným záverom bol návrh na zmenu
súčasnej metodiky merania HDP, kde by
sa mali zahrnúť také štatistické údaje,
ktoré svedčia o kvalite životného pros-
tredia a sociálneho pokroku,
správu K. Polákovej z 55. plenárneho za-
sadnutia EMRC, ktoré sa konalo v Koda-
ni. Nasledujúce plenárne zasadnutie
EMRC sa plánuje na apríl 2010 v Berlíne,
správu zo zahraničnej cesty J. Barančíka
z účasti na 2. zasadnutí Transnational
Coordination Team (TCT) a Working
group (WG) projektu MNT-ERA.NET II,
správu zo zahraničnej cesty E. Majkovej
z účasti na rokovaní Komisie pre prírod-
né a exaktné vedy v rámci 35. generál-
nej konferencie UNESCO v Paríži (Slo-
vensko bolo zvolené do Výkonnej rady
UNESCO) a správu z účasti na Sveto-
vom fóre vedy v Budapešti, na ktorom sa
zúčastnila spolu s A. Breierom,
správu zo zahraničnej cesty K. Iždinské-
ho z účasti na pravidelnom zasadnutí
koordinačnej rady Nanosci-ERA, ktoré
sa konalo v Berlíne,
správu zo zahraničnej cesty L. Petruša
z účasti na riadnej schôdzi Riadiaceho
výboru ESF v Štrasburgu,
informáciu V. Rosovej, že v dňoch 27. –
30. októbra sa v Kongresovom centre
Academia v Starej Lesnej uskutočnilo
stretnutie regionálnej siete UNESCO Člo-
vek a biosféra (MAB) – EUROMAB 2009.

Mária Rybecká
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Predseda Snemu SAV K. Iždinský odovzdal menovací dekrét
J. Pastorekovi, predsedovi Vedeckej rady SAV a následne spolu
odovzdali menovacie dekréty členom Vedeckej rady SAV. Za pod-
predsedníčku Vedeckej rady SAV bola zvolená prof. RNDr. Marta
Kollárová, DrSc., externá členka VR SAV.

Vedecká rada SAV
prerokovala:

kompetencie Vedeckej rady SAV, ktoré vyplývajú zo Zákona o SAV,
scenár udeľovania vedeckej hodnosti DrSc. v SAV;

schválila: 
rokovací poriadok Vedeckej rady Slovenskej akadémie vied;

udelila:
vedeckú hodnosť doktora technických vied Ing. Jánovi Kuzmí-
kovi, CSc.

vedeckú hodnosť doktora geologických vied doc. RNDr. Vratis-
lavovi Huraiovi, CSc.
vedeckú hodnosť doktora lekárskych vied MUDr. Tatiane Ravin-
gerovej, CSc.
vedeckú hodnosť doktora biologických vied RNDr. Ivete Berná-
tovej, CSc., RNDr. Františkovi Kristekovi, CSc.
vedeckú hodnosť doktora filologických vied doc. PhDr. Petrovi
Žeňuchovi, CSc.
vedeckú hodnosť doktora vied o umení PhDr. Jánovi Jankovičo-
vi, CSc., prof. PhDr. Ľubomírovi Plesníkovi, CSc.
Zlatú medailu SAV prof. Ing. Ivanovi Frollovi, DrSc., Ing. At-
tilovi Ziegelhöfferovi, DrSc., doc. PhDr. Karolovi Sorbymu,
DrSc. 
Medailu SAV za podporu vedy prof. Dr. Klausovi-Dieterovi 
Beckerovi, prof. PharmDr. Daniele Ježovej, DrSc.

Mária Rybecká



1. Hneď v prvý deň sa stretol s čitateľmi RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., z Astro-
nomického ústavu SAV, ktorý spolu s Ľubicou Suballyovou, redaktorkou vy-
davateľstva VEDA, a návštevníkmi veľtrhu besedoval o svojej poslednej popu-
lárno-vedeckej knižke Astronóm Milan Rastislav Štefánik (VEDA, 2009).
V publikácii predstavuje generála Dr. Milana Rastislava Štefánika ako astro-
nóma. Teda v profesii, ktorú si pôvodne vyvolil pre svoju vedeckú a praktickú
bádateľskú činnosť. Venoval jej síce len časť svojho krátkeho a mimoriadne
bohatého života, napriek tomu v tomto odbore dosiahol pozoruhodné vý-
sledky. 
2. Vo štvrtok 5. novembra sa mohli návštevníci veľtrhu stretnúť aj so sinolo-
gičkou Mgr. Marinou Čarnogurskou, CSc., z Ústavu orientalistiky SAV, autor-
kou knihy Lao C’ a proces vzniku Tao te ťingu (VEDA, 2009). Autorka sa v nej
podrobne venuje výskumu myšlienkového vývoja i štylistických a textologic-
kých premien písomných záznamov Lao c´ových filozofických predstáv o zá-
kladnej energii bytia Te a Jej Ceste Tao a s tým spojených ontologických, axio-
logických, filozoficko-antropologických, etických i politických záverov v po-
stupne sa meniacich verziách pôvodnej podoby jeho myslenia, ktoré nakoniec
vyústili do vzniku jeho životného diela, tzv. Te Tao ťingu. Vzácnym hosťom be-
sedy bol radca Veľvyslanectva ČĽR v SR Yu Lei.
3. Na piatok 6. novembra pripravila VEDA dve akcie pre Dialóg fórum. Pred-
poludním to bola beseda s heraldikom, historikom a archivárom PhDr. Ladi-
slavom Vrtelom o pôvode a význame heraldiky v minulosti a súčasnosti
a o knihe Bartolus de Saxoferrato: Tractatus de insigniis et armis/Traktát o zna-
meniach a erboch (VEDA, 2009), ktorú L. Vrtel (prvý sprava) edične pripra-
vil, napísal k nej prehľadnú štúdiu a opatril vysvetľujúcimi poznámkami. Išlo
naozaj o horúcu novinku, veď knihu na veľtrh doviezli rovno z výroby. Spolu
s ním bola účastníčkou besedy, ktorú moderoval šéfredaktor VEDY Emil Bor-
čin (vľavo), aj prekladateľka Bartolovho traktátu z latinčiny PhDr. Mária
Munková. Kniha vychádza podľa benátskej prvotlače z r. 1472 uloženej v Ar-
chíve Košického arcibiskupstva. 
4. Záverečné podujatie vydavateľstva VEDA na Bibliotéke patrilo besede
s ekológom a ochrancom prírody doc. Ing. Miroslavom Sanigom, CSc., o jeho
novej knihe Z mojej vtáčej záhrady (VEDA, 2009). Kniha je tretím zväzkom je-
ho Ekologických reminiscencií (pred tým v tomto edičnom rade vyšli knihy
Rozjímanie s murárikmi a Rozjímanie s medveďmi). Najnovšia Sanigova kniha
ponúka viac ako sedem desiatok príbehov o dramatických i humorných stret-
nutiach človeka a zvieraťa a prostredníctvom nich typicky sanigovskú obha-
jobu harmónie medzi prírodou a človekom. 
5. Výstavno-predajný stánok VEDY na Bibliotéke patril aj tohto roku k najna-
vštevovanejším a vydavateľstvo zaznamenalo už tradične aj nezanedbateľný
komerčný úspech.

A. Štrpková, Ľ. Suballyová | Foto: A. Štrpková, P. Mikulášek 
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Na 17. ročníku medzinárodného knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA (5. – 8. 11. 2009) v bratislavskej Inchebe sa
predstavila tradične aj VEDA, vydavateľstvo SAV. Okrem prezentácie svojej knižnej produkcie, vrátane niekoľ-
kých horúcich noviniek, pripravila pre návštevníkov veľtrhu aj stretnutia so svojimi autormi. 
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