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V marci a apríli sa uskutočnili výročné semináre ústavov jednotlivých oddelení vied SAV, na
ktorých vedecké pracoviská prezentovali výsledky svojej činnosti v roku 2009. Na snímke
pohľad na predsedníctvo výročného seminára vedeckých organizácií II. oddelenia vied
SAV. Viac o výročných seminároch na strane 5. Foto: Ferdinand Tisovič

Dňa 25. marca t. r. navštívila SAV delegácia Uralského oddelenia Ruskej akadémie vied.
V besede, ktorá nasledovala po vzájomnom predstavení organizácií, padlo niekoľko návr-
hov na spoluprácu. Delegácia UO RAV, ktorú sprevádzali aj zástupcovia podnikateľskej sfé-
ry, navštívila aj niektoré akademické pracoviská. Na fotografii predseda UO RAV akademik
Valerij N. Čarušin (vľavo) v rozhovore s predsedom SAV prof. Jaromírom Pastorekom,
vpravo akademik Valerij A. Čerešnev. Foto: Vladimír Šmihula

Dňa 19. apríla predseda SAV prof. Jaromír Pastorek prijal veľvyslanca Kórejskej republiky
na Slovensku Seok Soong Sea po jeho nástupe do funkcie v SR. Nový veľvyslanec navštívil
SAV s cieľom širšie podnietiť spoluprácu slovenských vedeckých inštitúcií a organizácií
s kórejskými firmami, ktoré pôsobia na Slovensku. Nie je totiž tajomstvom, že približne 18
percent slovenského exportu sa realizuje prostredníctvom kórejských firiem – nie je to len
známa KIA, ale aj SAMSUNG a množstvo ďalších spoločností. Foto: Vladimír Šmihula

Vydáva Slovenská akadémia vied vo VEDE, vydavateľstve SAV / www.ve-
da-sav.sk | Hlavný redaktor: Emil Borčin | Grafický dizajn: Layout JS. |
Za kvalitu dodaných fotografií a obrázkov zodpovedajú autori | Adresa
redakcie: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava | E-mail: ebor@centrum.sk,
emil.borcin@savba.sk | Tel.: 02/ 2071 4320, fax: 02/5245 3068 | Tlač:
VEDA, vydavateľstvo SAV | ISSN 0139-6307 | Na prednej strane obálky:
RNDr. Pavol Striženec v podzemnej jaskyni nastavuje parametre napája-
nia elektronických modulov detektora ATLAS. K článku na strane 8. Foto:
Eduard Kladiva | Na zadnej strane obálky: Opäť sa hrá o osud Vysokých
Tatier. K problematike zonácie Tatier viac na 3. a 15. strane. Foto: Pavol
Mikulášek
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Prezident SR Ivan Gašparovič navštívil  SAV

A b y  b o l a  v e d a  a k c e l e r á t o r o m
r a s t u

„Priame informácie a diskusia o stave
a rozvoji vedy v Slovenskej republike sú pre
mňa viac ako významné. Vidieť vecí také,
aké sú, je prvý predpoklad realistickej poli-
tiky. A dnes len realistická politika má per-
spektívu. Presvedčili ma o tom aj rozhovo-
ry s vašimi reprezentantmi a predstaviteľ-
mi Slovenskej akadémie vied.

Na základe ich informácií a dodaných
materiálov, expertíz a ďalších vedeckých
výstupov som mal v uplynulých rokoch
dostatok príležitostí presvedčiť sa, že viace-
ré vedecké pracoviská SAV urobili pozitív-
ny posun v kvalite vedeckého poznania na
Slovensku.

Je dôležité, aby sme spoločne, hlbšie po-
znávali a riešili zložitú situáciu, ktorú nám
priniesla svetová hospodárska kríza. Veda
nie je len segmentom jej možných riešení.
Európska únia ju považuje aj za akcelerá-
tor, ktorý môže uvoľniť pretrvávajúce na-
pätia a privodiť opätovný hospodársky rast.

Odhliadnuc od krízy: podpora vedy, vý-
skumu a inovácií musí byť prioritným záuj-
mom našej spoločnosti. Niekedy mám taký
dojem, že túto prioritu veľmi preferujeme.
Nie reálne, len verbálne. Bez nej by sme sa
mohli dostať spomedzi aktérov do role po-
zorovateľov. Ústupom z dosiahnutej pozí-
cie by sme stratili nielen účasť, ale najmä
možnosť aktívneho vplývania na vývoj ob-
čianskej spoločnosti. Nikto z nás však ne-

chce, aby sa veci o nás – riešili bez nás, ale-
bo aby sa vaše veci – riešili bez vás.

Špecifickým priestorom ľudskej činnos-
ti, uplatňujúcej racionálny tvorivý nepokoj,
je veda. Charakterizuje ju cieľové zamera-
nie, metódy práce a stupeň súčinnosti
s praxou. Nositeľom týchto charakteristík
je inštitúcia, jej osobnosti, ich dispozície
a schopnosť pracovať v tíme. Osamelý be-
žec je dnes vo vede výnimkou potvrdzujú-
cou pravidlo moderného vedeckého báda-
nia. Ale nijako nemôžeme stratiť zo zreteľa
potrebu takejto individuality. Aj ona však
môže realizovať svoju zrelosť len vo vyspe-
lom tíme. Sú to spojené nádoby.

Povinnosťou štátu je preto vytvárať opti-
málne podmienky pre inštitúciu, ktorá ga-
rantuje kvalitu vyspelých tímov. Nie je to
ľahké takéto tímy nájsť. Najmä vtedy, ak
nemajú zabezpečené všetky podmienky na
svoju prácu. A tieto tímy zasa musia garan-
tovať disponovanosť jednotlivých osobnos-
tí a očakávané výsledky.

Podpora zo strany záujemcov o nové po-
znatky je determinovaná ich očakávaniami.
Ak v súčasnosti stúpajú očakávania praxe,
potom treba povedať, že aj jej podpora musí
byť úmerná veľkosti týchto očakávaní.

Áno, podpora musí rásť zo strany štátu,
ale aj podnikateľských subjektov a – podľa
môjho názoru – aj z prostriedkov získa-
ných z realizácie výsledkov vedy v praxi.
Veda ich potrebuje na krytie svojho nároč-
ného pracovného prostredia, technického
a ostatného vybavenia, surovín, ako aj
na saturovanie vedeckých kapacít i organi-
začného a obslužného personálu.

Skúsme sa pozrieť, ako sme na tom
v podpore vedy na Slovensku. Základné
porovnanie hovorí, že Slovensko má jeden
z najmenších a najchudobnejších národ-
ných systémov vedy a výskumu v EÚ. Po-
diel výdavkov na vedu a výskum z hrubého
domáceho produktu za rok 2008 bol len
0,47 %, čo v nominálnom vyjadrení pred-

PREZIDENTA SR IVANA
GAŠPAROVIČA PRIVÍTALI

V AREÁLI SAV NA PAT-
RÓNKE PREDSEDA SAV

JAROMÍR PASTOREK
A PREDSEDA SNEMU
SAV KAROL IŽDINSKÝ

PREZIDENT SA PRIHOVÁRA K ÚČASTNÍKOM
STRETNUTIA.

V utorok 27. apríla sme v areáli SAV na
bratislavskej Patrónke privítali prezi-
denta Slovenskej republiky, ktorý sa
v Aule SAV stretol s vedúcimi osobnos-
ťami z pracovísk Akadémie a navštívil
niektoré ústavy.

Hlavu štátu, prezidenta SR IIvana Gašparo-
viča, sprevádzal vedúci Kancelárie prezi-
denta SR prof. Milan Čič a ďalší pracovníci
kancelárie. Na pôde Slovenskej akadémie
vied ich privítal predseda SAV prof. Jaro-
mír Pastorek, ktorý na úvod vyjadril svoje
potešenie z významnej návštevy a poďako-
val všetkým, ktorí sa na príprave tejto dôle-
žitej udalosti podieľali. „Návšteva preziden-
ta SR je pre nás významným ocenením a po-
važujeme ju za aj ocenenie našej práce,“
zdôraznil predseda SAV. „Myslím si, že vše-
tci vieme, čo nás trápi, aká je slovenská ve-
da, detailne poznáme jej prednosti aj slabi-
ny, vieme o tom, aké má spoločenské po-
stavenie, a dúfame, že toto spoločenské
postavenie sa zlepší.“ Prof. J. Pastorek ďalej
pripomenul, že na toto zlepšenie SAV po-
trebuje prezentáciu, dobré výsledky a naj-
mä komunikáciu smerom navonok. Vyslovil
presvedčenie, že táto návšteva hlavy štátu
by mala odštartovať novú éru v prezentácii
Slovenskej akadémie vied, ktorá bude zalo-
žená na intenzívnej komunikácii s pred-
staviteľmi decíznej sféry. Uviedol, že stoja
pred nami otázky, ako v období, keď sa Slo-
vensko odpúta z konca Európskej únie vo fi-
nancovaní vedy a výskumu, zlepšiť postave-
nie vedeckej komunity, ako prilákať privát-
ny sektor, aby bol ochotný investovať do vý-
skumu a inovácií, ako skvalitniť vzdeláva-
nie a čo treba urobiť pre to, aby sme boli
úspešní a mohli sa hrdiť pomocou vedy a vý-
skumu tejto krajine nielen pri zdolávaní krí-
zy, ale aj úžitkom výsledkov vedy a výsku-
mu pre všetkých obyvateľov.

Prof. Jaromír Pastorek prezidentovi SR
zároveň predstavil nové Predsedníctvo SAV
a jeho programové zámery, ako aj predse-
du Snemu SAV Karola Iždinského a pred-
sedu Učenej spoločnosti SAV prof. Vladi-
míra Bužeka, ktorí sa zúčastnili na privíta-
ní hlavy štátu.

Príhovor prezidenta
I. Gašparoviča

Prezident vo svojom príhovore k pracovní-
kom Akadémie zdôraznil, že dnešné stret-
nutie považuje za prirodzené pokračovanie
komunikácie a spolupráce s touto vedecko-
výskumnou inštitúciou a pokračoval:
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stavuje 0,32 mld. eur, teda ani nie 10 mi-
liárd korún. Priemer EÚ je okolo 1,8 %, pri-
čom škandinávske krajiny sú na úrovni 3 až
4 %. V roku 1989 sme mali podobnú úro-
veň aj my, no za takmer 20 rokov podiel vý-
davkov neustále klesal. Problémom je naj-
mä skutočnosť, že najviac za posledné dve
dekády klesli nie vládne, ale hlavne podni-
kové výdavky na vedu a výskum. Podiel
podnikových výdavkov na vedu a výskum
z HDP je 0,18 %. Opäť ide o jednu z najniž-
ších hodnôt v rámci EÚ. O podiele finanč-
ných prostriedkov naakumulovaných sa-
motnou vedou zatiaľ hovoriť nemôžeme.
Doterajšia štruktúra financovania vedy to
nezohľadňuje.

V týchto súvislostiach som vo svojom
inauguračnom prejave 15. júna 2009 vyslo-
vil presvedčenie, že práve Slovenská aka-
démia vied je schopná predložiť vedeniu
štátu takú koncepciu financovania vedy,
ktorá môže pri aplikovaní získaných vý-
sledkov priniesť vo viacerých okruhoch ve-
deckého bádania štátu úspory aj zisky. Som
rád, že na túto moju výzvu vedenie SAV po-
zitívne reagovalo vyslovením súhlasného
názoru vášho pána predsedu.

Pokiaľ ide o financovanie vedy a vý-
skumu, myslím si, že po prvé – mali by sme
stanoviť nové pravidlá, umožňujúce využí-
vať finančné zdroje, ktoré získavajú vedec-
ké inštitúcie za realizáciu svojich výkonov,
a to najmä na saturovanie základného vý-
skumu. Po druhé – mali by sme gro finan-
covania zo strany štátu považovať za inves-
tičné prostriedky a viazať ich na konkrétne
výkony. Po tretie – mali by sme prijať také
opatrenia, ktoré rozšíria možnosti spolu-
práce vedecko-výskumných inštitúcií
s podnikateľskými subjektmi a budú pôso-
biť motivačne.

Hovorím o riešení financovania vedy
tak naliehavo aj preto, lebo kritické obdo-
bie jej podpory sa blíži. V roku 2016 sa
skončí čerpanie prostriedkov zo štrukturál-
nych fondov EÚ. Je na zodpovedných inšti-
túciách, aby sme o riešení tohto problému
včas hovorili, prijali zásadné opatrenia
a zabezpečili ich uplatnenie v praxi. To sú-
visí najmä s nastavením finančných mecha-
nizmov a výškou prostriedkov dosiahnuteľ-
ných v roku 2015.

Pokiaľ ide o ľudské zdroje, je nevyhnut-
né, aby sme podnietili všetkých, ktorí majú

predpoklady vstúpiť do vedeckého výsku-
mu a bádania. Najmä mladé talenty! Po-
môcť si môžeme už tým, že nájdeme cestu
efektívnejšieho prenosu najnovších výsled-
kov vedy do vzdelávacej praxe. Spolupráca
s univerzitami je z vášho pohľadu dobrá,
ale existujú študijné odbory, v ktorých sú
špičkoví odborníci len v SAV, a to môže pri-
vodiť ich preťaženosť.

Ale ani o nich spoločnosť nevie. V tomto
zmysle je naša veda anonymná! Je teda na-
šou povinnosťou hovoriť o našej vede. Po-
pularizovať ju najmä cez verejno-právne
médiá. Toto konštatovanie by malo byť pre
ne priamou výzvou. Musíme popularizovať
vedcov. Aj tým získavať, motivovať mla-
dých, talentovaných ľudí pre vedu, dávať
im vzory. Vytvárať náklonnosť spoločnosti
k vede a výsledkom jej práce. Naša spoloč-
nosť musí byť informovaná o tom, čo robí
napríklad Slovenská akadémia vied, aké
výsledky dosahuje. Internet na takéto
oboznámenie nestačí.

Chcem zdôrazniť, že vo verejnej mienke
musia oscilovať aj výsledky práce vedec-
kých pracovísk. Ale aj konkrétnych vedec-
kých osobností. Ako sa hovorí – prácu treba
vidieť i počuť.

Ďalším určujúcim procesom je spájanie
vedy s praxou. Vieme, v akých zložitých
vzťahoch sa nachádza naša veda, najmä
v akom protichodnom konglomeráte záuj-
mov podnikateľských subjektov. Som pre-
svedčený, že slovenská veda preukazuje
svoju schopnosť popasovať sa s náročnými
úlohami. Svedčia o tom vynikajúce výsled-
ky bádania v oblasti nanotechnológií, káb-
lových supravodičov, detekcie a lokalizácie
úniku plynu, vakcinančných programov,
stratégie protinádorovej liečby, vyhodno-
covanie kvantových meraní atď., atď. Pred-
pokladám, že výstupy z oblasti technických
vied v spojení s automobilovým priemys-
lom a energetikou, či genetiky v spojení
s farmaceutickým priemyslom a klinickou
medicínou, budú ďalej zvyšovať záujem za-
hraničných investorov o našu vedu. A čím
bližšie spozná naša veda ich inovačné zá-
mery, tým intenzívnejšie môže s nimi spo-
lupracovať. V tejto fáze integračných a glo-
balizačných procesov sa musí naša veda –
voľne povedané – aj „ponúkať a predávať“.
Inak povedané: ak nejde podnikateľ k ve-
de, musí ísť veda k podnikateľovi. Vo vlast-
nom záujme. Mechanizmy spolupráce vedy

a praxe sa nemôžu spoliehať len na princíp
súťaživosti v podmienkach voľného trhu.
Treba do nich zakomponovať aj systém
vzájomnej informovanosti a obojstrannej
výhodnosti.

Samozrejme, nechceme mať z vedca
podnikateľa ani dobrodruha. Aby sa ním
nestal, musíme vytvárať dobrú pracovnú
klímu a stimulovať tvorivé podmienky. Ma-
nažovanie a marketing vedy sú mimoriad-
ne náročné pracovné disciplíny. Od ľudí,
ktorí sa im venujú, chcú nezlomnosť i dip-
lomaciu zároveň.

Vážené auditórium,
po roku 1989 získavame nové skúsenosti

i pozície, najmä účasťou na interdisciplinár-
nych a medzinárodných projektoch. Aj naša
veda ich začína využívať v čoraz väčšej mie-
re. Upevňuje si tým dobré meno, prestíž
i autoritu. Ak sa začína uplatňovať aj na me-
dzinárodnom kolbišti, každá vláda, takej či
onakej farby, by mala podporovať prehlbo-
vanie poznania a jeho uplatnenie v praxi.
No nesmie to byť len krátkodobo.

Výkony vedy sú behmi na dlhé trate. Jej
výsledky prichádzajú najmä po postupnom
a systematickom výskume. Čo je v nepria-
mom rozpore so záujmami politických elít,
ktoré chcú dosiahnuť úspech čo najrýchlej-
šie. Uvedomujem si, že tento trend, tieto
protichodné tendencie nie sú nové. I to, že
je ťažké ich skĺbiť. Mám preto takú hypote-
tickú otázku: Nemali by sme sa zamyslieť
nad tým, ako zabezpečiť zakladanie stred-
nodobých a dlhodobých trendov rozvoja
spoločnosti, a to aj z hľadiska politiky?

Za akých podmienok by to bolo politic-
ky únosné a spoločensky užitočné, k tomu
by sa zodpovedne mali vyjadriť predovšet-
kým právnici, politológovia, sociológovia
a kulturológovia. Takými tímami disponuje
aj SAV. Táto vyslovená otázka súvisí totiž aj
s realizáciou Stratégie rozvoja 2020, za
ktorú sa chcem SAV poďakovať aj tu, na
tomto mieste.

IVAN GAŠPAROVIČ A PREDSEDA SAV JAROMÍR PAS-
TOREK POČAS KRÁTKEHO BRÍFINGU ODPOVEDALI
NA OTÁZKY NOVINÁROV.

POHĽAD NA PREDSEDNÍCKY STÔL POČAS ÚVODNÉHO VYSTÚPENIA
PREDSEDU SAV. ZĽAVA ZA MIKROFÓNOM PROF. JAROMÍR PASTOREK,
ĎALEJ SEDIA PREDSEDA SNEMU SAV KAROL IŽDINSKÝ, PODPREDSED-
NÍČKA SAV PROF. DANIELA JEŽOVÁ, VEDÚCI KANCELÁRIE PREZIDENTA
SR PROF. MILAN ČIČ, PREZIDENT IVAN GAŠPAROVIČ, PODPREDSEDNÍČ-
KA SAV VIERA ROSOVÁ A PREDSEDA UČENEJ SPOLOČNOSTI SAV PROF.
VLADIMÍR BUŽEK.



zo života SAV s p r á v y s a v 4|2010

3

S uspokojením môžem konštatovať, že
práve Slovenská akadémia vied a Kancelá-
ria prezidenta SR urobili v tomto smere ini-
ciatívne kroky, keď sa pod mojou záštitou
uskutočnila koncom novembra 2009 ve-
decká konferencia „Veda, politika a štát“.
Zúčastnili sa na nej spolu so SAV aj zástup-
covia vysokoškolských a rezortných vedec-
kých pracovísk, čím sme prezentovali takú
potrebnú spoluprácu všetkých týchto inšti-
túcií, na čo som upozornil už predtým aj pri
spoločnom stretnutí predstaviteľov SAV
a Rektorskej konferencie.

Na výsledky konferencie „Veda, politika
a štát“ – najmä v oblasti technických a prí-
rodných vied – upozorňuje tiež spomenutá
Stratégia rozvoja Slovenska, aby tak rozho-
dujúce slovenské politické sily mali mož-
nosť si vybrať z prezentovaných okruhov
špičkového vedeckého výskumu, a hľadať
tak aj možné východiská zo súčasnej hos-
podárskej krízy.

Výsledky našej vedy, a to myslím v na-
šich podmienkach – sú v nejednom ohľade
významné. A o to cennejšie. Kto však čo len
privoňal k vede, vie, že nie je také jednodu-
ché pestovať vedu, a ešte aj úspešnú. Dneš-
né globálne trendy nám však celkom jed-
noznačne vyznačujú, že perspektívnou,
úspešnou spoločnosťou sa môže stať len
spoločnosť vzdelaná. A ja dodávam: i kul-
túrna zároveň. Chcem tým upozorniť na
fakt, že samotné poznanie je neutrálne. Až
jeho humánne užitie robí z neho významnú
hodnotu. Ale poznanie môže byť aj zneuži-
té proti človeku. Sofistikovanosť niekto-
rých teroristických skutkov je toho jasným
dôkazom.

Našu spoločnosť však trápia viaceré
problémy, v ktorých by nám mohla pomôcť
práve veda. Napríklad: Máme pred sebou
realizáciu Lisabonskej zmluvy, o ktorej sa
v Bruseli hovorí ako o ústavnej listine. Je,
alebo nie je ústavnou listinou? Môžeme si
dať otázku, do akej miery si môže dovoliť
napĺňať požiadavky a rozhodnutia orgánov
EÚ náš poslanec, ktorého tam poslali voliči,
ak pre nášho občana tieto rozhodnutia nie
sú prospešné? To je samozrejme otázka na
inú diskusiu, v inom prostredí. Ale je to na
zamyslenie, aj vo vzťahu k vašej práci. Ďa-
lej: Pomerne často sa hovorí o našom sla-
bom historickom, kultúrnom či právnom
vedomí. Aj tu by otázka mohla znieť: Do
akej miery ich má veda prehlbovať, a do

akej spochybňovať? Podobné otázky a úlo-
hy by sme mohli položiť všetkým oblastiam
vied o spoločnosti a kultúre. Podľa môjho
názoru sa musí začať veda systematicky za-
oberať aj takým vážnym problémom, akým
je kriminalita.

Ale je tu akútnejšia téma, aj vo vzťahu
ku kriminalite, téma fungovania a výkonu
súdnej moci. Ťažko sa mi to hovorí, ale ten-
to problém na Slovensku je veľký. Možno si
niekedy neuvedomujeme dosah súdov, ale
z pohľadu fungovania súdov a správnej
súdnej moci sa posudzuje aj demokracia
v tom-ktorom štáte.

Moje konštatovanie, ktoré poviem teraz,
ma veľmi mrzí. Nám sa podarilo zo súdov
urobiť dva politické tábory. A to je koniec
demokracie. Kto má na tom príčinu, že
dnes je súdnictvo také? To je zase otázka
na to, aby sme si sadli a niektoré veci rozo-
berali. Ale myslím si, že váš Ústav štátu
a práva v týchto ťažkých časoch pre justíciu
by mohol pomôcť. Mohol by naznačiť, čo je
potrebné zmeniť, čo je potrebné upevniť
a umocniť. Je krátka doba na to, aby sme
začali hovoriť o konkrétnych rozhodnu-
tiach teraz, niekoľko týždňov pred voľba-
mi. Ale nová vláda, nové vedenie štátu sa
tým bude musieť bezpodmienečne zaobe-
rať. Ja som presvedčený, že na Slovensku
sa pomaly začína sudcokracia. A sudcokra-
cia je niečo veľmi zlé, je to ako moc jednej
strany. A to, vieme, nikdy dobre nedopad-
lo. Orgány súdov, Súdna rada a jej zloženie
v súčasnosti nezodpovedajú tomu, aby
mohli objektívne rozhodovať, aby mohli
objektívne vynášať svoje názory. Som pre-
svedčený, že v tejto rade majú byť zastúpe-
ní, či už pracovníci SAV, ombudsman, vyso-
koškolskí pedagógovia, a vtedy môžeme
dosiahnuť, že rozhodnutia Súdnej rady ne-
budú len na ochranu sudcov, ale budú na
ochranu demokracie. To taká malá po-
známka k tomu, čo všetko je potrebné uro-
biť.

Aj výsledky spomenutých vedných dis-
ciplín majú svoje výstupy. Ale cítime ich aj
v spoločenskej praxi? Vychádza mi to tak,
že iba okrajovo. A pritom sami cítime, že
ich nedostatok spoločnosť viac atomizuje,
ako spája. Chcem tým, okrem iného, pripo-
menúť, že ani spoločenské vedy sa nemôžu
ocitnúť v priestore akoby vyčlenenom z cel-
ku.

V období krízových javov potrebujeme

tento naozaj vnímať tak, ako sme ho začali
preferovať v rámci riešení krízy v Európskej
únii. Tento celok je totiž základným pred-
pokladom nielen solidarity, ale aj potreb-
ného sociálneho zmieru. Ak teda chceme
pokračovať v ceste nastúpenej po novembri
89, a zároveň sa uplatniť v globalizovanom
svete, nemôžeme sa vzdávať sami seba, tak
ako nemienime opustiť tých, s ktorými sme
na spoločnej lodi. To si však vyžaduje znač-
nú dávku občianskej statočnosti a zodpo-
vednosti. Ona sa rodí práve v priestore žité-
ho spoločenského vedomia. A to bez pomo-
ci spoločenských vied neutvorí a nedokáže
žiaden politik.

To je len niekoľko poznámok a úvah
o stave a vývoji slovenskej vedy a výskumu.
Neberte moje vyjadrenia ako hodnotenie
jednotlivých pracovísk Slovenskej akadé-
mie vied. Po prvé – neprináleží mi to a po
druhé – sám očakávam, že už v najbližších
dňoch si budem môcť prečítať vašu výroč-
nú správu, v ktorej by mali dominovať prá-
ve takéto stanoviská.

Dámy a páni, túto návštevu chcem vyu-
žiť aj na moju ponuku vám, pomáhať pri
presadzovaní reálnych potrieb pre vašu
prácu tak, aby bola úspešná a pre spoloč-
nosť prospešná. Veda, vzdelávanie, kultúra
sú v centre mojej zvýšenej pozornosti. Rád
pripomeniem aj to, že s bývalým vedením,
s pánom predsedom Lubym sme viedli tvr-
dú politiku pri prijímaní zákona o SAV
a o tom, aby pre SAV bola samostatná roz-
počtová kapitola. Tým som len chcel na-
značiť, že to nie sú len moje prvé kroky, keď
vám chcem pomáhať, ale trvá to už dlho.

Neberte to tak, že keďže je niekoľko týž-
dňov pred voľbami, robím si politickú pô-
du. Ja ju už nepotrebujem. Chcem dokázať
práve to, že aj keď ju už nepotrebujem,
chcem zostať tým, čím som bol a chcem
zostať pri dobrej spolupráci s vašou inštitú-
ciou, pri dosahovaní a podpore vašich vý-
sledkov, ktoré sú pre nás prospešné.“

Na záver svojho prejavu sa prezident SR
I. Gašparovič poďakoval všetkým pracovní-
kom v ústavoch SAV za prácu hodnú uzna-
nia, za prácu, ktorej výsledky slúžia hu-
mánnym záujmom v medicíne, v technic-
kom rozvoji, kultivácii osobnosti a kultúre
vôbec, v duchovnom a vzdelávacom pôso-
bení; a zaželal im pracovný a životný opti-
mizmus a vyjadril želanie, aby sa ešte s ni-
mi mohol stretnúť a hovoriť už o tom, že sa
veľmi veľa vecí zmenilo v prospech SAV,
v prospech jej možností vytvárať hodnoty
pre náš štát, pre našich občanov.

Prezident si po diskusii s vedeckými pra-
covníkmi prezrel niektoré výskumné pra-
coviská akadémie – Ústav experimentálnej
psychológie SAV, Ústav merania SAV a Vi-
rologický ústav SAV, kde sa oboznámil
s niektorými výsledkami výskumu, so za-
pájaním do európskej spolupráce, s novými
prístrojmi a zariadeniami, ktoré pracoviská
SAV získali v rámci projektov EÚ, ale aj
s výskumníkmi, ktoré tieto výsledky dosa-
hujú.

V. Š. | KP SR | Foto: Vladimír Šmihula

PREZIDENT NAVŠTÍVIL
AJ PRACOVISKÁ VIRO-
LOGICKÉHO ÚSTAVU –
V LABORATÓRIU KON-
FOKÁLNEJ MIKROSKO-
PIE HO S PROBLEMATI-
KOU VÝSKUMU OBO-
ZNÁMILA DOC. SILVIA
PASTOREKOVÁ (VĽAVO
OD PREZIDENTA).
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NÁVRH STANOVISKA SNEMU SAV K NÁVRHU ZO-
NÁCIE TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU PRED-
LOŽIL PROF. MIKULÁŠ HUBA Z GEOGRAFICKÉHO
ÚSTAVU SAV. Foto: Vladimír Šmihula

Z rokovania Snemu Slovenskej akadémie vied 

S c h v á l i l i  v ý r o č n ú  s p r á v u
o č i n n o s t i  S A V
Na zasadaní Snemu SAV 21. apríla odznela
informácia o aktuálnej situácii Slovenskej
akadémie vied, snem prerokoval aj návrh
záverečného účtu Akadémie za rok 2009.

Na zasadaní snemu pod vedením jeho
predsedu Karola Iždinského sa zúčastnili aj
členovia Predsedníctva SAV na čele s pred-
sedom SAV prof. Jaromírom Pastorekom,
ktorý na úvod vystúpil so stručnou infor-
máciou o aktuálnej situácii v SAV. Na za-
čiatku svojho vystúpenia konštatoval, že od
posledného rokovania snemu k zásadným
zmenám nedošlo, pokiaľ ide o finančnú si-
tuáciu, upozornil – aj vzhľadom na volebný
rok – na potrebu šetrenia... Informoval, že
v rámci APVV bude zrejme vyhlásená vše-
obecná výzva a požiadal ústavy, aby sa na
ňu pripravili. Konštatoval, že v rámci čer-
pania eurofondov je SAV v dobrej situácii,
poďakoval sa všetkým, ktorí sa na príprave
projektov podieľali, a zablahoželal tým, čo
boli so svojimi projektmi úspešní. Následne
informoval o ďalších pripravovaných vý-
zvach v rámci fondov EÚ. Snem vzal infor-
máciu predsedu SAV na vedomie.

V ďalšej časti rokovania predseda SAV
predstavil účastníkom rokovania Správu
o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok
2009. Pripomenul, že uplynulý rok bol po-

Objav kľúčového mechanizmu spasticit y a rigidit y

S ú č a s ť o u  k o š i c k ý c h  n e u r o b i o l ó g o v
Riaditeľ Neurobiologického ústavu SAV
v Košiciach Ivo Vanický nám poskytol infor-
máciu o publikovaní významného objavu
v oblasti neurobiológie. Na objave sa po-

PROF. MARTIN MARŠALA VO SVOJOM LABORATÓ-
RIU V SAN DIEGO. Foto Ján Gálik

značený hospodárskou a spoločenskou krí-
zou a viazaním istej časti rozpočtu. V prie-
behu prezentácie priblížil hlavné výsledky
SAV v priebehu minulého roka. Snem sprá-
vu schválil s istými pripomienkami, ktoré
vyplynuli z diskusie. Po ich zapracovaní
a prerokovaní na MŠ SR bude uverejnená
na internetovej stránke SAV.

Podpredsedníčka SAV Viera Rosová
pred snemom predniesla návrh záverečné-
ho účtu hospodárenia SAV za rok 2009,
ktorý bude súčasťou výročnej správy o hos-
podárení a v jej rámci bude tiež uverejnený
na internetovej stránke SAV. Snem po krát-
kej diskusii návrh správy o záverečnom úč-
te vzal na vedomie.

V rámci diskusie Snem SAV prerokoval
viacero návrhov svojich členov na prijatie
uznesení k niektorým súčasným otázkam
činnosti SAV – tieto návrhy však nezískali
potrebný počet hlasov.

Na záver rokovania Snem takmer jedno-
myseľne prijal Stanovisko Snemu Slovenskej
akadémie vied k návrhu zonácie Tatranské-
ho národného parku. Snem SAV sa stotož-
ňuje s výzvou Botanického ústavu SAV, aby
vláda Slovenskej republiky návrh zonácie
TANAP-u predložený MŽP SR neschválila
a navrhuje nový návrh zonácie vypracovať

predovšetkým na základe vedeckých pod-
kladov a diskusií s vedeckými inštitúciami
a odborníkmi. Snem SAV svoje stanovisko
(jeho úplný text pozri na 15. strane) adreso-
val vláde SR a odoslal na vedomie aj Minis-
terstvu životného prostredia SR.

Vladimír Šmihula

dieľal aj prof. MUDr. Martin Maršala, pra-
covník Neurobiologického ústavu SAV a La-
boratória anestéziológie Kalifornskej uni-
verzity v San Diegu (USA), ktorý je v San
Diegu na dlhodobom pracovnom pobyte.

V spolupráci Neurobiologického ústavu
SAV v Košiciach, Laboratória anestéziológie
na Kalifornskej univerzite v San Diegu a La-
boratória plasticity a patofyziológie moto-
rických funkcií CNRS v Marseille sa usku-
točnili pokusy, ktoré sa sústredili na skúma-
nie úrazového poškodenia miechy, sprevá-
dzané často bolestivou kŕčovitou stuhnu-
tosťou svalov, inak nazývanou spasticita
a rigidita. Jeden z kľúčových mechanizmov,
ktorý hrá vo vývoji tohto chorobného stavu
dôležitú úlohu, nedávno objavil spomínaný
medzinárodný tím. Výsledky pokusov boli
publikované v jednom z najprestížnejších

lekársko-vedeckých časopisov na svete Na-
ture Medicine (Impact Factor 27).

Prof. Martin Maršala k tomu dodal:
„Publikované výsledky predstavujú časť sé-
rie výsledkov, na ktorých pracuje náš me-
dzinárodný tím. Zadefinovanie tohto pato-
fyziologického mechanizmu môže mať
fundamentálny význam vo vývoji možných
terapií spasticity a rigidity u pacientov s po-
škodením miechy. V našich ďalších experi-
mentoch študujeme možnú aplikáciu a po-
tenciu farmakologického ovplyvnenia a gé-
novej terapie – zatiaľ na zvieracích experi-
mentálnych modeloch. Po otestovaní po-
tencie a bezpečnosti týchto nových postu-
pov predpokladáme navrhnutie klinických
skúšok približne do dvoch-troch rokov.“

K. Čižmáriková, J. Gálik
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Z výročných seminárov oddelení vied SAV

P r í p r a v a  n a  a k r e d i t á c i e  
V dňoch 17. 3. – 18. 3. 2010 sa v Kongreso-
vom centre SAV v Smoleniciach uskutočnil
výročný seminár pätnástich vedeckých or-
ganizácií patriacich do I. oddelenia vied
SAV o neživej prírode (vedy o Zemi a ves-
míre, matematicko-fyzikálne vedy a infor-
matika, technické vedy). Zúčastnili sa na
ňom členovia Predsedníctva SAV za I. odd.
vied, riaditelia ústavou, predsedovia ve-
deckých rád ústavov a delegáti 1. komory
Snemu SAV.

Program výročného seminára bol rozde-
lený do troch blokov: (1) dvadsaťminútové
prezentácie najvýznamnejších dosiahnu-
tých výsledkov jednotlivých ústavov za rok
2009 spojené s desaťminútovou diskusiou,
(2) porada riaditeľov, ktorá bola otvorená
pre všetkých účastníkov seminára a (3) ne-
formálne diskusie v rámci spoločnej pra-
covnej večere. Cieľom seminára nebolo sta-
noviť poradie jednotlivých ústavov, ale vy-
hodnotiť trojicu najlepších ústavov v každej
hodnotenej kategórií a identifikovať ústa-
vy, výsledky ktorých boli za rok 2009 ne-
uspokojivé. Vyhodnocovali sa kategórie:
(1) publikovanie, (2) ohlasy, (3) patenty
a úžitkové vzory, (4) vývoj originálnych
technológií a zariadení, (5) postavenie pra-
coviska, (6) získavanie finančných zdrojov,
(7) aplikácie, (8) popularizácia vedy a (9)
aktivita v doktorandskom štúdiu. Nehod-
notilo sa budovanie infraštruktúry pracovi-
ska v rámci projektov štrukturálnych fon-
dov EÚ ani uplatnenie výsledkov a návrhov
z predchádzajúcej akreditácie v činnosti
ústavu. Dôležitým prínosom výročného se-
minára je okrem prezentovania výsledkov
a diskusie s nimi spojenej aj posilnenie spo-
lupráce medzi ústavmi, ktorá je mimoriad-
ne dôležitá napr. pri podávaní spoločných
multidisciplinárnych projektov združujú-
cich viaceré ústavy SAV v rámci budovania
spoločných vedecko-výskumných centier
s podnikateľskými subjektmi.

Ročné hodnotenie ústavov sa uskutočni-
lo 29. marca panelovým spôsobom na
stretnutí členov P SAV za I. odd. vied. Kaž-

dý člen oddelenia vychádzal pri hodnotení
z výsledkov prezentovaných na výročnom
seminári, z výročných správ a z poznatkov,
ktoré získal v rámci návštev ústavov. V rám-
ci panelu prezentovali tri alebo štyri najús-
pešnejšie ústavy za každú kategóriu, po
diskusii sa potom určili tri alebo štyri pra-
coviská, ktoré v hodnotenej kategórii do-
siahli v roku 2009 veľmi dobré výsledky.
Hodnotenie neidentifikovalo nijaký ústav,
ktorý by mal vážne problémy s napĺňaním
jednotlivých kritérií a mal by byť riešený
osobitne. Z uvedeného dôvodu zadržaný
mzdový fond vo výške 1 % bude v rámci
I. odd. vied pridelený v neskrátenej výške
do rozpočtu každého ústavu.

———

V aule SAV na Patrónke v Bratislave bol
23. a 24. marca t. r. výročný seminár vedec-
kých organizácií II. oddelenia vied o živej
prírode a chemických vedách, na ktorom
odzneli informácie o výsledkoch ústavov
oddelenia. Zúčastnil sa na ňom aj predseda
SAV prof. Jaromír Pastorek, podpredsed-
níčka SAV prof. Daniela Ježová, členovia
Predsedníctva SAV doc. Juraj Koppel
a doc. Ladislav Petruš. Úvod k diskusii
k výstupom organizácií druhého oddelenia
predniesol podpredseda SAV pre II. odde-
lenie vied doc. Albert Breier.

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek
o. i. povedal, že v nasledujúcom období bu-
de nevyhnutné zamerať sa na popularizá-
ciu vedy v hlavných masmédiách. Na vysie-
lanie v STV je pripravený seriál dokumen-
tov o popredných vedeckých pracovníkoch
akadémie, ktorí zároveň predstavia najvý-
znamnejšie výsledky svojej práce.

V diskusii k výstupom organizácií II. od-
delenia vied doc. Albert Breier uviedol, že
v minulých dňoch bolo zasadnutie akredi-
tačnej komisie, na ktorom jej členovia riešili
systém hodnotenia vedeckých organizácií.
Na zasadnutí II. oddelenia dospeli k rozhod-
nutiu, že tohto roku sa sústredia najmä na
vypracovanie kritérií pre akreditácie, pri-

čom určovanie poradia na základe výroč-
ných hodnotení vedeckých pracovísk pone-
chajú na iné obdobie. „Naše oddelenie v ro-
ku 2009 malo 238 karentovaných publikácií
a 23 publikácií ako dodatok za predchádza-
júci rok, mali sme aj 266 nekarentovaných
publikácií a ďalších 50 za predchádzajúci
rok,“ povedal doc. Albert Breier. „Je to dob-
rý výsledok, podobne ako počet citácií, kto-
rý prevýšil desaťtisíc. Hodnotenie oddelenia
nie je jednoduché, lebo jeho ústavy majú
svoje špecifiká a výstupy z nich nie je možné
hodnotiť podľa rovnakých kritérií,“ dodal.

V II. oddelení vied SAV rozdelili ústavy
na tri skupiny: ústavy lekárskych vied; ús-
tavy biologických a chemických vied; ústa-
vy poľnohospodárskych a veterinárnych
vied. Hodnotenie podľa tohto rozdelenia
poukázalo na potrebu nových kritérií, kto-
ré pripraví nová akreditačná komisia. Preto
bude nevyhnutné komunikovať nielen s ve-
dením ústavov, ale najmä s komorami aka-
démie.

Prof. Daniela Ježová sa vyjadrila k prie-
behu doktorandského štúdia v organizá-
ciách druhého oddelenia: „Doktorandské
štúdium prebieha veľmi úspešne. V súčas-
nosti v SAV máme 348 interných doktoran-
dov, z nich 198 patrí do II. oddelenia vied.
V minulom roku sme všetkých kvalitných
mladých ľudí, ktorí sa u nás hlásili do dok-
torandského štúdia, prijali.“ Ako povedala
ďalej, situáciu skomplikovala dĺžka štúdia
doktorandov na vysokých školách. Predĺži-
la sa z troch rokov na štyri. Táto zmena si
vyžiadala reakreditáciu ústavov SAV z troj-
ročného na štvorročné štúdium. Informo-
vala tiež o problémoch vytvárania komisií
na udeľovanie titulu DrSc., ako aj o termí-
noch ďalšieho vzdelávania v SAV a uzávier-
kach prihlášok do Schwarzovho fondu.

O ekonomických otázkach informoval
doc. Juraj Koppel. V rozpočtoch pre ústavy
SAV je rozhodujúce, že ich mzdový fond je
porovnateľný s predchádzajúcim rokom,
podobne ako bežné výdavky vrátane prí-
spevkov na prevádzku. Objem investičných
prostriedkov je tiež rovnaký ako vlani.

Súčasťou výročného seminára boli pre-
zentácie najvýznamnejších výsledkov ve-
deckých organizácií II. oddelenia vied SAV.

ÚČASTNÍCI VÝROČNÉHO SEMINÁRA VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÍ I. ODDELENIA
VIED SAV V KONGRESOVOM CENTRE SAV V SMOLENICIACH. Foto archív

Z ROKOVANIA VÝROČ-
NÉHO SEMINÁRA II.

ODDELENIA VIED SAV
– REFERUJE PROF. MI-
CHAL NOVÁK Z NEU-
ROIMUNOLOGICKÉ-
HO ÚSTAVU SAV. Foto:

Ferdinand Tisovič
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POHĽAD NA ÚČASTNÍ-
KOV STRETNUTIA VE-
DÚCICH OSOBNOSTI
SLOVENSKÝCH UNIVER-
ZÍT S VEDENÍM SAV.

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek po-
zval rektorov jedenástich slovenských uni-
verzít, aby rokovali o spoločnom postupe
pri presadzovaní potrieb vedy, výskumu
a vzdelávania v SR. Na prvom takomto spo-
ločnom rokovaní 31. marca t.r. v Kongreso-
vom centre SAV Smolenice sa zúčastnili ve-
dúce osobnosti univerzít – rektor Sloven-
skej technickej univerzity v Bratislave prof.
Vladimír Báleš, prorektor STU doc. Ro-
bert Redhammer, rektor Žilinskej univer-
zity prof. Ján Bujňák, rektor Univerzity
Komenského v Bratislave doc. František
Gahér, rektorka Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici prof. Beáta Kosová, rek-
tor UPJŠ v Košiciach prof. Ladislav Miros-
say, rektor Technickej univerzity v Koši-
ciach prof. Juraj Sinay, jej prorektor prof.

Presadzovanie potrieb vedy, výskumu a vzdelávania v SR

U n i v e r z i t y  a A k a d é m i a  s p o l o č n e
Stanislav Kmeť, rektor Ekonomickej uni-
verzity v Bratislave prof. Rudolf Sivák,
prorektor Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre prof. Ján Supuka, rek-
tor Technickej univerzity vo Zvolene prof.
Ján Tuček a rektor Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre prof. Libor Vozár. Pre ne-
odkladné povinnosti sa ospravedlnil pprof.
Emil Pilipčinec, rektor Univerzity veteri-
nárskeho lekárstva v Košiciach.

Slovenskú akadémiu vied na rokovaní
zastupovali jej predseda prof. Jaromír
Pastorek, podpredsedovia doc. Albert
Breier, Ľubomír Falťan, prof. Daniela Je-
žová, Juraj Lapin, Eva Majková, Viera
Rosová, vedecký sekretár SAV doc. Fedor
Gömöry a člen Predsedníctva SAV prof.
Peter Samuely. Ako prizvaní hostia na ro-

kovaní o Stratégii rozvoja slovenskej spo-
ločnosti do roku 2020, najmä z pohľadu
potrieb rozvoja vedy a vzdelávania, infor-
movali riaditeľ Ekonomického ústavu SAV
prof. Milan Šikula a doc. Peter Staněk
z toho istého ústavu.

Po niekoľkohodinovom rokovaní, počas
ktorého odznelo viacero informácií o sú-
časnom stave a podmienkach rozvoja vedy,
výskumu aj vzdelávania v SR, účastníci
stretnutia prijali spoločné komuniké, od
ktorého sa bude odvíjať ďalší spoločný pos-
tup: „Rektori 11 univerzít (Univerzita Ko-
menského, Slovenská technická univerzita,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Technická
univerzita Košice, Univerzita veterinárneho
lekárstva, Technická univerzita Zvolen, Eko-
nomická univerzita, Žilinská univerzita, Slo-
venská poľnohospodárska univerzita, Uni-
verzita Konštantína Filozofa, Univerzita Ma-
teja Bela) sa s predsedom SAV a zástupcami
Predsedníctva SAV na stretnutí v Smoleni-
ciach zhodli na spoločnom postupe pre skva-
litnenie vedy, výskumu a vzdelávania na Slo-
vensku. Konštatovali, že financovanie vedy
a výskumu je nedostatočné a pre budovanie
znalostnej spoločnosti je nevyhnutné jeho vý-
razné posilnenie. Požadujú stabilnejší a efek-
tívnejší grantový systém. Zhodli sa na integ-
rácii výskumného potenciálu v Slovenskej re-
publike užšou spoluprácou medzi univerzita-
mi a SAV formou spoločných výskumných
skupín.“

Vladimír Šmihula | Foto autor

Riaditelia, predsedovia vedeckých rád ús-
tavov a vedeckí pracovníci informovali
o konkrétnych projektoch, ktoré v minulom
roku najlepšie reprezentovali ich vedecké
organizácie.

———

Evaluačný seminár III. oddelenia vied
SAV, na ktorom pracoviská oddelenia pre-
zentovali výsledky svojej činnosti v roku
2009, sa uskutočnil v Kongresovom centre
VEDY, vydavateľstva SAV, 13. a 14. apríla
t. r. Na seminári sa zúčastnil aj predseda
SAV prof. Jaromír Pastorek, podpredsedo-
via SAV Viera Rosová, doc. Albert Breier
a členovia Predsedníctva SAV doc. Eva
Smolková, prof. Ján Bakoš a Miroslav Mo-
rovics. Stretnutie poslúžilo na prípravu ús-
tavov i celého oddelenia na budúcoročnú
akreditáciu.

„Cieľom tohto stretnutia je, aby sme si
vymenili informácie o tom, v akom štádiu
sú v ústavoch projekty a výstupy z projek-
tov,“ zdôraznil podpredseda SAV pre III.

oddelenie Ľubomír Falťan. „Umožní nám to
vytvoriť si stratégiu ďalšieho postupu, pri-
čom hlavný dôraz chceme položiť na spolu-
prácu medzi ústavmi v spoločných alebo
príbuzných oblastiach výskumu. Doterajšie
rozhovory v ústavoch ukázali, že existujú
možnosti, ktoré by presahovali rámec jed-
nej disciplíny či jedného ústavu.“

„Pokiaľ ide o akreditácie, navrhovali
sme niektoré zmeny, ktoré zmenili pod-
mienky nominácií do AKOV-ov,“ povedal
na úvod svojho vystúpenia predseda SAV
prof. Jaromír Pastorek. „Väčšinu členov
AKOV-ov budú tvoriť externisti a každá ko-
misia si pripraví kritériá hodnotenia. Ide
o to, aby zohľadnili špecifickosť každého
oddelenia, pričom musia zobrať do úvahy
aj to, že v rámci oddelení existujú rozdielne
podmienky na činnosť ústavov. Pre nás je
najdôležitejšie, aby akreditácie boli čo naj-
transparentnejšie. Boli by sme radi, keby
určitý ,scan´ robila externá organizácia,
čím by sa vylúčili rôzne negatívne vplyvy,“
zdôraznil predseda SAV.

Tretie oddelenie vied je neoddeliteľnou
súčasťou Slovenskej akadémie vied, vede-
nie akadémie si uvedomuje špecifiká tohto
oddelenia. Dôležité bude, povedal ďalej
prof. Pastorek, aby SAV napredovala aj zá-
sluhou tretieho oddelenia vied. V ďalšej
časti svojho vystúpenia sa venoval aj otázke
transformácie akadémie a pripustil mož-
nosť istej vnútornej reorganizácie.

Evaluačný seminár bol reflexiou jednot-
livých ústavov, na ktorom sa prejavilo,
v čom je ten-ktorý ústav lepší a v čom zaos-
táva. Základnú osnovu prezentácií tvorili
najdôležitejšie vedecké výstupy, projektová
štruktúra, grantové a iné zdroje, dokto-
randské štúdium a ďalšia pedagogická čin-
nosť, výstupy do spoločenskej praxe, apli-
kácia a popularizácia výsledkov, možnosť
interdisciplinárnych projektov v rámci III.
oddelenia vied SAV, prípadne iných praco-
vísk SAV, ako aj všeobecné problémy a pod-
nety pre Predsedníctvo SAV.

J. L., F. Tisovič
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V nedeľu 28. februára 2010 o 23.24.46 h
SEČ osvetlil veľmi jasný meteor – bolid
nočnú oblohu nad strednou Európou. Na-
priek neskorej nočnej hodine množstvo ľu-
dí v okruhu niekoľkých stoviek kilometrov
hlásilo nezvyčajne jasný úkaz. V televízii
práve prebiehal priamy prenos z finálové-
ho zápasu olympijského turnaja v hokeji.
Svetlo z bolidu prelietajúceho atmosférou
osvetlilo ulice a cez okná preniklo do bytov.
Na niektorých miestach východného Slo-
venska a severného Maďarska bolo počuť
dunenie podobné hromu alebo výbuchu,
čo naznačovalo uvoľnenie energie v podo-
be zvukových vĺn.

Pre oblačnosť a dažďové prehánky v do-
be preletu bolidu nepracovali optické zá-
znamové zariadenia Európskej bolidnej
siete (riadenej Dr. P. Spurným z Astromic-
kého ústavu AV ČR) v Čechách a na Sloven-
sku (Modra, Lomnický štít) ani zariadenia
Slovenskej video siete na pozorovanie me-
teorov (Univerzita Komenského v Bratisla-
ve). Na prvý pohľad sa zdalo, že nebudú
dostupné nijaké vedecké dáta o prelete ne-
zvyčajne jasného telesa medziplanetárnej
hmoty. Napriek oblačnosti však pracovali
rádiometrické senzory na siedmich auto-
matických bolidových staniciach v ČR (6)
a v Rakúsku (1) a Dr. Spurný mohol presne
určiť čas, trvanie a približnú jasnosť bolidu,
ktorý bol vyše 1000-krát jasnejší ako Me-
siac v splne.

V dňoch 1. a. 3. marca sa objavili video-
záznamy zo súkromných bezpečnostných
kamier z dvoch miest v Maďarsku (Örkény
– D. Fazzi a G. Vass; Telki – kontaktné oso-
by K. Szarneczky, L. Kiss), ktoré priamo za-
chytili prelet bolidu a ktoré sa dali použiť
na výpočet jeho dráhy. Prostredníctvom
Dr. J. Tótha a amatérskeho spolupracovní-
ka T. Czörgeia sa kalibračné údaje vykona-
né A. Igazom a spolupracovníkmi z Maďar-

Príbeh pr vého slovenského meteoritu s určenou dráhou

L e n  p ä t n á s t y  v h i s t ó r i i
skej astronomickej asociácie (MCSE –
www.mcse.hu) dostali k Dr. J. Borovičkovi
z AsÚ AV ČR, Ondřejov, ktorý je jedným
z najlepších špecialistov na svete na urče-
nie dráhy bolidov z videozáznamov. Ten po
detailnej analýze a výpočtoch určil trajek-
tóriu letu.

Teleso letelo nad Slovenskom zo západu
na východ. Vy výške 35 km nad povrchom
došlo k najväčšej explózii, pri ktorej sa veľ-
ká časť telesa rozpadla, ale malá časť hmo-
ty sa postupne zbrzdila a dopadla na zem
vo forme meteoritov západne od Košíc.
Všetky predchádzajúce mediálne zverejne-
né informácie o údajných meteoritoch
(obec Bretka, Rožňava, nádrž Ružín, vý-
chodne od Košíc) sa nezakladali na pravde
alebo precíznych výpočtoch. Seizmológ
Dr. P. Kalenda z Ostravy na základe seiz-
mických dát zo Slovenska nezávisle potvr-
dil trajektóriu Dr. J. Borovičku. Dr. J. Tóth
a Dr. L. Kornoš z Katedry astronómie, fyzi-
ky Zeme a meteorológie FMFI UK v Brati-
slave 12. marca konfrontovali svedectvá ľu-
dí, ktorí videli alebo počuli prejavy bolidu,
s predbežne vypočítanou spádovou oblas-
ťou.

Definitívne potvrdenie výpočtov prinies-
la až prvá spoločná expedícia (AsÚ SAV –
doc. J. Svoreň a FMFI UK – Dr. J. Tóth) po
roztopení snehu. Prvý meteorit Dr. J. Tóth
objavil v okolí obce Vyšný Klátov 20. marca.
Nasledovali ďalšie expedície vedeckých
pracovníkov a doktorandov FMFI UK, AsÚ
SAV a AsÚ AV ČR..  Dovedna sa našlo 64 me-
teoritov s hmotnosťami od 0,5 gramu po
2,19 kg.

Prvý meteorit bol analyzovaný na Fakul-
te matematiky, fyziky a informatiky UK jad-
rovými fyzikmi (prof. P. Povinec) na prí-
tomnosť kozmogénnych izotopov, ktoré
jednoznačne potvrdili mimozemský pôvod.
Ďalšia promptná analýza určila, že ide

o obyčajný chondrit typu H5 (Dr. J. Haloda
z Českej geologickej služby), teda najbež-
nejší typ kamenných meteoritov. Z komerč-
ného hľadiska majú malú cenu, ale z vedec-
kého hľadiska ide o veľmi výnimočný prí-
pad. Na svete sa našlo okolo 40 000 meteo-
ritov, z toho však len 14 má doteraz určenú
dráhu, takže vieme, z ktorej časti slnečnej
sústavy k nám prišli. Meteorit „Košice“ bu-
de po oficiálnom schválení a katalogizova-
ní 15. prípadom meteoritov s rodokme-
ňom, ale prvým na Slovensku. Od posled-
ného pozorovaného pádu meteoritu na
Slovensko, ktorého dráha sa vtedy nedala
určiť, prešlo už 115 rokov...

Tento prípad si zaslúži pozornosť aj pre
príkladnú spoluprácu vedeckých inštitúcií
troch krajín. Prípad je nadnárodný, hoci te-
leso si „vybralo“ miesto dopadu na Sloven-
sku. Zber a nakladanie s meteoritmi upra-
vuje zákon č. 287/1994 a nadväzná vyhláš-
ka MŽP SR č. 213/2000 o chránených ne-
rastoch, ktorá oprávňuje na túto činnosť iba
štátne a príslušné akademické inštitúcie.
V prípade náhodného nálezu je potrebné
zaznačiť miesto (GPS súradnice, nákres do
mapy), spraviť fotodokumentáciu a kontak-
tovať Astronomický ústav SAV, alebo Kated-
ru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
FMFI UK. Nálezca dostane symbolickú od-
menu a jeho meno bude uvedené pri vysta-
venom meteorite v múzeu.

Meteority budú uložené v Slovenskom
národnom múzeu a v profesionálnych as-
tronomických inštitúciách AsÚ SAV Tatran-
ská Lomnica a Katedry astronómie, fyziky
Zeme a meteorológie FMFI UK v Bratislave,
kde bude prebiehať ich ďalší výskum.

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. | AsÚ SAV
Tatranská Lomnica | RNDr. Juraj Tóth,
PhD. | FMFI UK v Bratislave
(Prevzaté z internetovej stránky AÚ SAV.)

NAJVÄČŠÍ ÚLOMOK METEORITU S HMOTNOSŤOU 2,19 KG.

PÁTRACIA SKUPINA S PRVÝMI DROBNÝMI ÚLOVKAMI.
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CERN utorok 30. marca 2010:

EDUARD KLADIVA H i s t o r i c k ý  o k a m i h
v o  f y z i k e  č a s t í c
V utorok 30. marca o 13:06 hod. SEČ došlo
v tuneli Veľkého hadrónového urýchľovača
LHC k historickej udalosti. Po prvý raz sa
podarilo ľudstvu zraziť protóny letiace pro-
ti sebe s energiou 3,5 TeV (tera-elektrón-
volt). Tento okamih je všeobecne vnímaný
ako symbolický začiatok fyzikálneho prog-
ramu urýchľovača LHC. K vybudovaniu
urýchľovača vo výskumnom stredisku
CERN pri Ženeve na hraniciach Švajčiarska
a Francúzska prispelo aj Slovensko.

Výskum v oblasti štruktúry hmoty

Európska organizácia pre jadrový výskum
– CERN – je najvýznamnejšia medzinárod-
ná organizácia pre vedecký výskum v ob-
lasti štruktúry hmoty. Oficiálne vznikla
v roku 1954 a v súčasnosti združuje 20 eu-
rópskych krajín. Jej najvyšším orgánom je
Rada CERN-u, v ktorej má každá krajina
politického a vedeckého zástupcu. Podľa
štatútu organizácie prispievajú členské štá-
ty do jej rozpočtu v pomere svojich národ-
ných dôchodkov. Na práci a financovaní
CERN-u sa veľkou mierou zúčastňujú aj
ďalšie krajiny, napr. USA, Rusko, Japonsko,
Kanada a India.

Kľúčovou úlohou organizácie je budova-
nie Európskeho laboratória pre časticovú
fyziku, ktoré slúži ako výskumná základňa
vedcov z celého sveta na štúdium štruktúry
a vlastností hmoty na subjadrovej úrovni.
Počas existencie CERN-u bol pri Ženeve na
hraniciach Francúzska a Švajčiarska po-

stupne vybudovaný rozvetvený systém
urýchľovačov a detektorov častíc, výkonné
výpočtové stredisko a kvalitná infraštruk-
túra potrebná na efektívne fungovanie me-
dzinárodných výskumných kolektívov. Po-
sledným významným počinom CERN-u bo-
lo vybudovanie najvýkonnejšieho urýchľo-
vača častíc na svete – Large Hadron Colli-
der (LHC) a jeho uvedenie do prevádzky.
Vďaka nemu predstavuje v súčasnej dobe
CERN svetovú špičku v oblasti výskumu
najjemnejšej štruktúry hmoty.

Slovenská republika je členom CERN-u
od 1. júla 1993; od roku 1991 bola zastúpe-
ná v rámci Československa. Členstvo v tejto
organizácii je pre slovenských vedcov nie-
len nenahraditeľnou príležitosťou podieľať
sa na špičkovom vedeckom výskume, ale
súčasne je ocenením ich práce, keďže na
členstvo v tomto prestížnom klube treba
spĺňať náročné predpoklady. Slovensko má
v CERN-e vysoké renomé, čo pravidelne
potvrdzujú výsledky hodnotenia účasti slo-
venských pracovísk v organizácii Európ-
skym výborom pre budúce urýchľovače 
ECFA, alebo aj významné posty, ktoré slo-
venskí fyzici získali v rámci jednotlivých
experimentov.

Rozhodujúci vklad do spolupráce Slo-
venska s CERN-om prinášajú Ústav experi-
mentálnej fyziky SAV Košice, Fakulta mate-
matiky, fyziky a informatiky UK Bratislava,
Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice a Fyzi-
kálny ústav SAV Bratislava. Ústavy Sloven-
skej akadémie vied sa v uplynulých rokoch
zúčastňovali na experimentálnom progra-

me urýchľovača LHC v projektoch ATLAS
a ALICE, spolupracujú s CERN-om v oblasti
teoretickej fyziky, pri budovaní celosveto-
vej vedeckej počítačovej siete a pri prenose
poznatkov na Slovensko formou vzdeláva-
cích a popularizačných aktivít.

Veľký hadrónový urýchľovač

Hlavným cieľom experimentov na urýchľo-
vači LHC je získať nové poznatky o štruktú-
re hmoty, o základných vlastnostiach hmo-
ty a o zákonoch opisujúcich správanie sa
hmoty pri malých rozmeroch a pri vysokej
hustote energie. Prioritným sa stalo hľada-
nie dosiaľ neobjavenej častice tzv. Higgsov-
ho bozónu, resp. Higgsových bozónov a hy-
potetických supersymetrických častíc v ex-
perimentoch zameraných na zrážky protó-
nov a skúmanie vlastnosti nového stavu
hmoty, kvark-gluónovej plazmy v experi-
mente ALICE. Očakáva sa tiež, že výskum
na urýchľovači LHC prispeje k lepšiemu po-
chopeniu procesu narušenia rovnováhy
medzi hmotou a antihmotou v našom ves-
míre, k poodhaleniu tajomstva zloženia
temnej hmoty a k hľadaniu ďalších rozme-
rov priestoru. Okrem týchto najatraktívnej-
ších úloh budú na urýchľovači LHC skúmať
stovky ďalších fyzikálnych problémov.

Prvé diskusie v CERN-e o vybudovaní
urýchľovača protónov na vysoké energie
rádovo tera-elektrónvolty sa objavili za-
čiatkom 80. rokov minulého storočia. Sym-
pózium v Lausanne v roku 1984 začalo prí-

NAPÄTIE V CENTRÁLNOM RIADIACOM STREDISKU CERN-U TESNE PRED PR-
VÝMI ZRÁŽKAMI PROTÓNOV PRI REKORDNEJ SUMÁRNEJ ENERGII 7 TEV. Foto:

CERN archív

DOC. RNDR. DUŠAN BRUNCKO, CSC. (TRETÍ ZĽAVA) NA ZMENE V RIADIACEJ
MIESTNOSTI ATLASU V OČAKÁVANÍ PRVÝCH PROTÓNOV S ENERGIOU 3,5 TEV.
Foto: CERN archív
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urýchľovača LHC. V roku 1996 boli schvá-
lené experimenty ATLAS a CMS a o rok ne-
skôr experiment ALICE. V roku 2001
z 27 km dlhého podzemného tunelu de-
montovali elektrón-pozitrónový urýchľo-
vač LEP, aby uvoľnil miesto hadrónovému
urýchľovaču. V marci 2004 bola spustená
do podzemia prvá časť TILE kalorimetra,
čím sa začala montáž detektora ATLAS. Po-
sledný kus detektora, čelné miónové kole-
so, osadili vo februári 2008. Medzitým
zmontovali aj urýchľovač a v lete 2008 bol
ochladený na pracovnú teplotu 1,8 K.

Úsilie tisícov vedcov, inžinierov a tech-
nikov vyvrcholilo 10. septembra 2008, keď
pred zrakmi stoviek novinárov obiehali
obidva zväzky protónov celým okruhom
urýchľovača. O deväť dní neskôr však došlo
na urýchľovači k závažnej havárii, a tak
musel byť na celý rok odstavený. Porucha
na spojení dvoch supravodivých magne-
toch poškodila 50 ďalších magnetov. Tie sa
museli vyniesť na povrch a opraviť. V pos-
tihnutých sektoroch našli a opravili aj ďal-
šie technické chyby, ktoré by mohli viesť
k poruchám. Takisto sa rozšírili a posilnili
bezpečnostné systémy urýchľovača. Expe-
rimenty zatiaľ využili čas na presnejšiu ka-
libráciu detektorov pomocou miónov
z kozmického žiarenia.

V novembri 2009 urýchľovač začal zno-
va pracovať. Uvedenie do stabilnej pre-
vádzky takého zložitého zariadenia, ako je
urýchľovač LHC, nemôže byť záležitosťou
jedného dňa, ale mnohých mesiacov. Ope-
račný tím musí pre každú energiu protónov
nájsť vhodnú dráhu zväzku, pri ktorej budú
straty intenzity zväzku minimálne. To si
vyžaduje množstvo meraní, veď pohyb pro-
tónov v urýchľovači usmerňuje viac ako
9 tisíc magnetov.

Urýchľovač začal pracovať pri počiatoč-
nej energii 450 GeV 20. novembra 2009
a už o tri dni sa v urýchľovači zrážali protó-
ny. O týždeň neskôr obiehali v trubiciach
protóny s energiou 1,18 TeV, ktorá mierne
prevyšuje energiu urýchľovača Tevatrón

v USA. Z údajov získaných počas zrážok
častíc na jeseň 2009 už jednotlivé experi-
menty publikovali prvé vedecké výsledky.
Experiment ALICE, na ktorom sa podieľajú
aj slovenskí vedci, dokonca v rekordne
krátkom čase, 1. decembra 2009.

Prvé zrážky častíc

Po vianočnej prestávke začali na urýchľo-
vači LHC prípravy na prechod k vyšším
energiám. Spoločná pracovná porada fyzi-
kov a technikov, ktorá sa konala v dňoch
25. – 29. januára 2010 v Chamonix, hľada-
la bezpečný režim prevádzky urýchľovača.
Na základe odporúčaní účastníkov porady
rozhodlo vedenie CERN-u, že urýchľovač
LHC bude pracovať dva roky pri energii
3,5 TeV – polovičnej energii, než na akú bol
urýchľovač projektovaný. Dôvodom boli
nedostatočne kvalitné spoje medzi mag-
netmi v niektorých sektoroch a obavy, že sa
môže zopakovať havária zo septembra
2008.

Po získaní takého množstva dát pri su-
márnej energii zrážok 7 TeV, ktoré bude
postačovať na predbežné fyzikálne výsled-
ky, urýchľovač LHC minimálne na rok od-
stavia. Počas prestávky technici nielen pre-
cízne opravia spoje medzi magnetmi, ale
súčasne ich posilnia o dodatočné premos-
tenia. Najskôr v roku 2013 by urýchľovač
mohol v skúšobnej prevádzke začať testo-
vať urýchľovanie protónov na maximálne
plánovanú energiu 14 TeV.

Koncom februára 2010 začal urýchľovač
LHC prípravu na dvojročný experiment. Po
predbežných testoch obiehali v urýchľovači
LHC oba zväzky protónov pri rekordnej
energii 3,48 TeV po prvý raz v skorých ran-
ných hodinách 19. marca 2010. Ďalšia eta-
pa bola v znamení vylaďovania dráhy a for-
my každého zväzku častíc pri novej energii.
Pokus o prvé zrážky častíc pri energii
3,5 TeV naplánovalo vedenie CERN-u na
30. marca dopoludnia. Prvé pokusy o zráž-

ky častíc pre technické chyby na zariade-
niach neboli úspešné, ale nakoniec sa ope-
račnému tímu podarilo nastaviť stabilné
zväzky protónov a presne ich nasmerovať
proti sebe. Krátko poobede 30. marca 2010
začali detektory registrovať historicky prvé
zrážky častíc so sumárnou energiou zrážky
7 TeV (záznam takých zrážok v detektore
ATLAS, na ktorom pracujú aj slovenskí fyzi-
ci, si možno priamo pozrieť na stránke ex-
perimentu: http://atlas.web.cern.ch/At-
las/ public/EVTDISPLAY/events.html).

Prvými zrážkami pri rekordnej energii
sa však proces spúšťania urýchľovača ne-
končí. V ďalšej etape je potrebné zvýšiť
svietivosť urýchľovača na projektovanú
úroveň. Znamená to zväčšiť počet oblakov
častíc obiehajúcich v trubiciach zo súčas-
ných 2 na 2 808, rádovo zvýšiť počet častíc
v každom oblaku a podstatne zúžiť zväzok
protónov. Podľa správ z CERN-u sa 24. ap-
ríla t. r. podarilo na urýchľovači LHC desať-
násobne zvýšiť svietivosť oproti počiatoč-
nej hodnote, čo adekvátne zvýšilo pravde-
podobnosť zrážok protónov.

Je to len začiatok cesty. Vylepšovanie
režimu urýchľovača bude trvať až do roku
2011. Množstvo údajov, ktoré sa podarí po-
čas tohto obdobia zaznamenať, by mohlo
byť dostatočné na objavenie Higgsovho bo-
zónu, pokiaľ je jeho hmotnosť blízka k 160
GeV. Citlivosť aparatúry na hľadanie super-
symetrických častíc na detektoroch ATLAS
a CMS sa oproti súčasným experimentom
zdvojnásobí. Pokým doterajšia hranica na
hmotu masívnych častíc, ktoré by mohli in-
dikovať na existenciu dodatočných priesto-
rových rozmerov, bola okolo 1 TeV, experi-
menty dostanú šancu hľadať tieto častice
až do hmotnosti 2 TeV.

(Autor, RNDr. Eduard Kladiva, CSc., je vedeckým
pracovníkom ÚEF SAV Košice)

Druhú časť príspevku, ktorý predstaví účasť ÚEF SAV
v Košiciach v experimente ATLAS, prinesieme
v nasledujúcom čísle. 

GRAFICKÝ VÝSTUP UKAZUJE Z PROGRAMU ATLANTIS UKAZUJE VÝSLEDOK 
PRVEJ ZRÁŽKY DVOCH PROTÓNOV PRI SUMÁRNEJ ENERGII 7 TEV, V KTOREJ
PRAVDEPODOBNE VZNIKOL W-BOZÓN A ROZPADOL SA NA ELEKTRÓN A NE-
UTRÍNO. Zdroj: ATLAS experiment

ROZLOŽENIE EXPERIMENTOV NA URÝCHĽOVAČI LHC, VLAJOČKOU SÚ OZNA-
ČENÉ EXPERIMENTY, NA KTORÝCH SA ZÚČASTŇUJE SLOVENSKO. 

pravné práce na špecifikácii urýchľovača
a detektorov. Začiatkom 90. rokov sa po-
stupne sformovali experimentálne skupiny.
V roku 1994 Rada CERN-u oficiálne roz-
hodla o výstavbe Veľkého hadrónového
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Na slávnostnom zhromaždení inaugurovali aj nových členov zo Slovenska

J u b i l u j ú c a  e u r ó p s k a  a k a d é m i a
Dňa 6. marca 2010 si Európska akadémia
vied a umení so sídlom v Salzburgu pripo-
menula 20. výročie svojej existencie. Zalo-
žili ju viedenský kardinál Franz König, ne-
mecký filozof prof. Nikolaus Lobkowitz
a salzburský kardiochirurg prof. Felix Un-
ger. Poslaním akadémie je prispievať k roz-
voju a jednote Európy rozvíjaním vedomos-
tí, kooperácie a tolerancie. Po dvadsiatich
rokoch činnosti má akadémia v 57 kraji-
nách spolu vyše 1300 členov.

Na pracovnej časti valného zhromažde-
nia EAVU boli zvolení noví viceprezidenti
akadémie na nasledujúce päťročné obdo-
bie. Stali sa nimi prof. Erich Hödl (Rakú-
sko) – I. viceprezident, prof. Štefan Luby
(Slovensko) – agenda východnej a strednej
Európy, prof. Francesco Rubia (Španiel-
sko) – národné delegácie akadémie a prof.

Na rokovaní Učenej spoločnosti SAV sa hovorilo tentoraz o ekonomike

V ý d a v k y  n a  v e d u  s ú  e f e k t í v n e
Na spoločnom rokovaní Učenej spoločnosti SAV a Slovenskej aka-
demickej spoločnosti v Bratislave prednášal 26. marca významný
ekonóm prof. Mikuláš Luptáčik z Viedne. Vari neskoré piatkové
popoludnie aj náročnosť témy poznačili účasť, čo je škoda – tí čo
prišli, rozhodne neľutovali. Téma zaujala a podnietila nebývalo
vášnivú diskusiu – napokon, medzi prítomnými vedcami bolo ne-
málo takých, čo matematické modely vo svojej praxi bežne použí-
vajú. Ako povedal sám prednášateľ, pred takouto zainteresovanou
skupinou nemal doteraz možnosť prednášať.

Prof. Mikuláš Luptáčik z Ústavu pre národohospodársku teó-
riu a politiku Ekonomickej univerzity vo Viedni prednášal na tému
Ľudský kapitál a hospodársky rast z pohľadu stratégie rozvoja Slo-
venska, čo je bezpochyby téma nanajvýš aktuálna a vari každý
z nás má k nej čo povedať. Podrobne priblížil súčasné matematické
modely rozvoja ekonomiky od rôznych autorov, ktoré vznikli na
základe dlhodobých výskumov vo svete. Čo je však najpodstatnej-

šie – na príklade rakúskej ekonomiky definoval spôsoby, ako
urýchliť ekonomický rozvoj. Podľa najnovšieho rozšíreného mode-
lu skúmali štyri možné scenáre – pokles priamych daní podnika-
teľského sektora, pokles daňovej sadzby zo mzdy, nárast investícií
do vedy a výskumu a zvýšenie kvalifikačného indexu obyvateľstva
– vždy v hodnote jednej miliardy euro. Modelové prepočty ukázali
z dlhodobého hľadiska jednoznačne pozitívny efekt zo zvýšenia
výdavkov na vedu a výskum, ktorý je zreteľne (niekoľkonásobne)
vyšší ako efekt generovaný scenármi daňových úľav. Takisto efekt
zvýšenia kvalifikačného indexu (vzdelávanie) je z hľadiska dlho-
dobého vývoja zamestnanosti a HDP jednoznačne výraznejší ako
efekt zníženia daní. Zrejme však – z pohľadu politikov – tieto efek-
ty neprichádzajú okamžite, žiaľ, ich nástup presahuje dĺžku bež-
ného volebného obdobie, ich účinok je však dlhodobý...

V. Š.

Joseph Strauss (Nemecko) – právne veci,
sponzoring.

V slávnostnej časti zhromaždenia zhod-
notil jej prezident prof. Felix Unger dvad-
saťročnú históriu a prezentoval program
do ďalších rokov. Francois Terré z Francúz-
skej akadémie hovoril o súčasnej funkcii
akadémií a Oleg Nefedov, viceprezident
Ruskej akadémie vied, o podstate a smero-
vaní vedy.

Pozdravné listy akadémii poslali okrem
iných Juan Carlos II., Heinz Fischer, Ivan
Gašparovič a Danilo Türk.

Medzi novými členmi Európskej akadé-
mie vied a umení boli inaugurovaní aj prof.
PhDr. Štefan Kassay, DrSc., a Ing. Július
Oszlányi, CSc., zo Slovenska.

E. B. | Foto: Peter Zubaľ

NA SLÁVNOSTNOM
ZHROMAŽDENÍ 

EAVU V SALZBURGU
ZVOLILI NOVÝCH 

VICEPREZIDENTOV
AKADÉMIE – JEDNÝM

SA STAL AJ PROF. 
ŠTEFAN LUBY 

(V PRVOM RADE SE-
DIACI TRETÍ ZĽAVA).

SLOVENSKÁ ČLENSKÁ ENKLÁVA EURÓPSKEJ AKA-
DÉMIE VIED A UMENÍ SA ROZŠÍRILA O PROF. ŠTE-
FANA KASSAYA  (VĽAVO, DEKRÉT PREBERÁ Z RÚK
PREZIDENTA EAVU PROF. FELIXA UNGERA)

…A ING. JÚLIUSA OSZLÁNYIHO (VĽAVO), RIADITE-
ĽA ÚSTAVU KRAJINNEJ EKOLÓGIE SAV.
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Zlatá maska – prehliadka najlepších inscenácií všetkých druhov umenia 

P ä ť  d n í  s r u s k ý m  d i v a d l o m

GVIDON – FOLKLÓRNO-LITURGICKÁ OPERA PRE CHÓR BEZ ORCHESTRA OD
SKLADATEĽA ALEKSANDRA MANOCKOVA,

Nespokojnosť hercov s prístupom reži-
séra pri príprave inscenácie Čechovovej
hry Ujo Váňa vo Vachtangovom divadle
donútila ministra kultúry Ruskej federá-
cie ísť sa pozrieť na záverečné skúšky.
O tejto nezvyčajnej situácii sa neskôr
zmienili v recenziách všetci kritici. Ujo
Váňa sa stal hitom tohtoročnej moskov-
skej divadelnej sezóny.

Ruskí divadelníci sa už dávno otvárajú Eu-
rópe i svetu. Kým na začiatku prestížneho
festivalu Zlatá maska (1995) pozývali na
istú časť zahraničných divadelníkov, ktorí
rozumeli ruskému jazyku, dnes tam možno
stretnúť aj kolegov z Veľkej Británie či USA,
ale aj z európskych krajín, ktorí sa ani v di-
vadle s angličtinou nestratia. Zlatá maska
je prehliadka najlepších inscenácií Ruskej
federácie všetkých druhov umenia. Pod vý-
ber sa neskrýva široký kolektív publicistov,
ale len niekoľko renomovaných divadel-
ných kritikov, ktorí sa obmieňajú. Možno
tam vidieť bonbóniky zo Sankt Peterburgu,
Čeľjabinska, Novosibirska... Desať týždňov
sa hrá na mnohých moskovských scénach,
divadelníci aj verejnosť si prídu na svoje.
Pravda, ak na to majú. Vstupenky niekde
stoja až 2 500 rubľov (cca 64 eur).

Pre zahraničných hostí okrem ubytova-
nia a cenných lístkov do divadla ponúkajú
počas piatich plných dní trochu iný prog-
ram. Russian case odzrkadľuje súčasné tren-
dy ruského divadla. Tohtoročný (8. – 12. 4.)
ponúkal paralelne viacero zaujímavostí,
ťažko bolo – tak ako napokon vždy – vybe-
rať. Lákala síce Brechtova Trojgrošová opera
v Moskovskom umeleckom divadle (réžia
Kirill Serebrennikov) či Kimov projekt Sha-
kespearovej hry Ako sa vám páči (Petr Fo-
menko), ale do týchto divadiel sa slovenský
divadelník dostane aj inokedy. Využili sme
inú Fomenkovu réžiu – inscenáciu Triptych

z troch častí Puškinových diel: Knieža Nulin,
Kamenný hosť a Scény z Fausta. Nová budo-
va divadla tohto tvorcu na brehu rieky Mos-
kvy (oproti moskovskému City) ponúka va-
riabilitu priestoru (odkrývanie foyeru, scho-
dišťa), ktorú divák sleduje zo svojho kresla
v neveľkej divadelnej sále. Škoda, že mág
ruského divadla Anatolij Vasiliev, ktorému
postavili unikátnu budovu (Škola dramatic-
kého umenia) aj za pomoci európskych pe-
ňazí, odišiel po nezhodách do Paríža. Budo-
va má niekoľko sál, kaplnku, tvoria v nej Va-
silievovi žiaci, ale aj iní. V sále Glóbus mož-
no vidieť Gvidon – folklórno-liturgickú ope-
ru pre chór bez orchestra od skladateľa
Aleksandra Manockova, ktorý vychádzal
z diela básnika, mystifikátora-avantgardistu
prvej polovice 20. storočia Daniila Charmsa
(réžia Aleksandr Ogariov). Vo vynikajúcej
akustike sály, na zdvíhajúcej a klesajúcej
osemuholníkovej scéne, zaujme harmonic-
ký súzvuk zvuku a pohybu pri stvorení sveta
z prázdnoty.

Zaujímavou líniou sú dramatizácie a pô-
vodné scenáre (nová dráma), ktoré sa vy-
rovnávajú s minulosťou, resp. prinášajú naj-
novšie témy všedného života. Sem možno
zaradiť inscenáciu Remíza trvá len okamih
o nemožnosti uhrať remízu v živote či v ša-
chovej partii v gete vo Vilniuse počas druhej
svetovej vojny (réžia Mindauigas Karbaus-
kis, Moskva) či predstava kostýmovaných
úradníkov o slobode pohybu mimo mrako-
drapov (Antidot), rozprávanie o zákrutách
života s prostým názvom Život sa vydaril, aj
napriek (ne)úspechom. Upútajú aj Exponá-
ty, na ktoré by v nových typoch skanzenov
obchodníci radi premenili ľudí z dediny.

Najviac zarezonovalo dokumentárne di-
vadlo Pavlik – môj Boh (réžia Jevgenij Grigo-
riev), ktoré sa nepriamo vyrovnáva s posta-
vou Pavlika Morozova. Dve postavy, dva
svety. Na jednej strane mladé dievča z roz-
vedenej rodiny, túžiace po otcovi, ktorý ne-

má záujem hovoriť s ňou ani telefonicky, na
druhej chlapec, ktorý v trinástich rokoch
udal svojho otca kulaka (1932). Za tento
„hrdinský“ skutok ho starý otec zabil. Sovie-
ti urobili z Pavlika hrdinu, postavili mu po-
mník, vznikla opera, Ejzenštejn chystal film.
Scenár Niny Belenickej vnáša fakty, ktoré
mladí tvorcovia zozbierali z archívnych ma-
teriálov, natočili nevtieravú filmovú repor-
táž zo súčasnej dediny Gerasimovka vzdia-
lenej od Moskvy viac než dvetisíc kilomet-
rov. Konfrontácia vtedajšieho propagandis-
tického filmu so skromným Pavlikom (oži-
venou sochou) so súčasným obrazom, túž-
bou dievčiny už aj po hocijakom „ľudskom“
otcovi, súčasné filmové zábery dediny podľa
obrázkov zapadnutých prachom, ktorá v mi-
nulosti žila zo „slávy Morozova“, dediny,
v ktorej naďalej dominuje Pavlikova socha,
ku ktorej dakedy robila cestovná kancelária
zájazdy, otvára otázky o schematizme, pot-
rebe pochopenia zložitosti života, schopnos-
ti prehodnocovať svoje skutky a ich dopady.
Nežne, s humorom, sympatickým odstupom
mladých tvorcov.

Médea režiséra Kima Ginkasa (Moskva)
ukazuje polohy krutosti súčasnej ženy, od
ktorej odišiel muž za inou. Vyvrcholením
festivalu sa stal Ujo Váňa Rimasa Tuminasa,
ktorý zmenil akademickosť nazerania na
Čechova. Groteskné kresby postáv a situácií
s hudbou, svetlom akoby premenili smutný
čechovovský svet na optimistickejší dnešok.

Viaceré prúdy novej drámy, rozličné
hracie priestory (naši hasiči by tam nedo-
volili ani vstúpiť, nieto ešte na scéne fajčiť),
rôzne žánre potvrdili variabilitu presvedči-
vého herectva a významovej neopakujúcej
sa scénografie. Napriek tragickým udalos-
tiam v moskovskom metre, život ide ďalej,
divadlá sú plné mladých ľudí.

Dagmar Podmaková | Kabinet divadla
a filmu SAV

PAVLIK – MÔJ BOH (RÉŽIA JEVGENIJ GRIGORIEV).
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PLUK. MICHAL FULIER (VPRA-
VO) S VEDÚCIM AUTORSKÉ-

HO KOLEKTÍVU DOC. JÁNOM
FERANCOM VYPREVÁDZA 

KNIHU MEDZI ČITATEĽOV.

Nová kniha VEDY, vydavateľstva SAV

P o d  d r o b n o h ľ a d o m  s a t e l i t o v
V Kongresovom centre VEDY, vydavateľ-
stva SAV, v Bratislave predstavili verejnosti
novú knihu Slovensko očami satelitov od au-
torského kolektívu pod vedením doc. Jána
Feranca z Geografického ústavu SAV. Kni-
ha vyšla v populárno-vedeckej edícii Svet
vedy a je určená širokej čitateľskej verej-
nosti. Ako sa konštatuje v predhovore, na
jej začiatku bola myšlienka poskytnúť širo-
kej verejnosti dôkazy, že aj taká malá kraji-
na, ako je Slovensko, nestojí bokom pri roz-
víjaní satelitných aktivít, rovnako pri využí-
vaní ich výsledkov. Zároveň vyvracia názo-
ry oponentov, ktorí tvrdili, a vari aj tvrdia,
že „Slovensko nepotrebuje údaje zo sateli-
tov, ani investovať do výskumu či technoló-
gií napomáhajúcich prenikanie do nepo-
znaných zákutí vesmíru“.

Popri autoroch z Geografického ústavu
SAV sa na tvorbe publikácie podieľali aj ve-
deckí pracovníci Národného lesníckeho
centra – Lesníckeho výskumného ústavu vo
Zvolene, Slovenského hydrometeorologic-
kého ústavu v Bratislave, Stavebnej fakulty
STU v Bratislave, Ústavu experimentálnej
fyziky SAV v Košiciach, Výskumného ústa-
vu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Brati-
slave, Prírodovedeckej fakulty UK v Brati-
slave a Slovenskej agentúry životného
prostredia v Bratislave.

Kniha približuje vybrané otázky elektro-
magnetického žiarenia v kozmickej fyzike,
v kozmickej meteorológii, oboznamuje nás
so základmi určovania polohy pomocou
umelých satelitov Zeme, informuje o typoch
satelitov a snímacích zariadení, ale najmä
pomerne podrobne hovorí o oblastiach apli-
kácie satelitných údajov na Slovensku – od

M a r c o v á  H o d i n a  v e d y  v K o š i c i a c h  
Trichinelóza, jedna z najrozšírenejších parazitozoonóz na svete,
a jej pôvodcovia boli témou marcovej Hodiny vedy v Košiciach.
S prednáškou pred verejnosť predstúpila MVDr. Zuzana Hurníko-
vá, PhD., z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach.

„Parazity nás sprevádzajú od počiatku evolúcie, teda 3 až 3,5
miliardy rokov. Toto ochorenie je staré ako ľudstvo samo. Larvy
parazita boli nájdené napríklad aj v svalovine Egypťana, mumifi-
kovaného okolo roku 1200 pred naším letopočtom,“ uviedla Z.
Hurníková vo svojej zaujímavej prednáške Svalovci sú ,in‘ alebo od
dinosaurov k parazitom. 

Podľa štatistických a vedeckých odhadov je v súčasnosti na sve-
te infikovaných asi 11 miliónov ľudí, ktorí sa nakazili tepelne ne-
upraveným mäsom ošípaných, diviakov či iných zvierat. Ako na-
povedajú výsledky programu dlhoročného monitorovania výskytu
svalovca, ktorý realizujú v Parazitologickom ústave SAV v Koši-
ciach, svalovec je v súčasnosti rozšírený na celom území Sloven-

ska. Jeho hlavným rezervoárom sú líšky, ktorých čoraz častejšia
prítomnosť v blízkosti ľudských sídel predstavuje riziko nakazenia
sa domácich zvierat a následne aj ľudí. Najčastejším zdrojom na-
kazenia sa človeka na Slovensku je stále diviačie mäso. Ľudia sa
nakazili buď priamo konzumáciou nevyšetreného a nakazeného
mäsa z diviačej zveri, alebo nepriamo – skrmovaním zvyškov za-
strelenej zveri domácimi zvieratami (najmä ošípanými), ktorých
mäso bolo potom zdrojom nakazenia. Netypickým príkladom toh-
to vzorca nakazenia bola epidémia vo Valaskej v roku 1998, počas
ktorej sa nakazilo údeným klobásami s prímesou psieho mäsa 336
ľudí. 

Podrobnejšie sa o „svalovcoch“ môžete dočítať na webovej
stránke Hodiny vedy, spoločného projektu troch košických ústavov
SAV, podporovaného APVV.

Katarína Čižmáriková

ich využívania v meteorológii, pri predpove-
daní kozmického počasia (ktoré ovplyvňuje
mnohé procesy a zariadenia aj na Zemi), pri
kontrole využívania poľnohospodárskej pô-
dy, pri prognózovaní úrody, v lesníctve pri
určovaní drevinového zloženia lesov či zis-
ťovaní ich zdravotného stavu až po mapova-
nie krajinnej pokrývky a jej zmien, porovná-
vanie geologických štruktúr, vyhodnocova-
nie katastrofických situácií a využitie sate-
litných systémov v geodézii, pri navigácii či
výskume geodynamiky na Slovensku. Sú-
časťou publikácie je aj výkladový slovník od-
borných termínov a skratiek.

Po úvodnom slove doc. Jána Feranca
autori jednotlivých kapitol stručne prítom-
ným účastníkom priblížili možnosti aj stav
využívania satelitných údajov na Sloven-

sku v rôznych oblastiach. Publikáciu Slo-
vensko očami satelitov symbolicky medzi či-
tateľov vyprevadil náhradník slovenského
kozmonauta, riaditeľ Odboru vojenskej
diplomacie a zahraničných pracovísk Mi-
nisterstva obrany SR plk. Michal Fulier.

Kniha vyšla vo VEDE, vydavateľstve SAV
v Bratislave, má 264 strán a je dielom au-
torského kolektívu v zložení Ján Feranec,
Tomáš Bucha, Jozef Csaplár, Ján Hefty,
Marián Jurašek, Ján Kaňák, Karel Kudela,
Naďa Machková, Michal Sviček, Rastislav
Vojtko, Peter Scholtz, Martina Nováková,
Ildikó Szöcsová, Rastislav Raši, Jozef Vla-
dovič, Peter Reichwalder, Martin Zeman
a Slavomír Finďo.

Vladimír Šmihula | Foto autor
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TAKTO SI JU PAMÄTÁME –
PANI PROFESORKA HELENA
RAŠKOVÁ NA SEMINÁRI
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
SAV V ROKU 2008. 
Foto Vladimír Šmihula

Z a  p r o f .  H e l e n o u  R a š k o v o u
Ústav experimentálnej farmakológie a toxi-
kológie SAV a Slovenská toxikologická spo-
ločnosť SETOX s hlbokým zármutkom
oznamujú kolegom, priateľom a známym,
že zomrela prof. MUDr. Helena Rašková,
DrSc., Dr. h. c. (2. 1. 1913 – 13. 4. 2010).
Celý život pani profesorky bol spojený so
Slovenskom. Ako sama hovorievala, jedna
polovica jej srdca patrilo Čechám a druhá
Slovensku. Už v roku 1946 nadviazala kon-
takty s prof. Františkom Švecom, prednos-
tom Farmakologického ústavu Lekárskej
fakulty UK v Bratislave, a odvtedy až po
dnešok bola v nepretržitom kontakte so
slovenskými kolegami, najmä farmakológ-
mi a toxikológmi. V roku 1959 sa zaslúžila
o osamostatnenie farmakológie ako vednej
disciplíny od fyziológie, založila nezávislú
Československú spoločnosť farmakológov
a stala sa jej prezidentkou.

Založila Ústav experimentálnej farma-
kológie SAV ako samostatnú jednotku
v rámci SAV a ČSAV, čím umožnila celej ge-
nerácii slovenských vedcov preniknúť do
vyspelého sveta. Cielene sa podieľala na
výchove slovenských farmakológov a for-
movaní vednej oblasti farmakológie, aktív-
ne napomáhala mladým slovenským far-
makológom k postgraduálnemu štúdiu na
popredných európskych a svetových praco-
viskách v období totality. Uviedla do sveto-
vej a vedeckej komunity dve generácie slo-
venských farmakológov z akademických
a školských pracovísk. Z 18 vysokoškol-
ských profesorov, ktorých pani profesorka
vychovala, je 11 zo Slovenska. Pôsobili
a pôsobia na českých, slovenských, nemec-
kých i zámorských univerzitách.

Po rozdelení Československa v roku
1992 pani profesorka iniciovala organizo-
vanie periodických toxikologických konfe-
rencii, ktoré sa konajú striedavo v Českej
a Slovenskej republike. Napriek svojmu po-

kročilému veku sa aktívne zúčastnila na
každej našej doterajšej konferencii a svojím
odborným kreditom zabezpečila účasť kva-
litných zahraničných prednášateľov, čím sa
zaslúžila o zvýšenie úrovne konferencie
a záujem zahraničia o slovenskú toxikoló-
giu v rámci jej integrácie do EÚ.

Prof. Helena Rašková rovnako venovala
nevšednú starostlivosť rozvoju a zlepšova-
niu odbornej a metodickej práce sloven-
ských farmakologických pracovísk, prispie-
vala k tomu svojimi skúsenosťami a rozhľa-
denosťou. Vždy vysoko oceňovala priateľ-
stvo a podporu slovenských kolegov. Zdô-
razňovala, že Slovensko sa k nej zachovalo
ústretovo práve v období pre ňu neľahkom
a vážila si skutočnosť, že sme sa nebáli po-
zývať ju na Slovensko a oceňovať jej prínos
v čase, keď to v Čechách nebolo možné.
Vravievala, že aj preto, ale nielen preto,
slovenská farmakológia a toxikológia pre
ňu zostanú navždy záležitosťou srdca.

Rozsah vedeckých aktivít prof. Heleny
Raškovej je mnohostranný a bohatý. Je au-
torkou viac ako 500 pôvodných vedeckých
prác, niekoľkých monografií. V renomova-
ných zahraničných časopisoch publikovala
výsledky svojich výskumov o anestetikách,
kurarových, antityreoidálnych látkach,
analeptikách, hypnotikách a iných farma-
kách. Mimoriadnu pozornosť v medziná-
rodnom meradle vzbudil jej originálny
komplex prác o farmakológii bakteriálnych
toxínov a o ich vplyve na osud liečiv v orga-
nizme, ako aj o otázkach nešpecifickej re-
zistencie organizmu. Publikovala systema-
tické výsledky výskumu antimetabolitov
(6-azauracil, 6-azauridín), účinných látok
z rastlín (chamazulén, bisabolol), zúčast-
ňovala sa aj na klinických skúškach týchto
preparátov i antimetabolitov.

Je pozoruhodné, že aj počas svojho nú-
teného pobytu v poľnohospodárstve nepre-

stala prof. Helena Rašková vedecky praco-
vať. Jej práce z tohto obdobia viedli k me-
dzinárodne uznávaným výsledkom. Zave-
dením antiinfekčných podmienok chovov
dobytka vypracovaním originálnej metódy
perorálnej rehydratácie prispela k zvládnu-
tiu masívnych infekcií pri hnačkových
ochoreniach. 

Skúsenosti s farmakologickým ovplyv-
nením stresu pri zvieratách viedli pani pro-
fesorku k odporučeniu humánnej medicíne
neoddeľovať matku a novonarodené dieťa
bezprostredne po pôrode, ale ponechať ho
spolu s matkou. Tieto materiály si neskôr
vyžiadala WHO.

Popri vedeckej práci sa prof. Helena
Rašková zaslúžila o vybudovanie Českoslo-
venskej farmakologickej spoločnosti, ktorú
aj viedla a jej zásluhou sa uskutočnili mno-
hé významné medzinárodné podujatia.
Jedným z nich bol II. medzinárodný farma-
kologický zjazd v Prahe v roku 1963, na
ktorom pani profesorku Raškovú zvolili za
jeho predsedníčku.

Spolu s prof. B. Uvnäsom zo Švédska za-
ložila v roku 1961 nezávislú medzinárodnú
farmakologickú spoločnosť IUPHAR, ktorej
je podnes čestnou členkou. Nemožno za-
budnúť ani na jej zásluhy v histórii liekovej
toxikológie a formovaní sa European Socie-
ty for Study of Drug Toxicity, predchodky-
ne dnešnej Európskej toxikologickej spo-
ločnosti EUROTOX.

Bola členkou a po ukončení aktívnej čin-
nosti čestnou členkou mnohých domácich
a zahraničných vedeckých spoločností
a edičných rád časopisov.

Vymenovať všetky vyznamenania a oce-
nenia, ktorých sa pani prof. Helene Raško-
vej dostalo, by zabralo veľa miesta, spome-
nieme napríklad, že bola nositeľkou fínskej
Sibeliusovej medaily, francúzskej medaily
Académie de Lutéce, zlatej medaily európ-
skych farmakologických spoločností za zá-
sluhy o svetovú farmakológiu, ako aj naj-
vyšších ocenení Slovenskej akadémie vied.
Bola aj čestnou členkou Učenej spoločnosti
SAV.

Drahá pani profesorka, budeme na Vás
spomínať vždy s láskou a úctou. Vaše posol-
stvo odovzdáme ďalším generáciám. Bude-
te nám všetkým chýbať.

R. Nosáľ, J. Navarová, E. Ujházy
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O d i š l a  R N D r .  A n n a  G r e š k o v á

Geografický ústav SAV s hlbokým zármutkom
oznamuje kolegom, priateľom a známym, že
vo veku 55 rokov nás po ťažkej chorobe opus-
tila RNDr. Anna Grešková, CSc., rodená Vele-
bová (26. 2. 1955 – 15. 4. 2010).

V roku 1978 po ukončení štúdia geografie
(špecializácia fyzická geografia) na Prírodo-
vedeckej fakulte UK v Bratislave (1973 –
1978) nastúpila na internú vedeckú ašpiran-
túru do Geografického ústavu SAV, s ktorým
spojila celý svoj profesionálny život. Vo svojej
vedeckej práci sa venovala problémom riečnej
krajiny a jej geomorfológii, prieskumu a hod-
noteniu ekologického (zdravotného) stavu
riečnych systémov. Bola významnou odbor-
níčkou v oblasti klasifikácie morfológie riek

Z o m r e l  R N D r .  M a r i a n  J u r á n i

Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
s hlbokým zármutkom oznamuje kolegom
a priateľom, že nás navždy opustil náš dlho-

Prezentácia nových monograf ií  z Ústavu svetovej l iteratúr y SAV 

D v a k r á t  o p r e k l a d e
Ústav svetovej literatúry SAV usporiadal 24. marca prezentáciu najnov-
ších monografií pracovníčok ústavu. Romanistka Libuša Vajdová pred-
stavila svoju publikáciu Sedem životov prekladu a rusistka doc. Oľga Ko-
vačičová Textové a mimotextové determinanty literárneho prekladu. Obe
publikácie vyšli koncom minulého roka vo VEDE, vydavateľstve SAV.

Sedem životov prekladu Libuše Vajdovej je výberom publikovaných
i nepublikovaných štúdií o siedmich aspektoch prekladu, ktoré – pod-
ľa autorky – stoja akoby na periférii záujmu súčasnej translatológie
(napr. preklad a divadlo, pragmatika prekladu či recepčná tradícia
a preklad). Recenzentka prof. Edita Gromová zdôraznila: „Kultúrno-
pragmatický aspekt, ktorý rezonuje vo všetkých štúdiách, a translato-
logický výskum posúva k väčšej komplexnosti.“ Dielo zaradila k najvý-
znamnejším prácam, ktoré v oblasti translatológie na Slovensku v po-
slednom čase vznikli.

Spoločným menovateľom štúdií doc. Oľgy Kovačičovej je typológia
umeleckého prekladu. V monografii Textové a mimotextové determi-
nanty literárneho prekladu sa v piatich častiach postupne zaoberá pre-
kladom žalmov, rozprávok, drámy, básnických textov i textov starších
vývinových období. Hľadanie „dostatočne flexibilnej typologickej
štruktúry, ktorá by síce umožňovala hierarchizovať, sumarizovať a zo-
všeobecňovať, ale zároveň rešpektovala komplexnosť pohľadu na da-
ný problém“, vyzdvihol aj recenzent monografie doc. Anton Eliáš.

Nielen recenzenti, ale aj tí z prítomných, ktorí už stihli prečítať pre-
zentované monografie, sa zhodli v názore, že oba texty sú i čitateľsky
atraktívne, že prinášajú do slovenskej translatológie nové impulzy,
a v neposlednom rade tak obe potvrdzujú, že reflektovanie problema-
tiky prekladu ani zďaleka nie je vyčerpané.
Eva Javorková

a morfohydraulickej (habitatovej) štruktúry
dna koryta. Viaceré výskumné práce Dr. Greš-
kovej sa sústredili na morfologické efekty po-
vodní, povodňovú hrozbu v malých povo-
diach (prívalové povodne), na revitalizáciu
riečnych systémov a integrovaný manažment
povodí. Spolu s RNDr. Milanom Lehotským
bola zakladateľkou modernej fluviálnej geo-
morfológie na Slovensku.

Cielene sa podieľala na výchove fyzických
geografov, hydrogeografov a riečnych geo-
morfológov. V ostatných rokoch pôsobila ako
pedagóg v rámci bakalárskeho a magisterské-
ho štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK
v Bratislave a úspešne participovala na výuč-
be v doktorandskom študijnom programe fy-
zická geografia a geoekológia.

Dr. Grešková sa v r. 2006 stala zástupky-
ňou riaditeľa Geografického ústavu SAV. Ve-
novala nevšednú starostlivosť rozvoju a zlep-
šovaniu odbornej a metodickej práce mladých
geografov na pracovisku. Ako výkonná redak-
torka Geografického časopisu prispievala svo-
jimi skúsenosťami, svedomitosťou a rozhľade-
nosťou k modernizácii a skvalitneniu tohto
najvýznamnejšieho slovenského geografické-
ho periodika. 

Rozsah vedeckých aktivít Dr. Anny Greš-
kovej je bohatý. Je autorkou viac ako 100 pô-
vodných vedeckých prác a spoluautorkou
Hydromorfologického slovníka (Slovensko-
anglického výkladové slovníka hydromorfo-
logických termínov) a monografie Small ba-
sins of Slovakia and their physical charakte-
ristics.

Jej vedecká práca mala i medzinárodný
rozmer. V zahraničných časopisoch publiko-
vala výsledky svojich výskumov korytových
habitatov, priestorových štruktúr riečnej kra-
jiny, povodní v malých povodiach na Sloven-
sku a výsledky aplikácií geografických infor-
mačných systémov a diaľkového prieskumu
Zeme pri identifikácii zaplavovaných území.
Zúčastnila sa na riešení viacerých medziná-
rodných projektov, z ktorých najvýznamnej-
šie sa uskutočnili v spolupráci s kolegami
z poľských pracovísk.

Odišla vzácna, múdra, pracovitá a statoč-
ná žena. Odišla žena, ktorá veľmi milovala
svoje deti, prírodné krásy a kultúrne dedič-
stvo svojej krajiny.

Česť jej pamiatke!

Vladimír Ira

ročný kolega a priateľ RNDr. Marian Juráni,
PhD. (27. 10. 1945 – 17. 4. 2010). Po ukončení
štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Brati-
slave v r. 1967 pôsobil na Katedre všeobecnej
zoológie a živočíšnej fyziológie Prírodovedec-
kej fakulty UK v Bratislave ako asistent. Od ro-
ku 1975 až do konca svojej aktívnej vedeckej
činnosti v r. 2007 pracoval v Ústave biochémie
a genetiky živočíchov SAV v Ivanke pri Dunaji.

V rokoch 1981 – 2001 viedol oddelenie po-
rovnávacej endokrinológie a bielkovinového
metabolizmu (neskôr oddelenie endokrinoló-
gie a etológie). Svojou aktivitou významne
prispel k smerovaniu výskumu v oblasti fyzio-

logických vied, endokrinológie a etológie na
našom pracovisku, k rozvoju kozmickej bioló-
gie, ako aj k výchove mladých vedeckých pra-
covníkov. Podieľal sa na výučbe interných aj
externých doktorandov, externe učil na Príro-
dovedeckej fakulte UK, dlhodobo bol členom
štátnicových komisií i komisie pre obhajoby
PhD. v odbore fyziológia živočíchov.

Odišiel invenčný a zručný vedecký pracov-
ník, priateľ so zmyslom pre humor i každú zá-
bavu, vášnivý chovateľ, na ktorého budeme
spomínať s láskou a úctou. 

Ľubor Košťál
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Stanovisko Snemu SAV 

k n á v r h u  z o n á c i e  T A N A P - u
V súvislosti s navrhovanou zonáciou Tat-
ranského národného parku (TANAP) zaují-
ma Snem SAV ako najvyšší samosprávny
orgán Slovenskej akadémie vied nasledujú-
ce stanovisko:
1. Príroda TANAP-u patrí k tomu najcen-
nejšiemu, čo na území Slovenska máme.
2. V zmysle zákona o ochrane prírody
a krajiny je ochrana prírody na území TA-
NAP-u nadradená nad ostatné aktivity
a funkcie, ktoré sa môžu vykonávať len
v súlade s ňou.
3. Ľahko zraniteľná tatranská príroda sa ne-
dá účinne chrániť bez zohľadnenia vedec-
kých poznatkov, či dokonca v rozpore s nimi.

S t a n o v i s k o Slovenského výboru programu UNESCO Človek a biosféra

Ministerstvo životného prostredia predlo-
žilo návrh nariadenia vlády, ktorým sa
ustanovia zóny Tatranského národného
parku. Podľa ochranárov by schválenie ná-
vrhu znamenalo stratu viac ako 8 800 hek-
tárov prírodných rezervácií. Slovenský ná-
rodný výbor programu UNESCO Človek
a biosféra vypracoval k tomuto návrhu via-
cero pripomienok a odporúčaní. Zo stano-
viska výboru k návrhu MŽP SR prinášame
záverečné odporúčania.

———

Zámer zónovania, ktorý vypracovalo
Ministerstvo životného prostredia SR v po-
dobe, ako bol zverejnený, nezodpovedá
dikcii zákona o ochrane prírody a krajiny,
pretože vytvára zákonom zatiaľ nedefino-
vanú podzónu Cr pre cestovný ruch, čím sa

4. Vyššie uvedenú skutočnosť si uvedomili
naši zákonodarcovia už pri vzniku TANA-
P-u, keď rozhodli, že hlavné slovo pri určo-
vaní režimu ochrany prírody v našom naj-
staršom národnom parku bude mať Porad-
ný zbor TANAP-u, ktorý tvorili vedci – špič-
koví odborníci na jednotlivé zložky tatran-
skej prírody.
5. Návrh zonácie TANAP-u a proces jeho
prípravy v gescii Ministerstva životného
prostredia SR (MŽP SR) vyššie uvedené
skutočnosti nerešpektuje. Upozorňuje na
to vo svojom vyjadrení adresovanom mi-
nistrovi životného prostredia aj Botanický
ústav SAV, ktorý navrhovanú podobu jad-

rovej (A) zóny národného parku označil za
odborne neobhájiteľnú (príloha).
6. Snem SAV sa stotožňuje s výzvou Bota-
nického ústavu SAV, aby vláda Slovenskej
republiky návrh zonácie TANAP-u predlo-
žený MŽP SR neschválila a navrhuje nový
návrh zonácie vypracovať predovšetkým
na základe vedeckých podkladov a diskusií
s vedeckými inštitúciami a odborníkmi.

V Bratislave 21. apríla 2010 (v predvečer
Dňa Zeme)

Ing. Karol Iždinský, CSc. | predseda Snemu
SAV

vytvára precedens pre možnosť udeľovania
ďalších výnimiek zo zákona o ochrane prí-
rody a krajiny. Ešte závažnejšou skutočnos-
ťou odporujúcou zákonu o ochrane prírody
a krajiny je navrhnutá D zóna, ktorej cie-
ľom podľa Zámeru je zachovanie charakte-
ristického vzhľadu krajiny. Tento prístup je
v rozpore nielen so zákonom o ochrane prí-
rody a krajiny (§ 30 zákona), ale aj s odbor-
nou a vedeckou filozofiou národného par-
ku a princípmi krajinno-ekologického dife-
rencovaného využívania potenciálu krajiny
národného parku v priestore a čase. 

Slovenský výbor programu UNESCO
Človek a biosféra sa opiera o vedecky pod-
ložený názor, že krajinu národného parku
je potrebné chápať systémovo, nepripustiť
fragmentáciu európsky a národne výz-
namných biotopov a ochudobnenie biodi-
verzity. Pre opodstatnené požiadavky zim-
ného športu a celoročného cestovného ru-
chu, ale aj pre kúpeľno-rehabilitačné
a zdravotné funkcie je účelné vyčleniť oso-
bitné ekologicko-funkčné priestory. Úze-
mia mesta Vysoké Tatry a osád Štrbské Ple-
so a Podbanské majú vyslovene obytnú
a servisnú funkciu. Nemajú povahu prírod-
ných hodnôt, ktorá má byť kritériom na vy-
medzovanie zón ochrany prírody. Preto nie
je možné v národnom parku vyčleniť zónu
D ako zastavané územie. Usporiadanie ľud-
ských aktivít v zastavanom území v priesto-
re a čase má byť doménou územného plá-
novania obcí a územného plánu mesta Vy-
soké Tatry. 

Zastávame názor, že v prírodnom pros-
tredí Tatranského národného parku je naj-
vyšší čas jasne, jednoznačne a systémovo
definovať priority národného parku. Uka-
zuje sa, že nie je účelné zotrvávať na súčas-
ných hraniciach TANAP-u. Zotrvávanie na
doterajších hraniciach národného parku

a neakceptovanie uskutočnených ireverzi-
bilných zmien v krajinnej štruktúre národ-
ného parku, ktoré sú výsledkom nedosta-
točnej diferencovanej ochrany prírodného
dedičstva na úkor rozvoja infraštruktúry
športu a cestovného ruchu, by mohlo viesť
k ďalšiemu hromadeniu konfliktov medzi
udržateľnou ochranou jedinečných prírod-
ných hodnôt národného parku a požiadav-
kami na rozvoj infraštruktúry športu a ces-
tovného ruchu. Zmenu hraníc národného
parku si vyžaduje aj rozvoj kvalitného udr-
žateľného životného prostredia obyvateľov
mesta Vysoké Tatry od Podbanského po
Tatranskú Kotlinu. 

Slovenský výbor programu UNESCO
Človek a biosféra zastáva názor, že územie
Tatranského národného parku s jasne vy-
medzenými bezkolíznymi hranicami a od-
stupňovanými zónami ochrany prírody
podľa povahy prírodných hodnôt mimo za-
stavaných častí mesta Vysoké Tatry je pot-
rebné vyhlásiť zákonom Národnej rady SR
a nie nižšími právnymi predpismi. Len tak
sa podarí zachrániť a pre budúcnosť zacho-
vať najvzácnejší a najhodnotnejší národný
park Slovenska. 

Slovenský výbor programu UNESCO
Človek a biosféra ponúka Ministerstvu ži-
votného prostredia SR a vláde SR svoje ve-
decké a odborné kapacity v úprimnej snahe
pomôcť pri záchrane najvzácnejšieho prí-
rodného dedičstva nášho národa, ktoré je
skoncentrované v krajinnom priestore Vý-
chodných a Západných Tatier. 

Pod stanoviskom je podpísaný Ing. Jú-
lius Oszlányi, CSc., predseda Slovenského
národného výboru pre program UNESCO
Človek a biosféra.

Ilustračné foto: Pavol Mikulášek
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Predsedníctvo SAV

prerokovalo:

list generálneho riaditeľa sekcie riade-
nia ESF MPSVaR SR vo veci vypracova-
nia a predloženia projektového zámeru
v rámci opatrenia 4.1. Hlavný koordiná-
tor projektu OP Zamestnanosť a sociál-
na inklúzia je prof. PharmDr. Daniela
Ježová, DrSc.,
informáciu o výsledku návštev vykona-
ných v organizáciách I. oddelenia vied
SAV a v organizáciách III. oddelenia
vied,
návrh „Memorandum of Understanding
– Partnership in Biomedical and Health
Sciences“ medzi SAV a National Institu-
tes of Health (NIH),
informáciu z hodnotenia vedeckých or-
ganizácií I. a II. oddelenia vied SAV,
návrh na úpravu zasadacej miestnosti
Predsedníctva SAV;

odsúhlasilo:

návrhy kandidátov zo SAV na členov
Akreditačnej komisie – poradného orgá-
nu vlády SR;

schválilo:

návrh organizačného zabezpečenia náv-
števy prezidenta SR v SAV,
Výročnú správu o činnosti SAV za rok
2009 s pripomienkami,
návrh záverečného účtu SAV za rok
2009 s pripomienkami,
štatút Kontrolnej rady areálu SAV na
Patrónke s pripomienkami,
zriaďovacie listiny Ústavu zoológie SAV
a Parazitologického ústavu SAV,
Dodatok č. 1 Organizačného poriadku
Úradu SAV,
rozpis finančných príspevkov na projek-
ty VEGA v roku 2010,
2. výzvu na podávanie výskumných pro-
jektov bilaterálnej vedeckej spolupráce
SAV – NSC (Taiwan) na roky 2011 –
2013,
atestačné komisie pre vedeckých za-
mestnancov Ústavu experimentálnej
onkológie SAV, Parazitologického ústa-
vu SAV, Geologického ústavu SAV a do-
plnenie atestačnej komisie pre vedec-

kých zamestnancov Ústavu svetovej lite-
ratúry SAV,
zmenu predsedu výberovej komisie na
obsadenie funkcie riaditeľa Ústavu poli-
tických vied SAV,
osnovu heslára a vydanie publikácie Kto
je kto v SAV,
prof. Ing. Štefana Lubyho, DrSc., ako re-
prezentanta SAV za člena Steering Com-
mittee ALLEA,
plán podujatí v Kongresovom centre
SAV Smolenice a v Kongresovom centre
Academia v Starej Lesnej v roku 2011;

udelilo:

Čestnú plaketu SAV Aurela Stodolu za zá-
sluhy v technických vedách
prof. Ing. arch. Matúšovi Dullovi,
DrSc.
Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologic-
kých vedách
doc. Ing. Oľge Križanovej, DrSc.
Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za
zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách
RNDr. Ivanovi Zahradníkovi, CSc.
Čestnú plaketu SAV Jána Jessenia za zá-
sluhy v lekárskych vedách
prof. Grantovi N. Pierceovi z Univerzi-
ty of Manitoba vo Winnipegu
MVDr. Jozefovi Burdovi, DrSc.
prof. MUDr. Karlovi Pacákovi, DrSc.

Ceny SAV za popularizáciu vedy:
a) za propagáciu významu vedy a pre-

sadzovanie jej rozvoja
prof. PhDr. Jánovi Doruľovi, DrSc.,
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
za celoživotné dielo v oblasti popula-
rizácie vedy, propagáciu miesta slo-
venského jazyka vo vzťahoch k iným
slovanským a neslovanským jazy-
kom;

b) za vedecko-popularizačnú a vzdelá-
vaciu činnosť
kolektívu Geografického ústavu
SAV pod vedením doc. RNDr. Jána
Laciku, CSc., autorský kolektív:
RNDr. Ján Hanušin, CSc., prof.
RNDr. Mikuláš Huba, CSc., doc.
RNDr. Vladimír Ira, CSc., Mgr. Da-
niel Michniak, PhD., Mgr. Ján No-
votný, PhD., Mgr. Róbert Pazúr,
RNDr. Peter Podolák, CSc., RNDr.
Ján Szöllös, CSc., Mgr. Pavel Šuška;

c) za vedecko-popularizačnú a vzdelá-
vaciu činnosť
doc. Ing. Miroslavovi Sanigovi, CSc.,
Ústav ekológie lesa SAV;

d) za vedecko-popularizačnú a vzdelá-
vaciu činnosť
Mgr. Márii Ferancovej (Čarnogur-
skej), CSc., Ústav orientalistiky SAV;

e) za systematickú prezentáciu a propa-
gáciu vedy a vedeckých výsledkov,
ktoré vznikli na pôde SAV, v televízii
TA3
Márii Abrahámovej, vedúcej publi-
cistiky TA 3;

vzalo na vedomie:

správu zo zahraničnej cesty J. Slezáka
zo zasadnutia Programového výboru
7. RP EK pre zdravie v Bruseli. Predme-
tom zasadnutia bolo prerokovanie vy-
hodnocovacieho procesu 4. výzvy a fi-
nalizácia 5. výzvy, ktorá bude oficiálne
publikovaná v júli 2010,
správu zo zahraničnej cesty Ľ. Falťana
zo 17. zasadnutia Scientific Advisory
Board European Social Survey, ktoré sa
konalo v Bruseli. Zasadnutie sa venova-
lo predovšetkým otázkam spojeným
s tvorbou dotazníka pre piate kolo vý-
skumu,
informáciu o účasti SAV na medzinárod-
ných výstavách CONECO/RACIOENER-
GIA 2010 a KAMENÁR. Na výstave KA-
MENÁR získal Ústav geotechniky SAV
ocenenie Najlepší exponát výstavy –
Špeciálna cena za ekologický prínos –
Efektívne železo, redukujúce baktérie
v úprave surovín.

J. Pastorek informoval o rokovaní zá-
stupcov univerzít SR so zástupcami SAV
31. 3. 2010 v KC SAV v Smoleniciach, na
ktorom prijali spoločné komuniké. Komu-
niké bolo uverejnené na web stránke SAV
a postúpené tlačovým agentúram. Na roko-
vaní sa dohodli na spoločnom postupe pri
zabezpečovaní optimálneho modelu finan-
covania a organizovania vedy a výskumu.
V tejto súvislosti sa vytvorí spoločná pra-
covná komisia zložená z troch zástupcov
vysokých škôl a troch zástupcov SAV –
D. Ježová, V. Rosová, F. Gömöry.

Mária Rybecká
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4. Riaditeľka Kabinetu divadla a filmu SAV Dagmar
Podmaková (vľavo) predstavuje prezidentovi knižnú
produkciu pracoviska.
5. V novom laboratóriu na prípravu a tvarovanie nanoš-
truktúr – krátky výklad jeho funkcie a významu podáva
Ivo Vávra z Elektrotechnického ústavu SAV.
6. Pred bustou zakladateľa Virologického ústavu SAV,
akademika Dionýza Blaškoviča.

P r e z i d e n t  n a  p ô d e  A k a d é m i e
(Areál SAV na Patrónke, 27. apríla 2010)

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič sa stretol
s vedúcimi osobnosťami z pracovísk Slovenskej akadémie vied
a navštívil  aj niektoré ústavy. Fotoreportáž z návštevy pripravil Vladimíč Šmihula.

1. Kytica na privítanie v areáli SAV na bratislavskej Pat-
rónke.
2. Prezident sa prihovára k vedúcim osobnostiam SAV.
3. Na tému vyčerpávajúcej byrokracie pri čerpaní fon-
dov EÚ diskutuje riaditeľ Ústavu polymérov SAV Jozef
Rychlý.
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