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Na rozhodnutie vlády SR presunúť z Operačného programu Výskum a vývoj skoro 120 mil. 
eur a z Operačného programu Vzdelávanie ďalších skoro 60 mil. eur na výstavbu diaľnic re-
agovali predstavitelia slovenskej vedy a vzdelávania petičnou akciou pod názvom Zachráň-
me slovenskú vedu. Predstavili ju na tlačovej konferencii v Bratislave 4. februára za mimo-
riadneho záujmu slovenských médií. Foto: Vladimír Šmihula

V historickej budove Slovenskej národnej rady v Bratislave 24. januára t. r. prezident Slo-
venskej republiky Ivan Gašparovič odovzdal vymenovacie dekréty 111 novým vysoko-
školským profesorom, medzi nimi aj viacerým pracovníkom Slovenskej akadémie vied. 
Na snímke vymenovací dekrét z rúk prezidenta preberá prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc., 
z Geografického ústavu SAV. Foto: Marián Garaj, KP SR

V Aule SAV na bratislavskej Patrónke sa 9. februára t.r. uskutočnil pre vedúcich pracovní-
kov a členov Snemu SAV seminár o transformácii Akadémie vied ČR, o ktorej na pozvanie 
Predsedníctva SAV prednášal bývalý člen Predsedníctva Akademickej rady AV ČR RN-
Dr. Jiří Rákosník, CSc. (na fotografii druhý zľava). Účastníkom seminára priblížil dôvody, 
proces aj dôsledky transformácie organizácií AV ČR na verejnoprávne výskumné inštitúcie 
(VVI). Tento proces v AV ČR prebehol už v rokoch 2004 až 2007. Seminár moderoval pred-
seda SAV prof. Jaromír Pastorek. Foto: Vladimír Šmihula.
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PREDSEDA SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK NA KONKRÉTNEJ MAPKE SLOVENSKA UKAZUJE NO-
VINÁROM NA TLAČOVEJ KONFERENCII MOŽNOSTI VYUŽITIA EUROFONDOV NA ROZVOJ VEDY 
A VZDELÁVANIA. Foto: Vladimír Šmihula

Z a c h r á ň m e 
s l o v e n s k ú 
v e d u
V čase, keď vláda uvažuje o oživení bu-
dovania vedomostnej spoločnosti, hro-
zí, že financovanie vedy na roky 2011 – 
2015 bude radikálne krátené až o 30 % 
v prospech budovania diaľnic.

Zámer presunúť väčšiu časť financií z Ope-
račného programu Výskum a vývoj na vý-
stavbu diaľnic je v ostrom rozpore s prok-
lamovaným cieľom vytvárania poznatkovej 
ekonomiky. Ohrozuje prežitie špičkovej slo-
venskej vedy a súčasne je v príkrom rozpore 
s nedávno prijatou stratégiou Európa 2020. 
Napriek všetkým administratívnym problé-
mom a nedostatkom je Operačný program 
Výskum a vývoj jediným ako-tak fungujú-
cim súťažným zdrojom financovania vedy 
na Slovensku. Kým ostatné oblasti sú popri 
štrukturálnych fondoch každoročne finan-
cované nepomerne štedrejšie aj z iných 
verejných zdrojov, rozvoj slovenskej vedy, 
výskumu a inovácií je od tohto zdroja prak-
ticky závislý. Zníženie prostriedkov v Ope-
račnom programe Výskum a vývoj bude 
mať veľmi negatívny vplyv na financovanie 
vedy až do roku 2020, keďže jednoznačne 
negatívne ovplyvní aj objem finančných 
prostriedkov pre vedu z budúcich štruktu-
rálnych fondov, ako aj kvalitu vysokoškol-
ského vzdelávania. Ako občania, ktorým 
nie je ľahostajná budúcnosť slovenskej spo-
ločnosti a ekonomiky, vyzývame verejných 
predstaviteľov na národnej a európskej 
úrovni, aby tejto hrozbe zabránili.

Bez nových poznatkov získaných z vý-
skumu a vývoja chýbajú základné impulzy 
k zvyšovaniu konkurencieschopnosti prie-
myslu. Investície do vedy sú teda základ-
ným predpokladom rozvoja vyspelej eko-
nomiky. Táto oblasť je na Slovensku dlho-
dobo finančne podvyživená. V tejto oblasti 
sa môžeme porovnávať len s krajinami ako 
Rumunsko a Bulharsko, pričom aj tieto nás 
podľa posledných oficiálnych štatistík pred-
behli a Slovensko je s hodnotou investícií 
do vedy na úrovni 0,48 % z HDP na úplnom 
chvoste Európskej únie.

Dominantným zdrojom životne dôleži-
tých investícií pre slovenskú vedu sú európ-
ske štrukturálne fondy. Štrukturálne fondy 
nie sú ideálnym typom financií pre vedu, 
ale iné významnejšie verejné zdroje na Slo-
vensku k dispozícii nie sú. Hoci je rozvoj 
dopravnej infraštruktúry potrebný, takéto 
hroziace nesystémové opatrenie ohrozuje 
ďalší rozvoj slovenskej vedy, ktorá dokázala 

doteraz, napriek neľahkým podmienkam, 
dosiahnuť mnoho výsledkov na špičkovej 
svetovej úrovni.

Investície do vedy z Operačného progra-
mu Výskum a vývoj mali umožniť výraz-
nejší vstup slovenských výskumných ko-
lektívov do kvalitných medzinárodných 
výskumných projektov a prístup k ďalším 
finančným zdrojom. Teraz zastaneme 
na polceste, a aj tie investície, ktoré doteraz 
z Operačného programu Výskum a vývoj 
prebehli, nenaplnia svoj potenciál a nebudú 
mať potrebný výsledný efekt.

Plánovaná realokácia z Operačného 
programu Výskum a vývoj na výstavbu 
diaľnic bude mať dlhodobý negatívny vplyv 
na vedu, výskum a inovácie na Slovensku. 
Onedlho sa bude rozhodovať o prerozde-
lení štrukturálnych fondov na roky 2014 
– 2020. Slovenská vláda bude môcť ťažko 
žiadať zvýšenie prostriedkov na vedu, vý-
skum a inovácie v rámci nového 7- ročného 
rozpočtu Európskej únie, ktorý bude platiť 
v rokoch 2014 – 2020, ak dnes pred Európ-
skou komisiou bude v prospech diaľnic ar-
gumentovať tým, že nedokáže využiť na ve-
du ani tie, ktoré sú jej pridelené. Hroziace 
nesystémové a nesprávne rozhodnutie 
tak môže obmedziť rozvoj slovenskej vedy 
na celé desaťročie.

Negatívne dopady sa premietnu aj 
do kvality vysokoškolského vzdelávania, 
pretože to je priamo previazané s vedou. 
Vyšle tiež negatívny signál voči mladým 
ľuďom, ktorí sa rozhodujú o svojej kariére. 
Keď vysoké školstvo a veda viditeľne nie 
sú finančnými prioritami, pre mladú gene-
ráciu je to jasný signál, že sa majú obzerať 
po možnostiach štúdia a práce v iných kra-
jinách.

Ako občania Slovenskej republiky, 
ktorým nie je ľahostajný dlhodobo udr-

žateľný rozvoj slovenskej spoločnosti 
a ekonomiky, prosperita a kvalita živo-
ta, vyzývame verejných predstaviteľov 
na národnej a európskej úrovni, aby za-
bránili chybnému rozhodnutiu, ktoré bu-
de mať ďalekosiahle a dlhotrvajúce ne-
gatívne následky pre ďalší rozvoj Sloven-
ska a ktorý je v príkrom rozpore s rozvo-
jovými celoeurópskymi prioritami defi-
novanými v stratégii Európa 2020.

Signatári petície Zachráňme 
slovenskú vedu

Jaromír Pastorek, SAV; Vladimír Bužek, 
SAV; Dagmar Podmaková, SAV; Karol 
Mičieta, UK Bratislava; Anton Čižmár, TU 
Košice; Rudolf Sivák, Ekonomická univer-
zita; Ladislav Mirossay, Univerzita P. J. Ša-
fárika; Stanislav Stankóci, VŠVU; Tatiana 
Čorejová, Žilinská univerzita; René Mat-
lovič, Prešovská univerzita; Ondrej Šulaj, 
VŠMU; Vladimír Báleš, STU Bratislava; 
Peter Turčáni, Slovenská lekárska komora; 
František Uherek, Medzinárodné laserové 
centrum; Martin Džbor, T-Systems; Peter 
Sinčák, TU Košice; Branislav Sitár, UK 
Bratislava; Pavel Traubner, FNsP Bratisla-
va; Viera Rosová, SAV; Eva Majková, SAV; 
Daniela Ježová, SAV; Juraj Lapin, SAV; 
Albert Breier, SAV; Ľubomír Falťan, SAV; 
Peter Samuely, SAV; Karol Iždinský, SAV; 
František Janíček, STU Bratislava; Róbert 
Redhammer, STU Bratislava; Jana Bur-
gerová, Prešovská univerzita; Stanislav 
Kmeť, TU Košice; Pavol Šajgalík, SAV; Ka-
rol Frölich, SAV; František Simančík, SAV; 
Juraj Kopáček, SAV; Iwar Klimeš, SAV; Ri-
chard Imrich, SAV; Anatolij Dvurečenskij, 

pokračovanie na tretej strane >
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Tlačová konferencia k petičnej akcii Zachráňme slovenskú vedu

P o d v y ž i v e n e j  v e d e  s a  b e r ú 
ď a l š i e  p r o s t r i e d k y

NA TLAČOVEJ KONFERENCII INFORMOVALI (ZĽAVA) 
PROF. VLADIMÍR BUŽEK, PROF. JAROMÍR PASTOREK, 
PROF. VLADIMÍR BÁLEŠ A PROF. KAROL MIČIETA.

Na tlačovej konferencii v Bratislave 4. feb-
ruára významné osobnosti slovenskej vedy 
predstavili petičnú akciu pod názvom Za-
chráňme slovenskú vedu ako reakciu na pre-
sun časti eurofondov na stavbu diaľnic. 
Ústrednou témou tlačovej konferencie bolo 
rozhodnutie vlády SR zo dňa 2. februára 
2011, v rámci ktorého vláda chce presunúť 
z Operačného programu Výskum a vývoj 
skoro 120 mil. eur a z Operačného progra-
mu Vzdelávanie ďalších skoro 60 mil. eur 
na výstavbu diaľnic.

Na tlačovej besede pred novinármi vy-
stúpili predseda SAV prof. Jaromír Pasto-
rek, nový rektor UK v Bratislave prof. Ka-
rol Mičieta, bývalý rektor STU v Bratislave 
a donedávna aj prezident Slovenskej rek-
torskej konferencie prof. Vladimír Báleš, 
predseda Učenej spoločnosti SAV prof. Vla-
dimír Bužek a ďalšie osobnosti z oblasti ve-
dy a vzdelávania.

Ako vo svojom vystúpení uviedol 
prof. Jaromír Pastorek, pod petíciu sa 
na úvod podpísalo 70 základných signa-
tárov – ide o významné osobnosti vedy 
a umenia z celého Slovenska. Cieľom petí-
cie je predovšetkým zvrátiť hrozbu presu-
nu finančných prostriedkov z Operačného 
programu Výskum a vývoj a Operačného 
programu Vzdelávanie na diaľnice, urých-
lene vyriešiť neúnosnú byrokratickú záťaž 
pre implementáciu, dokázať, že financova-
nie vedy prostredníctvom eurofondov má 
svoj význam a dlhodobú koncepciu sme-
rujúcu k vedecko-technologickým parkom 
a vedeckým mestám po vzore vyspelých štá-
tov Európy a upozorniť politikov, ako aj naj-

širšiu verejnosť, že slovenská veda produku-
je kvalitné výstupy a že tak výrazný zásah 
a krátenie financií ohrozí rozvoj samotnej 
spoločnosti.

Predseda SAV zdôraznil, že za 120 mil. 
eur, ktoré sa berú slovenskej vede – vychá-
dzajúc z medializovanej hodnoty nákladov 
na výstavbu 1 km diaľnic na Slovensku – sa 
postaví približne 7 – 8 km diaľnic, avšak 
pre vedu to znamená 30%-né krátenie pro-
striedkov na roky 2011 – 2015. Za 60 mil. 
eur, ktoré sa berú slovenským školám, sa 
postavia ďalšie 4 km diaľnic. Za 120 mil. 
eur v nadväznosti už na bežiace projekty 
z Operačného programu Výskum a vývoj 
mohli na Slovenskú vzniknúť prvé tri funkč-
né vedecko-technologické parky, ktoré by 
mohli pritiahnuť výskumné časti aj veľkých 
nadnárodných korporácií a vytvoriť možno 
až stovky nových pracovných miest. Pritom 
veda je na Slovensku dlhodobo finančne 
podvyživená. V tejto oblasti sa môžeme 
porovnávať len s krajinami ako Rumun-
sko a Bulharsko, pričom aj tieto nás podľa 
posledných oficiálnych štatistík predbehli 
a Slovensko je s hodnotou investícií do vedy 
na úrovni 0,48 % z HDP na úplnom chvoste 
Európskej únie spoločne s Cyprom a Litvou 
(tieto majú údaj na úrovni 0,46 % z HDP).

„Vzniká dojem, že slovenská veda nevie 
využiť eurofondy a preto je ich potrebné vy-
užiť na iné účely – napríklad diaľnice,“ po-
kračoval prof. Jaromír Pastorek. „Ale opak 
je pravdou – eurofondy sú pre slovenskú 
vedu životne dôležité. Ak nebude vyvrátený 
dojem, že slovenská veda nevie zmysluplne 
využiť eurofondy, v rámci nového 7-ročné-

ho rozpočtu Európskej únie na roky 2014 
– 2020 bude reálne hroziť, že sa nebude 
dať argumentačne podložiť opodstatnenosť 
existencie nového operačného programu 
zameraného na podporu infraštruktúry vý-
skumu a vývoj. Hodnota súčasného Operač-
ného programu Výskum a vývoj sa pohybuje 
na úrovni cca. 1,3 mld. eur. Hrozí, že reálne 
v horizonte rokov 2011 – 2020 tým pádom 
Slovenská veda príde nie o 120 mil. eur, ale 
o sumu 1,4 mld. eur. Táto suma určite ne-
bude v žiadnom prípade nahradená z iných 
verejných zdrojov. Pri súčasnej nízkej miere 
financovania vedy to bude predstavovať ten 
povestný posledný klinec do rakvy sloven-
skej vedy.“

Na záver svojho vystúpenia predseda 
SAV predstavil niektoré špičkové výsledky 
slovenských vedcov, ktoré si získali aj me-
dzinárodné uznanie. Napríklad slovenskí 
vedci dosahujú prelomové výsledky v oblas-
ti diagnostiky a liečby agresívnych nádorov 
– onkologické ochorenia. Pripomenul, že 
na Slovensku zatiaľ v oblasti detských de-
dičných ochorení diagnostikujú len zlomok 
toho, čo bežne diagnostikujú hoci v sused-
nej Českej republike – vďaka bežiacemu 
projektu financovanému práve z OP VaV sa 
plánuje rozšírenie tejto diagnostiky a tým 
pádom doslova zachráni kvalitu života 
stovkám detí. Ako ďalší príklad uviedol, že 
vďaka slovenskej vede v Žiari nad Hronom 
sa zvýši pridaná hodnota výroby hliníka 
a zvýši sa jeho cena po spracovaní podľa 
nových technologických procesov 70- až 
300-krát, čo následne bude znamenať exis-
tenciu nových pracovných miest s vyššou 
pridanou hodnotou. V celosvetovo známom 
výskumnom centre CERN sú slovenskí vedci 
ako z akademického, tak aj podnikateľské-
ho prostredia považovaní za kvalitatívnu 
špičku.

V podobnom duchu súčasnú situáciu 
charakterizovali aj ďalší zástupcovia vedy 
a vzdelávania, ktorí sa predstavili na tlačo-
vej konferencii.

Vladimír Šmihula | Foto autor
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Prezident vymenoval nových profesorov – šiestich  aj z radov pracovníkov SAV 

Z o d p o v e d n o s ť  z a  k v a l i t u 
v z d e l á v a n i a

ZA NOVOVYMENOVA-
NÝCH PROFESOROV SA 

POĎAKOVALA PROF. 
SILVIA PASTOREKOVÁ.

V historickej budove Slovenskej národnej 
rady v Bratislave 24. januára t. r. prezident 
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič odo-
vzdal 111 novým vysokoškolským profeso-
rom vymenovacie dekréty. Na slávnostnom 
akte bol prítomný minister školstva, vedy, 
výskumu a športu SR Eugen Jurzyca, mi-
nister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik, pred-
seda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, 
mládež a šport Dušan Čaplovič, prezident 
Slovenskej rektorskej konferencie prof. Li-
bor Vozár, predseda Rady vysokých škôl SR 
prof. Viktor Smieško a ďalší hostia. Sloven-
skú akadémiu vied zastupoval jej predseda 
prof. Jaromír Pastorek.

Prezident Ivan Gašparovič v slávnostnom 
príhovore zablahoželal držiteľom akademic-
kého titulu „profesor“ a zdôraznil ešte vyššiu 
mieru zodpovednosti za kvalitu nášho vyso-
koškolského vzdelávania. Podľa slov hlavy 
štátu budú novovymenovaní profesori zápa-
siť s požiadavkou na kvalitu vzdelávacieho 
procesu, ale aj s podmienkami na školách. 

Ivan Gašparovič sa v príhovore osobitne 
zameral na problematiku našej mladej ge-
nerácie. „V tejto súvislosti si neodpustím otáz-
ku, ako sa venuje náš vedecký výskum našim 
deťom, žiakom a študentom všetkých stupňov 
vzdelávania, resp. svetu našich mladých gene-
rácií, osobitne vysokoškolákom. Nepamätám 
sa, že by sa niektorá z vlád komplexne zaobe-
rala týmto problémom,“ povedal prezident 
a pokračoval úvahou nad znepokojivými 
skutočnosťami z prostredia, v ktorom žije 
mládež: „ Aby sme mali istotu, aké trendy pre-
vládajú v tomto jedinečnom svete, potrebova-
li by sme vedecké štúdie o živote našej mladej 
generácie. O tom, aké výsledky dosahujú vo 
vzdelávaní, čo robia vo svojom voľnom čase. Či 
okrem surfovania a chatovania na počítačoch, 
okrem pozerania televízie, vezmú do rúk aj 

knihu, do akej miery sú ochotní športom zvy-
šovať svoju fyzickú odolnosť,“ vyslovil vážne 
slová prezident SR. 

Medzi 111 novými profesormi sú viacerí, 
ktorí pracujú v Slovenskej akadémii vied. 
Vymenovacie dekréty si z rúk prezidenta 
Ivana Gašparoviča o. i. prevzali (už s nový-
mi titulmi):
prof. PaedDr. René Bílik, CSc., v odbore 
teória literatúry a dejiny konkrétnych ná-
rodných literatúr (Ústav slovenskej litera-
túry SAV),
prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc., v od-
bore prekladateľstvo a tlmočníctvo (Ústav 
svetovej literatúry SAV),
prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc., v odbo-
re systematická filozofia (Filozofický ústav 
SAV),
prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc., v odbore 
geografia (Geografický ústav SAV),
prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc., v odbo-
re slovenské dejiny (Historický ústav SAV),
prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., 

v odbore molekulárna biológia (Virologický 
ústav SAV).

Za novovymenovaných profesorov sa 
prihovorila prof. Silvia Pastoreková. Poďa-
kovala sa hlave štátu za odovzdanie dekré-
tu s novým akademickým titulom, ktorý je 
pre ich držiteľov stimulom do ďalšej práce; 
zhmotnením ich úsilia, uznaním podpory 
najbližších, priateľov, spolupracovníkov. 
Zároveň však dodala, že naša spoločnosť 
právom očakáva, že osobnosť s profesor-
ským titulom bude vynikajúcim pedagó-
gom a to vedomosťami i osobným životom. 
Takáto osobnosť by sa mala venovať výsku-
mu, ktorý štúdiom do hĺbky otvára nové 
súvislosti, ale profesor by mal byť aj popu-
larizátorom vedy a podnecovateľom túžby 
po vzdelaní. V závere príhovoru prof. Silvia 
Pastoreková vyjadrila presvedčenie, že všet-
ci novovymenovaní profesori si uvedomujú 
úlohu, ktorou je presvedčiť spoločnosť, že si 
titul profesor naozaj zaslúžia. 
M. Š., zdroj: KP SR | Foto: © Marián Garaj, KP SR

SAV; Ján Sedlák, SAV; Karol Flachbart, 
SAV; Anton Gaplovský, UK Bratislava; Jo-
zef Masarik, UK Bratislava; Peter Labaš, 
UK Bratislava; Ján Kyselovič, UK Bratisla-
va; Štefan Medvecký, Žilinská univerzita; 
Gabriel Juhás, STU Bratislava; Ján Šaj-
bidor, STU Bratislava; Oliver Moravčík, 
STU Bratislava; Svetlana Waradzinová, 
VŠMU; Ľubica Vítková, STU Bratislava; 
Marta Kollárová, UK Bratislava; Ľudovít 

Jelemenský, STU Bratislava; Jozef Sip-
ko, Prešovská univerzita; Ivan Ostrovský, 
UK Bratislava; Vasil Gluchman, Prešovská 
univerzita; Ján Murgaš, STU Bratislava; 
Zora Jaurová, EHMK, Košice 2013; Darina 
Malová, UK Bratislava; Ján Sarnovský, TU 
Košice; Daniel Donoval, STU Bratislava; 
Ján Breza, Slovenská zdravotnícka univer-
zita; Dušan Kocur, TU Košice, Silvia Pas-
toreková, SAV; Ján Dusza, SAV; Daniel 

Z a c h r á ň m e  s l o v e n s k ú  v e d u
Fischer, VŠVU; Peter Stec, VŠVU; Milan 
Gregor, Žilinská univezita; Bruno Rudin-
ský, Vysoká škola sv. Alžbety; Dušan Ba-
koš, STU Bratislava; Branislav Sobota, TU 
Košice; Juraj Buzalka, Fakulta sociálnych 
a ekonomických vied.
Poznámka: Výzvu do uzávierky tohto čís-
la Správ SAV (16. 2. 2011) podporilo vyše 
8 000 ľudí zo Slovenska a 57 sympatizantov 
zo zahraničia. Pridajte sa aj vy!

pokračovanie z prvej strany >



2| 2011    s p r á v y s a v     zo života SAV

4

>

Stretnutie riešiteľov projektov so zástupcami ministerstva školstva

A k o  č e r p a ť  e u r o f o n d y

V Aule Slovenskej akadémie vied na brati-
slavskej Patrónke sa 18. januára t.r. stretli 
riešitelia projektov financovaných zo štruk-
turálnych fondov EÚ so zástupcami re-
zortného ministerstva a jeho agentúry pre 
štrukturálne fondy. Podpredsedníčka SAV 
Viera Rosová na úvod seminára privítala 
hostí z Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR – povereného generálneho riadi-
teľa Sekcie ekonomiky pre štrukturálne fon-
dy EÚ Roderika Klindu a riaditeľov jednotli-
vých odborov a finančných manažérov, ďalej 
zástupcov Agentúry Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR pre štrukturál-
ne fondy EÚ (ASFEU) na čele s riaditeľkou 
sekcie implementácie operačného programu 
Veda a výskum Katarínou Kellenbergerovou. 
Na rokovaní sa zúčastnili aj ekonomickí pra-
covníci Úradu SAV, ktorí sa zaoberajú otáz-
kami čerpania štrukturálnych fondov.

Ako pripomenula Viera Rosová, stretnu-
tie má priniesť odpovede na viaceré otázky, 
ktoré sprevádzajú čerpanie finančných pro-
striedkov v rámci prijatých projektov – ide 
o okruh problémov, s ktorými sa organizá-
cie SAV v praxi stretávajú.

Generálny riaditeľ sekcie na ministerstve 
školstva Roderik Klinda vo svojom vystúpe-
ní zdôraznil, že nové vedenie ministerstva 
sa začalo neodkladne zaoberať týmito prob-
lémami. „Problém čerpania štrukturálnych 
fondov je v súčasnosti jedným z najväč-
ších, nielen v rámci nášho ministerstva,“ 
konštatoval. „Už sme vykonali určité kroky 
k zlepšeniu situácie, samo ministerstvo vy-
konalo určité opatrenia. Ich výsledkom je 
vznik novej, či vlastne staronovej sekcie – 
sekcie štrukturálnych fondov, ktorá vznik-
la z dvoch existujúcich sekcií. Snahou bolo 
zachovať existujúce postupy a štruktúry, ale 
zefektívniť prácu.“

DISKUTUJE DUŠAN 
BEVILAQUA 

Z PROGNOSTICKÉHO 
ÚSTAVU SAV.

Od 1. januára t. r. na Ministerstve škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR pracuje 
teda sekcia štrukturálnych fondov EÚ, kto-
rá zahŕňa odbor riadenia programov a od-
bor pre operačný program Výskum a vývoj. 
Za metodiku a systém zodpovedá odbor 
metodiky a technickej pomoci, národnými 
projektmi sa zaoberajú odbor implementá-
cie národných projektov a odbor kontroly 
projektov. Finančnú stránku má na starosti 
odbor financovania projektov. 

Roderik Klinda pripomenul, že snahou 
ministerstva je dosiahnuť aj zmenu atmo-
sféry pri implementácii projektov, hľadať 
spoločné riešenia a čo najviac vychádzať 
v ústrety riešiteľom. Takéto stretnutia sa 
uskutočnia aj v budúcnosti. Od riešiteľov 
prichádza množstvo podnetov, dobré myš-
lienky na zlepšenie a zjednodušenie celého 
procesu sú vítané. „Ministerstvo je prístup-
né diskusii a vyvinie maximálnu snahu, aby 
sme eurofondy čo najlepšie zimplemento-

vali,“ zdôraznil generálny riaditeľ sekcie. 
Pravda, niektoré podnety nie je jednoduché 
riešiť, vyžadujú si širšie rokovania s ďalšími 
inštitúciami. Dodal však, že toto stretnutie 
chcú využiť aj na informovanie o niekto-
rých problémoch či chybách, sprevádzajú-
cich čerpanie eurofondov, ktoré sa vyskytu-
jú v rámci viacerých projektov a nemali by 
sa opakovať.

Katarína Kellenbergerová konštatovala, 
že agentúra zatiaľ nevykonala organizačné 
zmeny, konštatovala, že dlhší čas na refun-
dáciu finančných prostriedkov – na čo si 
riešitelia najviac ťažkajú – často spôsobujú 
chyby pri ich zúčtovávaní; skrátenie termí-
nu 100 dní je zložitým problémom, počas 
nich prebieha množstvo úkonov. „V súčas-
nosti nevidím veľký priestor na to, aby sa 
termín spomínaných sto dní, ktorý je sta-
novený systémom riadenia, nejakým spô-
sobom skrátil,“ zdôraznila riaditeľka. „Bolo 
by to len na úkor žiadateľov o platby, ktorí 
by nemali možnosť doplniť chýbajúcu do-
kumentáciu.“

V ďalšej časti rokovania vystúpili jednot-
liví zástupcovia ministerstva aj jeho agentú-
ry, ktorí pripomenuli najčastejšie konkrétne 
problémy, reagovali na doteraz zozbierané 
podnety a napokon aj odpovedali na otázky 
z pléna.

Vari najzásadnejšie otázky, ktoré bezpo-
chyby rezonujú medzi značnou časťou rieši-
teľov projektov, položil riaditeľ Ústavu ma-
teriálov a mechaniky strojov SAV František 
Simančík, hoci – pravdepodobne – nečakal 
okamžitú odpoveď: ide o projekty realizo-
vané v schéme štátnej pomoci a v systéme 
refundácií. Tieto projekty si vyžadujú také 
objemy finančných prostriedkov, aké orga-
nizácie SAV nemajú k dispozícii. Žiaľ, rieše-
nie týchto problémov je zrejme nad sily zú-
častnených. Predsedníctvo SAV hľadá rieše-
nia rokovaním s príslušnými inštitúciami.

Vladimír Šmihula | Foto: autor

POHĽAD DO SÁLY POČAS ROKOVANIA.
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Laboratórium XPS spektrometrie skutočnosťou 

N a  p o d p o r u  i n f r a š t r u k t ú r y  v e d y

Ako sme už informovali, 20. januára t.r. 
v priestoroch Ústavu polymérov SAV v Bra-
tislave slávnostne uviedli do prevádzky 
röntgenový fotoelektrónový spektrometer 
v rámci Centra excelentnosti MACHINA. 
Organizátori na slávnostnom otvorení labo-
ratória privítali aj predsedu SAV prof. Jaro-
míra Pastoreka, zástupkyňu Agentúry pre 
štrukturálne fondy Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR Katarínu Kellen-
bergerovú, zástupcu dodávateľskej britskej 
firmy Thermo Fischer Scientific Michaela 
Mannsbergera, riaditeľov aj vedeckých pra-
covníkov zúčastnených ústavov SAV, ako aj 
ďalších významných hostí. Centrum exce-
lentnosti MACHINA na slávnosti zastupoval 
jeho hlavný predstaviteľ prof. Pavol Šajga-
lík z Ústavu anorganickej chémie SAV, prí-
tomní boli aj ďalší zástupcovia centra.

Prof. Pavol Šajgalík vo svojom vystúpení 
na úvod zdôraznil, že štrukturálne fondy EÚ 
sú na Slovensku mimoriadnou príležitosťou 
na podporu infraštruktúry vedy, aká nemá 
v minulosti obdobu. Pripomenul, že skutoč-
nú vedu nemožno dnes robiť bez kvalitného 
prístrojového vybavenia, dnes ide o náročné, 

drahé zariadenia. „Preto si nesmierne váži-
me túto príležitosť,“ podčiarkol prof. Šajga-
lík. „Centrum MACHINA vzniklo na pôde 
viacerých inštitúcií, čo je ďalší pozitívny pr-
vok pod vplyvom štrukturálnych fondov – in-
štitúcie sa združujú a hľadajú spoločné témy, 
čo v takej malej krajine, ako je Slovensko, je 
veľmi podstatné. V tomto prípade sa združi-
li tri ústavy Akadémie (Ústav anorganickej 
chémie, Ústav polymérov a Chemický ústav 
SAV) a Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie STU nad spoločnou témou.“ 
Projekt má kumulovať vedecké aj prístrojové 
kapacity týchto inštitúcií do jedného centra, 

preto vznikla jeho vedecká rada, v ktorej sú 
zastúpené významné vedecké osobnosti, 
aj jeho osobitná priemyselná rada, ktorá by 
mala stimulovať aplikácie výsledkov.

Ako v ďalšej časti uviedol doc. Miroslav 
Boča z Ústavu anorganickej chémie SAV, 
centrum MACHINA (Centrum pre materiá-
ly, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemic-
ké prostriedky v extrémnych podmienkach) 
sa skladá z dvoch častí a jeho súčasťou je aj 
vybudovanie prístrojovej základne na jeho 
činnosť. Cieľom realizácie projektu je vý-
razné posilnenie konkurencieschopnosti 
materiálového výskumu na Slovensku s ex-
celentnými pracoviskami podobného zame-
rania v zahraničí. Vytvorené centrum, bude 
vybavené špičkovými vedeckými prístrojmi, 
ako aj modernými informačnými a komuni-
kačnými technológiami, čo umožní zvýšiť 
úroveň výskumu v chémii materiálov v Bra-
tislavskom kraji a na Slovensku.

Riaditeľ Ústavu polymérov SAV Igor La-
cík v stručnosti prítomným predstavil histó-
riu aj súčasné výsledky práce hostiteľského 
ústavu a napokon Mária Omastová z toho 
istého pracoviska priblížila nové laborató-
rium. 

Röntgenová fotoelektrónová spektro-
skopia (XPS) je jednou z najkomplexnejších 
techník na charakterizáciu chemického zlo-
ženia povrchov materiálov. Pri XPS metóde 
je vzorka vo forme prášku alebo filmu pri 
ultravysokom vákuu v analyzačnej komo-
re bombardovaná röntgenovým lúčom fo-
tónov a následne sú detegované rýchlosti 
vyrazených elektrónov z vrchných vrstiev 
materiálu. Prvý komerčný prístroj tohto ty-
pu vznikol v roku 1970, zariadenie K-Alpha 
konštrukčne vzniklo v roku 2005 ako dote-
raz najmodernejšie svojho druhu.

Analýza tenkých vrstiev a viacvrstvo-
vých štruktúr je kľúčová pri vývoji nových 
súčiastok a polovodičov v mikroelektroni-
ke. Informácia o presnom zložení povrchov 
je užitočná pri skúmaní korózie kovov aj 
v ďalších technologických oblastiach, ako je 
katalýza a metalurgia. Využíva sa pri vývo-
ji nových materiálov pre letecký či jadrový 
priemysel, ale aj pri skúmaní únavy mate-
riálov. Aj pri vývoji nových kompozitných 
materiálov, v nanotechnológiách pri modi-
fikácii nanočastíc, v textilnom priemysle, 
pri výrobe skla a keramiky, lepení a iných 
činnostiach je informácia o chemickom zlo-
žení povrchov veľmi dôležitá. 

Prof. Jaromír Pastorek vo svojom vystú-
pení vyjadril svoje potešenie nad novým la-
boratóriom vybudovaným zo štrukturálnych 
fondov EÚ a ocenil jeho prínos pre rozvoj 
a spájanie vedeckého výskumu na Sloven-
sku. Poďakoval sa organizátorom centra 
a zaželal im do budúcej práce veľa úspechov.

Vladimír Šmihula | Foto autor

SYMBOLICKÚ PÁSKU 
NA NOVOM LABORA-
TÓRIU SLÁVNOSTNE 
SPOLOČNE PRESTRIHLI 
(ZĽAVA) MICHAEL 
MANNSBERGER, KATARÍ-
NA KELLENBERGEROVÁ 
A PROF. JAROMÍR PAS-
TOREK, ZA ASISTENCIE 
HOSTITEĽA –IGORA LACÍ-
KA. V POZADÍ PROF. PA-
VOL ŠAJGALÍK A MÁRIA 
OMASTOVÁ.

Z DEMONŠTRÁCIE 
PRÁCE NOVÉHO 
ZARIADENIA. V POPREDÍ 
MATEJ MIČUŠÍK, KTORÝ 
ZARIADENIE RIADI.

SRDCE PRÍSTROJA – 
KAZETA NA VKLADANIE 
SKÚMANÝCH VZORIEK.
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V Paríži slávnostne otvorili Medzinárodný rok chémie 

A b y  b o l a  c h é m i a  z d r o j o m 
k v a l i t y  ž i v o t a
Rok 2011 bol na základe návrhu Etiópie 
za podpory Medzinárodnej únie pre čistú 
a aplikovanú chémiu – IUPAC ustanovený 
rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 
za Medzinárodný rok chémie (Internatio-
nal Year of Chemistry – IYC 2011). Sláv-
nostne bol otvorený 27. januára t. r. v sídle 
UNESCO v Paríži.

S aktivitami k Medzinárodnému roku 
chémie sa pridala aj Európska chemická 
organizácia EuCheMS a následne aj naša 
Slovenská chemická spoločnosť (SCHS) pri 
SAV. Je ťažké porovnávať možnosti a zdro-
je našej chemickej spoločnosti a veľkých 
svetových spoločností, ale veríme, že aj 
po skončení roku 2011 budeme môcť kon-
štatovať, že naša spoločnosť pripravila dôs-
tojné oslavy tejto jedinečnej oslavy chémie 
aj v slovenských podmienkach. Našťastie 
chemici na Slovensku postupujú v tejto 
oslave v duchu Svätopluka a spojili svoje 
sily a pripravujú viaceré aktivity zamerané 
na popularizáciu chémie ako materiálovej 
vedy.

Aktivizácia slovenskej chemickej 
obce

V posledných rokoch prešla SCHS výraz-
ným omladením, a tým aj pomerne ráznymi 
zmenami. Naše spoločné zjazdy s Českou 
chemickou spoločnosťou sme presunuli 
z internátov do prostredia hotela v lone 
našich prekrásnych veľhôr, časopis ChemZi 
sa začal vydávať na kvalitnom papieri s fa-
rebnou tlačou a spektrom informácií pre 

adresáta od stredných škôl až po Európsku 
chemickú spoločnosť. Následne sa rozbehol 
cyklus medziodborových a cielene nadča-
sových prednášok Chemické horizonty. 
V ďalšej fáze sme sa sústredili na pozíciu na-
šej spoločnosti v stredoeurópskom až sve-
tovom regióne: nadviazali a obnovili sme 
kontakty so susednými chemickými spoloč-
nosťami (rakúskou, maďarskou, poľskou), 
ako aj s významnými európskymi chemic-
kými spoločnosťami (nemecká, francúzska, 
španielska). Zaktivizovala sa činnosť členov 
pracovných skupín v IUPAC-u a EuCheMS-
-e, čo sa zakrátko odrazilo v nomináciách 
našich členov do vyšších stupňov týchto 
organizácií (napr. v IUPAC-u prof. Labuda, 
doc. Berek a doc. Drábik a v EuCheMS-
-e bol za člena výkonného výboru zvolený 
prof. Milata). Aktivita, povedomie, posta-
venie, ale aj uznanie našej spoločnosti sa 
odrazilo aj v roku 80. výročia vzniku Slo-
venskej chemickej spoločnosti, keď sme boli 
poctení možnosťou usporiadať zasadnutie 
byra IUPAC-u, teda najvyššej chemickej au-
tority vo svetovom meradle. Pozornosť to-
muto zasadnutiu bola venovaná aj na úrov-
ni podpredsedu vlády SR a predsedníctva 
Slovenskej akadémie vied.

Naši predchodcovia trochu váhali, keď 
išlo o možnosť vstupu do konzorcia Chem-
PubSoc Europe, ktoré založili európske che-
mické spoločnosti. Vkladom boli národné 
chemické časopisy alebo finančný vklad, 
na základe čoho vzniklo úspešné konzor-
cium špecializovaných európskych časo-
pisov, expandujúce aj do Ázie. Slovenská 

chemická spoločnosť sa teraz veľmi ťažko 
snaží do konzorcia dostať, ale prvé úspechy 
sa už dostavili: v časopise CHEMCATCHEM 
môžete nájsť logo našej spoločnosti. Radi by 
sme videli naše logo aj v ostatných časopi-
soch konzorcia, čo nie je také jednoduché, 
ale prináša to tantiémy... Zatiaľ môžeme 
aspoň aktívnejšie prispievať do týchto ča-
sopisov, aby si majitelia všimli, že sa stáva-
me povšimnutiahodnými partnermi, čo by 
nám uľahčilo prijatie do konzorcia dané-
ho časopisu. Čím viac článkov, tým viac sa 
zlepší naša situácia...

Zápas o dôveru verejnosti

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV 
veľmi skoro pochopila príležitosť, ktorá sa 
vyhlásením Medzinárodného roku chémie 
naskytla pre popularizáciu chémie v živote 
spoločnosti. Treba si uvedomiť, že obraz 
chémie je v súčasnosti dosť deformova-
ný, chémia je považovaná za nebezpečnú, 
ohrozujúcu naše prostredie, ba až životy. 
Tou sa však môže stať v rukách ľudí bez 
dostatočných vedomostí a skúseností: tak 
ako je štipka soli a lyžička cukru požehna-
ním pre pokrm, ale ich nadbytok škodlivý, 
tak je to aj s chémiou. Veď viete nájsť niečo 
hmotné v našom okolí, čo nie je výsledkom 
chemického procesu, teda procesu zániku 
a vzniku chemickej väzby? Asi ťažko. Aj 
v týchto dňoch zmieta novinársku obec afé-
ra s dioxínmi, ale je na vine chémia ? Isteže 
nie! Je na vine chémia, keď havaruje tanker 

PREZIDENTKA IUPAC-U PROF. NICOLE J. MOREAU S ČASŤOU DELEGÁCIE 
SLOVENSKÝCH CHEMIKOV – DOC. ĽUBOMÍROM FLOCHOM, ÚSPEŠNÝM SLO-
VENSKÝM RIEŠITEĽOM MEDZINÁRODNEJ CHEMICKEJ OLYMPIÁDY MAREKOM 
BUCHMANOM A DOC. MILANOM DRÁBIKOM POČAS SLÁVNOSTNÉHO OTVO-
RENIA MEDZINÁRODNÉHO ROKA CHÉMIE V PARÍŽI.

PROF. NICOLE J. MOREAU PREBERÁ KAZETU SLOVENSKEJ POŠTY SO ZNÁMKOU 
K MEDZINÁRODNÉMU ROKU CHÉMIE OD PROF. VIKTORA MILATU (DRUHÝ 
ZĽAVA), PRIZERAJÚ MÁRIA OMASTOVÁ (VĽAVO) Z ÚSTAVU POLYMÉROV SAV 
A PREDSEDA IZRAELSKEJ CHEMICKEJ SPOLOČNOSTI SPOLU S VEDECKÝM SEK-
RETÁROM EUCHEMS.
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s ropou, alebo to je chyba posádky, „ľudské-
ho faktora“? Len ľudská nedokonalosť vedie 
k nebezpečenstvu. Aj drogy sa dajú použiť 
v liečbe, ale pre masmédiá je „ťahákom“ 
predovšetkým ich zneužívanie. A potom sa 
čudujme, že na prednášku čerstvého nosi-
teľa Nobelovej ceny za chémiu v roku 2007 
prof. Gerharda Ertla v Bratislave neprišiel 
skoro žiaden predstaviteľ „siedmej veľmo-
ci“!

Vráťme sa však k roku chémie. Keďže 
sme zavčasu vedeli, že prípravu naň treba 
začať včas, oslovili sme predsedu Zväzu 
slovenských filatelistov, organického che-
mika doc. Ľubomíra Flocha – a pred pár 
dňami bola inaugurovaná slovenská poš-
tová známka venovaná Medzinárodnému 
roku chémie 2011. Koncom januára sme 
túto známku predstavili aj na otvorení Me-
dzinárodného roka chémie v budove UNE-
SCO v Paríži. Delegáciu SCHS deň predtým 
prijal veľvyslanec Stálej misie Slovenskej re-
publiky v UNESCO Igor Grexa. Neboli sme 
jediní, v podobnom čase vydali známku aj 
Belgičania. Ďalšou aktivitou k roku chémie, 
na príprave ktorej sa podieľame, je obnove-
nie tradície chemických veľtrhov v podobe 
veľtrhu Chemistry Slovakia 2011. Prvý no-
vý, resp. 38. obnovený ročník usporiada In-
cheba v podobe prehliadky slovenskej ché-
mie, ako znovuzaloženie tradície v tomto 
regióne.

Poznanie a zmapovanie histórie je tiež 
vážnou úlohou, ktorá leží na SCHS. Od-
borná skupina História chémie každoroč-
ne pred koncom roka usporadúva seminár 
pre jubilantov. Aj aktivita v podobe riešenia 
grantov VEGA a KEGA, zameraná na vy-
tvorenie knižnej série História chemického 
priemyslu, je zárukou archivácie dát o ob-
dobí od počiatkov chemickej výroby do roku 
1989. Riešitelia privítajú záujemcov o prácu 
na tomto diele. Onedlho uzrie svetlo sveta 
pilotný zväzok a prvý diel o vláknitých ma-
teriáloch.

Veľmi aktívne sme sa zapojili do popu-
larizácie chémie medzi mladými ľuďmi. 
Spoločnosť je predsa odborným garantom 
chemickej olympiády, ktorá má viacero 

kategórií, ale vo svojej najvyššej forme – 
Medzinárodnej chemickej olympiáde – je 
Slovensko mimoriadne úspešné a odnáša si 
takmer z každého ročníka všetky ocenenia. 
Mimoriadne aktívnym riaditeľom Sekreta-
riátu Medzinárodnej chemickej olympiády, 
ktorý sídli na Slovensku, je RNDr. Sirota.

Pre mladých chemikov bude určite za-
ujímavé, že tohto roku sa uskutoční v Bra-
tislave v dňoch 19. – 22. mája konferencia 
ECTNA. Pred dvoma rokmi sa rokovanie 
uskutočnilo vo francúzskom Marseille 
a prezentácia Bratislavy bola natoľko pre-
svedčivá, že sme zvíťazili v súťaži s dvoma 
ďalšími konkurentmi. Organizátori poduja-
tia pripravujú pre mladých chemikov a ich 
učiteľov pestrý a zaujímavý program.

Chémia populárne

Minulý rok vošla výrazne do povedomia 
verejnosti aktivita popularizujúca vedu pod 
názvom „Noc výskumníka“. Veríme, že aj 
v ďalšom jej ročníku 23. septembra 2011 
bude chémia predstavená verejnosti v tých 
najširších súvislostiach: jednoducho, zro-
zumiteľne a pútavo nielen pre mladú gene-
ráciu. Pokúsime sa o to aj takou modernou 
formou, ako je populárna sociálna sieť Fa-
cebook, kde vystupujeme pod menom Jozef 
Chemicky. Budeme tu avizovať aktuality, 
diskusné skupiny, zverejňovať fotografie 
z podujatí a pod. Časom sa ponúkaný obsah 
určite rozšíri. Za pomoci našich spolupra-
covníkov sme zabezpečili preklad výstavy 
„Milestones of Chemistry“, ktorý pripravili 
v spolupráci chemické spoločnosti z USA 
a Maďarska. Vývesky z nej už absolvovali 
prezentáciu v priestoroch Fakulty chemic-
kej a potravinárskej technológie, PríF UK, 
SAV, akademicko-univerzitných pracovísk 
v Košiciach, v Kultúrnom stredisku v No-
vých Zámkoch, v gymnáziách na Gerceno-
vej, Metodovej a Tomášikovej ulici v Brati-
slave, pričom výstava stále putuje. Vývesky 
sú pre školy, ktoré majú záujem, k dispozí-
cii. V súčasnosti začíname rokovať aj o jej 
umiestnení v Centre vedecko-technických 

informácií SR a v priestoroch Univerzitnej 
knižnice. Predpokladáme aj ich vydanie 
v elektronickej forme na CD alebo tlačenej 
podobe pre potreby žiakov, študentov, pe-
dagógov i širšej verejnosti.

Ako partneri Slovenskej chemickej spo-
ločnosti mimo už spomenutých organizácií 
vystupujú napr. Slovenská organizácia pre 
výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), 
Asociácia slovenských chemických a far-
maceutických spoločností (ASCHFS), Zväz 
chemického a farmaceutického priemyslu 
(ZCHFP), Zväz slovenských vedecko-tech-
nických spoločností (ZSVTS) a jeho súčasť 
Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie 
(SSPCH), Centrum vedecko-technických 
informácií (CVTI), kolektívni členovia (Sig-
ma-Aldrich, Merck, Zentiva), Novartis, Shi-
madzu, Slovnaft, chemicky zamerané ústa-
vy SAV, vysoké a stredné školy, samosprávne 
orgány a iné. Tieto partnerstvá sú nesmier-
ne užitočnými impulzmi a pomáhajú zvy-
šovať impakt našich aktivít. V spolupráci 
s CVTI bude tohto roku napríklad časť cyklu 
Chemických horizontov prístupná ešte širšej 
verejnosti vo forme „Vedeckej kaviarne CV-
TI“, alebo spoločne so SOVVA a CVTI bude 
počas Noci výskumníka vrcholiť celosvetový 
experiment IYC 2011 – „Water, a chemical 
solution“.

Tradične najdôležitejším podujatím slo-
venských, ale aj českých chemikov sú zjazdy, 
ktoré sa usporadúvajú striedavo v Čechách 
a na Slovensku. Sú vedecko-odbornou plat-
formou, ale nemenej dôležitý je aj ich spo-
ločenský rozmer. Tohtoročnou plenárnou 
prednášateľkou na tomto podujatí je prezi-
dentka IUPAC-u prof. Nicole Moreau. Možno 
si želať vyššiu poctu? Ale nerobíme to pre 
pocty, robíme to pre našich členov i nečle-
nov, robíme to pre chémiu. Aby bola chémia 
ponímaná ako materiálová veda, veda, ktorá 
dokáže pripraviť nové sofistikované mate-
riály oplývajúce zvláštnymi vlastnosťami, 
umožňujúcimi ich nové aplikácie.

Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc., predseda 
SCHS, Doc. RNDr. Milan Drábik, CSc., 
podpredseda SCHS

SADA POMÔCOK 
NA REALIZÁCIU ŽIAC-
KEHO A ŠTUDENTSKÉ-
HO CELOSVETOVÉHO 
EXPERIMENTU WATER, 

A CHEMICAL SOLU-

TION.

ILUSTRAČNÉ FOTO
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Hovoríme s Petrom Bielym, nositeľom Radu Ľudovíta Štúra II. triedy

K t o  s a  č a s t o  p ý t a ,  č a s t o  s a 
a j  d o z v i e . . .
K tým, ktorí pri príležitosti štátneho sviatku 
Dňa vzniku Slovenskej republiky prevzali 
3. januára t.r. z rúk Ivana Gašparoviča 
najvyššie štátne vyznamenania, patril aj 
vedecký pracovník Chemického ústavu SAV 
RNDr. Peter Biely, DrSc. Prezident Radom 
Ľudovíta Štúra II. triedy ocenil jeho mimo-
riadne zásluhy o rozvoj vedy a šírenie dob-
rého mena v zahraničí, osobitne v oblasti 
biotechnológií.

Čo rozhodovalo, že ste sa upísali chémii?
Bola to skôr zhoda okolností ako zámer. 
Po maturite na gymnáziu v Holíči v roku 
1958 som sa hlásil na Prírodovedeckú fa-
kultu UK na štúdium geológie. Geológie 
preto, lebo s touto profesiou ma zoznámil 
môj strýko Anton Biely, v tom čase nadše-
ný mladý geológ, neskôr jeden z hlavných 
autorov geologickej mapy Slovenska. Geo-
lógiu v roku 1958 však neotvárali a ponúkli 
mi možnosť nastúpiť na chémiu – fyziku. 
Prírodovedeckú fakultu som napokon ab-
solvoval diplomovkou z analytickej chémie 
u prof. Samuela Stankovianskeho, venova-
nou problémom fluórových exhalátov v hli-
níkárni v Žiari nad Hronom. Ako diplomant 
som bol v hlinikárni služobným autom do-
konca demonštrovať naše metódy stanove-
nia fluóru v rastlinách a v moči.

Ako ste sa dostali k biochémii a biotech-
nológii? Bolo to až v Chemickom ústave 
SAV?
Po promócii sme všetci nastupovali do za-
mestnania na umiestenky. Ja ako dobrý 
študent som mal pôvodne možnosť ostať 
na niekoľkých fakultách, ale rozhodol som 
sa nenastúpiť na miesto asistenta, pretože 
som chcel pokračovať vo výskume, kto-
rý nadväzoval na moju diplomovú prácu. 
Okrem toho som si pozíciu asistenta od-
skúšal už v piatom ročníku fakulty polovič-

ným úväzkom na Katedre chémie Lekárskej 
fakulty UK. Pri nástupe do zamestnania 
som s hrôzou zistil, že umiestenka, ktorá 
bola do Biologického ústavu SAV, nebola 
do Bratislavy na oddelenie Dr. M. Ružičku 
na Mlynských nivách, kde som bol v tom 
čase už varený-pečený, ale na detašované 
pracovisko ústavu v Bolerázi, z ktorého sa 
neskôr vyvinul Ústav molekulárnej biológie 
SAV. Krátko po nástupe ma povolali na po-
vinnú vojenskú prezenčnú službu. Mal som 
šťastie. Absolvoval som ju vo Vojenskom 
ústave hygieny, epidemiológie a mikrobio-
lógie v Prahe, kde som na oddelení viroló-
gie strávil nádherný rok svojho života a kde 
som sa vlastne začal zoznamovať s bioché-
miou, bunkami a chodiť na kurzy angličtiny.

Krátko po ukončení vojenskej služby som 
z rodinných dôvodov (ženil som sa so Zuz-
kou z Bratislavy) prestúpil do Chemického 
ústavu SAV, do skupiny vtedajšieho riadite-
ľa Dr. Štefana Bauera, ktorý sa v tom čase 
rozhodol biologizovať výskum sacharidov 
na pracovisku. Ja som patril medzi prvých, 
ktorí sa v tom novom vedeckom prúde ocit-
li. Nastúpil som rovno na internú ašpiran-
túru a ako tému som dostal štúdium meta-
bolizmu analógov glukózy a manózy, ktoré 
bunka nevie využiť ako zdroj energie. Bola 
to mimoriadne zaujímavá téma. Vyústila 
do série originálnych prác, ktoré po prvýkrát 
ukazovali metabolické transformácie 2-deo-
xy-D-glukózy a 2-deoxy-2-fluóro-D-glukózy 
a možnosti ich využitia na získavanie mutan-
tov rezistentných voči katabolickej represii. 
Zvýšená rýchlosť transportu a akumulácia 
fosforylovaných metabolitov fluóroglukózy 
v nádorových bunkách, spolu s geniálnym 
nápadom nukleárnych fyzikov značiť fluó-
roglukózu rádioizotopom fluóru 19F, ktorý 
má krátky polčas rozpadu, viedli neskôr 
k širokej aplikácii tohto cukorného analógu 
v diagnostike nádorov pozitrónovou emis-
nou tomografiou. Ale to sa stalo už mimo 
nás po zmene vedenia Chemického ústavu 
i vedeckej problematiky okolo jeho riaditeľa 

v sedemdesiatych rokoch. Ropná kríza v tom 
čase spolu s novými pomermi na pracovis-
ku nasmerovala celý Bauerov tím študovať 
problematiku mikrobiálnej degradácie rast-
linnej hmoty a možnosti jej využitia. A to 
už bola biochémia sacharidov, od ktorej bol 
iba krôčik k biotechnológii. Ja som si vlastne 
v tejto novej oblasti urobil svoj druhý veľký 
doktorát, obhájený v roku 1990, pretože 
prvý, z dobre citovaného výskumu metabo-
lizmu cukorných analógov, sa nedal vo vte-
dajšej politickej klíme predložiť.

Štúdium chémie na vysokej škole ste 
skončili na začiatku šesťdesiatych rokov, 
aké pokroky odvtedy urobila chémia?
Spomeniem iba to, že v čase môjho štúdia 
na prírodovedeckej fakulte sme o bioché-
mii takmer nechyrovali. Tá sa etablovala 
vďaka prof. L. Kováčovi v neskorších ro-
koch. Dnes patria biochémia a molekulárna 
biológia, ktorá modernú biochémiu spre-
vádza, medzi najpopulárnejšie disciplíny 
fakulty. Súčasný biochemický výskum sa 
opiera o sekvenovaný ľudský genóm a sek-
venované genómy veľkého počtu rastlín 
a mikroorganizmov, o celý rad moderných 
analytických metód, dokonca o laboratór-
nu robotiku, tak že dnešná biochémia sa 

RNDR. PETER BIELY, DRSC., PREBERÁ Z RÚK PRE-
ZIDENTA SR IVANA GAŠPAROVIČA RAD ĽUDOVÍ-
TA ŠTÚRA II. TRIEDY ZA MIMORIADNE ZÁSLUHY 
O ROZVOJ VEDY A ŠÍRENIE DOBRÉHO MENA V ZA-
HRANIČÍ, OSOBITNE V OBLASTI BIOTECHNOLÓGIÍ.

PETER BIELY SO SVOJIMI BLÍZKYMI SPOLUPRACOV-
NÍČKAMI MÁRIOU VRŠANSKOU A MÁRIOU CZISZÁ-
ROVOU.

VO VOĽNOM ČASE SA 
VENUJE NAJMÄ HRE 
NA KLAVÍR. SVOJ TA-
LENT UŽ NERAZ PRED-
VIEDOL NA SYMPÓZI-
ÁCH V KONGRESOVOM 
CENTRE SAV NA ZÁMKU 
V SMOLENICIACH.
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nachádza v iných sférach ako v čase mojich 
štúdií. Existuje však aj jav, ktorý nie je pre 
ďalší rozvoj chémie dobrý, a to je postupný 
úbytok syntetických organických chemikov. 
Predsa aj mnohé, počítačovými technikami 
dizajnované liečivá je potrebné napokon 
syntetizovať.

Prvý študijný pobyt v zahraničí – v USA 
– ste absolvovali v roku 1968, v čase 
pokusu o spoločenskú i hospodársku 
reformu v Československu. Ako si na to 
spomínate, čo vám tento pobyt dal?
Dr. Bauer sa držal pravidla, že každý, 
kto ukončí ašpirantúru, má ísť okamžite 
do sveta. Tak to bolo aj v mojom prípade. 
Mal som vlastne obrovské šťastie, že som 
mohol vycestovať, pretože bolo obdobie 
politického uvoľnenia. Dva týždne pred 
uplynutím troch rokov po nástupe na ašpi-
rantúru som prácu v Prahe obhájil a presne 
po troch rokoch, vo februári 1968, keď sa 
začínala „Pražská jar“, som letel na študijný 
pobyt na Harvard Medical School v Bosto-
ne, do skupiny prof. R. W. Jeanloza, v kto-
rej boli mladí i starší vedci z celého sveta. 
Tam som si osvojil viacero techník práce so 
sacharidmi, ktoré mi významne pomohli 
v mojej ďalšej profesionálnej kariére.

Vracali ste sa domov v dosť zložitej 
dobe...
Napriek tomu, že prof. Jeanloz mi predĺžil 
pobyt na ďalší rok, po roku v Bostone som 
sa vrátil tak, ako prikazovali interné pred-
pisy nášho pracoviska. Pobyt na Harvarde 
sa mi vydaril, takže som naivne veril, že 
mám cestu do zahraničia vždy otvorenú. 
Mýlil som sa, ďalší zahraničný pobyt som 
absolvoval v Kanade až v roku 1984, už ako 
43-ročný Visiting Research Officer. A ten 
bol už definitívne v oblasti výskumu mik-
robiálnej degradácie a využitia rastlinných 
hemicelulóz. Medzitým „odplávali“ po-
zvania do Berkeley, Baltimoru i Humboldt 
Stiftung. Všetko má však aj svoju pozitívnu 
stránku. V období normalizácie a po ňom 
som si vybudoval vlastnú výskumnú sku-
pinu, s manželkou sme postavili rodinný 
dom, robili muziku a pretekárske lyžovanie 
s deťmi, založil som si aj zbierku motýľov... 
„Sitzfleisch“ je niekedy veľmi osožný.

Stali ste sa osobnosťou v oblasti 
moderných biotechnológií, vaša 
vedecká tvorba zasiahla celosvetovo 
do ich rozvoja, najmä v oblasti procesov 
aplikácie mikrobiálnych enzýmov, 
s ktorou súvisí aj produkcia chemických 
palív na báze rastlinnej hmoty. 
Výsledky pracovného tímu, ktorý vediem, 
zarezonovali veľmi dobre hlavne v zahra-
ničí. A to napriek tomu, že sme naše vý-
skumné úsilie neorientovali priamo do apli-
kačnej oblasti. Aplikovaný výskum však 
potrebuje dobrú teoretickú bázu a aj jedno-
duchú a efektívnu metodickú základňu. Tú 
sa snažíme aj naďalej obohacovať. Záujem 
o naše výsledky štúdia mikrobiálnych enzý-
mov degradujúcich rastlinnú hemicelulózu 
kulminovali okamžite po tom, ako sa nie-
ktoré z týchto enzýmov ukázali užitočné pri 
bielení buničiny, v potravinárskom a krmo-

vinárskom priemysle. Na niektoré z týchto 
možností som upozornil vedeckú verejnosť 
v prehľadnom článku, publikovanom v ro-
ku 1985, ktorý je ešte aj po vyše štvrťstoro-
čí stále čítaný a citovaný. V deväťdesiatych 
rokoch záujem o našu prácu pravdepodob-
ne kulminoval, pretože iba v roku 1990 
som absolvoval 16 pozvaných prednášok 
na akademických a priemyselných inštitú-
ciách v Európe i v Amerike. Na práce z tejto 
oblasti výskumu mám doteraz okolo 4 000 
citácií. Z tohto výskumu vyplynuli konečne 
aj produkty, ktoré sa vyrábajú v realizač-
nom stredisku pracoviska a sú komerciona-
lizované cez firmu Sigma.

S akými nádejami môže ľudstvo spájať 
svoju budúcnosť s pokrokmi v tejto 
oblasti, čo mu môže priniesť?
Priznám sa, že k odpovediam na podobné 
otázky pristupujem s veľkou bázňou. Sna-
žíme sa robiť výskum na hranici súčasného 
poznania v danej oblasti, teda našou snahou 
je prinášať poznatky, ktoré sú nové z celosve-
tového hľadiska. Iba nové poznatky z kraji-
ny, ako je naša, sa nedajú prehliadnuť. Inak 
si vás nevšimnú. Takéto poznatky sa na prvý 
pohľad javia tak, že majú ďaleko od praktic-
kého využitia. Doterajšia skúsenosť nás však 
presvedčila, že aj výsledky takého bádania 
ukazujú cestu aplikovanému výskumu ako 
ďalej, a tak jednoznačne prispievajú k roz-
voju environmentálne prijateľných tech-
nológií využitia rastlinnej hmoty, k úspore 
energie a k produkcii zdraviu prospešných 
látok. Nepatrím medzi tých, ktorí vyhlasujú, 
že náš výskum vyrieši problémy narastajúcej 
ľudskej populácie na zemi. Je to ťažko vyhla-
sovať o biologickom druhu, ktorý si okrem 
iných neduhov likviduje svoje pľúca, svoju 
zeleň tempom, ktoré je odstrašujúce, ktorý 
doslova drancuje prírodu. Ľuďom je potreb-
né zdôrazňovať, že zeleň, rastliny, to je naša 
záchrana, to je zázrak prírody, ktorý premie-
ňa oxid uhličitý na cukry, pričom ešte produ-
kuje pre nás prepotrebný kyslík.

Čo je teda prioritou vo vašej výskumnej 
činnosti?
Ako som už naznačil, ideme po poznatkoch, 
ktoré posúvajú ľudské poznanie. V oblas-
ti enzýmovej degradácie rastlinnej hmoty 
a jej konverzie na užitočné produkty vrátane 
motorových palív je ešte stále veľa nezná-
mych. Celá oblasť potrebuje akýsi prielom 
k efektívnym procesom rozkladu zložitého 
prírodného kompozitu. V poslednom ob-
dobí sa nám podarilo opísať tri nové rodiny 
hydroláz, ktoré sa podieľajú na rozklade 

rastlinnej hmoty. To však nie je dosť. Akoby 
nám stále chýbali niektoré kľúčové enzýmy 
alebo faktory, ktoré uľahčia rozpad húžev-
natej rastlinnej hmoty. Hľadať však nové bio-
katalyzátory nie je jednoduché. Sekvenácie 
mikrobiálnych genómov umožňujú mapovať 
enzýmové systémy, umožňujú nachádzať 
gény s neznámou funkciou, ale neumožňujú 
objasňovať funkciu bielkovín, ktoré kódujú. 
A takýto prielom si vyžiada koncentrované 
úsilie biochemikov, molekulárnych biológov, 
ale aj štrukturálnych chemikov, ktorí opíšu 
doteraz neznáme kovalentné väzby v bunko-
vých stenách rastlín. To bude základ prípra-
vy substrátov pre selekcie bielkovín s novými 
katalytickými funkciami.

Stretáte sa s medzinárodnou chemickou 
obcou, poznáte podmienky, v akých 
pracuje svetová špička v odbore biotech-
nológií. Môžete porovnávať postavenie 
slovenského vedca a vedca v zahraničí?
V začiatkoch mojej vedeckej kariéry naozaj 
nebolo veľa zdrojov na výskum. Táto situá-
cia nás naučila tvoriť aj za skromných pod-
mienok. Momentálne sú podmienky na vedu 
v mojej oblasti dosť dobré, aj keď viacero 
techník musíme realizovať s pomocou zahra-
ničia. Základom vedeckého úspechu je pod-
ľa môjho názoru stále predovšetkým idea, 
ľudský mozog, originálny nápad, správna 
otázka prírode. A ten, pre koho je kuriozita 
prírody vášňou, a teda sa často pýta, sa často 
aj dozvie, a to ako prvý. Stáva sa, že sú to aj 
nové nečakané poznatky, ktoré sa stávajú zá-
kladom civilizačného pokroku bez toho, aby 
v tom bol pôvodný zámer vedca.

Niet pochýb o tom, že slovenské vyso-
ké školy a aj niektoré ústavy Akadémie by si 
zaslúžili modernejšie stánky aj viac financií 
na infraštruktúru. Ja však zastávam názor, 
že vede pomôžu predovšetkým talentovaní, 
pre vedu zapálení ľudia, ktorí majú slobodu 
bádania zabezpečenú aj slušným mesačným 
príjmom, ktorí majú perfektné rodinné záze-
mie, dobré spoločenské postavenie a nie sú 
jednostaj vyrušovaní úradníkmi, ktorých exis-
tencia visí na nevedeckej činnosti vedátorov.

Ako vedec ste navštívili viacero 
krajín, niekedy až na druhom konci 
zemegule. Neprekáža vám cestovanie 
do vzdialených končín?
Začnem tak trochu z iného konca. Vedec-
ká práca je náročná na čas i na energiu. Je 
potrebné sledovať literatúru, stavať experi-
menty, udržiavať v dobrom stave prístroje, 
v poriadku a v čistote laboratórium, mať 
dobrý systém uskladnenia a vyhľadávania 

SPOLU S MANŽELKOU 
SI RÁD UŽÍVA ZJAZDOVÉ 

LYŽOVANIE.



>

2| 2011    s p r á v y s a v     osobnosti vedy | publicistika

10

FEDOR ČIAMPOR  O d k a z 
p r o f e s o r a  A y a l u
To, že každoročne v decembri sa udeľuje Nobelova cena, je takmer každému známe. 
Oceňujú sa vedecké výsledky, ktoré posunuli naše poznanie výrazne dopredu. Pri-
niesli ľudstvu napr. v oblasti medicíny postupnú likvidáciu detskej obrny, poznatky 
vo fyzike a chémii znamenali nové vysvetlenia dejov v prírode a vo vesmíre a nové 
materiály či metodické postupy, ktoré umožnili vznik nových technológií, napr. počí-
tačových a informačných technológií. Nobelova cena sa udeľuje aj za výsledky v eko-
nomických vedách, významným literárnym tvorcom a ich dielam a ako najproblema-
tickejšia sa javí Nobelova cena za mier.

Málokto však vie, že v máji sa každoročne udeľuje takmer ešte významnejšie oce-
nenie – Templetonova cena, ktorú v Buckinghamskom paláci vo Veľkej Británii odo-
vzdáva kráľovská výsosť princ Filip. Cenu založil Sir John Templeton, ktorý zomrel 
pred troma rokmi vo veku 96 rokov. Jeho nadácia udeľuje zo svojho dedičstva cenu 
vo výške 1 milión libier. Na odovzdávaní býva prítomný jeho syn John Templeton ml. 
Prof. F. J. Ayala o Sirovi Johnovi Templetonovi hovorí: „Bol to mimoriadny človek, kto-
rý aj napriek tomu, že bol multimiliardárom, neprestal lietať turistickou triedou a za-
chovával značnú osobnú skromnosť. Bol hlboko nábožensky založený a mimoriadne 
veril v možnosti vedy.“

Templetonova cena sa oficiálne udeľuje osobnostiam, ktoré významnou mierou 
prispeli k posilneniu duchovnej dimenzie života či už prostredníctvom vedy ale-
bo praktickou činnosťou. Sir John Templeton zastával názor, že duchovné hodnoty 
členovia výborov pre udeľovanie Nobelovej ceny zanedbávajú, ba takmer ignorujú, 
a preto určil, že jeho cena bude vyššia ako Nobelova cena. Okrem filozofie, teológie 
a literatúry vyzdvihoval vedu a vedcov ako hlavných riešiteľov problémov. Prvou lau-
reátkou Templetonovej ceny bola v roku 1973 Matka Tereza, ale cenu získali napr. aj 
Alexander Solženicyn, poľský astrofyzik Michal Keller či nositeľ Nobelovej ceny za fy-
ziku Charles Hard Townes.

V minulom roku cenu udelili prof. Franciscovi J. Ayalovi, evolučnému biológovi, ro-
dákovi zo Španielska, ktorý pracuje na Kalifornskej univerzite v Irvine v USA. Laureát sa 
vyjadril, že komisiu zaujal asi snahou zodpovedať otázky: „Odporuje vedecké poznanie 
náboženskému presvedčeniu?“ či „Je moralita produktom biologickej evolúcie?“

Prof. F. J. Ayala dostal čestný doktorát na Juhočeskej univerzite v Českých Budě-
joviciach a pri tejto príležitosti poskytol mesačníku Vesmír (89 : 2010/6) rozhovor, 
ktorého mottom bolo: „Bojím sa chybných hodnotových meradiel.“

Rozhovor s ním ma zaujal z dvoch dôvodov. Po prvé veľmi jasne na základe ce-
loživotných skúseností a hlbokého presvedčenia deklaruje zlučiteľnosť náboženstva 
a vedy, pokiaľ sú si vedomé toho, že sa zaoberajú rozdielnymi sférami, ktoré sú obe 
nevyhnutné. V minulosti sa mnohokrát stalo, a stáva sa to aj v súčasnosti, Slovensko 
nevynímajúc, že veda a viera začínajú svoje sféry prekračovať napríklad tým, že nábo-
ženskí činitelia interpretujú vedecké objavy alebo vedci sa vyjadrujú k náboženským 
otázkam. V poslednom období ja takýmto príkladom „inteligentný design“, ktorý 
predstiera, že je vedeckou teóriou, ale vôbec ňou nie je. Prof. F. A. Ayala v mnohých 
svojich knihách vyjadruje presvedčenie, že pokiaľ sú veda a náboženstvo správne chá-
pané, nemôžu byť v rozpore. Opačná snaha prináša fundamentalizmus.

Po druhé ma na rozhovore zaujalo, že na otázku, čo by odporučil Českej republike 
v rámci diskusie, ako hodnotiť vedu, odpovedal: „Presne to isté, čo som odporučil špa-
nielskej vláde. Investujte väčšiu časť hrubého domáceho produktu: Za celý svoj dlhý 
život vo vede (minulý rok mal 76 rokov, pozn. autora) som sa presvedčil o tom, že čím 
viac určitá krajina investuje do vedy, tým viac sa paralelne posilňuje jej ekonomika. 
Úprimne musím povedať, že mi nie je celkom jasné, čo je v tomto vzťahu príčina a čo 
dôsledok, ale nepochybným faktom je, že to funguje.“

Čo k tomu dodať? Nepochybným faktom je, že na Slovensku si tento fakt zatiaľ nik 
neuvedomil a zrejme ani nechce uvedomiť. Výsledkom je nedostatočné financovanie 
vedy a vzdelávania, nedostatočná úroveň vysokého školstva a posledná či predposled-
ná priečka medzi krajinami EÚ vo financovaní vedy a úrovni vysokých škôl.

A celkom na záver – bez komentára. Na otázku, čo urobí s miliónom libier, od-
povedal: „Ja som takmer celú sumu ihneď previedol na svoju domovskú univerzitu. 
Tam bude postupne poskytovaná ako finančný príspevok študentom doktorandského 
štúdia. Bude znamenať pre nich zvýšenie platu, a tým má aj prilákať najmotivovanej-
ších študentov. Som presvedčený, že takto sú peniaze najlepšie investované. Ja som 
na univerzite dobre platený a rád sa takto podelím.“ 

Kedy sa socialisticky pokrivené hodnoty odsúdeniahodnej „pracujúcej inteligen-
cie“ stanú skutočnými hodnotami? Kedy učitelia, profesori, vedci, lekári budú spo-
ločnosťou hodnotení podľa ich významu, prínosu a náročnosti ich práce? Od nežnej 
revolúcie sa na riešenie tohto pokrivenia nenašiel čas. Aj preto dnes v Českej republike 
čelia akcii lekárov – „Ďakujeme, odchádzame!“ Trochu viac hrdosti a uvedomenia si 
reality by nezaškodilo aj na Slovensku. To všetko je v Ayalovom odkaze.

(Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., je vedeckým pracovníkom Virologického ústavu SAV.)

chemikálií a biologických preparátov, potom 
spracúvať výsledky, aplikovať počítačové prí-
stupy, publikovať v angličtine, viesť vojnu s re-
dakciami časopisov a navyše písať projekty 
na záchranu svojej skupiny. Takáto náplň čin-
nosti je náročná a v nej sa presadia iba tí, ktorí 
sa v laboratóriu a čítaním prác iných autorov 
bavia, ktorí sa laboratórnymi experimentmi 
hrajú, ktorí nemerajú čas, a preto nepociťujú 
pri takejto rozsiahlej činnosti únavu.

Cestovanie, účasť na konferenciách, re-
alizácia pozvaní prednášať ľudom, ktorí 
majú záujem o vašu prácu ďaleko od domo-
va, je tou príjemnou stránkou tejto časovo 
náročnej profesie, a je dobre, že vedeckí 
pracovníci ju majú v pracovnej náplni. Som 
veľmi rád, že sa aj slovenská veda otvorila 
svetu. Osobne beriem možnosti navštíviť 
cudzie krajiny, a to aj na vzdialených kon-
tinentoch, za skutočnú odmenu a každé 
pozvanie si nesmierne vážim. Človek sa učí 
na každom sympóziu, pri návšteve akého-
koľvek pracoviska. Zároveň poznáva nové 
kraje, nových ľudí a obohacuje si svoj život.

Popri vede máte iste aj iné záujmy. 
Zaznamenali sme vašu záľubu vo 
fotografovaní. Čím teda žije nositeľ 
Radu Ľudovíta Štúra II. triedy okrem 
biotechnológií?
Máme dosť starostí s rodinným domom, 
v ktorom bývame od roku 1974. Náš domov 
starne spolu s nami a všeličo sa v ňom ka-
zí. Vo voľnom čase sa venujem hlavne hre 
na klavír. Na verejnosti hrávam väčšinou 
na sympóziách na zámku v Smoleniciach. 
Nehrám asi až tak zle, pretože raz som 
dokonca dostal pozvanie na sympózium 
do Maďarska nie ako vedec, ale ako klaviris-
ta. Hrávam však aj všade po svete, ak mám 
na to príležitosť. Ďakujem svojim rodičom, 
že ma viedli k hudbe, ona skutočne oboha-
cuje môj život. Hudobný talent v našej rodi-
ne zdedil syn, ktorý sa stal profesionálnym 
huslistom. Dovolenky trávime už väčšinou 
s našimi piatimi vnúčatami. Naším rodin-
ným športom je zjazdové lyžovanie, ktoré 
si s manželkou užívame dodnes, za vnukmi 
však už nestačíme. A je pravda, že na ces-
tách aj veľmi rád fotografujem.

Čo by ste radi povedali na záver tohto 
rozhovoru?
Rád by som využil túto príležitosť a vyjadril 
svoju vďaku za možnosť robiť krásny a za-
ujímavý základný výskum svojej inštitúcii, 
v ktorej som bez dvoch rokov strávil pol 
storočia. Poviem úprimne: pre túto mož-
nosť som si Akadémiu ako mladý človek 
vybral a ona ma v tomto smere nesklamala. 
Ďakujem jej za podnet k môjmu štátnemu 
vyznamenaniu. Veľmi si to vážim. Ďakujem 
svojej manželke za podporu, bez ktorej by 
som sa nikdy vedecky nepresadil. Podporu-
je moje úsilie vyniknúť a občas je ochotná 
sprevádzať ma na služobných cestách. Moja 
úprimná vďaka patrí terajším aj minulým 
spolupracovníkom, predovšetkým Dr. Márii 
Vršanskej a Márii Cziszárovej, ktoré vydr-
žali v laboratóriu so mnou až do dnešných 
dní. Môj úspech je aj ich úspechom.

Pripravil E. Borčin | Foto: archív Dr. P. Bieleho
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V košickej „Vedeckej kaviarni“ o tajomstvách DNA

P o t r e b u j e m e ,  č i  n e p o t r e b u j e m e 
v e d u ?
Hovoriť o vážnych veciach možno nielen 
v laboratóriách a na sympóziách, ale aj 
v kaviarni pri šálke kávy či čaju. Dôkazom 
toho bola aj „Vedecká kaviareň“, ktorú 
na sklonku vlaňajšieho roka opäť zorgani-
zoval Neurobiologický ústav SAV v Koši-
ciach. A hneď dupľovane.

„Vedecká kaviareň“ je jedna z aktivít 
v rámci projektu APVV na popularizáciu 
vedy pod názvom Veda na Slovensku – čo ne-
poznáme, to nepotrebujeme? , na ktorý ústav 
získal prostriedky a ktorý potrvá do augus-
ta 2012. „Zahŕňa viacero aktivít so spoloč-
ným cieľom – zvýšiť záujem o vedu a zlepšiť 
celospoločenské povedomie o nej,“ povedal 
zodpovedný riešiteľ RNDr. Ján Gálik, CSc. 
„Tentoraz sme oslovili zaujímavého člove-
ka, vedca, genetického ekológa doc. Petra 
Pristaša z Ústavu fyziológie hospodárskych 
zvierat SAV v Košiciach, ktorý sa so svojím 
tímom dlhodobo venuje prenosu génov. 
Téma DNA je pre širokú verejnosť aj vďaka 
televíznym krimiseriálom atraktívna, hoci 
nie vždy pravdivo zobrazená, nuž sme ju 
použili ako magnet pre mladších i starších.“

„Vedeckú kaviareň“ na záver minulé-
ho roka zorganizovali v dvoch odlišných 
priestoroch, v každom pre iný typ publi-
ka. Jednak to bolo v bývalých kasárňach, 
dnes Kulturparku na Kukučínovej ulici, kde 
sa koná množstvo akcií v rámci projektu 
EHMK 2013 (Európske hlavné mesto kul-
túry). Je to skôr alternatívny priestor blízky 
viac mladým ľuďom, čo bolo na publiku aj 
badať: prevažovali vysokoškoláci a ich ka-
maráti. Druhým, úplne odlišným priesto-
rom bola známa kaviareň Cavearia theatru 
priamo na Hlavnej ulici v Košiciach, ktorá 
mimochodom získala 1. miesto v celoštát-
nom hodnotení kaviarní za rok 2010.

V oboch „kaviarňach“ odznela rovnaká 
úvodná prednáška Tajomstvá DNA, alebo 
v čom NCIS zavádza..., v podaní doc. RN-
Dr. Petra Pristaša, PhD. Popredný slovenský 
genetický ekológ, ktorý prednáša aj na Prí-
rodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach 
i na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bys-
trici, pútavým a zároveň vtipným spôsobom 
vysvetlil, čo sa skrýva v kóde našej formy 
života a čo možno z neho reálne vyčítať.

Rôznorodé publikum sa dozvedelo, že 
deoxyribonukleová kyselina (DNA) má mi-
moriadny význam v bunkách, pretože je 
nositeľkou genetickej informácie (gén, chro-
mozóm). Je uložená v jadre bunky a tvorená 
dvoma dlhými reťazcami vzájomne špirá-
lovito obtočenými. Základnými stavebnými 
prvkami sú nukleotidy so štyrmi rôznymi bá-
zami. Jedinečné zoskupenie týchto nukleoti-
dov v reťazci je podkladom informácie ulo-
ženej v DNA (genetický kód). Ide o adenín 
(A), guanín (G), cytosín (C) a thymín (T). 
Objav štruktúry DNA bol pre ľudstvo veľmi 
dôležitý. Potvrdzuje to udelenie Nobelovej 
ceny Jamesovi Watsonovi, Francisovi Cric-
kovi a Mauriceovi Wilkinsovi v roku 1962. 
Objasnenie jej štruktúry umožnilo aj ďalšie 
objavy, ktoré viedli okrem iného ku géno-
vému inžinierstvu, k spoľahlivej identifiká-
cii jedinca na základe DNA, ale aj k pokusu 
zmapovať celú DNA človeka.

Docent Pristaš veľmi zrozumiteľne uvie-
dol konkrétne príklady, kedy DNA poslúžila 
pravde a spravodlivosti. Magické slová „po-
šlite to na analýzu DNA“ diváci počúvajú 
najmä v kriminálnych filmoch, ale naprí-
klad nie vždy vedia, že profil DNA má každý 
človek odlišný (okrem jednovaječných dvoj-
čiat) a je to podobné ako s odtlačkami prs-
tov. Zdrojom DNA môže byť hocičo: kvap-

ka krvi, sliny, spermie, časť tela ako kúsok 
kosti, tkaniva, zub, vlas s korienkom alebo 
čokoľvek biologické, obsahujúce DNA. Bun-
ky s kompletnou DNA sú prítomné i v pote. 
Na vytvorenie DNA profilu jedinca stačí te-
oreticky jediná zachovaná bunka (6 – 10 pg 
DNA). 

DNA profilovanie neslúži len na určenie 
páchateľa, ale i na určenie obete. Podob-
ne ako existuje databáza odtlačkov prstov 
(volá sa AFIS a funguje celosvetovo), má-
me i databázu DNA profilov. V roku 1994 
vytvorilo FBI databázu s názvom CODIS 
(Combined DNA Index System). Databá-
za slúži na vyhľadávanie zhôd medzi ulo-
ženými a skúmanými profilmi. Nachádza 
sa v nej viacero kategórií, napríklad Index 
stratených detí, Index stôp, Index páchate-
ľov a rôzne iné. Všetky DNA profily sú vy-
tvorené analýzou 13 základných a 3 dopln-
kových miest krátkych tandemových opako-
vaní. Túto databázu používame aj my. 

V druhej časti prednášky vo „Vedeckej 
kaviarni“ bola diskusia venovaná problé-
mom genetickej ekológie, ktorá je hlavnou 
oblasťou vedeckého záujmu doc. P. Prista-
ša. Zaujímavo zneli informácie o problé-
moch prenosnej rezistencie na antibiotiká, 
bezpečnosti geneticky modifikovaných po-
travinách, ale aj o organizácii ľudského ge-
nómu. Ani počtom, ani veľkosťou genómu 
nie sme my ľudia unikátni. V tom nás hlad-
ko predbehnú napríklad žaby či salaman-
dry, nehovoriac už o mnohých rastlinách. 
Navyše v našom genóme je neočakávane 
málo génov, len dvakrát viac ako v genóme 
vínnej mušky... 

Katarína Čižmáriková | Foto: Tomáš Čižmárik, Ján Gálik

ZAUJÍMAVÁ TÉMA V ZAUJÍMAVOM PRIESTORE. TAJOMSTVÁ DNA V PODANÍ DOCENTA PET-
RA PRISTAŠA (VĽAVO) PRITIAHLI DO KOŠICKÉHO KULTURPARKU NAJMÄ MLADÝCH ĽUDÍ.

OBE VEDECKÉ KAVIARNE ORGANIZOVAL A UVÁDZAL ZODPOVEDNÝ 
RIEŠITEĽ PROJEKTU NA POPULARIZÁCIU VEDY.
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Na slovíčko Ing. Júliusom Oszlányim, riaditeľom Ústavu krajinnej ekológie SAV 

H o s ť o m  j u b i l u j ú c e h o  s u l t a n á t u
Pri príležitosti 70. narodenín sultána 
Qaboosa a 40. výročia vzniku Ománskeho 
sultanátu bol na návštevu do hlavného 
mesta Muscat pozvaný aj nositeľ Ceny 
sultána Qaboosa za rok 2007 Ing. Július 
Oszlányi, CSc., riaditeľ Ústavu krajinnej 
ekológie SAV. Na prijatiach u ministra 
školstva a vedy a ministra životného pros-
tredia sa J. Oszlányi poďakoval za udelenie 
ceny a obom ministrom odovzdal anglickú 
verziu Atlasu reprezentatívnych geoeko-
systémov Slovenska.

Významná cena v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja životného 
prostredia, ktorú ste dostali aj vy, sa 
spája s menom ománskeho sultána 
Qaboosa. Môžete nám objasniť pozadie 
tohto spojenia?

Ománsky sultán Qaboos je vládcom bo-
hatej krajiny na brehoch Perzského zálivu 
a počas jeho vlády sa všetky oblasti života 
v krajine radikálne zmenili. Jeho krédom 
je, aby sa ekonomický prospech ománskeho 
hospodárstva odzrkadlil na každom kroku 
– v školstve, vo vede, v kultúre, v životnej 
úrovni a takisto aj v kvalite životného pro-
stredia. A toto posolstvo sa snaží vo svete 
šíriť i Cena sultána Qaboosa za ochranu 
životného prostredia. Cena je udeľovaná 
generálnym riaditeľom UNESCO na zákla-
de výberu a odporúčania Medzinárodného 
koordinačného výboru programu UNESCO 
Človek a biosféra (Man and the Biosphere). 
Pri udeľovaní je okrem generálneho riadi-
teľa UNESCO prítomný aj minister školstva 
a vedy Ománskeho sultanátu Yahya Saud Al 
Sulaimi, ktorý sultána pri tejto príležitos-

ti zastupuje. Cena sa udeľuje každý druhý 
rok. Dosiaľ ju udelili desaťkrát, a to buď 
na Generálnej konferencii UNESCO alebo 
na World Science Day.

Priblížte nám atmosféru jubilejných 
osláv v Omane. 

Oslavy boli veľkolepé. Sultán oslavoval 
s pozvanými korunovanými hlavami eš-
te koncom roka 2010 a potom nasledovali 
oslavy na rozličných úrovniach, počnúc ar-
mádou cez študentstvo a ďalšie vrstvy spo-
ločnosti. Nositelia Ceny sultána Qaboosa 
boli pozvaní na trojdňovú zdvorilostnú náv-
števu, kde mali možnosť zoznámiť sa s reá-
liami v tejto krajine, ktoré súvisia s vedou 
v oblasti životného prostredia, s ochranou 
pamiatok zapísaných na listine svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO, s úsiliami 
ministerstva životného prostredia... Navští-
vili sme unikátnu botanickú záhradu, kde 
sa sústreďujú zbierky divorastúcich rastlín, 
krov, stromov z celej krajiny. Zlatým klin-
com tohto oslavného trídua bola slávnostná 
večera, ktorú podával Dr. Musa Bin Jaafar 
Bin Hassan, radca a veľvyslanec pri UNE-
SCO. Večera bola veľkolepá so všetkými 
atribútmi orientálnej hojnosti a v elegant-
nej spoločnosti, ktorú tvorili vysokoposta-
vení úradníci so svojimi manželkami.

Vaša návšteva bola iste aj príležitosťou, 
aby ste predstavili výsledky slovenskej 
environmentálnej vedy. Čím ste sa 
pochválili?

Toto bola pre mňa už tretia príležitosť hovo-
riť pred vedeckými pracovníkmi, úradníkmi 

a politikmi z Ománskeho sultanátu o tom, 
ako vyzerá veda na Slovensku, na základe 
ktorej sa robia rozhodnutia v environmen-
tálnej politike na Slovensku, alebo aspoň 
upozornenie na produkty vedeckých inšti-
túcií, ktoré majú slovenskí politici na všet-
kých úrovniach k dispozícii na svoje roz-
hodnutia. Nenechal som si ujsť príležitosť 
predstaviť 70-minútový film s názvom Kra-
jina a jej trvalo udržateľný rozvoj, ktorý je 
vynikajúcim príkladom, ako možno (i ako 
treba) preniesť vedecké poznatky o potrebe 
ochrany prírodného prostredia do vyučova-
cieho procesu na základných a stredných 
školách. Obom ministrom som odovzdal aj 
Atlas reprezentatívnych geoekosystémov 
Slovenska, ktorý je vynikajúcou vedeckou 
informáciou o regiónoch Slovenska. Tieto 
informácie poskytujú vyčerpávajúce úda-
je o všetkých aspektoch krajiny, o histórii, 
súčasnom stave, rizikách, ohrození a pod. 
Napriek tomu, že v Ománskom sultanáte 
sú iné prírodné pomery a väčšinu krajiny 
pokrýva púšť a polopúšť, obaja ministri 
sa živo zaujímali o metodické záležitosti 
a tiež o využitie poznatkov pri využívaní 
a ochrane krajiny. Film i atlas vznikol v po-
sledných rokoch v Ústave krajinnej ekológie 
SAV pod vedením RNDr. Zity Izakovičovej, 
PhD. Prezentácia našej práce a niektorých 
našich produktov vzbudila záujem aj medzi 
pedagógmi univerzity (jediná univerzita je 
v hlavnom meste), ktorí deklarovali záujem 
spolupracovať najmä pri štúdiu mokradí 
a návrhu ich manažmentu.

Pripravil: E. B.

ING. JÚLIUS OSZLÁNYI ODOVZDÁVA OMÁNSKEMU MINISTROVI ŠKOLSTVA 
KNIHU ATLAS REPREZENTATÍVNYCH GEOEKOSYSTÉMOV SLOVENSKA. Foto: 

archív J. Oszlányiho

NÁVŠTEVA OMÁNSKEHO SULTANÁTU BOLA PRÍLEŽITOSŤOU ZOZNÁMIŤ SA AJ 
S KULTÚRNYM DEDIČSTVOM KRAJINY.
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Nezabúdajme na začiatky modernej histórie SAV

SILVESTER TAKÁCS A k a d é m i a  n a  r o z h r a n í
Okrúhle výročie prvých demokratických 
volieb Predsedníctva SAV bolo síce pred 
rokom, s ohľadom na pomerne veľký po-
čet historických pohľadov na dianie v SAV 
a plánované dielo o histórii SAV som sa 
rozhodol ponúknuť niektoré – sčasti subjek-
tívne – názory a reminiscencie na „kritické“ 
obdobie zmien, dotýkajúcich sa aj terajšej 
vedeckej komunity.

Asi nie som jediný, ktorý sa dostal do ví-
rov udalostí po novembri 1989 viac-menej 
neplánovane. Môj hlavný vstup do „ve-
deckej politiky“ sa udial na decembrovom 
zhromaždení pracovníkov SAV, kde som no-
vovymenovanému predsedovi SAV I. Hriv-
ňákovi (po odstúpení V. Hajka) odovzdal 
deklaráciu, ktorú sme (traja pracovníci 
Elektrotechnického ústavu SAV) vypracova-
li, s niekoľkými bodmi naznačujúcimi nevy-
hnutné podmienky demokratického vývoja 
v Akadémii. Zároveň som však skritizoval 
I. Hrivňáka za prijatie funkcie a vyzval ho, 
aby sa v prípade schválenia zmeny § 13 zá-
kona o SAV vzdal funkcie a „podvolil“ sa 
voľbe v Rade vedcov SAV (RV SAV). Uve-
dená zmena totiž navrhovala voľbu Pred-
sedníctva SAV už vzniknutou Radou ved-
cov (na rozdiel od pôvodnej verzie voľbou 
Valným zhromaždením členov Akadémie). 
Takýto sľub on vtedy nakoniec aj verejne 
dal, iste aj pod tlakom udalostí. Toto moje 
vystúpenie bolo zaiste základom získania 
dôvery a následne som bol zvolený za pred-
sedu Organizačného výboru Rady vedcov 
SAV, ktorá dostala dve hlavné úlohy: vylo-
bovať zmenu § 13 zákona o SAV v Sloven-
skej národnej rade a následne organizáciu 
samotných volieb.

Prvé demokratické voľby

Ani jedna z týchto úloh nebola zďaleka 
bezproblémová. Ešte stále dosť vplyvné 
politické i vedecké kruhy boli naklonené 
k zachovaniu dovtedajšieho stavu, teda pre 
voľbu Predsedníctva SAV členmi Akadémie 
(riadni členovia plus členovia-korešpon-
denti). Po pomerne vehementných protes-
toch členov Organizačného výboru Rady 
vedcov SAV (i niekoľkých ďalších aktívnych 
členov rady) priamo v SNR sa však podari-
lo presadiť plánovanú zmenu ominózneho 
§ 13, takže prvé demokratické voľby v SAV 
sa mohli uskutočniť.

Zvládnuť ich prípravu však nebolo jed-
noduché. Okruh možných navrhovateľov 
bol priveľmi široký – presahoval číslo 150: 

členovia Rady vedcov SAV, vedecké rady 
ústavov SAV, fakulty a katedry vysokých 
škôl, koordinačný výbor Fóra vedeckých 
a výskumných pracovníkov, vedecké spo-
ločnosti, rezortné výskumné ústavy. A k to-
mu treba prirátať desiatky telefonátov 
ďalších „navrhovateľov“, ktorí nespĺňali 
požadované kritériá. Podmienka zastúpe-
nia predstaviteľov vysokých škôl (v predpí-
sanom pomere 2:5 v jednotlivých oddele-
niach vied SAV) bola ďalšou komplikáciou. 
Hoci sa v tom čase zdôrazňovala táto potre-
ba, najmä pre zamedzenie útokov zo stra-
ny niektorých predstaviteľov VŠ, neskôr sa 
ukázalo, že sa týmto útokom vôbec nepoda-
rilo zabrániť (preto aj ďalšie voľby v r. 1992 
od takého zloženia upustili).

Tak sa mohlo ukončiť obdobie „duálne-
ho” riadenie SAV: faktické (Organizačný 
výbor Rady vedcov SAV) a formálne (všet-
ci členovia bývalého Predsedníctva SAV – 
okrem predsedu – zostali vo funkcii). Ani 
vymenovaním členov P SAV vládou SR však 
toto obdobie celkom neskončilo. Predse-
dom SAV bol stále I. Hrivňák, keďže právo 
vymenovať nového predsedu malo Pred-
sedníctvo SNR, čo sa samozrejme natiah-
lo. Mňa ako 1. podpredsedu SAV uviedol 
do funkcie podpredseda vlády J. Markuš, 
ďalších funkcionárov som mal pre jeho za-
neprázdnenosť uviesť do funkcie ja. Tak 
vznikla pomerne kuriózna situácia: V pr-
vom oddelení vied mal nastúpiť za pod-
predsedu Š. Markuš a vystriedať O. Bendu. 
Ten si však „na pomoc“ privolal ešte stále 
úradujúceho predsedu SAV a namietal, že 
proces výmeny by mal riadiť I. Hrivňák.

Zvolení členovia Predsedníctva SAV ma-
li zvoliť funkcionárov medzi sebou (aj táto 
prax sa neskôr zmenila). Vznikol však ďal-
ší problém: predsedom SAV mohol byť iba 
akademik (teda riadny člen), na čo sme pri 
novelizácii zákona pozabudli (tento prob-
lém mimochodom vznikol aj pred vyme-
novaním B. Lichardusa za predsedu SAV 
v r. 1992, až vtedy sa príslušný paragraf 
zákona o SAV pozmenil). Objavili sa aj ná-
zory, že by sme sa nemuseli držať tejto zá-
sady a predseda by mohol byť iba poverený 
vedením SAV. Tento názor podporoval na-
podiv aj vtedajší podpredseda vlády J. Mar-
kuš. Takto som do hry vstúpil aj ja, pretože 
podľa názoru členov Predsedníctva SAV 
som už pred voľbami prejavil dostatočné 
organizačné schopnosti. Proti takému po-
stupu som argumentoval z dvoch dôvodov: 
nemať v tom období „plnohodnotného“ 
predsedu som jednak pokladal za oslabenie 

pozície, jednak som zdôrazňoval, že by ne-
bolo náležité zanedbať aj „nacionálne“ hľa-
disko. (Poznámka k bodu 1: následné – nie-
kedy nevyberané – útoky nielen zo strany 
VŠ ale aj rezortných výskumných ústavov; 
k bodu 2: podobné útoky zo strany nacio-
nalistických síl, napr. návrhy na vyčlenenie 
niektorých ústavov do pôsobnosti Matice 
slovenskej.)

Koniec dvojvládia

Až vymenovaním L. Macha za predsedu 
SAV sa obdobie dvojvládia skončilo defini-
tívne. Vyhlásením Predsedníctva SAV sa za-
čalo aktívne obdobie s neľahkými úlohami. 
Uvediem iba niektoré ďalšie zaujímavos-
ti, ktorých som bol priamym účastníkom, 
alebo aj ich iniciátorom. Jednou z prvých 
úloh bolo odstránenie deformácií pri zlu-
čovaní ústavov, čo neprebehlo bezbolestne.
Vážnejším problémom sa ukázalo zrušenie 
Ústavu vedeckého ateizmu SAV, ktorý plnil 
čisto stranícke úkoly. Hoci išlo o evidentne 
potrebný počin, niektorí zástupcovia 3. od-
delenia vied sa snažili taktickými manévra-
mi tento proces zmanipulovať (napr. pre-
vedením niektorých pracovníkov do iných 
ústavov). Vedenie 3. oddelenia vied totiž 
zostalo pomerne konzervatívne, napriek 
zastúpeniu niektorých členov VPN (F. Gál, 
F. Šebej, J. Markuš). Faktické zameranie 
Ústavu vedeckého ateizmu SAV bolo nie-
len stranícke, ale hlavne protidemokratické 
a proticirkevné. Dokazovali to aj ich výroč-
né správy, kde hlavným zameraním v boji 
za vedecký ateizmus bolo sledovanie cir-
kevných aktivít a hnutí. Najímali si k tomu 
aj ďalších spolupracovníkov, ktorí však zrej-
me boli aj spolupracovníkmi „inej“ organi-
zácie. Podľa charakteru správ patrili k nim 
aj niektorí kňazi a rehoľníci. Okrem sledo-
vania týchto akcií (napr. púte, kde sa hlásili 
aj počty spovedníkov a spovedajúcich) to 
boli samotné kostoly: účasť, počty prijíma-
júcich, kázne kňazov atď. (Na novinársku 
otázku, čo ma najviac v mojej funkcii po-
bavilo, som uviedol časť z takej správy, kde 
sa „konfidenti“ posťažovali, že v niektorých 
kostoloch boli schody také úzke, že nebolo 
možné sledovať ľudí na chóroch bez toho, 
aby to nevyvolalo podozrenie. Komentoval 
som to vtedy slovami: Azda predvídavosť 
našich predkov?

Pri tejto príležitosti sa ešte krátko vrátim 
k požiadavke vyčlenenia niektorých spolo-
čenskovedných pracovísk SAV. Samozrejme 
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PAMÄTNÚ MEDAILU UK UDELENÚ MGR. PAVLOVI LUKÁČOVI IN MEMORIAM 
Z RÚK REKTORA UNIVERZITY KOMENSKÉHO FRANTIŠKA GAHÉRA PREVZAL 
ZA RODINU NEBOHÉHO RIADITEĽ ÚSTAVU POLITICKÝCH VIED SAV MIROSLAV 
PEKNÍK SPOLU S EDITOROM LUKAČOVEJ POLITOLOGICKEJ A HISTORICKEJ PO-
ZOSTALOSTI JUDR. ŠTEFANOM ŠEBESTOM. Foto: Vladimír Šmihula

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave František Gahér na ná-
vrh Ústavu politických vied SAV ocenil 31. januára 2011 Mgr. Pavla 
Lukáča pri príležitosti jeho nedožitých štyridsiatych narodenín Pa-
mätnou medailou Univerzity Komenského in memoriam.

Historik a politológ Mgr. Pavol Lukáč (1971 – 2004), externý 
doktorand ÚPV SAV, mal všetky predpoklady stať sa odborníkom 
na otázky výskumu osobností slovenskej politiky, zahraničnej poli-
tiky a medzinárodných vzťahov. Krátko pred tragickým ukončením 
svojho života zhrnul svoju prácu v knihe Dejiny a zahraničná politi-
ka v strednej Európe. V roku 2002 bol Mgr. Pavol Lukáč iniciátorom 
prevozu telesných pozostatkov Milana Hodžu zo Spojených štátov 
amerických na Národný cintorín v Martine, za čo mu bola v roku 
2005 udelená predsedom vlády Mikulášom Dzurindom Cena Mila-
na Hodžu in memoriam.

Nedokončený rukopis dizertačnej práce na tému Milan Hodža 
v zápase o budúcnosť strednej Európy 1939 – 1944 spolu s ďalšími 
autorovými príspevkami publikovanými v tlači zostavil JUDr. Šte-
fan Šebesta do podoby knižnej publikácie s rovnomenným ná-
zvom, ktorá vyšla v roku 2006 vo VEDE, vydavateľstve SAV.

E. Petrovičová

pri súčasnom stave Matice slovenskej by to 
znamenalo ich degradáciu, prípadne zánik 
ako vedeckého pracoviska. Otázka, či všet-
ky tieto pracoviská spĺňajú svojím zamera-
ním kritériá vedeckého pracoviska, je iste 
kontroverzná. Naďalej zastávam hľadisko, 
že pokiaľ sa takéto pracovisko (a týka sa to 
napr. aj technických pracovísk) bráni posu-
dzovaniu na základe vedeckých kritérií, ne-
malo by byť súčasťou SAV. Základnou kon-
cepciou by malo byť, aby všetky pracoviská 
mali také zameranie, ktoré sa na vysokých 
školách z objektívnych dôvodov skúma ne-
dostatočne. Okrem toho by výsledky ústa-
vov SAV mali výraznejšie prekročiť vedecké 
výsledky porovnateľných vysokoškolských 
pracovísk. V tomto znamení by mal pokra-
čovať hlavný smer ďalšieho zefektívnenia 
a prípadnej reštrukturalizácie SAV.

Keď som krátko po našom zvolení na za-
sadnutí Rady vedcov SAV vyslovil potrebu 
redukcie SAV a na konkrétnu otázku o jej 
rozsahu som spomenul číslo 25 – 40 %, 
vyvolalo to čiastočné pobúrenie v sále. Na-
koniec sa ukázalo to, čo som vtedy nazna-
čil: SAV po takmer 50-percentnej redukcii 
naopak zvýšila svoju vedeckú produkciu! 
Nazdávam sa, že k programu ďalšieho 
zefektívnenia výskumu sa SAV bude mu-
sieť znovu vrátiť. Naďalej som presvedčený 
o tom, že by to malo nasledovať po širšej 
diskusii vedeckej komunity, napr. vo forme 
interného fóra cez intranet, ako som to už 

dávnejšie navrhoval (Správy SAV, roč. 41, 
2005, č. 1).

Presné okolnosti okolo histórie odstúpe-
nia „dočasného” Predsedníctva SAV, ktoré 
malo pôvodne skončiť 31. 12. 1992, sú na-
priek niektorým útržkovitým informáci-
ám pomerne málo známe. Hlavné dôvody 
na odstúpenie som uviedol už dávnejšie 
(Správy SAV, roč. 46, 2009, č. 10). Konkrét-
ny postup na „kolektívne” odstúpenie (to 
bola požiadavka vlády SR) však ani zďaleka 
nebol jasný. Požiadal som preto o písom-
né vyjadrenie všetkých členov P SAV, či sú 
ochotní na základe uvedených faktov od-
stúpiť. Keďže verejný tlak už bol pomerne 
veľký, iba malý počet členov sa vyjadrilo ali-
bisticky, a vyžadovalo súhlas RV SAV. Toto 
sa podarilo dosiahnuť, dokonca to navodilo 
členov výboru RV SAV, aby aj sami odstúpili 
(niektorí nepochybne aj v očakávaní, že sa 
dostanú do nového P SAV). Vláda SR potom 
kolektívnej abdikácii v máji 1992 vyhovela.

Pri odovzdávaní „žezla” na spoločnom 
zasadnutí oboch predsedníctiev SAV som 
veľmi ocenil postreh B. Lichardusa, ktorý 
vyslovil vďaku hlavne za to, „že sme vôbec 
tu”, že sa po tých nespočetných útokoch za-
chovala existencia SAV, hoci, pravda, môže-
me diskutovať o tom, ktoré konkrétne kroky 
prvého demokraticky zvoleného P SAV boli 
nedostatočné, nesprávne, alebo nie celkom 
rázne, ako by si to konkrétna situácia vyža-
dovala. 

Odluka bez problémov

Ďalšia paradoxná situácia nastala po našom 
odstúpení v prezídiu ČSAV. Keďže tieto or-
gány mali skončiť svoje účinkovanie v rov-
nakom čase, zostali sme naďalej členmi pre-
zídia ČSAV (L. Macho, S. Takács, A. Hajduk 
za P SAV, F. Čiampor, V. Trnovcová, P. Zajac 
za RV SAV). Situáciu však vyriešil – ako oby-
čajne skvele – predseda ČSAV O. Wichterle, 
ktorý na zasadnutia prezídia ČSAV pozýval 
aj designovaného predsedu SAV B. Lichar-
dusa. Keďže k „odluke” oboch inštitúcií už 
prichádzalo postupne (ústavy ČSAV už mali 
svoj vlastný riadiaci orgán, viac-menej ne-
závisle od prezídia ČSAV), delenie federá-
cie nespôsobilo žiadne vážnejšie problémy. 
A to ani zánik viacerých orgánov a komisií, 
ktorých som bol dovtedy členom (napr. pre 
prípravu federálnych zákonov o vede, Uče-
nej spoločnosti, štátnej ceny, komisie UNE-
SCO); nakoniec o týchto vedel – okrem ich 
členov – iba veľmi úzky okruh ľudí. Najmä 
v oblasti zahraničných stykov SAV musela 
začínať takmer „na zelenej lúke“. Či a ako sa 
to podarilo, by mali posúdiť príslušní kole-
govia, ktorí nastúpili po nás. Iste by to bola 
zaujímavá história hlavne pre mladších pra-
covníkov SAV.

(Doc. RNDr. Silvester Takács, DrSc., 
je pracovníkom Elektrotechnického ústavu SAV 
a členom Učenej spoločnosti SAV)
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Mnohojazyčnosť a kánon národnej literatúry vo vyšehradských krajinách

D i s k u s i a ,  k t o r á  s a  n e k o n č í
Ústav svetovej literatúry SAV v Bratislave 

uskutočnil 26. januára t. r. medzinárodnú odbornú 

diskusiu na tému Mnohojazyčnosť a kánon národnej 

literatúry vo vyšehradských krajinách.

Súvislosti mnohojazyčnosti autorov a ich pôsobenie a vnímanie 
v rámci národných literatúr tvoria zatiaľ málo preskúmanú ob-
lasť literárnej historiografie novších období. Diskusia sa podujala 
na nastolenie a konfrontovanie otázok výskumu z rôznych mož-
ných aspektov. 

Vstup do témy tvoril príspevok doc. Istvána Vörösa, maďarské-
ho bohemistu a básnika, ktorý rozoberal Máchovo rozhodnutie 
písať po česky a jeho konzekvencie na českú kultúru. Péter Krasz-
tev, analyzujúc charakter symbolizmu v šestnástich „malých“ stre-
do- a východoeurópskych literatúrach, hovoril o tom, že podnety 
z mnohojazyčnosti a multikulturality sa strácajú z literatúry práve 
v obdobiach, keď sa v kultúre posilní „projekt“ národnej literatú-
ry. Maďarský spisovateľ László Márton vymenoval impozantný rad 

O p u s t i l  n á s  Ľ u d o v í t  K o p a

Encyklopedický ústav SAV s hlbokým zár-
mutkom oznamuje, že 6. februára 2011 
po ťažkej chorobe odišiel jeho dlhoroč-
ný pracovník PaedDr. Ľudovít Kopa (nar. 

stredoeurópskych autorov, ktorí tvorili vo viacerých jazykoch, no 
v jednotlivých národných dejinách literatúr sú reflektovaní odliš-
ne: väčšinou len časťou tvorby, často vôbec alebo marginálne a iba 
vo výnimočných prípadoch sú pertraktovaní svojím celým viacja-
zyčným životným dielom vo viacerých národných literárnych his-
tóriách. O motívoch (záujmoch alebo gestách) rozhodnutia auto-
ra písať v cudzom ako materinskom jazyku referoval doc. Adam 
Bžoch na príkladoch Ľudovíta Štúra, Karola Terebessyho a Tomáša 
Straussa. Doc. Katarína Bednárová upozornila na rôzne úrovne 
literárnej viacjazyčnosti, na rozdiel pojmov bilingvizmus a diglo-
sia, ktoré sú definované v najnovších teoretických prácach, ako 
aj na vzťah pojmov národná literatúra – digrafia – dvojdomosť. 
Na voľný pohyb súčasných autorov medzi literárnymi kontextami 
ako protichodný jav k rýdzej zaraditeľnosti do národnej literatúry 
uviedla príklady organizátorka stretnutia Éva Karádi, šéfredaktor-
ka časopisu Magyar Lettre Internationale. 

Rôznorodosť nastolených tém ponúkla podnetné impulzy pre 
zaujímavú, dlhú a neuzatvoriteľnú diskusiu. Podujatie sa uskutoč-
nilo v rámci programu Visegrad Visibility, podporeného Medziná-
rodným vyšehradským fondom. Na organizovaní sa spolupodieľali 
aj poľský a maďarský kultúrny inštitút. 

Judit Görözdi | ÚSvL SAV

4. apríla 1941 v Bratislave). V Encyklope-
dickom ústave SAV pôsobil do konca roka 
2006. V období 1978 –1982 sa ako odborný 
redaktor lexikálnych skupín šport, sloven-
ský jazyk, demografia a Slováci v zahraničí 
podieľal na príprave 3. – 6. zväzku vlasti-
vednej Encyklopédie Slovenska. V nasledu-
júcom období spolupracoval na všetkých 
encyklopédiách vydaných Encyklopedic-
kým ústavom SAV. Po roku 1989, keď pre 
nedostatok finančných prostriedkov hrozil 
zánik Encyklopedického ústavu SAV, a tým 
aj zánik kvalitnej encyklopedickej tvorby 
na Slovensku, patril ku kmeňovým pracov-
níkom ústavu, ktorí sa s veľkým osobným 
nasadením usilovali o jej udržanie a rozvoj. 
Ako skúsený a spoľahlivý redaktor i ako 
autor textov sa podieľal na príprave kon-
cepcie, metodiky a heslára, ako aj na tvorbe 
prvých šiestich doteraz vydaných zväzkov 
univerzálnej encyklopédie veľkého rozsa-
hu, Encyclopaedie Beliany.

R. 2002 bol poverený vedením mimo-
riadne dôležitého projektu, jednozväzkovej 

vlastivednej encyklopédie The Encyclopae-
dia of Slovakia and the Slovaks. Cieľom toh-
to nanovo koncipovaného diela v angličtine 
bolo podať základné informácie o Sloven-
sku, jeho prírode, kultúre, dejinách, eko-
nomike, o najvýznamnejších slovenských 
osobnostiach, o živote a osobnostiach ná-
rodností žijúcich na Slovensku a o Slová-
koch žijúcich v zahraničí. Dielo vyšlo v roku 
2006 a v roku 2007 mu bola udelená Cena 
Literárneho fondu za vedeckú a odbornú 
literatúru.

V Dr. Ľudovítovi Kopovi stráca Encyklo-
pedický ústav SAV a slovenská encyklope-
dická tvorba mimoriadne skúseného a od-
borne vysoko kvalifikovaného redaktora so 
širokým rozhľadom i nadhľadom, ktorý sa 
významnou mierou zaslúžil o propagáciu 
slovenskej vedy doma i v zahraničí.

Česť jeho pamiatke!

(EnÚ)
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Predsedníctvo SAV

schválilo:
  zámer transformácie SAV s cieľom pre-

chodu organizácií na formu verejno-práv-
nych (výskumných) inštitúcií. Schváleniu 
zámeru predchádzali viaceré aktivity 
P SAV – stretnutie s bývalým členom 
predsedníctva AV ČR doc. RNDr. Jiřím 
Rákosníkom, CSc., ktorý sa zaoberal 
transformáciou ústavov AV ČR na vedec-
ko-výskumné inštitúcie (VVI). Na stretnu-
tie boli pozvaní riaditelia organizácií SAV 
a členovia Snemu SAV. J. Rákosník pre-
zentoval definíciu VVI, jej hlavné zna-
ky, štruktúru manažmentu, hospodáre-
nie, správu majetku, fungovanie AV ČR 
po transformácii. Poukázal na výhody 
a nevýhody VVI a konštatoval zo skúse-
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Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
  informáciu o vývoji zamestnanosti v or-

ganizáciách SAV v roku 2010,
  informáciu o poskytovaní stravného 

a vreckového pre zahraničných zamest-
nancov prijatých na základe MAD v súvis-
losti so zmenami legislatívy v tejto oblasti 
od 1. 1. 2011. Informácia bude uverejne-
ná na web stránke SAV,

  postup navrhovania kandidátov na  čle-
nov Slovenskej komisie pre vedecké hod-
nosti v súvislosti s končiacim sa funkčným 
obdobím SKVH,

  informáciu o rokovaní Akreditačnej ko-
misie SAV a poverilo predsedu AK SAV 
rokovať s Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR o spoločnom hod-
notení vedy a výskumu v SAV a na vyso-
kých školách,

  informáciu o riešení otázok súvisiacich so 
spoluprácou vedeckých organizácií SAV 
s vedeckými spoločnosťami;

odsúhlasilo:
  zapojenie výskumných tímov zo SAV do 

výzvy 2011 konzorcia MNT ERA-Net II,
  termín stretnutia vedenia Slovenskej 

akadémie vied a Akadémie vied  Českej 
republiky v dňoch 3. – 4. októbra 2011 
na zámku v Libliciach;
         

schválilo:
  rozpis rozpočtu SAV na rok 2011,
  limit zamestnancov pre organizácie SAV 

na  rok 2011,
  vypracovanie projektovej štúdie novej 

budovy Ústavu materiálov a mechaniky 
strojov SAV v areáli SAV na Dúbravskej 
ceste v súvislosti so situáciou v areáli 
VÚZ, kde ústav sídli,

  novelu Pravidiel výberového konania na 
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obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých 
organizácií SAV s účinnosťou po vyjadre-
ní Snemu SAV,

  doplnenie k Organizačnému poriadku 
Úradu SAV,

  výzvu na podávanie žiadostí o finanč-
ný príspevok na projekty  VEGA od roku 
2012,

  rozpis finančných prostriedkov na podpo-
ru medzinárodných grantových projektov 
ERA-Net, ESA a SAV-NSC Taiwan v roku 
2011,

  rozpis finančných prostriedkov na podpo-
ru projektov  MVTS v 1. etape  roku 2011,

  atestačnú komisiu pre vedeckých zamest-
nancov Ústavu polymérov SAV,

  usporiadanie seminára „Významné osob-
nosti SAV v roku 2011“,

  postup zabezpečenia spolupráce vedec-
kých organizácií SAV  s vedeckými spo-
ločnosťami a poverilo predsedu Komisie 
SAV pre spoluprácu  s vedeckými spoloč-
nosťami zabezpečiť súvisiace opatrenia 
a zároveň poverilo predsedu Legislatív-
nej komisie SAV sledovaním postupu le-
gislatívneho riešenia otázky spolupráce 
vedeckých organizácií SAV s vedeckými 
spoločnosťami,

  zámer prevodu vlastníctva prebytočné-
ho nehnuteľného majetku štátu v sprá-
ve  THS ÚSV SAV, Ústavu informatiky SAV, 
Virologického ústavu SAV a SÚZ SAV;

menovalo:
  s účinnosťou od 1. 3. 2011 na obdobie 

4 rokov
Ing. Miroslava Koóša, DrSc., do funk-
cie riaditeľa Chemického ústavu SAV
RNDr. Nadeždu Lukáčovú, DrSc., do funk-
cie riaditeľky Neurobiologického ústavu SAV
Ing. Gabrielu Mokráňovú do funkcie ria-
diteľky Technicko-hospodárskej správy 
ústavov spoločenských vied SAV;

vzalo na vedomie:
  správu zo zahraničnej cesty Š. Lubyho zo 

zasadnutia Výkonnej rady ALLEA v Dub-
line. Valné zhromaždenie ALLEA bude 
v apríli 2011 v Amsterdame,

  správu zo zahraničnej cesty V. Botha zo 
zasadnutia pracovnej skupiny na prípra-
vu nového projektu 7. RP – NMP ERA.Net 
v Berlíne.

J. Pastorek informoval o rozhodnutí vlá-
dy SR z 2. 2. 2011 – presunúť finančné pro-
striedky zo štrukturálnych fondov EÚ, ur-
čených na rozvoj vedy, na výstavbu diaľnic. 
Konštatoval, že toto rozhodnutie bude mať 
negatívny dopad na vedu a výskum. Bude 
spustená webová stránka, kde SAV môže 
vyjadriť svoje protestné stanovisko. D. Pod-
maková a D. Illéšová uviedli, že v predmet-
nej záležitosti môže vyvinúť aktivity aj Snem 
SAV a OZ SAV. Diskutovalo sa o ďalšom po-
stupe a formách vyjadrenia nesúhlasného 
stanoviska SAV. Konštatovalo sa, že je vítaná 
každá iniciatíva vyjadrenia nesúhlasu SAV.

V priebehu rokovania J. Pastorek oboz-
námil o petičnej akcii Zachráňme slovenskú 
vedu. K petícii sa uskutoční v priestoroch Slo-
venského syndikátu novinárov tlačová konfe-
rencia osobností slovenskej vedy. Ústrednou 
témou bude rozhodnutie vlády SR, v rámci 
ktorého chce vláda presunúť z Operačného 
programu Výskum a vývoj skoro 120 mil. € 
a z Operačného programu Vzdelávanie sko-
ro 60 mil. € na výstavbu diaľnic. Za SAV sa 
na tlačovej konferencii aktívne zúčastnia 
predseda SAV J. Pastorek a predseda Učenej 
spoločnosti SAV V. Bužek.

P SAV odsúhlasilo návrh, aby SAV v tejto 
veci prijala aj spoločné stanovisko – vyhláse-
nie so Slovenskou rektorskou konferenciou 
a Radou vysokých škôl.

Mária Rybecká

ností AV ČR, že výhody prevažujú nad 
nevýhodami. V závere odporučil kroky 
na transformáciu SAV. Organizáciám SAV 
bol tiež zaslaný materiál Návrh transfor-
mácie SAV (vypracovaný Komisiou ad hoc 
pre problematiku vhodného ekonomické-
ho modelu SAV) a dotazník na vyjadrenie 
k transformácii SAV. Väčšina ústavov sa 
vyjadrila pozitívne za zmeny v SAV. Kon-
štatovalo sa, že proces transformácie je 
viacstupňový a pôjde v postupných kro-
koch. P SAV po schválení zámeru trans-
formácie SAV stanovilo nutné podmienky 
transformácie. Ďalším krokom je vytvo-
riť pracovné skupiny a rokovať s MF SR, 
s MŠVVaŠ SR a s Výborom NR SR pre 
vzdelanie, mládež, vedu a šport.

 Vypracuje sa materiál k zámeru trans-
formácie SAV, ktorý bude predložený 

na mimoriadne zasadnutie Snemu SAV 
23. marca 2011;

vzalo na vedomie:
  informáciu o vyhodnotení kontrolnej čin-

nosti Odboru kontroly SAV za 2. polrok 
2010,

  predložený návrh riešenia ubytovne ústa-
vov SAV v Košiciach. V súvislosti s ponu-
kou Univerzitnej nemocnice Louisa Pas-
teura v Košiciach na odplatný prevod bu-
dovy, v ktorej je ubytovňa ústavov SAV, sa 
navrhujú alternatívne postupy. Diskuto-
valo sa o predložených alternatívach. Bol 
prijatý návrh snažiť sa získať prostriedky 
na odplatný prevod budovy,

  termíny zasadnutí Vedeckej rady SAV 
v 1. polroku 2011.

Mária Rybecká 



N o v o r o č n ý  k o n c e r t  S A V 
v  K o š i c i a c h

Pri poslednej kontrole, či sa na nič nepozabudlo, sme zachytili objektí-
vom (zľava) člena organizačného výboru, riaditeľa Parazitologického 
ústavu SAV doc. Branislava Peťka, hostiteľa večera, predsedu SAV 
prof. Jaromíra Pastoreka, riaditeľa Štátnej filharmónie Košice Júliusa 
Kleina a organizátorku koncertu, riaditeľku Technicko-hospodárskej 
správy ústavov SAV v Košiciach Gloriu Gajdošovú.

Dirigentskú taktovku novoročného koncertu v Košiciach držal temperamentný Damiano Binetti 
z Talianska, popri tenoristovi Kim Kisunovi z Kórejskej republiky sólistami boli sopranistka 
Katarína Jorda Kramolišová (v strede) a barytonista Marián Lukáč z Košíc (vľavo)

Obecenstvo často oce-
ňovalo umelcov nad-
šeným potleskom.

Predseda SAV 
prof. Jaromír Pasto-
rek a predsedníčka 
Snemu SAV Dagmar 
Podmaková otvorili 
spoločenskú časť 
večera, na ktorú sa 
na chvíľu uvoľnil aj 
nový primátor Košíc 
Richard Raši (vľavo). 
Kvarteto dopĺňa hlav-
ný organizátor večera 
doc. Marián Reiffers 
(vpravo).

Príjemnú atmosféru 
novoročného koncer-
tu a spoločenského 
stretnutia si pochva-
ľovali aj generálny 
konzul Maďarskej 
republiky v Košiciach 
János Szerencsés 
(vľavo) a rektor 
Univerzity P. J. Ša-
fárika prof. Ladislav 
Mirossay.

>Novoročné koncerty spojené so spoločenským 
stretnutím sa v Košiciach konajú už 12. rok 
a tešia sa veľkému záujmu zamestnancov a pria-
teľov Slovenskej akadémie vied. Osvedčené 
renomované hudobné teleso – Štátna filharmó-
nia Košice – tentoraz pre nich 19. januára t. r. 
v Dome umenia pripravila koncert pod názvom 
Zo sveta opery a operety. Pozvanie hlavného hos-
titeľa prof. Jaromíra Pastoreka, predsedu SAV, 
prijali generálny konzul Maďarskej republiky 
v Košiciach János Szerencsés, rektori, prorek-
tori i dekani univerzít a fakúlt na východnom 
Slovensku, riaditelia spolupracujúcich organi-
zácií aj ústavov SAV, členovia Výboru Snemu 
i Predsedníctva SAV, zamestnanci Akadémie, 
ich rodinní príslušníci i priatelia. Doc. Marián 
Reiffers, ktorý novoročný koncert uviedol, sa 
v mene všetkých poďakoval Štátnej filharmónii 
Košice a menovite jej riaditeľovi Júliusovi Klei-
novi za aktívnu spoluprácu pri novoročnom 
i júnovom koncerte Mladí mladým – umelci ved-
com. Prítomným priaznivcom vedy a poznania 
sa potom prihovoril predseda SAV prof. Jaromír 
Pastorek. Okrem iného zaželal všetkým pracov-
níkom Akadémie, aby sa tento rok naplnili ich 
očakávania, aby získali čo najviac grantov a po-
darilo sa im naplniť stanovené ciele. Zaprial im, 
aby ich menej zaťažovala administratíva a mali 
viac času na vedeckú prácu i na rodinu. Vyslovil 
prianie, aby sa o rok na koncerte znovu stretli 
s tým, že vedci a SAV budú viac uznávaní a aby 
pracoviská SAV nemuseli presviedčať politikov, 
že sme užitoční. 

 Potom nasledovala vlastná umelecká časť 
večera. Odzneli známe árie z opier a operiet 
Bizeta, Mozarta, Verdiho, Pucciniho, Straussa 
a Lehára. Druhá polovica novoročného stretnu-
tia patrila spoločenskej zábave.

Katarína Čižmáriková |  Foto: Tomáš Čižmárik
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Graf 1: Dôležitosť Operačného programu Výskum a vývoj a jeho dominantnosť ako súťažný finančný zdroj 
v porovnaní s jediným ďalším súťažným zdrojom – Agentúrou na podporu výskumu a vývoja
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