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Dňa 16. marca 2011 slávnostne vyhlásili výsledky 14. ročníka oceňovania osobností pod 
názvom Vedec roka SR 2010. Laureátmi súťaže sa stali (zľava) RNDr. Stanislav Dubnička, 
DrSc., prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc., RNDr. Katarína Valachová, PhD., Ing. Marián Sý-
kora, PhD., prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD., a prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. Foto: Vladimír Šmihula

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek a viceprezident Rady pre vedecký a technologický 
výskum Turecka (TUBITAK) prof. Ömer Anlağan podpísali spoločné vyhlásenie o vedeckej 
spolupráci medzi SAV a TUBITAK-om (viac na strane 3). Foto: Ferdinand Tisovič

V dňoch 15. – 16. februára t. r. sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach stretli vedúci 
pracovníci z ústavov Oddelenia vied o neživej prírode SAV na pravidelnej každoročnej pre-
zentácii práce ústavov (viac na strane 6). Foto: Vladimír Šmihula

Vydáva Slovenská akadémia vied vo VEDE, vydavateľstve SAV / www.
veda-sav.sk | Hlavný redaktor: Emil Borčin | Grafický dizajn: Layout JS. 
| Za kvalitu dodaných fotografií a-obrázkov zodpovedajú autori | Adresa 
redakcie: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava | E-mail: ebor@centrum.
sk, emil.borcin@savba.sk | Tel.: 02/ 2071 4320, fax: 02/5245 3068 | 
Tlač: VEDA, vydavateľstvo SAV | ISSN 0139-6307 | Na prednej strane 
obálky: Zariadenie Lab-GISAXS, ktoré je súčasťou komplexu laboratórií 
na výskum nanotechnológií a nanoštruktúr vo Fyzikálnom ústave SAV. 
Foto:Vladimír Šmihula | Na zadnej strane obálky: Z nových kníh VEDY, 
vydavateľstva SAV
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Mimoriadne zasadanie Snemu SAV 

Z á m e r  t r a n s f o r m á c i e  s c h v á l e n ý

pokračovanie na tretej strane >

Snem SAV na svojom mimoriadnom zasa-
daní 23. marca t.r. prerokoval zámer Pred-
sedníctva SAV na začatie procesu vedúceho 
k prechodu organizácií SAV na verejno-vý-
skumné inštitúcie. Na rokovaní v aule na 
bratislavskej Patrónke sa zúčastnili aj členo-
via Predsedníctva SAV na čele s jeho predse-
dom prof. Jaromírom Pastorekom.

Závery práce Komisie ad hoc pre prob-
lematiku vhodného ekonomického mode-
lu SAV predstavil podpredseda SAV Juraj 
Lapin, na jeho prezentáciu nadväzoval prí-
hovor predsedu SAV prof. Jaromíra Pasto-
reka, ktorý v stručnosti formuloval závery 
z mimoriadneho rokovania Predsedníctva 
SAV 10. februára tohto roka. Predsedníctvo 
na tomto rokovaní schválilo zámer trans-
formácie a následne stanovilo nutné pod-
mienky transformácie, ktorými sú zacho-
vanie rozpočtovej kapitoly (SAV správca 
kapitoly), dvojstupňový model riadenia 
(právna subjektivita organizácií vo for-
me verejno-výskumná inštitúcia), zacho-
vanie rozpočtovej kapitoly ako nástroja 

základného inštitucionálneho financo-
vania výskumu a nezmenenie definície 
aktivít SAV s ohľadom na Zákon o SAV 
133/2002 Z. z.

Predseda SAV pripomenul, že transfor-
mácia v rámci SAV neznamená zmenu 
spektra aktivít organizácií SAV ani zvýše-
nú orientáciu SAV na aplikovaný výskum. 
Tak ako doteraz organizácie a ich riešiteľské 
kolektívy sa budú môcť autonómne rozho-
dovať o svojom zameraní na základný bá-
dateľský, strategický a aplikovaný výskum. 
Hlavným cieľom transformácie je spružniť 
získavanie a spravovanie finančných pro-
striedkov (účelových aj inštitucionálnych) 
tak, aby sa maximalizovalo ich efektívne vy-
užitie na získavanie kvalitných vedeckých 
výstupov. V ďalšej časti svojho vystúpenie 
podrobnejšie rozobral argumenty za trans-
formáciu, ale aj názory, ktoré sa vyskytujú 
proti nej, hoci im často chýbajú práve ar-
gumenty... Aj legislatívne a iné bariéry sa 
v procese prípravy transformácie dajú pre-
konať, pokiaľ k ich riešeniu budú zúčastne-

né strany pristupovať racionálne.
Po rozsiahlej diskusii snem o predlože-

nom zámere na transformáciu SAV hla-
soval v súlade so svojimi stanovami po jed-
notlivých komorách v rámci troch oddelení 
vied, a napokon ho väčšinou vo všetkých 
troch komorách aj schválil.

V ďalšej časti rokovania snem vzal na ve-
domie informáciu člena Predsedníctva SAV 
doc. Juraja Koppela o novelizácii Pravidiel 
výberového konania na obsadzovanie miest 
riaditeľov vedeckých organizácií SAV.

V. Š.

 V DISKUSII VYSTÚPIL AJ PREDSEDA SAV PROF. 
JAROMÍR PASTOREK. Foto: Vladimír Šmihula

 PODPREDSEDA SAV JURAJ LAPIN PRIBLÍŽIL ZÁ-
VERY PRÁCE KOMISIE AD HOC PRE PROBLEMATI-
KU VHODNÉHO EKONOMICKÉHO MODELU SAV. 
V POZADÍ ČLENOVIA VÝBORU SNEMU SAV. Foto: Vla-

dimír Šmihula

Seminár o procese transformácie akadémie vied v Čechách

V i a c  s a m o s t a t n o s t i ,  v ä č š i a 
z o d p o v e d n o s ť
Výhody prevažujú nad nevýhodami – týmito 
slovami zakončil svoju prezentáciu o trans-
formácii Akadémie vied Českej republiky 
RNDr. Jiří Rákosník, CSc., na seminári pre 
vedúcich pracovníkov a členov Snemu SAV, 
ktorý sa uskutočnil 9. februára t. r. v Aule 

SAV na bratislavskej Patrónke. Bývalý člen 
Predsedníctva Akademickej rady AV ČR na 
pozvanie Predsedníctva SAV účastníkom 
seminára priblížil dôvody, proces aj dô-
sledky transformácie organizácií Akadémie 
vied ČR na verejnoprávne výskumné inšti-

túcie (VVI). Tento proces v Akadémii vied 
ČR prebiehal už od roku 2004 a prechod 
ústavov na VVI sa uskutočnil k 1. januáru 
2007 (za jeho realizáciu bol v Akademickej 
rade AV ČR zodpovedný práve J. Rákosník).

Ako na úvod seminára pripomenul pred-
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seda SAV prof. Jaromír Pastorek, po viac-
ročných diskusiách prišiel čas, aby sme sa aj 
v SAV rozhodli, ako postupovať ďalej. Ten-
to seminár by mal vedúcim pracovníkom 
priblížiť transformáciu v Českej republike. 
(V ďalšej etape poznatky a podnety posúdi-
lo Predsedníctvo SAV a v konečnom dôsled-
ku následné závery prerokovalo – ako o tom 
informujeme v predchádzajúcom článku – 
mimoriadne zasadanie Snemu SAV.)

Z prezentácie Jiřího Rákosníka

Český hosť na úvod pripomenul už známe 
dôvody na transformáciu – rigidná štruk-
túra štátnych príspevkových organizácií, 
obmedzená právna subjektivita, množstvo 
prekážok pri nadväzovaní spolupráce s do-
mácimi a zahraničnými organizáciami aj 
právnickými osobami, najmä s vysokými 
školami a podnikateľským sektorom, ako aj 
prekážky pri uplatňovaní výsledkov výsku-
mu a vývoja v praxi. Po počiatočných prob-
lémoch, ako definovať verejnoprávnu vý-
skumnú inštitúciu, sa dospelo k zásadám, 
že VVI je právnickou osobou, jej hlavným 
predmetom činnosti je výskum podporova-
ný najmä z verejných prostriedkov, zriaďo-
vateľom môže byť štát, prípadne územný 
samosprávny celok. Činnosť VVI musí byť 
v súlade s predpismi pre verejnú podporu.

Hlavnými znakmi VVI sú samospráv-
nosť, relatívna samostatnosť, plná právna 
subjektivita vrátane vlastníctva majetku 
a nakladania s ním. Viac právomocí a voľ-
nosti však znamená aj viac rizika a zodpo-
vednosti. Verejnoprávna výskumná inštitú-
cia môže zakladať iné právnické osoby ale-
bo získavať účasť v nich, záväzkové vzťahy 
pri realizácii hlavnej alebo iných činností sa 
riadia obchodným zákonníkom. 

Štruktúra manažmentu VVI – na čele 
je riaditeľ, ktorého menuje zriaďovateľ, no-
vým orgánom je rada inštitúcie, ktorá úzko 
spolupracuje s riaditeľom a na rozdiel od 
vedeckej rady má aj manažérske povinnos-
ti. Nad nimi je tzv. dozorná rada, ktorá úzko 
spolupracuje so zriaďovateľom.

Pôsobnosť zriaďovateľa – vydáva zria-
ďovaciu listinu, podáva návrh na zápis VVI 
do registra, vkladá do VVI potrebný maje-
tok, rozhoduje o prípadnom zrušení VVI, 

menuje likvidátora, menuje a odvoláva 
riaditeľa a členov dozornej rady, schvaľuje 
majetkové právne úkony VVI.

Riaditeľ – je štatutárnym orgánom, me-
nuje ho zriaďovateľ na návrh rady inštitúcie. 
Koná v bežných záležitostiach samostatne, 
vybrané problémy, ako otázky rozpočtu, 
hospodárenia, vnútorných predpisov, rieši 
v súčinnosti s radou inštitúcie. Zabezpečuje 
vedenie účtovníctva, predkladá návrhy ma-
jetkových úkonov na schválenie dozornej ra-
de a zriaďovateľovi. Menovaný je na 5 rokov, 
maximálne na dve obdobia po sebe.

Rada inštitúcie – je volený samospráv-
ny orgán s funkciami koncepčného orgánu 
typu vedeckej rady a s niektorými manažér-
skymi funkciami správnej rady obchodnej 
spoločnosti. Volia ju výskumní pracovníci, 
má 5 až 15 členov, z toho je tretina až polo-
vica externých. Volená je na 5 rokov, člen-
stvo v nej sa môže opakovať bez obmedzení.

Dozorná rada je kontrolným orgánom, 
vykonáva dohľad nad činnosťou a hospodá-
rením VVI, dozerá na majetok a jeho využíva-
nie, dáva predchádzajúci súhlas na majetkové 
a právne úkony, navrhuje zriaďovateľovi od-
volanie riaditeľa. Menuje ju zriaďovateľ a zod-
povedá sa len zriaďovateľovi. Má 5 – 7 členov, 
jej funkčné obdobie je 5 rokov. Tá istá osoba 
môže byť jej členom najviac dva razy po sebe.

Hospodárenie – VVI má povinnosť vyu-
žívať majetok na realizáciu hlavnej činnosti, 
ako aj ďalšej činnosti vo verejnom záujme 
podporovanej z verejných prostriedkov. Iná 
činnosť nesmie byť podporovaná z verejných 
prostriedkov, musí byť oddelene účtovaná 
a nesmie byť stratová. Platia prísne pod-
mienky zabezpečujúce súlad s pravidlami 
hospodárskej súťaže. Povinný je audit účtov-
nej uzávierky. Verejnoprávna výskumná in-
štitúcia vytvára fondy – rezervný fond, fond 
reprodukcie majetku, fond účelovo určených 
prostriedkov, sociálny fond. V rámci vnútor-
ných predpisov VVI má volebný poriadok 
rady inštitúcie, rokovací poriadok tejto rady, 
organizačný poriadok, vnútorný mzdový 
predpis, pravidlá hospodárenia s fondmi, ro-
kovací poriadok dozornej rady.

Majetok do VVI vkladá zriaďovateľ, mož-
nosti nakladania s ním sú však do istej miery 
obmedzené, napríklad pri predaji majetku, 
pod dohľadom dozornej rady a zriaďovateľa. 
Verejnoprávna výskumná inštitúcia môže za-
ložiť inú právnickú osobu alebo sa na nej zú-
častniť. Ale pozor, nemožno riskovať – VVI sa 
nesmie stať spoločníkom verejnej obchodnej 
spoločnosti alebo komplementárom koma-
ditnej spoločnosti, nesmie do inej právnickej 
osoby vkladať nehnuteľnosti, ktoré do VVI 
vložil zriaďovateľ, ani prostriedky z poskyt-
nutej podpory alebo dotácie. Nesmie zaisťo-
vať záväzky iných osôb ani zriaďovať zálož-
né právo na nehnuteľnosti, rovnako nesmie 
nadobúdať iné cenné papiere, ako papiere 
vydané či garantované štátom.

Fungovanie akadémie vied po trans-
formácii – Jiří Rákosník uviedol, že úlo-
ha akadémie sa po transformácii v zásade 
nezmenila. Akademický snem rozhoduje 
o štruktúre akadémie vied, zriaďovaní, 
zlučovaní, rozdeľovaní či rušení ústavov, 
schvaľuje rozpočet, záverečný účet, výročnú 
správu a pod. Predseda vydáva zriaďovacie 

listiny ústavov, menuje a odvoláva riaditeľov, 
rozhoduje o ich mzdách... Akademická rada 
sa vyjadruje k návrhom riaditeľov ústavov 
a navrhuje ich odvolanie, menuje dozornú 
radu, zabezpečuje hodnotenie činnosti ústa-
vov. Čo je podstatné, osobitná kapitola štát-
neho rozpočtu zostala bezo zmeny.

Kancelária AV ČR je vnútornou organi-
začnou jednotkou, ktorá reprezentuje aka-
démiu vied ako organizačnú zložku štátu 
(vykonáva činnosti zriaďovateľa). Jej za-
mestnanci sú štátnymi zamestnancami, ich 
odmeňovania je podľa platných mzdových 
tabuliek... Hospodári ako rozpočtová orga-
nizácia, nevlastní nijaký majetok.

V ďalšej časti svojej prezentácie Jiří Rá-
kosník podrobne rozviedol dopady transfor-
mácie na financovanie Akadémie vied ČR 
– zdôraznil, že rozpočtová kapitola zostala 
bezo zmeny, rozdelenie inštitucionálnych 
dotácií na ústavy je v kompetencii akadémie, 
metodika rozdeľovania zostala zachovaná, 
zamestnanci ústavov nie sú štátni, teda sú 
odmeňovaní podľa vnútorných predpisov, 
nie podľa vládnych tabuliek. Objem miezd 
je obmedzený len celkovým objemom pro-
striedkov, počet zamestnancov sa neurčuje. 
Samozrejme, isté zmeny nastali aj v hospo-
dárení VVI, ako aj v administratívnej činnos-
ti, pribudli, ale aj odbudli niektoré úkony. 
V prípravnej fáze sa niektoré menšie praco-
viská zlúčili, musela byť vykonaná inventari-
zácia majetku, opravy v katastri, vyjasnenie 
sporov a pod. V rámci prípravy museli vyrie-
šiť aj problém servisných pracovísk, ktorých 
prevládajúca činnosť nie je vedecká (knižni-
ca, archív, nakladateľstvo a pod.), čo riešili 
predovšetkým zlúčením s ústavmi...

Výhody a nevýhody VVI

Za hlavné výhody VVI Jiří Rákosník označil 
do istej miery väčšiu samostatnosť, žiadne 
mzdové limity, nelimitovaný počet zamest-
nancov, vlastníctvo majetku, porovnateľné 
pravidlá hospodárenia s verejnými vyso-
kými školami a zahraničnými partnermi, 
lepšie postavenie v ERA, fond účelovo urče-
ných prostriedkov, zakladanie „dcér“, ľah-
šie obchodné vzťahy a transfer výsledkov, 
vonkajšie podnety, pretože v dozorných ra-
dách sú aj externisti, vyššia stabilita.

Medzi nevýhody patria väčšia zodpoved-
nosť a riziko, zložitejšia štruktúra, väčšia ad-
ministratíva a isté náklady pri transformácii.

Ako však Jiří Rákosník zdôraznil na zá-
ver, výhody prevažujú nad nevýhodami. 
Podľa jeho osobných skúseností aj vedúci 
pracovníci, ktorí neboli za transformáciu na 
VVI, prípadne váhali, sa dnes vyslovujú, že 
išlo jednoznačne o pozitívny krok. 

Na záver svojho vystúpenia český hosť 
seminára na základe skúseností formuloval 
niekoľko odporúčaní pre Slovenskú akadé-
miu vied, pokiaľ by sa rozhodla transfor-
movať svoje ústavy na verejnoprávne vý-
skumné inštitúcie.

Seminár pokračoval pomerne rozsiah-
lou diskusiou, v ktorej zo strany vedúcich 
pracovníkov SAV odznelo viacero otázok či 
podnetov na riešenie.

Vladimír Šmihula | Foto autor

PREDSEDNÍCKY STÔL SEMINÁRA – ZĽAVA POD-
PREDSEDNÍČKA SAV VIERA ROSOVÁ, PREDSEDA 
SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK, HOSŤ Z AKADÉMIE 
VIED ČR JIŘÍ RÁKOSNÍK A PODPREDSEDNÍČKA SAV 
EVA MAJKOVÁ.
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Iveta Radičová sa stretla s predsedom SAV 

S p o l o č n é  v y h l á s e n i e
Dňa 4. marca t. r. predsedníčka vlády 

SR Iveta Radičová a predseda SAV 

prof. Jaromír Pastorek rokovali na tému 

čerpania eurofondov a ich presunu na 

výstavbu diaľnic. Na záver prijali 

spoločné vyhlásenie:

Predsedníčka vlády Slovenskej republiky 
Iveta Radičová a predseda Slovenskej aka-
démie vied Jaromír Pastorek v dňoch 23. 
septembra 2010 a 21. októbra 2010 spo-
lu rokovali na tému čerpania eurofondov 
v rámci operačných programov Vzdelávanie 
a Výskum a vývoj. Ku koncu roka 2010 sa na 
uvedené operačné programy vyčerpalo len 
necelých 10 % zo zdrojov z programovacie-
ho obdobia na roky 2007 – 2013. Predme-
tom rokovaní preto bola predovšetkým níz-

DISKUSIA POČAS PRESTÁVKY – (ZĽAVA) 
RIADITEĽ ÚSTAVU MATERIÁLOV A MECHANIKY 
STROJOV SAV FRANTIŠEK SIMANČÍK, JOZEF ŠESTÁK 
A TEODOR KVAPIL ZO SAPA PROFILY, A.S., ŽIAR 
NAD HRONOM.

Slovensko-turecké inovačné a technologické fórum II v Smoleniciach

P o d n e t y  n a  s p o l o č n é  a k t i v i t y

V Smoleniciach sa 3. a 4. marca 2011 stretli slovenskí vedci a pod-
nikatelia s tureckými partnermi na Inovačnom a technologickom 
fóre II. Podujatie pripravila Slovenská akadémia vied a Generál-
ny konzulát Slovenska v Istanbule. Jeho súčasťou bolo spoločné 
vyhlásenie, ktoré podpísali predseda SAV prof. Jaromír Pastorek 
a viceprezident Rady pre vedecký a technologický výskum Turecka 
(TUBITAK) prof. Ömer Anlağan. Dokument vychádza zo Spoloč-
ného vyhlásenia o vedeckej a technologickej spolupráci podpísané-
ho medzi TUBITAK-om a SAV v Istanbule 3. novembra 2010. Oba-

ka miera čerpania eurofondov a spôsob ich 
ďalšieho čerpania. Predseda SAV vyjadril 
presvedčenie, že vysoká miera zazmluv-
nenia, ktorá dosahuje 60 %, dokazuje 
vysokú absorbčnú schopnosť slovenskej 
vedy, a že podstatu projektov ohrozuje vy-
soká miera byrokratizácie. Podľa premiérky 
Ivety Radičovej táto situácia svedčí o tom, 
že v uplynulých rokoch boli pravidlá čerpa-
nia eurofondov nastavené tak, že neumož-
ňovali čerpať ani na všetky zazmluvnené 
projekty. Predsedu SAV ubezpečila o záväz-
ku vlády podporovať vzdelanie, vedu a vý-
skum v zmysle programového vyhlásenia 
vlády a informovala ho, že súčasná vláda 
odstraňuje byrokratické prekážky zdedené 
po predchádzajúcej vláde. 

Predsedníčka vlády vyjadrila presved-
čenie, že pri nízkej miere čerpania euro-
fondov za predchádzajúce roky je v druhej 

polovici programovacieho obdobia zrejmé, 
že v rámci týchto dvoch operačných progra-
mov sa zdroje reálne nestihnú vyčerpať 
a Slovenská republika tak príde o význam-
nú časť európskych peňazí. Návrh na pre-
sun finančných zdrojov reflektuje reálnu 
schopnosť čerpania eurofondov na uvedené 
operačné programy do konca programova-
cieho obdobia. Predsedu SAV preto ubez-
pečila, že v prípade ohrozenia vyčerpa-
nia všetkých zdrojov sa presunie len taká 
časť, ktorú nebudú schopní v rámci pred-
kladaných projektov reálne vyčerpať. 

Predsedníčka vlády Iveta Radičová 
a predseda SAV Jaromír Pastorek súhlasili, 
že sa budú vzájomne informovať, aby sa do 
budúcnosti vyhli nedorozumeniam, a tým 
prispeli k zlepšeniu v tejto oblasti. 

Bratislava 4. marca 2011.

ja predstavitelia sa zhodli na tom, že spoločné stretnutia dávajú 
podnety k hľadaniu možných nových ciest v spoločných aktivitách 
obidvoch krajín vo vedeckej a technologickej spolupráci a prináša-
jú prvé hmatateľné výsledky. Dohodli sa na tom, že na jeseň 2011 
zorganizujú ďalší spoločný seminár v Turecku.

Predstavitelia tureckých vedeckých kruhov na stretnutí vyso-
ko ocenili konkrétne výsledky výskumných ústavov SAV, ktoré vo 
viacerých prípadoch predbehli dobu, i objednávku priemyslu a ob-
chodných kruhov. Slovenskí účastníci fóra preukázali schopnosť 
Slovenska premostiť vedu s priemyslom a uplatniť najnovšie vedec-
ko-technické úspechy v praxi. Tureckí predstavitelia deklarovali 
pripravenosť na užšiu spoluprácu v oblasti výskumu, preberania 
slovenského know-how pri aplikácii vedecko-technických výsled-
kov do praxe a záujem o transfér vyspelej technológie. 

Fórum v Smoleniciach vytvorilo podmienky na ďalšiu profesio-
nálnu komunikáciu medzi zúčastnenými subjektmi a preukázalo 
reálny potenciál na vznik efektívnych mechanizmov spolupráce, 
ktoré by významne podporili spoločné projekty vo výskume, vývoji 
a tvorbe nových technológií. Tento postup by mal viesť k novým 
investíciám do výskumu, vývoja a inovácií.

Soňa Koželová | Foto: Ferdinand Tisovič
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Oceňovanie osobnosti vedy a výskumu po štrnásty raz

V e d c o m  r o k a 
f y z i k  S .  D u b n i č k a
V priestoroch Pavilónu kvantových technoló-
gií Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave 16. 
marca slávnostne vyhlásili výsledky 14. roč-
níka oceňovania osobností pod názvom 
Vedec roka SR 2010. Predseda riadiaceho 
výboru súťaže Vedec roka, riaditeľ Journalis-
te-Studia, predseda Klubu vedecko-technic-
kých žurnalistov pri Slovenskom syndikáte 
novinárov Ľubomír Lenoch na úvod privítal 
účastníkov slávnosti – tohtoročných laure-
átov, ich spolupracovníkov, novinárov, aj 
zástupcov spolupracujúcich inštitúcií a orga-
nizácií. Poďakoval sa sponzorom podujatia 
– Elektrotechnickému výskumnému a pro-
jektovému ústavu v Novej Dubnici aj Vyso-
kej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. 
Alžbety za podporu podujatia, bez ktorej by 
sa súťaž nemohla uskutočniť.

Hostiteľ podujatia, predseda Učenej 
spoločnosti SAV prof. Vladimír Bužek vo 
svojom príhovore vysoko ocenil skutočnosť, 
že tento ročník súťaže je už štrnásty bez 
prerušenia a zdôraznil, že aj zásluhou tejto 
súťaže sa problematika vedy a výskumu po-
stupne stáva celospoločenskou témou a po-
stupne sa jej začali venovať aj médiá. 

Na slávnosti sa zúčastnil aj predseda SAV 
prof. Jaromír Pastorek, ktorý ocenenia 
odovzdával, prezident Zväzu slovenských 
vedecko-technických spoločností doc. Ján 
Lešinský, prezident Zväzu priemyselných 
výskumných a vývojových organizácií na 
Slovensku, generálny riaditeľ Elektrotech-

nického výskumného a projektového ústavu 
v Novej Dubnici doc. Jozef Buday a ďalšie 
osobnosti.

Ocenenia v jednotlivých 
kategóriách získali: 

Vedec roka SR 2010
RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc., z Fyzi-
kálneho ústavu SAV v Bratislave.

Ocenenie získal za vybudovanie univer-
zálneho unitárneho a analytického modelu 
elektro-slabej štruktúry silnointeragujucich 
častíc a jeho využitie v rade rôznych nových 
teoretických predpovedí, ktoré sa plánujú 
overiť experimentálne v Darmstadte (SRN), 
vo Frascati (Taliansko), v Jefferson Labe 
(USA) a Pekingu (Čína).

Technológ roka SR 2010
prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc., Kated-
ra konštruovania a logistiky Strojníckej fa-
kulty Technickej univerzity v Košiciach.

Ocenenie mu udelili za mimoriadnu 
patentovú činnosť v rokoch 2008 – 2010 
v oblasti vývoja pneumatických pružných 
hriadeľových spojok, regulačných a riadia-
cich systémov s cieľom  realizácie plynulého 
ladenia torzne kmitajúcich mechanických 
sústav.

Mladý výskumník roka SR 2010
Ing. Marián Sýkora, PhD., odborný asis-

tent, Katedra stavebných konštrukcií a mos-
tov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity 
v Žiline.

Ocenenie mu udelili za vypracovanie 
metodiky predikcie zvyškovej životnosti 
konštrukčných prvkov kovových staveb-
ných konštrukcií a mostov s dôrazom na 
oceľové mosty s ortotropnými doskovými 
mostovkami v rámci dizertačnej práce na 
tému Zvyšková životnosť doskových mosto-
viek mostov s priebežným koľajovým lôžkom.

RNDr. Katarína Valachová, PhD., Odde-
lenie farmakológie zápalu Ústavu experi-
mentálnej farmakológie a toxikológie SAV 
v Bratislave. 

Ocenenie získala za skúmanie chemic-
kých a biochemických parametrov polysa-
charidu hyalurónanu – hlavnej zložky syno-
viálnej tekutiny kĺbu zodpovednej za jeho 
správnu činnosť.

Za výsledky v programoch EÚ 2010
prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD., Strojnícka 
fakulta Technickej univerzity v Košiciach.

Ocenenie prevzal za získanie a úspešné 
riešenie projektov EÚ v oblasti IKT– e-In-
klúzia v rámci 6. a 7. rámcového programu: 
Integrovaný projekt „Mainstreaming on Am-
bient Intelligence“ – Inteligentné prostredie 
v službách hlavného prúdu.

Uznanie za celoživotné dielo v SR 2010
Dr. h. c., prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., býva-
lý predseda Slovenskej akadémie vied aj pred-
seda Vedeckej rady SAV, významný vedec 
v oblasti prírodných vied a organizátor vedy.

Vyhlasovateľom podujatia je už tradične 
Journaliste-Studio v spolupráci s Klubom 
vedecko-technických žurnalistov Sloven-
ského syndikátu novinárov. Odbornú gesciu 
v riadiacom výbore zabezpečujú zástupco-
via SAV, ministerstva školstva a Zväzu slo-
venských vedecko-technických spoločností. 
Pri vyhodnocovaní návrhov na ocenenia 
spolupracujú aj ďalší odborníci.

———

Významné výsledky výskumu 
zo Slovenskej akadémie vied 

Vedec roka 2010 RNDr. Stanislav Dubnič-
ka, DrSc., z Fyzikálnyeho ústavu SAV je 
odborník v oblasti  fyzika vysokých ener-
gií, nomenológia fyziky častíc, elektroslabá 
štruktúra hadronov. 

Ocenenie Vedec roka 2010 získal za 
vybudovanie univerzálneho unitárneho 
a analytického modelu elektroslabej štruk-
túry silnointeragujúcich častíc s možnosťou 
jeho využitia v rade rôznych nových teore-
tických predpovedi.

Pomocou unitárneho a analytického mo-
delu elektromagnetickej štruktúry nabitých 

ĽUBOMÍR LENOCH OTVÁRA PODUJATIE. ZA PRED-
SEDNÍCKYM STOLOM ZĽAVA PROF. JOZEF BUDAY, 
PROF. JAROMÍR PASTOREK, DOC. JÁN LEŠINSKÝ 
A PROF. VLADIMÍR BUŽEK.
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pí-mezónov bolo dosiahnuté pozoruhod-
né (o rád) zníženie vyhodnotenej chyby 
príspevku procesu elektrón-pozitrónovej 
anihilácie na dva nabité pí-mezóny do ano-
málneho magnetického momentu miónu. 
Zníženie chyby teoretickej hodnoty ano-
málneho magnetického momentu miónu je 
rozhodujúce pri jej porovnávaní s precíznou 
experimentálnou hodnotou a následnom 
prípadnom odhalení príspevkov z novej fy-
ziky za štandardným modelom fyziky mik-
rosveta.

V spolupráci s japonskými fyzikmi, apli-
káciou unitárneho a analytického modelu 
elektromagnetickej štruktúry pí-mezónov 
a využitím tzv. hypotézy zachovania sa vek-
torového prúdu v slabých interakciách dosia-
hol sa veľmi dobrý opis údajov z KEK-centra 
v Japonsku o slabom rozpade tau-leptónu 
na dva pí-mezóny, z ktorého sa po prvýkrát 
podarilo určiť rozdiel hmotností a totálnych 
šírok rozpadu nabitých a neutrálnych part-
nerov prvých dvoch excitácií vektorovej me-
zónovej rezonancie, rho-mezónu.

Analýzou protónových polarizačných 
experimentálnych údajov získaných v Jef-
fersonovom laboratóriu, Newport News 
(USA), spolu s ostatnými existujúcimi 
údaj mi o protónových a neutrónových 
elektromagnetických formfaktoroch, po-
mocou unitárneho a analytického modelu 
elektromagnetickej štruktúry nukleónov sa 
získala hodnota nábojového rms polome-
ru protónu odlišná od hodnoty priznanej 
v Review of Particle Physics 2010. Nedávna 
nová hodnota tohto polomeru, získaná švaj-
čiarskou skupinou v Paul Scherrer Institute 
vo Villigene precíznym meraním posuvu 
Lamba v miónovom vodíkovom atóme, vy-
tvorenom z protónového jadra a obiehajú-
ceho miónu 210-krát ťažšieho než elektrón, 
však vyvrátila hodnotu priznanú v Review of 
Particle Physics 2010 a v hraniciach chýb po-
tvrdila hodnotu nábojového rms polomeru 
protónu určenú kolektívom z FÚ SAV. Takto 
je nepriamo potvrdené nedipólové správa-
nie sa elektrického formfaktora protónu, 
odhalené protónovými polarizačnými ex-
perimentmi v Jeffersonovom laboratóriu, 
a vzrástla aj pravdepodobnosť výskytu Dub-
ničkovým kolektívom predpovedanej nuly 

nej a časupodobnej oblasti súčasne vždy 
jednou analytickou funkciou v celej oblasti 
definície.

RNDr. Katarína Valachová, PhD., z Ústa-
vu experimentálnej farmakológie a toxiko-
lógie SAV v Bratislave získala ocenenie Mla-
dý výskumník roka za skúmanie chemických 
a biochemických parametrov polysacharidu 
hyalurónanu – hlavnej zložky synoviálnej 
tekutiny kĺbu zodpovednej za jeho správnu 
činnosť.

Pri ochoreniach kĺbov, akým je reuma-
toidná artritída, dochádza k degradácii 
a k fragmentácii hyalurónanu. Degradáciu 
hyalurónanu uskutočňovala pôsobením ky-
seliny askorbovej v prítomnosti iónov medi, 
čo sú hlavné komponenty prítomné v skorej 
fáze akútneho zápalu kĺbu. Cieľom bolo 
dosiahnuť inhibíciu degradácie hyaluróna-
nu v podmienkach in vitro a to pôsobením 
protizápalových antireumatických liečiv, 
endogénnych aj exogénnych antioxidantov 
predovšetkým na báze tiolov. Pri testova-
ných látkach sledovala ich preventívne pô-
sobenie, t. j. pridávala ich pred iniciovaním 
degradácie hyalurónanu. Následne sledo-

vala ich pôsobenie až vo fáze prebiehajúcej 
degradácie hyalurónanu, čo doteraz na tej-
to molekule nikto neskúmal. Novými a za-
ujímavými zisteniami sú nežiaduci efekt 
glutatiónu (jedného z antioxidantov na-
chádzajúcich sa v organizme v najväčšom 
množstve) na degradáciu hyalurónanu. 
Duálny, t.j. protektívny, ako aj degradačný 
efekt preukázala u antireumatického lie-
čiva d-penicilamínu. Dokázala nežiaduci 
efekt prírodného antioxidantu arbutínu, 
ako aj čiastočný protektívny efekt kúpeľnej 
termálnej vody na degradáciu hyalurónanu 
v prítomnosti kyseliny askorbovej a iónov 
medi. 

V Ústave experimentálnej farmakológie 
a toxikológie SAV patrí počas ostatných päť 
rokov medzi najvýraznejšie mladé vedec-
ké osobnosti. Je zadelená do pracovného 
tímu vedeného Ing. Ladislavom Šoltésom, 
DrSc. Štúdium degradácie vysokomoleku-
lového hyalurónanu pre hodnotenie antio-
xidačných vlastností nových zlúčenín riešila 
v spolupráci s viacerými domácimi a zahra-

ničnými pracoviskami: o. i. napríklad s  Che-
mickým ústavom SAV, Ústavom polymérov 
SAV, Fakultou chemickej a potravinárskej 
technológie STU, Farmaceutickou fakultou 
UK, Univerzitou a Ústavom lekárskej fyzi-
ky a biofyziky v Lipsku či Univerzitou v ta-
lianskej Modene. Viaceré experimentálne 
metódy publikovala v celom rade prevažne 
zahraničných vedeckých časopisov.

V súčasnosti je spoluriešiteľkou projektu 
VEGA s názvom Štúdium pôsobenia reaktív-
nych foriem kyslíka a dusíka na vysokomo-
lekulový hyalurónan, synoviocyty a chon-
drocyty a je tiež spoluriešiteľkou projektu 
APVV s názvom Výskum technológií príprav 
disperzných koloidných sústav s multifunkč-
ným efektom s realizáciou v liečebnej kozme-
tike, ktorému bola v týchto dňoch priznaná 
najvyššia priorita.

Katarína Valachová je všestranne nada-
nou mladou vedeckou osobnosťou, ktorá sa 
vždy usiluje riešiť každodenné organizačné 
i odborné problémy s úsmevom, nasadením 
a entuziazmom.

Vladimír Šmihula | Foto autor

tohto formfaktora v okolí t = –13 GeV**2, 
ktorá by mohla byť potvrdená experimen-
tálne v najbližšom období. Využitím ana-
lytických vlastností elektromagnetického 
formfaktora nabitých pí-mezónov prenies-
la sa precízna experimentálna informácia 
o totálnom účinnom priereze elektrón-po-
zitrónovej anihilácie na dva nabité pí-me-
zóny, nedávno získané tzv. metódou „radia-
tive return“ na KLOE detektore vo Frascati 
(Taliansko), do priestorupodobnej oblasti, 
kde sa pomocou nej po prvýkrát predpo-
vedalo modelovo-nezávislé správanie pió-
nového elektromagnetického formfaktora 
v tejto oblasti. Tento výsledok umožňuje 
zhodnotiť rôzne modelové extrapolácie 
iných autorov asymptotickej predpovede 
kvantovej chromodynamiky až do experi-
mentálne merateľnej oblasti, ktoré sú dote-
raz vzájomne nejednotné.

Odborný (praktický) prínos výsledku 
spočíva v unikátnosti modelu, schopného 
realisticky opísať elektromagnetické a slabé 
formfaktory hadronov v priestorupodob-

PREDSEDA SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK ODO-
VZDÁVA OCENENIE VEDCOVI ROKA 2010, VEDEC-
KÉMU PRACOVNÍKOVI FYZIKÁLNEHO ÚSTAVU SAV 
STANISLAVOVI DUBNIČKOVI (VĽAVO).

MLADOU VÝSKUMNÍČKOU 2010 SA STALA KATA-
RÍNA VALACHOVÁ Z ÚSTAVU EXPERIMENTÁLNEJ 
FARMAKOLÓGIE A TOXIKOLÓGIE SAV. GALANTNE 
JEJ K TOMU BLAHOŽELAL RIADITEĽ JOURNALISTE-
-STUDIA, PREDSEDA KLUBU VEDECKO-TECHNIC-
KÝCH ŽURNALISTOV ĽUBOMÍR LENOCH.

UZNANIE ZA CELOŽIVOTNÉ DIELO V SR 2010 Z RÚK 
PREDSEDU SAV PROF. JAROMÍRA PASTOREKA PRE-
BERÁ PROF. ŠTEFAN LUBY. ZATLIESKAL MU AJ MO-
DERÁTOR PODUJATIA VILIAM NOVÁK Z ÚSTAVU 
HYDROLÓGIE SAV (V STREDE).
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Výročný hodnotiaci seminár prvého oddelenia vied SAV 

P o d p o r a  p r e  t r a n s f o r m a č n ý  p r o c e s

RIADITEĽ ASTRONO-
MICKÉHO ÚSTAVU 
SAV ALEŠ KUČERA 

PREZENTUJE VÝSLED-
KY SVOJHO PRACO-

VISKA.

V dňoch 15. – 16. februára sa v Kongresovom 
centre SAV v Smoleniciach stretli vedúci pra-
covníci z ústavov Oddelenia vied o neživej 
prírode SAV. Podpredseda SAV Juraj Lapin 
v úvodnom slove pripomenul, že ide o pra-
videlnú každoročnú prezentáciu práce ústa-
vov, ktorá priamo súvisí s jej hodnotením. Na 
rokovaní sa zúčastnili aj predsedovia vedec-
kých rád a členovia Snemu SAV z ústavov, 
keďže na seminár bezprostredne nadväzo-
vala aj porada riaditeľov 1. oddelenia vied 
s rozšírenou účasťou. Prítomní boli aj vedec-
ký sekretár SAV doc. Fedor Gömöry a člen 
Predsedníctva SAV prof. Peter Samue ly.

Každý riaditeľ mal na prezentáciu vy-
hradených 20 minút, ďalších 5 minút bolo 
určených na diskusiu. Cieľom seminára 
bolo prezentovať dosiahnuté výsledky or-
ganizácií v nasledujúcich kategóriách: pub-
likovanie, ohlasy, patenty a úžitkové vzory, 
vývoj originálnych technológií a zariadení, 
aplikácie, popularizácia vedy, projekto-
vá štruktúra pracoviska, vedecká výchova 
a personálna štruktúra. Výsledky ústavov 
prezentované na seminári spolu so správa-
mi o činnosti za rok 2010 sa budú brať do 
úvahy v rámci panelového hodnotenia ve-
deckých organizácií 1. oddelenie vied za 
rok 2010 s istým dopadom na výšku mzdo-
vého fondu. Hodnotenými kategóriami na 
rozdelenie mzdového fondu budú vedecké 
výstupy za rok 2010, personálna politika or-
ganizácie a projektová štruktúra.

Popoludňajšie hodiny prvého rokova-
cieho dňa patrili porade riaditeľov ústavov 
1. oddelenia vied SAV za účasti podpredsed-

Stretli sa členovia predsedníctiev SAV po roku 1990 

B u d ú c n o s ť  A k a d é m i e  i m  n i e  j e 
ľ a h o s t a j n á

níčky SAV Evy Majkovej a člena Predsedníc-
tva SAV Igora Túnyiho. Témami rokovania 
boli transformácia SAV, diferencované rozde-
ľovanie mzdových prostriedkov na rok 2011, 
čerpanie štrukturálnych fondov EÚ, spraco-
vanie správ ústavov za rok 2010 a akreditácia 
ústavov v roku 2012. Osobitná pozornosť sa 
venovala transformácii SAV. Model transfor-
mácie, v istých bodoch odlišný od prijatého 
Predsedníctvom SAV, ktorý vypracovala 
Komisia ad hoc pre problematiku vhodného 
ekonomického modelu SAV, prezentoval ria-
diteľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov 
SAV František Simančík. Po rozsiahlej dis-
kusii väčšina riaditeľov ústavov podporila 
transformáciu SAV v súlade s uznesením 

Predsedníctva SAV, ktoré prijalo na svojom 
mimoriadnom zasadaní 10. februára 2010.

Za dôležitý prínos výročného seminára 
okrem prezentovania výsledkov a ich dis-
kusie možno pokladať aj posilnenie spolu-
práce medzi ústavmi, ktorá je mimoriadne 
dôležitá napr. pri podávaní spoločných 
multidisciplinárnych projektov, združujú-
cich viaceré ústavy SAV v rámci budovania 
spoločných vedecko-výskumných centier 
s podnikateľskými subjektmi. Riaditelia 
ústavov cítia potrebu transformácie a pod-
porujú tento proces, ktorý by mal prebiehať 
na všetkých úrovniach SAV.

Vladimír Šmihula | Foto autor

V Kongresovom centre SAV v Smoleniciach sa v stredu 2. marca 
zišli členovia tzv. Alumni klubu na priateľskom stretnutí, aby si vy-
menili názory na minulosť, súčasnosť, ale aj budúcnosť Slovenskej 
akadémie vied. Na stretnutí, ktoré viedol dlhoročný predseda SAV 
prof. Štefan Luby, sa zúčastnili aj viacerí súčasní členovia Pred-
sedníctva SAV, ako aj ďalší dvaja predsedovia SAV za posledných 
dvadsať rokov – prof. Branislav Lichardus a Ladislav Macho. Napo-
kon, Akadémia stojí na ďalšom svojom historickom rázcestí, keď sa 
rozhoduje o jej budúcej transformácii, takže o témy do diskusie na-
ozaj nebola núdza. A to, ako sa bude vyvíjať ďalej, nie je ľahostajné 
ani jej bývalým vedúcim osobnostiam...

Predseda klubu prof. Štefan Luby na úvod oboznámil účastní-
kov podujatia s dokumentom pod názvom Komparatívne hodno-
tenie SAV ako celku, v ktorom analyzuje súčasnú výkonnosť SAV 
v medzinárodnom porovnaní, no na rozdiel od viacerých rebríčkov 
uverejnených v poslednom období (bez ohľadu na veľkosť inštitú-
cií a nákladov na výskum) túto výkonnosť hodnotí predovšetkým 
v úzkej súvislosti so vstupmi a počtom pracovníkov. Nechýbajú ani 
konkrétne porovnania s takými renomovanými výskumnými inšti-
túciami, ako sú Max Planckova spoločnosť či Joint Research Centre 
EK. Priblížme si aspoň záver dokumentu: „SAV za prostriedky, ktoré 
má k dispozícii,“ konštatuje sa v závere dokumentu, „vytvára po-
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POHĽAD DO SÁLY POČAS ROKOVANIA – VPRAVO PROF. ŠTEFAN LUBY, V POZADÍ 
PROF. IVAN CHODÁK, DISKUTUJE PODPREDSEDA SAV ĽUBOMÍR FALŤAN.

Špičkové laboratórne zariadenia na výskum nanotechnológií a nanoštruktúr

N a n o l a b  s k u t o č n o s ť o u
V priestoroch Fyzikálneho ústavu SAV v Bra-
tislave 22. marca slávnostne otvorili kom-
plex laboratórií na výskum nanotechnológií 
a nanoštruktúr pod názvom Nanolab.

Vybudovali ho viaczdrojovým financova-
ním zo Štrukturálnych fondov EÚ, z pro-
jektov APVV, Európskeho hospodárskeho 
mechanizmu a z prostriedkov SAV. Viaceré 
inovatívne laboratórne zariadenia vyvinu-
li priamo v oddelení multivrstiev a nano-
štruktúr ústavu.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili 
predseda SAV prof. Jaromír Pastorek, pod-
predsedníčka SAV Eva Majková, predsed-
níčka Snemu SAV Dagmar Podmaková, zá-
stupcovia ústavov SAV, ktoré budú v rámci 
spolupráce vybudované laboratórium tiež 
využívať, a ďalšie osobnosti.

Hostí privítal zástupca riaditeľa Fyzikál-
neho ústavu SAV Stanislav Hlaváč. Klaster 
laboratórií Nanolab predstavila vedúca Od-
delenia multivrstiev a nanoštruktúr Fyzi-
kálneho ústavu SAV Eva Majková, ktorá pri-
pomenula, že možnosť čerpať štrukturálne 
fondy EÚ je pre slovenskú vedu nesmierne 
dôležitá, pretože získavanie poznatkov na 
vývoj nových potrebných materiálov si vy-
žaduje aj modernú a výkonnú laboratórnu 
techniku, ktorá je veľmi drahá. Uviedla, že 
pri zriaďovaní Nanolabu spojili svoje sily 

PRÁCE NA 
LAB-GISAXS-E ZAUJALA 

AJ VEDÚCEHO ÚRA-
DU SAV JÁNA MALÍKA 

A PREDSEDU SAV PROF. 
JAROMÍRA PASTOREKA 

(SPRÁVA). Foto: Vladimír 

Šmihula

zoruhodný výstup porovnateľný s najvyspelejšími zahraničnými 
inštitúciami neuniverzitného výskumu. Zároveň treba zdôrazniť, 
že SAV je v metastabilnej polohe. Aj keď kapacitami SR zaostáva za 
smerným číslom EK, podľa ktorého má vo výskume a vývoji pracovať 
okolo 0,8 % pracovne aktívneho obyvateľstva, je SAV veľká na to, aby 
sa obhájila excelentnými výstupmi do svetovej vedy alebo spätným 
čerpaním slovenského príspevku do výskumu EÚ. Na druhej strane je 
SAV príliš slabo podporovaná na to, aby sme dosiahli kritickú hmotu 
potrebnú na výraznejšie premietnutie výsledkov do domáceho pro-
duktu, či už cestou domácich podnikov alebo kooperáciou so zahra-
ničnými investormi.“

V ďalšej časti rokovania vystúpil predseda Akreditačnej komi-
sie SAV prof. Peter Samuely na tému: Spoločný evalvačný protokol 
hodnotenia vedy na Slovensku. Utópia, alebo reálna možnosť? Vo 
svojej prezentácii podrobne rozobral históriu hodnotení vedeckých 
organizácií SAV po roku 1989, kritériá súčasného hodnotenia, ako 
aj predpoklady jeho ďalšieho vývoja. Za ideál označil jednotné kri-
tériá hodnotenia kvality výskumu na univerzitách aj v Slovenskej 
akadémii vied. Jednotná databáza ELVYS by v budúcnosti mala 
v rámci Akadémie priniesť zníženia administratívnej záťaže na ve-
dúcich pracovníkov a zjednotiť by sa mala aj periodicita akreditácií 
s hodnoteniami... Európsky evalvačný protokol by znamenal kom-
plexné hodnotenie každých 6 – 8 rokov so vsunutými medzihod-
noteniami...

Na záver stretnutia podpredseda Komisie SAV pre duševné 
vlastníctvo prof. Ivan Chodák informoval o súčasnom stave a vý-
hľade v oblasti aplikácie výsledkov výskumu SAV. Pripomenul 
však, že aplikácia výsledkov je už úlohou pre iné subjekty, nie pre 

vedeckých pracovníkov. Na pracoviskách Akadémie komisia naš-
la viacero príkladov vhodných na aplikáciu, no bránia jej známe 
legislatívne a ekonomické podmienky, v akých sa naša spoločnosť 
nachádza. Jedným z problémov je napríklad nedostatok prostried-
kov na patentovanie či absencia kritérií ohodnotenia duševné-
ho vlastníctva. Jedným z čiastočných riešení by bola možnosť po 
transformácii zakladať tzv. spin-off s inými subjektmi. Napriek to-
mu nájdu sa aj dnes príklady úspešných aplikácií...

Vladimír Šmihula | Foto autor

viacerá centrá excelentnosti a výskumné 
inštitúcie.

Jednotlivé zariadenia Nanolabu pred-
stavil Peter Šiffalovič z Fyzikálneho ústavu 
SAV. Súčasťou je viacero špičkových labora-
tórnych zariadení. Vari najvýznamnejšie je 
laboratórne zariadenie Lab-GISAXS na roz-
ptyl rtg žiarenia pri malých uhloch v režime 
GISAXS a SAXS, ktoré umožňuje charakte-

rizovať spojitosť nanovrstiev hrúbky 1 nm, 
prítomnosť klastrov vo vrstvách a usporia-
danie nanočastíc do súborov s časovým roz-
líšením 25 ms.

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek 
v stručnom príhovore poďakoval tvorcom 
laboratória za úspešné dielo a zaželal im ve-
ľa vynikajúcich výsledkov.
V. Š.
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Postrehy z írskeho Dublinu

ŠTEFAN LUBY N a  t e s t o v a c o m  o s t r o v e 
k o l o n i a l i z m u

Tu Aerofort v Baile Átha Cliath, teda v Dub-
line. Nie je to preklep. Aerofort je letisko po 
írsky. Írčina je jazyk keltského pôvodu, dnes 
jeden z jazykov Európskej únie. Írsko vďačí 
za svoj nedávno skončený hospodársky zá-
zrak aj tomu, že tu každý hovorí po anglicky, 
ale svoj pôvodný jazyk sa snažia kriesiť. Ofi-
ciálne názvy sú dvojjazyčné. Televízia vysie-
la desať anglických programov a navyše je-
den írsky, ktorý je opatrený anglickými titul-
kami. Je to nakoniec dobrá jazyková škola.

Na veľkom letisku (sme na ostrove) na 
crióchforte – terminále č. 1 sedím preto, 
lebo sa vraciam zo zasadnutia výkonnej 
rady ALLEA – združenia All European Aca-
demies a čas do odletu lietadla využívam 
na zaznamenávanie si dojmov. Je koniec 
januá ra 2011.

Rokovanie sa začalo vo štvrtok večer 
stretnutím v univerzitnom klube. Hostite-
ľom je prezident Kráľovskej írskej akadémie 
vied prof. Cunny, čerstvý člen European 
Research Council a historik obdobia írskych 
bojov za samostatnosť. Kým ide objednať 
ďalšiu rundu írskej Bushmills whisky (bez 
toho, aby sa pýtal, či si ešte dáme), Maria 
Teresia Flanagan, írska reprezentantka vo 
výkonnej rade, vysvetľuje, že je známy te-
óriou, podľa ktorej bol írsky ostrov testova-
cím laboratóriom anglického kolonializmu. 
Tu zmaturoval a vybral sa na skusy do Ame-
riky a na ďalšie kontinenty, šíriac všade an-
glickú kultúru a zvyky.

Ani do klubu by sme sa neboli dostali, 
keby sme nemali obleky, biele košele a kra-

vaty, na čo nás vopred neupozornili predpo-
kladajúc, že sme gentlemani. Sedíme pod 
portrétmi lordov a plukovníkov a konzumu-
jeme írskeho srnca a vianočný puding. Na 
jednom obraze je veľká klasicistická stavba 
s kopulou. To je nejaké mesto v Škandiná-
vii, vysvetľujú hostitelia. Dá sa to poznať 
podľa štítov domov.

Pri večeri sa dozvedám, že v Írsku majú 
sedem univerzít, najstaršia je Trinity Col-
lege v Dubline založená roku 1592, ktorá 
ako prvá na britských ostrovoch začala roku 
1904 prijímať na štúdium aj ženy. Kempus 
vyzerá ako v Cambridge alebo Oxforde, je 
tu veľa trávnikov, zvonica, staré masívne 
kamenné budovy dopĺňajú nepravouhlé be-
tónové kreácie. Potom padne otázka, koľko 
univerzít je na Slovensku. Našťastie ktosi 
skočí do reči a téma rozhovoru sa zvrtne...

Írsko je republika, ale majú tu veľa kráľov-

ských tradícií. Kráľovská je akadémia, klub 
automobilistov, asociácia filatelistov a iné 
inštitúcie. Múzeá a galérie sú samozrejme 
národné. Podobne ako iné krajiny, ktoré sa 
vymanili z cudzieho ujarmenia neskôr, majú 
Íri veľa sôch literátov a buditeľov. Hustotou 
sôch môže Dublin súťažiť s Londýnom. Roz-
diel je v tom, že v Londýne sedia sochy na 
koňoch, kým tu stoja alebo sedia v kreslách, 
v ruke držia proklamáciu alebo varovne dví-
hajú prst. Pýchou Írska sú jeho spisovatelia, 
a tí sú tu tiež vytesaní do kameňa. Osobnos-
ti ako George Bernard Shaw, Oscar Wilde, 
James Joyce, Patrick Kava nagh, Samuel 
Beckett a Wiliam Butler Yeats netreba pred-
stavovať. Shaw, Joyce a Beckett sú laureátmi 
Nobelovej ceny. Nápadná je socha Jima Lar-
kina, zakladateľa robotníckej únie. Za chrb-
tom má vysoký stožiar. Ruky dvíha k nebu, 
zvolávajúc blesky na hlavy vykorisťovateľov. 

ÍRSKA NÁRODNÁ BANKA V DUBLINE. KRÁĽOVSKÁ ÍRSKA AKADÉMIA VIED V DUBLINE.

TEMPLE BAR, KTORÉHO SA KRÍZA NEDOTKLA. POBREŽNÉ ÚTESY ÍRSKA.
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OBÁLKA PUBLIKÁCIE TATRY – PRÍRODA 
V SLOVENSKEJ MUTÁCII.

Zo súťaže Jednoty tlmočníkov a prekladateľov Českej republiky

D v e  c e n y  p r e  T a t r y
ne vypĺňa 1. diel vlastivednej encyklopédie Tatry, ktorý vychádza 
v edícii Krajina a ľudia. Vydavateľstvo Baslet v súčasnosti pripravu-
je aj druhý diel nazvaný Tatry – história, život, ktorý bude venova-
ný dejinám, kultúre, ochrane prírody, turistike a športu.

Kniha má úctyhodný objem – 648 strán formátu A4 Na jej prí-
prave sa zúčastnilo 83 renomovaných slovenských a poľských 
odborníkov, ktorí zosumarizovali literárne aj vlastné dlhoročné 
výsledky a ilustrovali ich viac ako dvoma tisíckami zväčša originál-
nych fotografií, máp, grafov a tabuliek. Medzi autormi nechýbajú 
ani pracovníci Slovenskej akadémie vied. Úvodnú stať Vymedze-
nie a poloha ako aj časť Geomorfológia a horopis napísal J. Lacika 
z Geografického ústavu. Kapitolu o rašeliniskách vypracoval D. Dí-
tě z Botanického ústavu, z toho istého ústavu autor tejto recenzie 
v spolupráci s poľskou algologičkou B. Kaweckou pripravili časť 
o siniciach a riasach, kapitolu o lúkach a pasienkoch zasa odborníci 
Ústavu krajinnej ekológie Ľ. Halada a H. Ružičková v spoluautor-
stve s krakovským botanikom Z. Mirekom. Pracovníci Ústavu zo-
ológie sa podieľali s odborníkmi z našich univerzít na sumarizo-
vaní poznatkov o zooplanktóne tatranských plies (M. Illyová spolu 
s I. Hudecom), o bentickej makrofaune (F. Šporka spolu s I. Krnom 
a P. Bitušíkom), o sieťokrídlovcoch (Ľ. Vidlička), o chrobákoch 
(P. Majzlan) a o blanokrídlovcoch (L. Roller). Z Ústavu ekológie 
lesa J. Šteffek pripravil časť o mäkkýšoch, A. Krištín o rovnokríd-
lovcoch a J. Kulfan s H. Kalivodom (ÚKE SAV) o motýľoch.

Ocenená kniha predstavuje rozsiahle encyklopedické dielo 
o tatranskej prírode, aké ešte u nás doteraz nevyšlo. Vydavateľstvo 
Baslet si zaslúži poďakovanie za to, že kniha napriek neľahkej eko-
nomickej situácii uzrela svetlo sveta v slovenskej aj českej mutácii 
súčasne a na takej vysokej odbornej a typografickej úrovni.
František Hindák

Kniha Tatry – príroda a jej simultánny preklad Tatry – příroda, vy-
dané roku 2010 pražským vydavateľstvom Miloš Uhlíř – Baslet, 
získali dve prestížne ceny v 17. ročníku súťaže poriadanej Jedno-
tou tlmočníkov a prekladateľov Českej republiky. Odborná porota 
zložená zo zástupcov profesionálnych prekladateľských a tlmoč-
níckych organizácií z Českej a Slovenskej republiky zasadala 7. feb-
ruár a udelila 1. cenu za encyklopedické dielo kolektívu autorov 
Tatry – príroda/Tatry – příroda. Tento titul súčasne získal 2. cenu 
v kategórii Slovník roka 2011. Knihy boli prezentované na minulo-
ročnom jesennom knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave a v TA-
NAP-e v Tatranskej Lomnici. Pražanom ju Slovensky inštitút sláv-
nostne predstavil 3. februára t.r. za účasti „krstných otcov“ režiséra 
Juraja Jakubiska a riaditeľa baletu SND Vlastimila Harapesa.

Najvyššiemu pohoriu Karpát – Tatrám hovoria v zahraničí „Poc-
ket Alps“, teda akési „Alpy do vrecka“ či „Alpy vreckového formá-
tu“. To preto, lebo na ploche necelých 800 km2 nájdeme takmer 
všetky typy hlavných horských biotopov, podobne ako v najvyššom 
a rozlohou niekoľkonásobne väčšom európskom pohorí. Tatry 
svojou krásou a rozmanitosťou oddávna lákali nielen turistov, ale  
aj prírodovedcov, ako o tom svedčia mnohé publikačné doklady, 
počnúc pôvodnými článkami a končiac knižnými monografiami. 
Od poslednej monografie, editovanej I. Vološčukom, Tatranský ná-
rodný park – biosférická rezervácia (Vydavateľstvo Gradus, Martin, 
1994) však už uplynulo viac ako 15 rokov. Tento časový hiát úspeš-

Do roku 1966 tu stál Lord Nelson, ktorého 
sochu odstrelili. (V Londýne by sa také niečo 
nemohlo stať.)

Po večeri sa vraciame do hotela v sta-
roanglickom štýle, v ktorom sa dá ľahko 
zablúdiť. Izby trojstovky sú na treťom po-
schodí, štvorstovky na druhom, dvojstovky 
v bočnom krídle. Na prízemí je obrovský 
bar. Čapujú írske aj nemecké pivá. Sadnem 
si a čašníčke hovorím „Moja milá komtesa, 
doneste mi Guinnessa“. Pochopí, čo chcem, 
možno si myslí, že hovorím po írsky. Slad-
kohorká kvapalina s jemnou penou má dob-
ré uspávacie schopnosti.

Medzitým sa už blíži čas odletu, a preto 
sa musím pobrať do geataí imeachta; u nás 
označujeme tento priestor gate. V písaní 
pokračujem počas prestupovania vo Frank-
furte.

Porada ALLEA v piatok trvala našťastie 
iba do 16.00 hodiny, lebo všetci bežia na 
aerofort. Mňa čaká poznávanie Dublina vo 
večernom súmraku pri umelom osvetlení. 
Je tu veľa neoklasicistických stavieb, národ-
ná banka, burza, radnica, zo starších colný 
dvor, Four Courts – to je ten „škandináv-
sky“ objekt, čo som videl včera na obraze 
v klube. Kostoly sú gotické, je to strohá se-

verná, a nie vycifrovaná francúzska gotika. 
Najväčšia je Kristova katedrála, kúsok ďalej 
je Kostol sv. Patrika, kde odpočíva tunajší 
dekan Jonathan Swift, autor Guliverových 
ciest. Jeden z kostolov je kópiou Chrámu sv. 
Martina na Trafalgarskom námestí v Lon-
dýne. Pôsobilo tu viacero anglických archi-
tektov. Mesto pretína rieka Liffey, vedie cez 
ňu veľa mostov. Najznámejší je Polpencový, 
také tu bolo kedysi mýto pre chodca.

Každý turista si neodpustí návštevu sláv-
neho Temple baru v centre mesta. Ale vypiť 
v ňom pivo nie je ľahké. Miesta na sedenie, 
ba aj na státie sú obsadené, je tu hluk a veľa 
cigaretového dymu. Ako sa tí ľudia dohovo-
ria? – uvažujem. Zdá sa, že všetci hovoria 
a nikto nepočúva. „Keby sme naučili Angli-
čanov rozprávať a Írov počúvať, spoločnosť 
by bola civilizovanejšia,“ postrehol kedysi 
O. Wilde. Na dôvažok po ulici pochoduje 
gajdošská vojenská hudba. Gajdy majú po 
tri-štyri píšťaly. Gajdoši sú zoradení v troj-
stupe, je ich dvanásť, za nimi kráča osem bu-
beníkov. Pred nimi ide policajt na motorke. 
„Nenoste gajdy k ľuďom, ktorí sú v problé-
moch,“ odporúča Jonathan Swift a Thomas 
Beecham dodáva, že „gentleman“ je človek, 
ktorý vie hrať na gajdy, ale nerobí to.

V sobotu ráno pred odletom som si dal 
írsky breakfast, hoci s obavami. Je to anglic-
ký breakfast s grilovaným párkom, malou 
jaternicou a krvavničkou navyše. Takto sa 
posilnili írski emigranti, kým nastúpili s ko-
šeľou, na hrudi mokrou od manželkiných 
sĺz, na transoceánske parníky. Íri sú tuláci. 
Sú všade, a preto v čase svojho hospodár-
skeho zázraku prijímali ochotne imigran-
tov. V centre Dublinu som našiel český hos-
tinec s plagátom, ktorý oznamoval konanie 
slovenského plesu. Dnes Íri znova emigru-
jú. Globalizácia nedopraje ľuďom pokojný 
život.

Cesta na letisko bola trocha napínavá. 
V jednom okamihu  som si myslel, že náš 
aircoach sa nevyhne havárii, keď mu pro-
tiidúci poschodový autobus nebezpečne 
zúžil jazdný priestor. Potom som si uvedo-
mil, že sa jazdí vľavo. Tým sa moja cesta do 
Írska uzatvára. Túto cestopisnú poviedku 
venujem RNDr. Márii Rybeckej, ktorej syn 
Martin strávil v Írsku dva roky a pozval ju 
na návštevu Dublinu a Corku, ale cesta sa 
neuskutočnila, lebo život je vrtkavý. Ing. 
Alene Waclawekovej z Úradu SAV ďakujem 
za to, že sa jej nepodarilo získať spiatočnú 
letenku z Dublinu s odletom už v piatok.
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V rámci Dňa výskumu rakoviny bola 7. mar-
ca t. r. v Ústave experimentálnej onkoló-
gie SAV v Bratislave vedecká konferencia 
Probiotiká v onkológii, ktorá nadviazala na 
podujatie Výskum pre život. Spoluorgani-
zátorom bola Nadácia Výskum rakoviny. 
Ako na úvod povedal riaditeľ ÚEO SAV Ján 
Sedlák, ústav je experimentálnym pracovis-
kom, ktoré sa zaoberá od samého začiatku 
komplexným bádaním o príčinách vedúcich 
k vzniku nádorov. Dominantným je výskum 
možností diagnostiky, prevencie a terapie 
nádorových chorôb na základe nových po-
znatkov o génoch, ktoré sú príčinou vzniku 
a rastu nádorových buniek. Pri tejto príle-
žitosti sa poďakoval prezidentke Nadácie 
Výskum rakoviny Margite Klobušickej za 
spoluprácu, ktorú nadácia prejavuje sme-
rom k ústavu a podporuje kroky prieniku 
vedeckých poznatkov na verejnosť. Zdôraz-
nil, že spolupráca viacerých odborov po-
môže pochopiť fenomén funkcie probiotík 
v onkológii.

Margita Klobušická v príhovore poveda-
la, že na tohtoročný Deň výskumu rakoviny 
zvolili tému, pri ktorej ponechali otáznik 
v názve: Probiotiká – nádej pre onkológiu? 
Ide o to, aby si verejnosť uvedomila úlohu 
probiotík vo výskume. Nadácia Výskum ra-
koviny vznikla pred 18 rokmi a jej hlavným 
cieľom je podporovať a propagovať výskum 
nádorových ochorení na všetkých úrov-
niach: základný, translačný a klinický s cie-
ľom využitia výsledkov v medicínskej praxi. 
Aktivity nadácie prispievajú k tomu, aby sa 
nádorové ochorenia stali opakovane lieči-
teľné a aby laická aj odborná verejnosť ak-
ceptovala onkologickú vedu a výskum ako 
neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine.

Nadácia každoročne organizuje ce-
loštátne verejné zbierky na konkrétne ciele. 
V roku 2003 iniciovala a dodnes je spolu-
organizátorom kampane Na kolesách proti 
rakovine, od roku 2008 je charitatívnym 

Vedecká konferencia o probiotikách v onkológii

N á d e j  p r e  p a c i e n t o v

Molekulárna medicína premosťuje výskum a klinickú prax

T e r a p i a  š i t á  n a  m i e r u
Molekulárna medicína je nový odbor, ktorý 
sa snaží premostiť základný biomedicínsky 
výskum a klinickú prax. Jej snahou je zlep-
šiť diagnostiku a liečbu ochorení. Z hľadis-
ka liečby je veľmi dôležité, že molekulárna 

partnerom športovo humanitnej akcie Beh 
pre život. Tohtoročný program nadácie po-
kračoval 23. marca slávnostnou akadémiou 
pri príležitosti 5. výročia zriadenia Ústredia 
ekumenickej pastoračnej služby v Ozbroje-
ných silách SR a Ozbrojených zboroch SR 
pod názvom Bež a bojuj. Prebiehajú prípra-
vy na 4. ročník humanitno-športovej akcie 
Beh pre život s hlavným organizátorom Na-
dáciou Tesco. Vyvrcholením prvého polro-
ku aktivít bude v nedeľu 19. júna 2011 be-
nefičný koncert významného symfonického 
orchestra New England Conservatory – Yo-
uth Philharmonic Orchestra (Boston, USA) 
vo Veľkom koncertom štúdiu Slovenského 
rozhlasu.

Predsedníčka Nadácie Výskum rakoviny 
Margita Klobušická na konferencii zároveň 
vyhlásila 3. ročník Súťaže mladých onkológov 
pre stredoškolákov, vysokoškolákov a dokto-
randov s vyvrcholením 7. marca 2012. 

Vedecký tajomník konferencie doc. Vla-
dimír Zajac z oddelenia genetiky nádoro-
vých ochorení Ústavu experimentálnej 

onkológie SAV v úvodnej prednáške struč-
ne pripomenul 60-ročnú históriu ústavu. 
Predstavil prierez hlavných oblastí výsku-
mu ústavu, pričom zdôraznil, že vplyvom 
antibiotík, liekov a drog sa výrazne zme-
nila naša intestinálna mikroflóra. Počet 
senzitívnych baktérií klesá, naopak počet 
rezistentných baktérií sa zvyšuje. Tým sa 
nezvratne narušila symbióza medzi oboma 
„kráľovstvami“ v ľudskom organizme. Ide 
o globálny proces, ktorý nemá geografickú 
limitáciu. A v tejto situácii prichádzajú pro-
biotiká, ktoré do značnej miery tento proces 
limitujú. Ich pozitívny vplyv na zdravotný 
stav ľudskej populácie je nepopierateľný.

Vedecká konferencia pokračovala pred-
náškami, ktoré objasnili podstatu probiotík, 
ich vplyv na ľudský organizmus. Stretli sa 
na nej poprední vedci z oblasti onkológie, 
mikrobiológie, gastroenterológie a hepato-
lógie zo Slovenska, ako aj z Českej repub-
liky.

Ferdinand Tisovič | Foto autor

PREZIDENTKA NADÁCIE VÝSKUM RAKOVINY MAR-
GITA KLOBUŠICKÁ A RIADITEĽ ÚSTAVU EXPERIMEN-
TÁLNEJ ONKOLÓGIE SAV JÁN SEDLÁK.

NA KONFERENCII O PROBIOTIKÁCH 
V ONKOLÓGII PREDNÁŠAL AJ PROF. 
VOJTĚCH RADA Z KATEDRY MIKROBIO-
LOGIE, VÝŽIVY A DIETETIKY, ČESKÉ ZE-
MĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAHE.

medicína sa snaží ušiť terapiu doslova na 
mieru pacientovi. Dňa 25. februára sa usku-
točnila medzinárodná vedecká konferencia 
1st Molecular and Translational Medicine 
Conference 2011. Zástupcovia SAV – riaditeľ 

Molekulárno-medicínskeho centra Richard 
Imrich, riaditeľ Ústavu experimentálnej en-
dokrinológie SAV prof. Iwar Klimeš, riaditeľ 
Virologického ústavu SAV Juraj Kopáček, 
riaditeľka Ústavu molekulárnej fyziológie 
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prognózu a niekedy aj inú liečbu. Moleku-
lárna medicína sa snaží zistiť predispozície 
na vznik ochorení, a teda odhaliť riziko vzni-
ku choroby ešte pred jej vznikom. V krátkej 
budúcnosti si bude môcť každý človek dať 
urobiť svoj genetický profil a bude sa môcť 
dozvedieť o svojich predispozíciách na vznik 
rôznych ochorení. Interpretácia takýchto 
výsledkov by však mala byť v rukách leká-
ra, ktorý má skúsenosti s takouto diagnosti-
kou, najlepšie v rukách klinického genetika. 
V tomto vedci a lekári vidia perspektívu vzá-
jomnej spolupráce v budúcnosti. 

Molekulárno-medicínske centrum SAV 
vzniklo koncom roku 2007 na základe ini-
ciatívy piatich ústavov Akadémie. Ako hlav-
ný cieľ si stanovila posilniť využitie poznat-
kov základného výskumu v klinickej praxe. 

Centrum má snahu ešte viac zintenzívniť 
spoluprácu medzi lekármi a výskumníkmi. 
Výsledkom by malo byť zlepšenie zdravotnej 
starostlivosti o občanov Slovenska. Moleku-
lárno-medicínske centrum chce sprístupniť 
nové diagnostické možnosti na úrovni DNA 
a iných najmodernejších prístupov moleku-
lárnej medicíny čo najširšej palete lekárov po 
celom Slovensku, a tým dostať molekulárnu 
diagnostiku do systému zdravotnej starostli-
vosti. Rozvoj poznania mechanizmov ocho-
rení ide stále ďalej, každým rokom pribúdajú 
nové diagnostické a liečebné možnosti a prá-
ve zmyslom Molekulárno-medicínskeho 
centra je zavádzať tieto poznatky do praxe, 
a tým zvýšiť kvalitu života. 

Pripravila: Soňa Koželová

a genetiky SAV doc. Oľga Križanová a prvý 
tajomník Veľvyslanectva Nórskeho kráľov-
stva Torgal Stahl, sa stretli s novinármi, aby 
vysvetlili význam molekulárneho a genetic-
kého výskumu pre liečbu pacienta.

Všeobecným trendom v molekulárnej me-
dicíne je spresňovať diagnostiku ochorení, 
ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať pomerne 
homogénne, napr. cukrovka alebo nádorové 
ochorenia. Využívajú sa pri tom výsledky 
genetických a molekulárno-biologických vy-
šetrení. Nové technológie nám v posledných 
rokoch pomohli rýchlo a efektívne vyšetro-
vať niekoľko desiatok genetických mutácií 
naraz. Na ich základe možno veľmi detailne 
rozčleniť isté ochorenia na podtypy, ktoré 
napriek podobnému klinickému obrazu ma-
jú iný mechanizmus vzniku, môžu mať inú 

Sumár Centra transdisciplinárnych štúdií inštitúcií, evolúcie a politík (CETIP)

Ž i v o t n é  p r o s t r e d i e  E u r ó p y

Centrum transdisciplinárnych štúdií inšti-
túcií, evolúcie a politík (CETIP) pri Prog-
nostickom ústave SAV usporiadalo 9. feb-
ruá ra t. r. diskusný seminár o stave a per-
spektíve životného prostredia pod názvom 
Stav a perspektíva životného prostredia Eu-
rópy za rok 2010. Zorganizovalo ho v spolu-
práci s Európskou environmentálnou agen-
túrou so sídlom v Kodani. Jeho cieľom bolo 
priblížiť slovenskej akademickej verejnosti 
hodnotiacu správu Európskej environmen-
tálnej agentúry o stave a prognózach vývoja 
životného prostredia v Európe (SOER 2010: 
The European environment – state and Out-
look 2010). Ide o najrozsiahlejšiu vedeckú 
správu v európskom kontexte, založenú na 
zbere dát z jednotlivých krajín a ich ana-

lýzu z perspektívy globálnych a lokálnych 
ekonomických a sociálnych trendov. CETIP 
zároveň využil túto príležitosť na prezento-
vanie svojej práce za rok 2010.

Na úvod Tatiana Kluvánková-Oravská 
prítomných oboznámila s výsledkami ve-
deckej práce kolektívu CETIP-u za rok 2010. 
Tá sa profilovala najmä v oblasti analýz roz-
hodovania a behaviorálnych štúdií. V uply-
nulom roku centrum rozvinulo intenzívnu 
spoluprácu s Centrom štúdií inštitucionál-
nej diverzity (CSID) pri Štátnej univerzite 
v Arizone. Spolupráca spočíva v spoločnej 
realizácií behaviorálnych experimentov. 
Zároveň sa CETIP ako fakultatívny partner 
CSID-u zapojil do medzinárodnej virtuál-
nej platformy pre skúmanie manažmentu 

kolektívnych statkov organizovanej CSID-
-om za účasti prof. Elinor Ostrom, laureátky 
Nobelovej ceny za ekonómiu v roku 2009. 
CETIP v zložení 6 interných riešiteľov, 
3 doktorandov a jedného post doktoran-
da, pokračoval v práci na dvoch projektoch 
ramcového programu EÚ (RUBICODE, 
GOVERNAT,) a projektu COST-ISO 802. 
Do publikačnej činnosti prispeli zahranič-
nou monografiou, autorským podielom na 
dvoch domácich monografiách, siedmimi 
vedeckými článkami publikovanými v CC 
časopisoch (z toho tri s impakt faktorom 
vyšším ako 2). Na medzinárodných kon-
ferenciách členovia centra vystúpili spolu 
s viac ako 20 príspevkami a zorganizovali 
dve vlastné sekcie. Traja členovia CETIP-u 

S PREDNÁŠKOU O STAVE A PERSPEKTÍVACH ŽIVOT-
NÉHO PROSTREDIA EURÓPY VYSTÚPIL THOMAS 
HENRICHS Z EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ 
AGENTÚRY.

POHĽAD NA ÚČASTNÍKOV DISKUSNÉHO SEMINÁRA.
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sa v roku 2010 zúčastnili na zahraničných 
vedeckých pobytoch v USA a v Španielsku. 
V roku 2011 centrum začalo riešiť dva no-
vé projekty 7. RP EÚ a plánuje rozšíriť svoju 
činnosť o laboratórium experimentálnych 
spoločenských vied, pripravované ako spo-
ločné pracovisko s Ústavom manažmentu 
STU a SPECTRA+.

Druhá časť seminára sa venovala pre-
zentácii správy EEA: Stav a perspektívy ži-
votného prostredia Európy. Ako hlavný hosť 

a prednášateľ vystúpil Thomas Henrichs 
z Európskej environmentálnej agentúry, 
ktorý je hlavným autorom správy SOER 
2010. Vo svojej prezentácii sa zameral na 
výsledky správy, najmä na prechod v me-
todike prognózovania od predikcie k pred-
vídaniu a manažmentu zmien. Prezento-
val tiež svetové trendy vo vývoji životného 
prostredia, ekonomiky a politiky. Milan 
Chrenko, ako národný kontakt pre SR a me-
dzinárodný koordinátor siete Eionet, pred-

stavil činnosť agentúry a jej aktivity v ob-
lasti zberu a spracovania dát. Na bohatej 
a intenzívnej diskusii sa zúčastnili aj prof. 
Vladimír Ira, riaditeľ Geografického ústavu 
SAV, prof. Mikuláš Huba z toho istého ústa-
vu, Luboš Halada z ústavu Krajinnej ekoló-
gie SAV a ďalší partneri Centra excelencie 
SPECTRA+. 

Richard Filčák | Foto: Vladimír Šmihula

Slovenskí a českí fyziológovia sa stretli na svojich 87. fyziologických dňoch 

P r o g r e s  v o  v e d e c k o m  v ý s k u m e
V Kongresovom centre vysokoškolského in-
ternátu Družba UK v Bratislave sa v dňoch 
9. až 11. februára 2011 stretli slovenskí 
a českí fyziológovia na svojich 87. fyziolo-
gických dňoch.

Fyziologické dni ako spoločná vedecká 
konferencia Slovenskej fyziologickej spo-
ločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti 
(SLS) a Českej fyziologickej spoločnosti 
Českej lekárskej spoločnosti (ČLS J. E. Pur-
kyně) sa každoročne koná už od roku 1957. 
Dominantnou témou tohtoročného poduja-
tia bol progres vo vedeckom výskume.

Účastníkov privítala predsedníčka Slo-
venskej fyziologickej spoločnosti SLS a pod-
predsedníčka SAV prof. Daniela Ježová. 
V mene Českej fyziologickej spoločnosti pri 
ČLS J. E. Purkyně účastníkov pozdravil jej 
predseda prof. Jaroslav Pokorný. Podujatie 
poctili aj hostia zo zahraničia – prof. Vla-
dimír Jakovlevič zo Srbska a prof. László 
Hunyadi z Maďarska.

Spoluorganizátorom podujatia bol Ústav 
normálnej a patologickej fyziológie SAV. Je-
ho riaditeľka Oľga Pecháňová v úvodnom 
slove povedala: „Od Fyziologických dní, 
ktoré sme organizovali približne pred štvrť-
storočím, sa veľa zmenilo, ale veľa dobrých 
vecí a veľa dobrých vedcov ostali. Tento 
ročník sme sa rozhodli venovať pamiatke 
dlhoročného pracovníka a riaditeľa nášho 
ústavu MUDr. Vladimíra Smieška, CSc.“ 

Dr. V. Smieško pracoval v Ústave nor-
málnej a patologickej fyziológie SAV hneď 
od svojej promócie v roku 1961. Počas tých 
rokov ho v ústave poznali ako čestného 
a skromného pracovníka s neuveriteľným 
nadčasovým vedeckým rozhľadom. „Pra-
covať s ním bola skutočne radosť,“ zaspo-
mínala si O. Pechaňová, „vždy presne vedel 
vystihnúť odborný problém a s precíznos-
ťou jemu vlastnou prísť na koreň veci. Tie-
to vlastnosti predurčili jeho vedeckú dráhu 
tak, že na vrchole jeho vedeckého bádania 
ho delilo len pár krôčikov od najcennejšie-
ho vedeckého uznania: bol na prahu obja-
vu, za ktorý neskôr dostali Nobelovu cenu 
iní bádatelia.“

Za svoje práce, publikované v renomova-

ných svetových fyziologických časopisoch, 
získal MUDr. Dr. Smieško niekoľko stoviek 
citácií. Viacero rokov bol členom výboru 
Fyziologickej spoločnosti SLS a redakčnej 
rady Physiological Research.

Fyziologické dni sa už tradične zame-
riavajú na kardiovaskulárny systém, neu-
rofyziológiu, endokrinológiu a metaboliz-
mus. Ani tie tohtoročné neboli výnimkou. 
Sekcie sa však zamerali špecifickejšie, čo 
dokumentuje snahu fyziológov zmocniť sa 
problému nielen funkčne, ale aj z hľadiska 
jeho molekulových a integračných mecha-
nizmov. Nezabudlo sa pritom na najnovšie 
metodologické a metodické prístupy. Z me-
dzinárodného hľadiska 87. fyziologické dni 
obohatili dve vyzvané prednášky zamerané 
na fyziológiu srdca a ciev, ako aj nervového 
systému.

V prvý deň podujatia prof. Daniela Je-
žová a vedecká sekretárka konferencie doc. 
Daniela Ostatníková odovzdali ocenenie za 
najlepšiu publikáciu roku 2009. Slovenská 
lekárska spoločnosť cenu Slovenskej fyzio-
logickej spoločnosti udelila súboru origi-
nálnych vedeckých prác Recent Trends in 
Hypertensions Treatment: Perspectives from 
Animal Studie, publikovaných v monote-
matickom čísle časopisu Journal of Hyper-
tension (vol 27, supl 6, 2009, vydavateľstvo 
Wolters Kluwer healt, Lippincott Williams 
& Wilkins), autorom ktorých boli prof. Fe-
dor Šimko (Ústav patologickej fyziológie, 
LF UK a III. interná klinika LF UK), Ľudovít 
Paulis (Ústav patologickej fyziológie, LF UK 
a Ústav normálnej a patologickej fyziológie 
SAV), doc. Boris Mravec, (Ústav patolo-
gickej fyziológie, LF UK), Oľga Pecháňová 
(Ústav normálnej a patologickej fyziológie 
SAV), Iveta Bernáthová, Angelika Puz-
serová a Stanislava Vranková (všetky tri 
z Ústavu normálnej a patologickej fyzioló-
gie SAV) a prof. Michal Zeman (Katedra 
živočíšnej fyziológie a etológie PríF UK). 

Odborný program 87. fyziologické dni 
sa začal purkyňovskou prednáškou Sympa-
tiková regulácia aktivity cievneho hladkého 
svalu a jej modulácia vazoaktívnymi látka-
mi, v ktorej doc. Jozef Török predstavil ak-

tuálny stav výskumu v tejto oblasti. O Anta-
lovu prednášku Organizačný výbor požia-
dal doc. Danielu Ostatníkovú, ktorá ju pred-
niesla pod názvom Úloha testosterónu a jeho 
metabolitov v etiológii autizmu. Vedeckou 
aktualitou sa prezentoval prof. Michal Ze-
man (Prispieva chronodisrupcia k stúpajúcej 
incidencii civilizačných ochorení?).

Trojdňový program bol rozdelený do od-
borných sekcií. Dôležitou súčasťou poduja-
tia bola prehliadka posterov. 

Sekcia nazvaná Endokrinológia sa veno-
vala 60. výročiu založenia Ústavu normál-
nej a patologickej fyziológie SAV. Keď bola 
v roku 1953 založená Slovenská akadémia 
vied, vznikol aj súbor niekoľkých samostat-
ných laboratórií zameraných na medicínsky 
výskum. V roku 1957 boli tieto laborató-
ria združené ako oddelenia do vedeckého 
ústavu s názvom Ústav experimentálnej 
medicíny SAV. V roku 1965 z jeho dvoch od-
delení – oddelenia experimentálnej chirur-
gie a oddelenia experimentálnej hygieny – 
vznikli samostatné ústavy a pôvodný názov 
ústavu bol na základe novej profilácie zme-
nený na Ústav normálnej a patologickej fy-
ziológie SAV. V súčasnosti je ústav jediným 
výskumným pracoviskom na Slovensku, 
ktoré sa zaoberá humánnou fyziológiou na 
systémovej úrovni (základný a klinický vý-
skum). Založenie ústavu umožnilo rozvíjať 
na profesionálnej úrovni výskum človeka 
v oblasti kardiovaskulárnej fyziológie, ne-
urofyziológie a psychofyziológie. V centre 
záujmu ústavu sú problémy hypertenzie 
a cirkulácie krvi v cievach, elektrické po-
le srdca, poruchy spracovania informácií 
v ľudskom mozgu pri rôznych chorobách, 
mechanizmy udržiavania rovnováhy po-
stoja, možnosti modelovania spracovania 
informácií v mozgu a jeho porúch. Od roku 
1960 má ústav významnú úlohu v medzi-
národných aktivitách. Významne prispel 
k založeniu Collegium Internationale Acti-
vitatis Nervosae Superioris a International 
Society of Electrocardiology.

Ferdinand Tisovič | Foto autor
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Podobnosti a rozdiely vo vzdelávaní Rómov a prisťahovalcov v nových štátoch EÚ 

N e r o v n a k é  v y h l i a d k y
Dňa 22. februára 2011 sa v Malom kon-
gresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV, 
v Bratislave uskutočnila záverečná konfe-
rencia slovenskej časti projektu 7. rámco-
vého programu EDUMIGROM (škola v ži-
vote rómskych detí, prípadové štúdie dvoch 
okresov).

Projekt Etnické rozdiely vo vzdelávaní 
a nerovnaké vyhliadky mestskej mládeže 
v rozšírenej Európe (III. 2008 – II. 2011), 
skrátene EDUMIGROM, skúmal podobnosti 
a rozdiely vo vzdelávaní Rómov v nových 
členských štátoch a druhej generácie pri-
sťahovalcov v starých členských štátoch EÚ. 
Cieľom projektu bolo objasniť, čo prispie-
va k tomu, že tieto skupiny častejšie pred-
časne opúšťajú školu, majú výrazne nižšiu 
úroveň vzdelania ako väčšinová populácia 
a aj v dôsledku toho horšie uplatnenie na 
trhu práce. Hlavnými riešiteľmi projektu 
boli Zuzana Kusá, Jurina Rusnáková a Da-
vid Kostlán zo Sociologického ústavu SAV 
a oponenti projektu Rastislav Rosinský, ria-
diteľ Ústavu romologických štúdií, Daniel 
Škobla, UNDP.

Koordinátorom projektu EDUMIGROM 
bola Stredoeurópska univerzita v Budapeš-
ti. Na jeho riešení sa podieľajú výskumníci 
z Českej republiky, Švédska, Francúzska, 
Nemecka, Rumunska, Dánska a Veľkej Bri-
tánie.

Tri roviny výskumu

Projekt tvorili tri prepojené roviny skúma-
nia: 1. analýza školskej a sociálnej legisla-
tívy, histórie a verejného diskurzu; 2. do-
tazníkový prieskum pokrývajúci populáciu 
15- až 16-ročných a všetky školy v dvoch 
vybraných mestách (na Slovensku vyše 800 
dotazníkov) a 3. prípadové štúdie konkrét-
nych škôl, ktoré tvorili riadené diskusie 
s učiteľmi, rodičmi a žiakmi, zúčastnené 
pozorovania a takmer sto hĺbkových roz-
hovorov s rómskymi žiakmi, ich učiteľmi, 
rodičmi a predstaviteľmi mesta a v ňom pô-
sobiacich organizácií. 

Slovenská časť výskumu sa zameriavala 
na rómsku mládež žijúcu a študujúcu v mes-
tách vo veku ukončovania povinnej školskej 
dochádzky. V snahe kontrolovať vplyv príle-
žitostí, ktoré poskytuje prostredie, sme pre 
výskum vybrali okresné mestá Hrdé a Krás-
ne, ktoré sa významne líšia ekonomickými 
príležitosťami a etnickou kompozíciou. 
Okrem preskúmania toho, čo ovplyvňuje 
školské výsledky rómskych žiakov, nás zau-
jímalo, ako je každodenne prežívaná men-
šinová etnická identita a ako ju ovplyvňuje 
prostredie školy. Vychádzali sme z predpo-
kladu, že narodením získavame len farbu 
kože, no nie etnickú identitu – tá sa vytvá-
ra sociálne a v „procesoch minorizovania“ 
môže získavať negatívny význam. Prijatie 
pripisovanej negatívnej etnickej identity vo 
vzdelávacom procese môže viesť k sebapod-
ceňovaniu a rezignácii na štúdium.

Hlavné zistenia 

V oboch mestách sa vzdelanostné zázemie, 
ekonomická situácia a bytové podmienky 
rómskych a nerómskych žiakov dramaticky 
líšili. Napríklad až 70 % rómskych žiakov 
malo oboch rodičov nezamestnaných. Ani 
v jednom meste nie sú rómski žiaci segrego-
vaní len do určitej školy, no v oboch mestách 
je niekoľko nerómskych segregovaných škôl, 
t.j. škôl, ktoré rómski žiaci nenavštevujú. Sú 
to miestne elitné školy, kam umiestňujú svo-
je deti najmä rodičia so stredoškolským a vy-
sokoškolským vzdelaním, ktorí najčastejšie 
využívajú právo výberu školy. 

Takmer všetky skúmané školy delia žia-
kov podľa školských známok, prípadne ta-
lentu pre matematiku a jazyky. Výsledkom 
sú paralelné elitné triedy so silne motivova-
nými žiakmi s dobrými výsledkami a triedy, 
v ktorých sú sústredení žiaci s nízkou mo-
tiváciou a slabými školskými výsledkami. 
Väčšina rómskych žiakov navštevuje práve 
tieto triedy. Máloktorý rómsky žiak má spo-
lužiaka, ktorý má rodičov s vysokoškolským 
vzdelaním.

Po delení žiakov do tried podľa prospe-
chu je veľký dopyt zo strany rodičov zo 
strednej vrstvy. Hoci pedagógovia vedia, 
že slabší žiaci dosahujú lepšie výsledky 
v zmiešanej triede a že sústredenie slabších 
žiakov do jednej triedy vedie k ďalšiemu 
poklesu ich motivácie a k zhoršeniu škol-
ských výsledkov, naďalej selektujú žiakov 
do výberových a „bežných“ tried. Tvrdia, že 
dnešný spôsob financovania ich núti, aby 
vyhoveli požiadavkám rodičov a správali sa 
„trhovo“. 

Prechod na druhý stupeň a zaradenie do 
slabšej triedy priniesol zhoršenie prospechu 
pre väčšinu interviewovaných rómskych 
žiakov. K zhoršeniu prospechu na druhom 
stupni prispieva aj neorganizovaný voľný 
čas (školský klub je len pre žiakov prvého 
stupňa), absencia asistentov učiteľa a men-
torských či iných programov. Dôležitý je aj 
silný vplyv vrstovníckej skupiny (nerómske 
deti trávia významne viac času pod organi-
začným dohľadom), v ktorej si deti osvojujú 
laxný postoj k zlým školským výsledkom 
tak, aby sa nedotýkali ich sebaúcty. Časté 
sťahovanie rómskych rodín a zmena školy 
taktiež negatívne vplývajú na školské vý-
sledky rómskych žiakov.

Dotazníkový prieskum ukázal, že škol-
ské výsledky nemajú pozitívny vplyv na 
vzťah detí k škole a k učiteľom. Paradoxne, 
žiaci s trojkami a štvorkami a rómski žiaci 
sú spokojnejší so školou a vzťahmi s učiteľ-
mi a spolužiakmi, ako jednotkári a dvojká-
ri. Školu pozitívne hodnotia aj žiaci, ktorí 
nemienia pokračovať v štúdiu. Aj osobné 
rozhovory ukázali, že rómski žiaci vníma-
jú školu ako (jediné) miesto, kde sa nero-
bia etnické rozdiely. To, že sa rómski žiaci 
v škole cítia lepšie ako nerómski žiaci, môže 
byť dôsledkom znížených nárokov, ktoré 
voči nim učitelia majú, a taktiež chýbajúce-
ho tlaku rodičov.

Výskum nepotvrdil predpoklad, že škola 
je miestom, kde rómski žiaci zažívajú po-
city menejcennosti. Naopak, rómski žiaci 
(a osobitne chlapci) prejavili významne 
vyššiu spokojnosť so svojím vzhľadom, bys-
trosťou a tým, ako ich oceňujú druhí, než 
ich nerómski vrstovníci. 

Problém – medzietnická 
komunikácia

Medzietnické priateľstvá sú veľmi zried-
kavé a medzietnická komunikácia je často 
len formálna, zdvorilostná. V žiadnej škole 
(27 škôl) neexistuje program na podpo-
ru vytvárania priateľstiev medzi žiakmi. 
Rómski žiaci nepredpokladajú, že učiteľ by 
mohol vplývať na dobré vzťahy medzi spo-
lužiakmi. 

Aj keď v oboch mestách boli zaznamena-

ILUSTRAČNÉ FOTO
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Ústav svetovej literatúry SAV navštívil prof. Norbert Bachleitner, kto-
rý vedie Katedru porovnávacej literárnej vedy Viedenskej univerzity. 
Vo svojej výskumnej činnosti sa zaoberá vzťahmi medzi anglickou, 
francúzskou a nemeckou literatúrou v období od 18. po 20. storočie, 
dejinami umeleckého prekladu, moderným románom, digitálnou 
literatúrou a sociálnou históriou literatúry. Jeho prednáška pod ná-
zvom Verpönt, Verdrängt – Vergessen? Eine Datenbank zur Erfassung 
der in Österreich zwischen 1750 und 1848 verbotenen Bücher sa zaobe-
rala otázkou dejín knižnej kultúry a cenzúry v Rakúsku v 18. a 19. sto-
ročí. Význam cenzúry a jej vplyv na literárny život v Rakúsku možno 
vyčítať už z celkového počtu zákazov v tomto období. Išlo o približne 
50 000 titulov. Na zoznamoch zakázanej literatúry sa prirodzene ne-
nachádza len beletria, ale aj politické, štátoprávne, historiografické, 

né prípady nedostatku citlivosti v komuni-
kácii medzi učiteľom a žiakom (napr. slovné 
narážky učiteľa na etnicitu žiaka), väčšina 
žiakov oceňuje učiteľov, že nerobia rozdie-
ly na základe etnicity. Niektorí rómski žiaci 
v rozhovoroch uviedli, že škola je jediným 
miestom, kde na farbe kože nezáleží. 

Chudoba a očakávania rodičov, že deti 
budú do rodinného rozpočtu čo najskôr pri-
spievať vlastným príjmom, je zrejme hlav-

ným dôvodom, prečo rómski žiaci opúšťajú 
školu tak skoro: približne jedna tretina róm-
skych respondentov sa chystá v budúcom 
roku zo školy odísť.

Potvrdilo sa, že najvyššie dosiahnuté 
vzdelanie rodičov a ekonomické a sociálne 
zázemie silne determinuje školské výsledky 
a motiváciu žiakov pokračovať vo vzdeláva-
ní. Za súčasných podmienok slovenská ško-
la nie je schopná vyrovnať znevýhodnenia 

detí z chudobných domácností a podporiť 
ich v motivácii k ďalšiemu vzdelávaniu. 
Chýbajú lokálne aj regionálne koncepcie 
na podporu zotrvania rómskych žiakov vo 
vzdelávacom systéme. Chýba akýkoľvek 
program (poradenstvo/asistencia) pre róm-
skych stredoškolákov, u ktorých je riziko, že 
školu predčasne opustia.

Z. Kusá, J. Rusnáková, S. Koželová

Stretnutie regionálnych pracovísk v oblasti biotechnológií vo Viedni 

P o s i l n e n i e  s t r e d o e u r ó p s k e j  s p o l u p r á c e
Dňa 3. februára 2011 sa vo Viedni na po-
zvanie agentúry CENTROPE uskutočnilo 
pracovné zasadanie biotechnologických 
pracovísk prihraničného regiónu Rakúska, 
Maďarska, Českej republiky a Slovenska.

 V roku 2003 sa poprední politickí pred-
stavitelia dohodli na spustení a podpore vy-
budovania stredoeurópskeho regiónu CEN-
TROPE (Central European Region). Cieľom 
projektu je posilňovať sociálne, hospodár-
ske, vedecké a kultúrne väzby spoločnej po-
hraničnej oblasti týchto štátov. Do roku 2012 
sa plánuje vytvoriť multilaterálny, záväzný 
a udržateľný rámec spolupráce medzi miest-
nymi a regionálnymi orgánmi, podnikateľ-
skými subjektmi, vedeckými a verejnými 
inštitúciami tohto stredoeurópskeho regió-
nu. Dynamický rozvoj tohto nadnárodného 
regiónu môže napredovať len vtedy, ak všet-
ky štyri partnerské krajiny vytvoria efektívne 
štruktúry – regionálne kancelárie CENTRO-
PE, ktoré budú v partnerských regiónoch ako 
kontaktné body neustále vysielať podnety k 
intenzívnejšej spolupráci, vyvíjať koncepcie 
a podporovať myšlienku stredoeurópske-
ho regiónu. Hlavným zámerom projektu je 
zavedenie aktivít spolupráce zameraných 
na prax, napr. spoločné podniky založené 
na spolupráci, na spoločné projekty vý-
skumných ústavov a inovačných stredísk, na 

rozvoj spoločných služieb cestovného ruchu 
alebo cezhraničné dohody o územnom a do-
pravnom plánovaní.

 Cieľom workshopu vo Viedni bolo ini-
ciovať stretnutie a potenciálnu spoluprácu 
tých pracovísk regiónu, ktoré vyvíjajú akti-
vity v oblasti biotechnológií. Za Slovensko 
sa na stretnutí zúčastnili iba dve pracoviská 
– súkromná firma Natures, s. r. o., Trnava 
a z výskumných pracovísk Ústav genetiky 
a biotechnológií rastlín SAV v Nitre. Z Českej 
republiky boli prítomní zástupcovia Masa-
rykovej univerzity v Brne, Juhomoravského 
inovačného centra (JIC) a Stredoeurópske-
ho technologického inštitútu (CEITEC); 
z Maďarska zástupcovia Panónskej univerzi-
ty v Keszthely, Západomaďarskej univerzity 
Šoproň, Panónskeho bioinovačného cen-
tra v Keszthely a Výskumného ústavu repy 
v Szombathely. Najväčšie zastúpenie malo 
domáce Rakúsko – prítomní boli jednak zá-
stupcovia zainteresovaných agentúr CEN-
TROPE, Vienna Business Agency, EcoPlus-
-Niederösterreichs Wirtschaftsagentur, ale 
aj zástupcovia FFG-Austrian Research Pro-
motion Agency, City of Vienna, Life Science 
Austria, BOKU-universität fur Bodenkultur, 
Medical University of Vienna, University of 
Veterinary Medicine Vienna a iní.

 Počas rokovania sa hľadali spoločné 

styčné body spolupráce, aj potenciálne 
smerovanie aktivít v rámci CENTROPE. 
Spolupráca by sa mala rozvíjať napr. na 
báze využívania prístrojového vybavenia 
a existujúcej infraštruktúry v regióne vráta-
ne vytvorenia spoločnej databázy prístrojov 
a služieb, alebo organizovaním krátkych in-
formačných stretnutí viazaných na aktuál-
ne zverejnené výzvy rámcových programov 
s cieľom nájsť v stredoeurópskom regióne 
potenciálnych partnerov (tzv. match-ma-
king workshops), a to aj z radov hospodár-
skej praxe. Dôraz sa v spoločnej diskusii 
kládol aj na mladú generáciu vedcov a štu-
dentov, pre ktorých sa v rámci akcie Young 
CENTROPE in motion plánujú organizovať 
spoločné mítingy, letné školy a výmenné po-
byty za účasti špičkových odborníkov regió-
nu. Jedným z hlavných cieľov CENTROPE 
v oblasti biotechnológií je vytvoriť aktívnu 
spoluprácu najskôr na bilaterálnych úrov-
niach a podporiť v technickom vybavení 
„slabšie“ regióny – Slovensko a Maďarsko. 

 Ostáva nám len dúfať, že táto iniciatí-
va prinesie aj v oblasti biotechnológií svoje 
ovocie v realizácii budúcej reálnej a prospe-
rujúcej spolupráce medzi výskumnými, vý-
vojovými a spracovateľskými organizáciami 
spoločného regiónu.
 Ján Salaj, Andrea Hricová | ÚGBR SAV

O  c e n z ú r e  v  h a b s b u r s k o m  R a k ú s k u
ekonomické, vojenské, geografické, medicínske, filozofické, peda-
gogické, právnické, teologické a rôzne iné spisy. Zoznamy zakáza-
nej literatúry nie sú teda relevantné len pre literárne, ale všeobecne 
pre kultúrne, spoločenské a hospodárske dejiny. Na ilustráciu prof. 
Bachleitner uviedol dva príklady pre tematický komplex na zozna-
moch zakázanej literatúry: cenzúru literatúry o diablovi v 18. storočí 
a cenzúru románov Waltera Scotta v 19. storočí. Prof. Bachleitner po-
čas prednášky prezentoval databázu zakázanej literatúry v tomto ob-
dobí, ktorú vytvára v rámci výskumného projektu Viedenskej univer-
zity. Databáza je dostupná na internete na adrese ZENSUR. Výsledky 
tohto projektu sú zaujímavé pre takmer všetky vedecké disciplíny, 
zaoberajúce sa najmä dejinami rakúskeho cisárstva. 
Róbert Gáfrik



ne uznávaným slavistom PhDr. Vladimí-
rom Matulom, DrSc. (30. 4. 1928 Dolný 
Ďúrad – 13. 2. 2011 Bratislava).Ťažiskom 
jeho vedeckej práce bola problematika slo-
venského národno-emancipačného hnu-
tia, ktorú obohatil o široký slovanský kon-
text. Činnosť V. Matulu bola úzko spätá so 
Slovenskou akadémiou vied, kde pôsobil 
ako zástupca riaditeľa Historického ústa-
vu a vykonával viaceré funkcie v orgánoch 
Predsedníctva SAV. Rozsiahle medzinárod-
né kontakty a spolupráca so zahraničnými 
vedcami ho predurčili, aby slovenskú histo-
rickú vedu zastupoval v mnohých medziná-
rodných vedeckých komisiách. 

Vďaka precíznej bádateľskej práci prispel 
k rozlúšteniu viacerých sporných problé-
mov štúrovského obdobia, ako aj ku kom-
pletizácii korešpondencie Ľudovíta Štúra 
a iných slovanských osobností 19. storočia. 
Svojou vedeckou činnosťou, významnými 
archívnymi objavmi a úctyhodným počtom 
publikačných výsledkov doma i v zahraničí 
sa natrvalo zapísal do dejín slovenskej his-
toriografie i svetovej slavistiky.
Česť jeho pamiatke!

Historický ústav SAV

Doc. Ľudovít Weismann 
(1926 – 2011)

V pondelok 7. marca nás nečakane opustil, len 
necelé tri mesiace pred svojimi 85. narodeni-
nami, doc. Ing. Ľudovít Weismann, DrSc., 
akademik SAV a ČSAV, rodák z Vysokej pri 
Morave. Zosnulý patrí do galérie tých vý-
znamných vedeckých osobností SAV, ktoré sa 
zaslúžili o rozvoj poľnohospodárskych vied 
na Slovensku. Odborná komunita ho zaraďu-
je medzi zakladateľov Ústavu experimentál-
nej fytopatológie a entomológie SAV v Ivanke 
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M A G A Z Í N  O  V E D E  A  T E C H N I K E
Mesačník Quark vychádza od roku 1994. Je priamym pokračova-
teľom známeho populárno-náučného časopisu Elektrón. Venuje 
sa prístupnou formou popularizácii vedy a techniky medzi laic-
kou verejnosťou. Zameriava sa najmä na staršiu mládež, študen-
tov, pedagógov a všetkých, ktorí pociťujú potrebu kontinuálne sa 
vzdelávať, uspokojuje zvedavosť po novinkách z rôznych oblastí 
života. Počas svojej existencie na trhu sa etabloval ako jediný popu-

larizačný slovenský časopis orientujúci sa na vedu, výskum, tech-
niku a nové technológie. Jeho autormi sú pracovníci SAV, vyso-
koškolskí pedagógovia, výskumníci, odborníci z mnohých oblastí 
praxe. Odborným garantom časopisu je Slovenská akadémia vied. 
Quark nájdete aj na webe: www.quark.sk.

Časopis sa distribuuje sieťou novinových stánkov na území celé-
ho Slovenska, dostáva sa do škôl i priamo predplatiteľom.

Ondrej R. Halaga (1918 – 2011) 

Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach so 
smútkom oznamuje slovenskej vedeckej ob-
ci, že vo veku nedožitých 93 rokov navždy 
odišiel náš dlhoročný kolega PhDr. Ondrej 
R. Halaga, DrSc., Dr. h. c. (4. 3. 1918 Ma-
lý Šariš – 13. 2. 2011 Košice). Veľkú časť 
svojej bádateľskej a tvorivej práce odviedol 
tento významný slovenský historik práve 
v Slovenskej akadémii vied. Dôsledným 
výskumom, vedeckou poctivosťou a prí-
kladnou pracovitosťou sa vypracoval na po-
predného znalca stredovekých dejín nielen 
v rámci slovenskej, ale aj stredoeurópskej, 
ba európskej historiografie. Viac ako 500 
vedeckých a odborných prác, mnohé domá-
ce i zahraničné ocenenia, to všetko svedčí 
tak o usilovnosti, ako aj o množstve a kvali-
te výsledkov jeho bádateľskej činnosti.

V knižných publikáciách i v štúdiách On-
dreja R. Halagu sa odráža citlivé vnímanie de-
jinného diania v Uhorsku vôbec a na Sloven-
sku osobitne a jeho pochopenie vo všetkých 
jeho súvislostiach. V tomto smere je jeho dielo 
v niektorých ohľadoch nesporne priekopníc-
ke. Zvlášť presvedčivo dokázal, že v stredo-
veku sa vďaka rozvoju miest, remesiel a diaľ-
kového obchodu výrazne presadilo východné 
Slovensko, ktoré konzekventne chápal najmä 
v celoslovenskom kontexte. V rámci oceňova-
nia osobností pod názvom Vedec roka Sloven-
skej republiky za rok 2008 udelili Ondrejovi 
R. Halagovi Uznanie za celoživotné dielo.
Česť jeho pamiatke!

Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach

Vladimír Matula (1928 – 2011) 

V stredu 16. februára t. r. sme sa rozlúčili 
s významným historikom a medzinárod-

R o z l ú č i l i  s m e  s a  s  n e s t o r m i 
s l o v e n s k e j  v e d y

pri Dunaji. Zaslúžil sa aj o propagáciu základ-
ného výskumu ochrany kultúrnych rastlín na 
Slovensku a Československu, v rámci ktorého 
uplatňoval prirodzené mechanizmy redukcie 
fytopatogénnych činiteľov pod hranicu ich 
ekonomickej významnosti.

Vedel, že dosiahnuť tento cieľ môže len 
cestou poznávania prirodzených zákoni-
tostí, ktorými sa riadi ich vývoj, početnosť 
a škodlivosť. Jeho celoživotná vedecká čin-
nosť bola orientovaná na štúdium autekoló-
gie, demekológie a ekofyziológie fytofágne-
ho hmyzu so zameraním na ochranu kultúr-
nych rastlín. Vypracoval viacero metód na 
laboratórny chov škodlivých druhov hmyzu 
na polosyntetickej a syntetickej potrave. 
Viaceré z nich prevzala aj medzinárodná 
pracovná skupina v rámci Medzinárodného 
biologického programu (IBP, 1965 – 1970).

Výsledky uvedených štúdií hmyzu viedli 
k rozšíreniu vedeckého poznania v oblasti 
teórie a metodológie integrovanej ochrany 
rastlín. Zároveň prispeli k vytvoreniu a for-
movaniu samostatnej progresívnej ekolo-
gickej školy ochrany rastlín na ÚEFE SAV 
v Ivanke pri Dunaji, ktorá si získala prven-
stvo a uznanie v európskom priestore.

Od roku 1975 do 1987 vykonával doc. 
Ľudovít Weismann funkciu riaditeľa Ústavu 
experimentálnej biológie a ekológie SAV, 
neskoršie Centra biologicko-ekologických 
vied SAV. V súlade so zameraním pracovis-
ka na ochranu a tvorbu životného prostre-
dia sa venoval aj štúdiu toxického pôsobe-
nia priemyselných imisií a ťažkých kovov na 
fytofágne druhy hmyzu a vypracoval limit-
né hraničné hodnoty, ktoré môžu ovplyvňo-
vať ich diverzitu a ich predátorov.V osobe 
akademika Ľudovíta Weismanna odišla vý-
znamná osobnosť novodobých dejín sloven-
ského poľnohospodárstva a ochrany rastlín.

Anton Janitor
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Vedecká rada SAV 

rokovala:
 o súčasnom stave a perspektívach čerpa-

nia štrukturálnych fondov. Do problema-
tiky štrukturálnych fondov a ich čerpa-
nia uviedol J. Pastorek. Materiály pred-
ložili E. Majková a V. Rosová. E. Majková 
v úvode prezentácie upozornila na naj-
závažnejšie a pretrvávajúce problémy fi-
nancovania slovenskej vedy, ktorými sú:
– financovanie sektora VaV na úrovni 

0,48 % z HDP je jedno z najnižších 
v rámci EÚ,

– absencia vednej politiky, interakcie 
medzi výskumníkmi a výkonnou mo-
cou,

– fragmentárnosť vedeckej komunity.
Keďže financovanie vedy z iných zdrojov 
(štátny rozpočet, podnikateľská sféra) nie 
je dostatočné, vzrástol tým význam euro-
fondov a dôležitosť ich efektívneho využi-
tia. E. Majková zhrnula problémy, ktoré na-
stávajú pri čerpaní štrukturálnych fondov 
v Operačnom programe Výskum a vývoj 
(OP VaV). Upozornila, že v zmysle európ-
skej legislatívy je OP VaV určený na zlepše-
nie výskumnej infraštruktúry (t. j. prístrojo-
vého, laboratórneho a technického vybave-
nia) a nie je určený na financovanie samot-
ného výskumu (na to je určený 7. rámcový 
program EÚ). OP VaV je zazmluvnený na 
62 % a čerpanie zo zazmluvnených pros-
triedkov je 17 %. Z toho vzniká dojem, že 
veda nevie využiť tieto prostriedky. Načrtla 
problémy, ktoré by sa v priebehu roku 2011 
v súvislosti s OP VaV mali urgentne riešiť:

– odbúranie neúmernej administratívy,
– systémový prístup k výzvam v rámci 

zostávajúcej alokácie OP VaV,
– zhodnotenie doterajšieho fungovania 

OP VaV a príprava stratégie na ďalšie 
programové obdobie 2014 – 2020.

Strategicky by bolo potrebné zamerať sa na 
dopytové výzvy – na oblasti:

– progresívne materiály a energetika,
– biomedicína,
– aplikované IT technológie,
– integrovaný manažment krajiny a jej 

zdrojov, vrátane komplexnej protipo-
vodňovej     ochrany.

Výzvy by sa mali zamerať na konkrét-
nu tému a mali by sa pripraviť najneskôr 
v septembri 2011. Paralelne by sa mali pri-
pravovať výzvy na vedecké parky, ktoré by 
nadväzovali na kompetenčné centrá a záro-
veň by korešpondovali s centrami výskumu 
v rámci SR.

V. Rosová oboznámila so súčasným sta-
vom čerpania štrukturálnych fondov orga-
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nizáciami SAV. Organizácie SAV aktívne 
reagovali na výzvy zverejnené Agentúrou 
MŠVVaŠ SR pre fondy EÚ na predklada-
nie žiadostí o nenávratný finančný príspe-
vok (NFP). Predložila prehľad účasti orga-
nizácií SAV na riešení schválených projektov 
v rámci výziev v OP VaV podľa jednotlivých 
opatrení súčasne s prehľadom najúspeš-
nejších organizácií SAV, ako aj organizácií 
SAV ako partnerov v projektoch subjektov 
mimo SAV. Na výzvach v OP Vzdelávanie 
sa úspešne zúčastnili dve organizácie Aka-
démie – ÚEF SAV a FÚ SAV). Organizácie 
SAV ako žiadatelia (hlavní partneri) o NFP: 
62 (I. OV SAV – 33, II. OV SAV – 27, III. OV 
SAV – 2). Zazmluvnený objem NFP (r. 2009 
a 2010) 119 349 644,16 eur.

Diskusiu otvoril J. Pastorek – ako postu-
povať ďalej, aby sa naplnili ambície, aby sa 
prostriedky štrukturálnych fondov vyčer-
pali (na prístrojovú techniku, vybudovanie 
pracovísk a i.). Výhodnejší postup je zrejme 
cestou väčších projektov. Konštatoval, že 
nie je možné meniť operačný program, ale 
je nutné intenzívnejšie čerpať štrukturálne 
fondy. Zámerom je nájsť spoločné riešenie 
aj s VŠ. 

Diskutujúci podporili zámer väčších pro-
jektov. Odznelo viacero pripomienok a ná-
metov k ďalšiemu postupu perspektívneho 
čerpania štrukturálnych fondov. Ľ. Falťan 
upozornil na otázku priorít. Spoločenské 
vedy absentujú vo veľkých projektoch, ho-
ci sú tam aspekty aj pre ne, napr. sociálne 
dopady klimatickej zmeny, spoločnosť a i. 
R. Sivák sa poďakoval predsedovi SAV za 
iniciatívu „Zachráňme slovenskú vedu“ 
a zdôraznil, že spolupráca SAV a VŠ v pro-
jektoch a čerpaní štrukturálnych fondov je 
potrebná.

Záver k diskutovanej téme zhrnul J. Pas-
torek: je potrebné koordinovane postupo-
vať s univerzitami, začať spolu rokovať. Ne-
vyhnutná je iniciatíva spoločenských vied.

Vedecká rada SAV 

udelila:

vedeckú hodnosť doktora geologických vied
RNDr. Igorovi Túnyimu, CSc.

vedeckú hodnosť doktora fyzikálno-matema-
tických vied
 doc. Janovi Řídkému, CSc.

vedeckú hodnosť doktora chemických vied
RNDr. Jurajovi Bujdákovi, CSc.

vedeckú hodnosť doktora biologických vied
Ing. Alexandre Zahradníkovej, CSc.
prof. RNDr. Miroslavovi Repčákovi, CSc.

vedeckú hodnosť doktora historických vied
PhDr. Bohumile Ferenčuhovej, CSc.

Zlatú medailu SAV 
prof. Ing. Karlovi Kudelovi, DrSc.
RNDr. Ladislavovi Šándorovi, CSc. 

Medailu SAV za podporu vedy
doc. RNDr. Elene Gramatovej, CSc. 
RNDr. Narcise Tribulovej, DrSc.
prof. MVDr. Vladimírovi Kmeťovi, DrSc.

V. Bužek otvoril otázku o materiáli EK 
„Green Paper“. Považuje za potrebné, aby 
na pôde SAV vznikla diskusia a aby SAV 
pripravila stanovisko k tomuto dokumentu. 
Bol prijatý záver, že k dokumentu sa vyjad-
ria členovia Predsedníctva SAV a následne 
sa spracuje stanovisko SAV.

Diskutovalo sa o výzve a systéme hodno-
tenia projektov v APVV.

P. Samuely informoval o seminári Brit-
ský systém hodnotenia výskumných orga-
nizácií a možností spoločného hodnotenia 
výskumu na slovenských VŠ a v SAV, ktorý 
sa uskutoční pod záštitou Eugena Jurzycu, 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu 
SR,  Jaromíra Pastoreka, predsedu SAV. Po-
zvaní sú tiež externí členovia Vedeckej rady 
SAV a členovia Výboru NR SR pre VVMŠ.

L. Petruš informoval o aktivitách Komi-
sie SAV pre životné prostredie v súvislosti 
so Štátnym programom revitalizácie krajiny 
a integrovaného manažmentu povodí SR 
(schválila vláda SR v októbri 2010) s cieľom 
preskúmania možnosti interdisciplinárnej 
projektovej účasti SAV na tomto programe. 
Tieto aktivity pomôžu v efektívnej účasti 
SAV a ostatných rezortov aj v uvažovanej 
dopytovej výzve č. 4 čerpania štrukturál-
nych fondov EÚ v OP VaV (Integrovaný 
manažment krajiny a jej zdrojov, vrátane 
komplexnej protipovodňovej ochrany). Pri-
pravuje sa stretnutie s účasťou predstavi-
teľov univerzitného a rezortného výskumu 
a vývoja v príslušných oblastiach, ako aj 
predstaviteľov tretieho sektora.

D. Podmaková požiadala o kooperáciu 
so Snemom SAV pri príprave procesu hod-
notenia organizácií SAV.

Mária Rybecká



D v e  n o v i n k y  d o  s l o v e n s k e j 
b o t a n i c k e j  k n i ž n i c e
Na malej slávnosti v Malom kongresovom 
centre VEDY, vydavateľstva SAV, sa 17. feb-
ruára t. r. stretli vyznávači botaniky nielen 
z akademických a univerzitných pracovísk, 
ale aj priatelia, aby sa spoločne potešili 
z ďalších noviniek slovenskej botanickej li-
teratúry. Autori spolu s vydavateľom pred-
stavili dve diela z VEDY, vydavateľstva 
Slovenskej akadémie vied. Ide o publikáciu 
Flóra Slovenska X/2 (Taphrinales), ktorej 
autorkou je RNDr. Kamila Bacigálová, CSc., 
z Botanického ústavu SAV, a encyklopedic-
ké dielo Osobnosti botaniky na Slovensku, 
ktoré je výsledkom dlhoročnej práce RNDr. 
Heleny Šípošovej, CSc., z Botanického ústa-
vu SAV a RNDr. Marty Vozárovej zo Sloven-
ského národného múzea v Bratislave a roz-
siahleho kolektívu spoluautorov.

Knižná publikácia Flóra Slovenska X/2 
predstavuje prvé monografické spracovanie 
mikroskopických húb radu Taphrinales na 
Slovensku a zároveň druhý zväzok edície 
Flóra Slovenska venovaný nižším rastlinám. 
Monografia je výsledkom štúdia herbáro-
vých materiálov v domácich i zahraničných 
zbierkach, ale najmä dlhodobého terénne-
ho výskumu na Slovensku. Publikácia je 
zdrojom informácií pre mykológov, fytopa-
tológov z praxe a je užitočná pre študentov 
v školách rôzneho stupňa. Prispieva k po-
znaniu mykoflóry a je inšpiráciou k štúdiu 
ďalších skupín fytopatogénnych húb. Pub-
likáciu na cestu k čitateľom slávnostne vy-
prevadili dlhoroční pracovníci Botanického 
ústavu Kamila Zahradníková a  Ivan Pišút.

Dielo Osobnosti botaniky na Slovensku 

vzápätí predstavili editorky Marta Vozárová 
a Helena Šípošová. Publikácia vypĺňa medze-
ru, ktorú už dlho pociťovala botanická obec. 
Užívateľ v nej nájde údaje o 630 osobnostiach 
klasickej aj úžitkovej botaniky na Slovensku, 
ktoré sústredilo stovka autorov a ďalších 
36 prispievateľov údajov. V práci je zohľadne-
né množstvo doteraz publikovanej literatúry, 
sú doplnené doteraz neznáme alebo len málo 
známe nepublikované údaje, najmä vlastné 
spomienky na kolegov, spolupracovníkov či 
učiteľov, alebo informácie z archívnych mate-
riálov a nových výskumov. Kniha vyšla vo vy-
davateľstve VEDA v roku 2010, má 615 strán 
s historickou dokumentáciou a osobitnú 
16-stranovú farebnú obrázkovú prílohu. 

Foto: Vladimír Šmihula

Encyklopedické dielo Osobnosti botaniky na Slovensku editoriek Marty 
Vozárovej a Heleny Šípošovej (zľava) na čitateľský maratón odštartovali 
RNDr. Oľga Erdelská, DrSc., a prof. RNDr. František Hindák, DrSc. 

Publikáciu Flóra Slovenska X/2 prítomným predstavila jej autorka Kamila 
Bacigálová.

Flóra Slovenska X/2 a Osobnosti botaniky na Slovensku vyšli vo VEDE, 
vydavateľstve SAV, v rámci edičného programu Edičnej rady SAV.

Riaditeľ Botanického ústavu SAV Ivan Jarolímek sa na prezentácii 
pochválil, že ústav už tradične patrí k tým pracoviskám SAV, ktoré sa 
každoročne vyznačujú vysokou publikačnou aktivitou, najmä v podobe 
monografií. V prvom rade vľavo sedia RNDr. Ivan Pišút, DrSc., a RNDr. 
Kamila Zahradníková, CSc.



Morfologické aspekty 
súčasnej slovenčiny 

Kolektívne dielo Morfologické 
aspekty slovenčiny vzniklo 
ako reakcia na Koncepciu 

morfológie súčasnej spisovnej 
slovenčiny (Dolník, 2005), 

v ktorej sa anticipovala 
morfológia súčasného 

spisovného jazyka založená 
na explanačno-deskriptívnom 

prístupe.
Viaz., 464 s., 170 x 240 mm

Svet kontroverznej 
drámy

Slovenská teatrologička 
E. Knopová podáva v prvej 
komplexnej analýze rôzne 
roviny európskeho divadla 

a drámy v dynamickom 
období deväťdesiatych rokoch 

a ich odrazu v slovenskej 
divadelnej praxi.

Brož., 116 s., 150 x 200 mm

e l e n a  k n o p o v á __ 

japonská 
dráma 

nónó 
žáner vo vývoji

IVAN R.  V .  RUMÁNEK

N o v é  k n i h y  V E D Y , 
v y d a v a t e ľ s t v a  S A V

Tvarovanie básne, 
tvarovanie zmyslu

Významný príspevok z oblasti 
interpretačného výskumu 
slovenskej a inonárodnej lyriky, 
jej recepcie, prekladu a kritiky. 
Autor vychádza z viacerých 
myšlienkových teoretických 
a interpretačných tradícií, 
ktoré rozvíja v intenciách 
humanitných vied začiatku 
21. storočia.
Viaz., 260 s., 170 x 240 mm

Japonská dráma nó. 
(Žáner vo vývoji)

Príspevok k porozumeniu 
dvoch odlišných kultúr 
prostredníctvom analýzy 
tradičného japonského divadla 
nó. Slovenský japonológ 
podáva v ňom ucelený obraz 
o jeho vzniku, vývoji a súčasnej 
realite, ako aj fragmenty 
typických textov hier.
Viaz., 459 s., 170 x 240 mm


