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V prednáškovej sále Ústavu experimentálnej onkológie SAV na bratislavských Kramároch 
bol 25. mája t.r. tradičný seminár Významné osobnosti SAV 2011, na ktorom si vedenie 
Slovenskej akadémie vied uctilo 13 vedeckých osobnosti, dožívajúcich sa v tomto roku 
významného životného jubilea (k podujatiu sa podrobnejšie vrátime v budúcom čísle). Foto 

Vladimír Šmihula

V Kongresovom centre SAV v Smoleniciach sa v dňoch 9. až 12. mája t. r. uskutočnil me-
dzinárodný workshop o keramických materiáloch pod názvom Engineering Ceramics 2011 
– From materials to systems. Otvoril ho riaditeľ Ústavu anorganickej chémie SAV prof. Pavol 
Šajgalík, ako hlavný organizátor podujatia, za ním doc. Albert Breier a doc. Ladislav Pet-
ruš. (Viac na 4. strane.) Foto: Vladimír Šmihula

V Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV, v Bratislave 10. mája t. r. sláv-
nostne prezentovali druhý zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka (písmená H – L). 
Na tlačovej konferencii ho predstavili (zľava) vedúca projektu Alexandra Jarošová, Vladi-
mír Benko, ktorý zabezpečuje počítačové spracovanie projektu, riaditeľ JÚĽŠ SAV prof. Pa-
vol Žigo, spolueditorka Klára Buzássyová a šéfredaktorka VEDY Ľubica Suballyová. Foto: Pavol 

Mikulášek
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Snem schválil správu o činnosti SAV v roku 2010 

V y s o k ý  p o d i e l  n a  v e d e c k e j 
p r o d u k c i i  S l o v e n s k a
Na jarnom zasadaní Snemu SAV 3. mája t. r. 
prerokovali Záverečný účet SAV za rok 2010 
a zaoberali sa budúcnosťou areálu na Pat-
rónke. Na rokovaní sa zúčastnili aj členovia 
Predsedníctva SAV na čele s jej predsedom 
prof. Jaromírom Pastorekom, ktorý na úvod 
informoval o aktuálnej situácii v SAV v sú-
vislosti s pripravovanými krokmi realizácie 
zámeru transformácie. Vzhľadom na krátky 
časový odstup od mimoriadneho zasada-
nia snemu, na ktorom bol schválený zámer 
transformácie, celý projekt je zatiaľ v infor-
mačnej fáze vo vzťahu k decíznej sfére.

V ďalšej časti rokovania predseda SAV 
stručne priblížil Výročnú správu o činnosti 
Slovenskej akadémie vied za rok 2010. Pri-
pomenul, že uplynulé obdobie bolo do istej 
miery výnimočné, čo vyplývalo zo zámeru 
vlády SR znížiť financovanie slovenskej ve-
dy a výskumu, ale vyznačoval sa aj úsilím 
o zabezpečenie stabilného financovania ve-
dy na Slovensku. Napriek týmto problémom 
organizácie SAV dosiahli viacero domácich 
aj zahraničných vedeckých úspechov. Čias-
točné krátenie rozpočtu prinútilo Akadémiu 
zefektívniť financovanie výskumu a vývo-
ja, pričom nebolo možné upustiť od aktivít 
smerujúcich ku kvalite výstupov organizá-
cií SAV. Rozhodujúcou úlohou bolo úspeš-
né získavanie projektov a realizácia výziev 
v programoch zo štrukturálnych fondov EÚ. 
Organizácie SAV sa zapojili do všetkých vý-
ziev vyhlásených APVV. Za osobitne úspešné 
projekty prof. Pastorek označil projekt Eu-
rópske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska 
a vytvorenie Centra excelentnosti pre glyko-

miku. V hodnotenom období pracovalo dva-
násť centier excelentnosti, sedem koncom 
roka ukončilo činnosť. V súčasnosti funguje 
šesť centier excelentnosti SAV, v ďalších dva-
nástich sú organizácie SAV partnermi.

Za úspešnú pokladá predseda SAV pre-

dovšetkým edičnú a vydavateľskú činnosť. 
V domácich vydavateľstvách vyšlo 145 ve-
deckých monografií, ďalšie štyri boli z plá-
nu ešte na rok 2009. V zahraničných vyda-
vateľstvách sa publikovalo 29 monografií 
a jedna ešte z predchádzajúceho roka. V do-
mácich vydavateľstvách vyšlo 46 odbor-
ných publikácií a učebníc a dve z minulého 
roka, v zahraničných vydavateľstvách šesť 
takýchto publikácií. Oproti predchádzajú-
cemu roku je to vzostup približne o desati-
nu. Takmer rovnakým tempom vzrástol aj 
počet citácií pracovníkov SAV registrova-
ných vo WOS, keď vlani dosiahol hodnotu 
17 361 citácií, čo svedčí o kvalite publikácií. 
Potešiteľný je aj nárast publikácií evidova-
ných v databáze Carent Contents – ich po-
čet presiahol hodnotu 1 550, čo je takmer 
o 300 prác viac ako v predchádzajúcom 
roku; zároveň to znamená mimoriadne vy-
soký podiel na produkcii celého Slovenska, 
ktorý vysoko prekračuje podiel vedeckých 
pracovníkov SAV na celoslovenskom počte.

V ďalšej časti svojho vystúpenia za po-
tešiteľnú skutočnosť predseda SAV označil 
postupný rast počtu vedeckých pracovní-
kov v SAV, hoci celkový počet pracovníkov 
dokonca mierne klesá (podiel vedeckých 
pracovníkov sa teda zvyšuje). V minulom 

PODPREDSEDNÍČKA 
SAV VIERA ROSOVÁ 

INFORMUJE O HOSPO-
DÁRENÍ SAV.

POHĽAD DO AULY SAV NA PATRÓNKE POČAS ROKOVANIA SNEMU SAV.

AKTUÁLNEJ SITUÁCII 
V SAV V SÚVISLOSTI 
S PRIPRAVOVANÝMI 

KROKMI REALIZÁCIE 
ZÁMERU TRANSFOR-

MÁCIE SA VO SVOJOM 
VYSTÚPENÍ VENOVAL 

PREDSEDA SAV PROF. JA-
ROMÍR PASTOREK.
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Stretli sa koordinátori Priority 7 Dunajskej stratégie

P r e  r o z v o j  v e d o m o s t n e j 
s p o l o č n o s t i
V súvislosti s poverením Slovenska a SAV koordinačnou funkciou 
so Srbskom pre Prioritu 7 v rámci Dunajskej stratégie bolo v Bra-
tislave 3. a 4. mája t.r. stretnutie koordinátorov za túto prioritu. 
Za slovenskú stranu je koordinátorom podpredseda SAV pre spolo-
čenské a humanitné vedy a vedy o umení Ľubomír Falťan a zo srb-
skej strany je touto funkciou poverený rektor Univerzity v Novom 
Sade Miroslav Veskovič. Priorita 7 Dunajskej stratégie je zameraná 
na rozvoj vedomostnej spoločnosti, výskum, vzdelávanie, inovácie 
a informačno-komunikačné technológie. V druhý deň rokovania sa 
obaja koordinátori na pôde Predsedníctva SAV stretli s riaditeľom 
Sekcie európskej politiky a vedomostnej spoločnosti Úradu vlády 
SR Ladislavom Šimkom, na ktorom ho poinformovali o priebehu 
bratislavského rokovania. 

Do Dunajskej stratégie je zahrnutých 14 krajín strednej Európy 
a Balkánu. Cieľom stretnutia bolo nielen nadviazať priame osobné 
kontakty, ale aj objasniť si vnímanie tejto iniciatívy Európskej únie 
zo strany oboch koordinátorov vrátane tých jej stránok, ktoré by 

mali byť predmetom ďalšej diskusie so zodpovednými predstaviteľ-
mi DG Regio. Koordinátori sa mali dohodnúť na spôsobe spoločné-
ho fungovania na poste koordinátorov tejto priority. Ide o rozdele-
nie gestorstva oblastí spadajúcich pod Prioritu 7 – vychádzalo sa 
z určitej blízkosti predpokladaných projektových aktivít k odbornej 
profilácii oboch koordinátorov (M. Veskovič – nukleárny fyzik, 
Ľ. Falťan – sociológ), ako aj o spôsob komunikácie medzi koordi-
nátormi, úzkej vzájomnej informovanosti a spoločných komuni-
kačných postupoch voči tretím subjektom v rámci Priority či o vy-
tvorenie web-portálu, ktorého správcom bude srbská strana. Počas 
rozhovorov sa dosiahla obojstranná zhoda v názore na potrebu do-
budovania technicko-personálnej podpory pre výkon funkcie koor-
dinátorov, a to v súlade s odporúčaniami DG Regio a doterajšími 
skúsenosťami s fungovaním obdobnej Baltickej stratégie, odštarto-
vanej už skôr. Dohodlo sa čo najskôr pre Prioritu 7 skompletizovať 
zoznam osôb – národných koordinátorov. 

Koordinátori prerokovali a dohodli aj najbližšie operatívne 
postupy v rámci vlastných krajín, predovšetkým oslovenie rele-
vantných subjektov, ktoré spravujú finančné zdroje vzťahujúce sa 
na vedu a výskum (vláda a príslušné ministerstvá), príslušných 
parlamentných výborov, ako aj subjektov, ktoré reprezentujú ko-
ordinujúce krajiny v EÚ (europoslanci, reprezentácie krajín, resp. 
ich regiónov pri EÚ atď.), s cieľom vytvorenia čo najpriaznivejšej 
klímy pre podporu presadzovania cieľov a programových krokov 
Dunajskej stratégie.

Ferdinand Tisovič | Foto autor

roku pracovníci SAV prihlásili na patentové 
konanie 10 vynálezov, na Slovensku im boli 
udelené štyri patenty a zapísané do registra 
boli dva úžitkové vzory. Silnou stránkou 
SAV je aj medzinárodná vedecká spoluprá-
ca. Vedecké tímy SAV riešili ešte 26 progra-
mov 6. rámcového programu EÚ a ďalších 
53 programov 7. rámcového programu EÚ, 
ako aj viacero projektov iných významných 
medzinárodných programov.

Samozrejme, SAV vyvíja aj ďalšie aktivi-
ty – pokračuje v úsilí o začlenenie Sloven-
ska do medzinárodných vládnych vedec-
kých zoskupení a laboratórií, podporuje 
mobilitu výskumníkov, rozvíja členstvo SAV 
v mimovládnych vedeckých organizáciách, 
podporuje účasť na medzinárodných vedec-
kých podujatiach v zahraničí, organizuje 
medzinárodné vedecké konferencie u nás.

Na záver svojho vystúpenia prof. Jaromír 
Pastorek s trpkosťou konštatoval, že financo-
vanie vedy a výskumu na úrovni 0,48 % HDP 
radí Slovensko na jedno z posledných miest 

v Európskej únii. Následne definoval priority 
SAV na rok 2011, ktorými sú hľadanie opti-
málnych foriem fungovania vedy a výskumu, 
zvýšenie efektívnosti grantového systému, 
prestavba ekonomického modelu Akadémie 
pri zachovaní doterajšej výskumnej bázy, 
posilnenie spoločenského postavenia ved-
cov, lepšie uplatnenie vedeckých poznatkov 
v inovačných aktivitách hospodárskej praxe 
a prispievanie k zvýrazneniu postavenia Slo-
venska v Európskej únii.

Rokovanie pokračovalo vystúpením 
podpredsedníčky SAV Viery Rosovej, ktorá 
informovala o záverečnom účte SAV za rok 
2010, presnejšie – priblížila Správu o hospo-
dárení kapitoly SAV v roku 2010.

Oba predložené dokumenty v ďalšej čas-
ti zasadania Snem SAV schválil.

Snem sa oboznámil aj so situáciou v prí-
pravách na pravidelné hodnotenie vedec-
kých organizácií SAV – o tejto téme prí-
tomných informoval vedecký sekretár SAV 
doc. Fedor Gömöry. Podrobne rozobral sú-

časné návrhy a podnety, ktoré by mali pri-
spieť k vyššej kvalite hodnotenia, vrátane 
niektorých zahraničných, najmä britských 
skúseností. Na záver však konštatoval, že 
zatiaľ sa nepodarilo dohodnúť, aby sa už 
v budúcom roku hodnotili vedecké organi-
zácie na Slovensku podľa spoločného sys-
tému a kritérií. Možností ďalšieho postupu 
SAV je teda viacero...

Snem túto informáciu vzal na vedomie.
Na jarnom zasadaní Snemu SAV odznela 

prednáška Ing. arch. Ľubomíra Klauča (AU-
REX, s. r. o.) spojená s obrazovou prezentá-
ciou na tému Urbanistický audit ako nástroj 
strategického využitia územia areálu SAV 
na bratislavskej Patrónke. Jej cieľom bolo 
oboznámiť snem s možnosťami budúceho 
cieľavedomého rozvoja a udržiavania toh-
to areálu bez nekoncepčných improvizácií 
a pochybení, v súlade s potrebami SAV a jej 
pracovníkov.

Vladimír Šmihula | Foto autor

REKTOR UNIVERZITY V NOVOM SADE MIROSLAV VESKOVIČ, PODPREDSEDA 
SAV ĽUBOMÍR FALŤAN A RIADITEĽ SEKCIE EURÓPSKEJ POLITIKY A VEDOMOST-
NEJ SPOLOČNOSTI ÚRADU VLÁDY SR LADISLAV ŠIMKO (ZĽAVA) POČAS ROKO-
VANIA.
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V r o c l a v  v  a r c h i t e k t o n i c k ý c h  n á v r h o c h
Vo Výstavných priestoroch Ústavu staveb-
níctva a architektúry SAV na bratislavskej 
Patrónke otvorili výstavu pod názvom 
Vroclav 20/20Wroclaw – Súčasná a budúca 
tvár dolnosliezskej metropoly v architektonic-
kých návrhoch a realizáciách. Ide o výstav-
ný projekt Múzea architektúry vo Vroclave, 
mapujúci stavebnú premenu dolnosliezskej 
metropoly za posledné dve desaťročia. 
Na 150 led-displejoch môžu diváci spozná-
vať rozsiahle realizácie, ale aj vízie, ktoré 
formujú priestor historického sliezskeho 

CELKOVÝ POHĽAD NA ROKOVANIE O MOŽNEJ SPOLUPRÁCI SO SPOLKOVOU REPUBLIKOU 
NEMECKO V OBLASTI ROZVOJA INOVÁCIÍ, ŠKOLSTVA A VEDY – VEĽVYSLANEC SR V SRN IGOR 
SLOBODNÍK V STREDE.

Dňa 2. mája 2011 Slovenskú akadémiu vied 
navštívil mimoriadny a splnomocnený veľ-
vyslanec SR v Spolkovej republike Nemec-
ko Igor Slobodník. Na rokovaní v priesto-
roch Úradu SAV v Bratislave sa zúčastnili 
podpredsedovia SAV Eva Majková a Juraj 
Lapin, vedecký sekretár SAV doc. Fedor 
Gömöry, predseda Slovenskej organizácie 
pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) 
Stanislav Sipko, veľvyslanca sprevádzali 
zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí 
SR – generálny riaditeľ Sekcie hospodárskej 
spolupráce a rozvojovej pomoci Alexander 
Micovčin, riaditelia odborov riadenia eko-
nomickej diplomacie Tomáš Bičan a Martin 
Kabáč.

Alexander Micovčin vo svojom úvodnom 
vystúpení konštatoval, že Ministerstvo za-
hraničných vecí SR je pripravené na spo-
luprácu v oblasti rozvoja inovácií, školstva 
a vedy vrátane zastupiteľských úradov v za-
hraničí, s možnosťou využitia ich kontaktov 
aj zahraničných partnerov. 

Na jeho slová nadviazal veľvyslanec 
Igor Slobodník, ktorý pripomenul, že Ne-
mecko, v ktorom pôsobí, pokladá spolu 
s USA za mimoriadne významných partne-
rov v oblasti rozvoja výskumu a inovácií. 
Zdôraznil, že Slovensko potrebuje konso-
lidovanú vládnu politiku pre oblasť vedy 
a výskumu aj inovácií. Takýto program 
v súčasnosti ministerstvo školstva pripravu-
je. Rezort hospodárstva takisto pripravuje 
zásadný materiál postupu v oblasti inovácií 
na najbližšie roky. Tretím procesom, ktorý 
k týmto cieľom smeruje, je aj zamýšľaná 
transformácie SAV. Toto všetko by malo 
viesť k tomu, aby do jesene 2011 bolo mož-
né predstaviť Slovensko ako krajinu, ktorá 
má koncepciu svojho rozvoja definovanú.

Iniciatíva Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Č r t á  s a  p r i e l o m  v  s p o l u p r á c i 
s  N e m e c k o m

mesta v posledných dvoch dekádach. Vý-
stava v architektonicky zaujímavej forme 
prezentuje množstvo rozsiahlych, ako aj 
komornejších projektov. Návštevník ju ab-
solvuje vo forme akejsi virtuálnej prechádz-
ky mestom, mestom novej architektúry, ale 
aj rekonštrukcií a prestavieb historického, 
predovšetkým priemyselného dedičstva. 

Obraz stavebného boomu a ešte neusku-
točnených predstáv o novom Vroclave, od-
haľuje mnohé paralely, ale aj rozdiely s vý-
vojom v našom hlavnom meste. Expozícia 

naznačuje fenomény a problémy, s ktorými 
sa stretávame v architektonickej tvorbe 
a mestskom plánovaní v celom stredoeu-
rópskom regióne. Príklad výstavby Vrocla-
vu bude preto akiste inšpiratívny a prinesie 
námet na diskusiu nielen pre odbornú, ale 
aj laickú verejnosť Bratislavy. Kurátormi 
výstavy sú Michał Duda, Tadeáš Gorycz-
ka a Jaroslav Nemec, v Bratislave Peter 
Szalay a Soňa Ščepánová. Výstava potrvá 
do 29. júla.
(red.)

Igor Slobodník zdôraznil, že rád by ini-
cioval niekoľko projektov rozvoja spolu-
práce s Nemeckom, pri ktorých potrebuje 
podporu zo strany SAV. Prvým projektom 
je príprava inovačného investičného sloven-
sko-nemeckého fóra, na ktorom by Sloven-
sko mohlo predstaviť svoj potenciál vo vy-
braných oblastiach a ponúknuť ho na vzá-
jomnú spoluprácu, ale aj na inovačné pro-
jekty pre nemecké malé a stredné podniky 
v slovenskom prostredí. Druhým zámerom 
je založenie pobočky nemeckej Fraunhofer-
-Gesellschaft (čo je spoločnosť na podporu 
aplikovaného výskumu so sídlom v Mní-
chove) na Slovensku; podľa veľvyslanca 
práve tento inštitút zohráva v Nemecku 
významnú rolu pri komercializácii vedecko-
-výskumných výsledkov, keďže umožňuje 
transfer medzi vedecko-výskumným sekto-
rom a priemyslom. Tretím projektom je spo-
ločný okrúhly stôl k elektromobilite, ktorý 
by sa mal uskutočniť v polovici júna a mo-

hol by iniciovať budúcu spoluprácu v tejto 
oblasti. Ďalšou, zatiaľ výhľadovou možnos-
ťou je príprava študijných pobytov v Ne-
mecka, kde by sa naši odborníci oboznámi-
li s nemeckým prístupom a metódami za-
vádzania výsledkov vedy a výskumu 
do priemyselnej praxe. Igor Slobodník pod-
čiarkol, že je ochotný na takýchto zámeroch 
z pohľadu jeho funkcie zásadne spolupraco-
vať.

V ďalšej časti rokovania zástupcovia SAV 
privítali iniciatívu ministerstva zahranič-
ných vecí aj slovenského veľvyslanca v SRN 
a v pomerne obsiahlej diskusii konkretizo-
vali možnosti realizácie navrhnutých pro-
jektov. Samozrejme, ide o zámery širšieho 
významu, na ktorých musia spolupracovať 
nielen ďalšie vedecko-výskumné a vzdelá-
vacie inštitúcie, ale aj viaceré zainteresova-
né rezorty.

Vladimír Šmihula | Foto autor
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Čestná plaketa Aurela Stodolu SAV pre prof. Kiyoshiho Hiraa 

O d  k e r a m i c k ý c h  m a t e r i á l o v 
k u  k o m p o n e n t o m

V RÁMCI SLÁVNOSTNEJ ČASTI WORKSHOPU ODZNELA AJ PREDNÁŠKA 
PROF. TATSUKIHO OHJIA Z JAPONSKA.

V Kongresovom centre SAV v Smoleniciach 
sa v dňoch 9. až 12. mája t. r. uskutočnil me-
dzinárodný workshop o keramických mate-
riáloch pod názvom Engineering Ceramics 
2011 – From materials to systems. Zúčast-
nilo sa na ňom 85 odborníkov, z toho 75 
zo zahraničia – z USA, Japonska, Číny, Kó-
rey, Afriky a vyspelých európskych krajín. 
Od roku 1989 ide už o siedme takéto podu-
jatie, ktoré organizuje Ústav anorganickej 
chémie SAV. Workshop si už získal medzi-
národné renomé a je vyhľadávaným podu-
jatím o pokročilých keramických materi-
áloch nielen účastníkmi z akademického 
prostredia, ale aj predstaviteľmi priemyslu. 
Vybrané prednášky budú publikované ako 
špeciálne číslo prestížneho časopisu Jour-
nal of the European Ceramics Society, ktorý 
má v súčasnosti najvyšší impakt faktor v tej-
to oblasti na svete.

Na úvod podujatia podpredseda SAV 
doc. Albert Breier odovzdal vysoké ocene-
nie Slovenskej akadémie vied – Čestnú pla-
ketu Aurela Stodolu SAV za zásluhy v technic-
kých vedách pre prof. Dr. Kiyoshiho Hiraa 
z National Institute of Advanced Industrial 
Science & Technology (AIST) v japonskej 
Nagoji. Žiaľ, z vážnych dôvodov sa laureát 
na podujatí nemohol zúčastniť a ocene-
nie pre neho prevzal jeho spolupracovník 
prof. Dr. Tatsuki Ohji.

Ako v laudácii na počesť oceneného 
zdôraznil člen Predsedníctva SAV doc. La-
dislav Petruš, profesor Kiyoshi Hirao je vý-
znamnou vedeckou osobnosťou v oblasti 
výskumu a vývoja neoxidových keramic-

kých materiálov. Jeho najvýznamnejším 
príspevkom k rozvoju vedy bol výskum 
a vývoj materiálov s anizoptropnými vlast-
nosťami, ktoré dosiahol očkovaním výcho-
diskových zmesí zárodkami beta-modifiká-
cie nitridu kremičitého a ich uvedomelou 
orientáciou za pomoci metód tape casting 
alebo extrúziou. Tieto materiály dosaho-
vali mimoriadne vlastnosti a boli testované 
v najvýznamnejších laboratóriách na sve-
te, napr. v americkom Oak Ridge National 
Laboratory. Ďalším významným úspechom 
kolektívu vedeného prof. Hiraom bol vývoj 
keramických materiálov s vysokou tepel-
nou vodivosťou dopovaných ternárnymi 
nitridmi. Na tomto výskume sa podieľal aj 
doc. Zoltán Lenčéš z Ústavu anorganickej 
chémie SAV. V súčasnom období sa profe-
sor Hirao venuje príprave luminiscenčných 
materiálov na báze ternárnych nitridov do-
povaných európiom. Tieto materiály majú 
veľký aplikačný potenciál pri výrobe nízko-
energetických zdrojov svetla.

Profesor Hirao spolupracuje s Ústavom 
anorganickej chémie SAV od roku 1996, 
hoci predbežné kontakty boli vytvorené už 
v roku 1993. Prvý spoločný projekt medzi 
ÚACh SAV a AIST patril výskumu a vývoju 
vrstevnatých keramických materiálov. Vý-
znamným výsledkom tohto projektu bola 
myšlienka návrhu materiálu so samodetekč-
nou schopnosťou. Túto myšlienku v Ústa-
ve anorganickej chémie SAV realizoval 
a úspech prvého projektu dal základ na ďal-
šiu intenzívnu spoluprácu, ktorá vyústila 
do viacerých spoločných projektov. Projekt 

pod názvom Processing and properties of Si-
-based ternary nitrides as sintering additives 
and phosphors bol realizovaný v rámci spo-
lupráce SAV s Japan Society for the Promo-
tion of Science (JSPS). Spolupráca Ústavu 
anorganickej chémie a National Inštitúte of 
Advanced Industrial Science & Technology 
vyústila do množstva spoločných publiká-
cií a niekoľkých patentov. Profesor Hirao je 
autorom, resp. spoluautorom viac ako 120 
karentovaných publikácií v renomovaných 
časopisoch, predniesol vyše 40 vyžiadaných 
prednášok na významných svetových podu-
jatiach, je spoluautorom 38 schválených 
patentov, viac ako 10 podaných patentov 
a jeho H-index dosahuje hodnotu 24.

V rámci slávnostnej časti workshopu od-
znela aj prednáška prof. Tatsukiho Ohjia, 
venovaná výskumu, vývoju a návrhu prípra-
vy keramických materiálov na báze nitridu 
kremičitého s extrémne vysokou tepelnou 
vodivosťou pre aplikácie v elektrotechnike. 
Okrem originálneho spôsobu prípravy ke-
ramiky s tepelnou vodivosťou vyššou ako 
140 W/m·K prednášateľ predstavil návrh 
prípravy takýchto materiálov cenovo efek-
tívnym spôsobom, vhodným na prípravu 
substrátov pre výkonové integrované ob-
vody, čím naplnil aj podtitulok workshopu 
od materiálov ku komponentom vhodným 
na priemyselné využitie. Bohatá diskusia 
po prednáške potvrdila jej originálnosť a vý-
znam pre keramickú komunitu.

Vladimír Šmihula | Foto autor

POHĽAD NA ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE
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K BLAHOŽELANIAM SA PRIDALI AJ PREDSTAVITELIA NADÁCIE WASHINGTON 
SQUARE HEALTH FOUNDATION – PREZIDENT WILLIAM N. WERNER (VĽAVO) 
A VÝKONNÝ RIADITEĽ HOWARD NOCHUMSON.

Predstavitelia SAV sa 12. mája t. r. stretli 
s predstaviteľmi nadácie Washington Squa-
re Health Foundation. Pri tejto príležitosti 
prevzal prof. Jose Oberholzer významné 
ocenenie Slovenskej akadémie vied.

Na stretnutí v Bratislave sa zúčastni-
li podpredsedovia SAV doc. Albert Breier 
a prof. Daniela Ježová, člen Predsedníctva 
SAV doc. Ladislav Petruš a zástupca rie-
šiteľov Projektu Chicago Diabetes Project 
(CDP) zo Slovenska, riaditeľ Ústavu poly-
mérov SAV Igor Lacík.

Predstavitelia nadácie Washington Squ-
are Health Foundation (WSHF) – prezi-
dent nadácie William N. Werner, výkonný 
riaditeľ Howard Nochumson, programová 
riaditeľka Catherine Baginski, vedúci pro-
jektu CDP prof. Jose Oberholzer, zástupca 
riešiteľov zo Švajčiarska prof. David Hunke-
ler, zástupca riešiteľov z Austrálie prof. Ber-
nie Tuch a zástupca riešiteľov z Nórska 
prof. Gudmund Skjak-Braek – informovali 
predstaviteľov Akadémie o projekte, na rie-
šení ktorého sa podieľa aj Ústav polymérov 
SAV. Cieľom projektu je zabezpečiť pre dia-
betických pacientov kontinuálnu kontrolu 
hladiny cukru v krvi pomocou transplanto-
vaných funkčných pankreatických ostrov-
čekov, ktoré po transplantácii produkujú 
inzulín a fungujú ako vlastný pankreas.

Chicago Diabetes Project vznikol v roku 
2005 pod vedením prof. Josea Oberholze-
ra z UIC Chicago a podporila ho nadácia 

Čestná plaketa Jána Jessenia SAV prof. Josemu Oberholzerovi

C e s t y  k  f u n k č n e j  l i e č b e 
c u k r o v k y

Washington Square Health Foundation. 
Tento globálny projekt s účasťou pracovísk 
z troch kontinentov je zameraný na poskyt-
nutie funkčnej liečby cukrovky.

Laudácie na počesť prof. Josea Ober-
holzera predniesla prof. Daniela Ježová. 
Ocenený vedec má svoje korene vo švajčiar-
skom Zürichu. Lekárske vzdelanie získal 
na univerzite v Ženeve a na University of 
Alberta v Edmontone. Obe inštitúcie patria 
medzi popredné strediská výskumu cukrov-
ky na svete. Boj proti tejto chorobe sa stal 
jedným z hlavných smerov profesionálnej 
kariéry profesora Oberholzera, ktorý je 
známy svojou hlbokou oddanosťou vo všet-
kých jeho činnostiach. Tí, ktorí majú česť 
s ním pracovať, ale tiež bežať maratón, hrať 
na gitaru či ochutnať vína, nájdu v ňom 
silnú osobnosť so schopnosťou motivovať 
a posunúť veci dopredu. To robí aj spolu-
prácu Slovenskej akadémie vied s profeso-
rom Oberholzerom v rámci projektu Chi-
cago Diabetes Projekt veľmi nádejnou, že 
projekt bude dokončený.

Významné ocenenie – Čestnú plaketu 
Jána Jessenia SAV za zásluhy v lekárskych 
vedách –  odovzdal prof. Josemu Oberhol-
zerovi podpredseda SAV doc. Albert Breier.

Prijatie predstaviteľov WSHF na pôde 
Predsedníctva SAV bolo súčasťou progra-
mu pracovného stretnutia projektu Chicago 
Diabetes Project, ktoré sa v Bratislave usku-

točnilo 11. až 15. mája 2011. Počas týchto 
dní sa stretli významní odborníci pracujúci 
na výskume liečby cukrovky z pracovísk 
v USA, Európe a Austrálii pod vedením 
prof. Josea Oberholzera z University of Illi-
nois – UIC (Chicago) a lokálneho organizá-
tora Igora Lacíka, riaditeľa Ústavu polymé-
rov SAV. Ako vyplynulo z rokovania, projekt 
je zameraný na prekonanie dvoch hlavných 
prekážok v transplantácii pankreatických 
ostrovčekov. Prvou je nájsť „nelimitovaný“ 
zdroj pankreatických ostrovčekov pre trans-
plantáciu a druhou ochrániť transplanto-
vané ostrovčeky pred zničením imunitným 
systémom obalením (enkapsuláciou) v po-
lymérnej membráne. Ústav polymérov SAV 
pozvali do Chicago Diabetes Project v roku 
2006 s expertízou týkajúcou sa vývoja po-
lymérnych mikrokapsúl a procesu mikroen-
kapsulácie. 

V súčasnosti, ako zdôraznil Igor Lacík, 
v ústave v rámci projektu pracujú na identi-
fikácii materiálu, ktorý bude nielen vhodný 
na funkčnú enkapsuláciu ostrovčekov, ale 
bude aj bezpečný pri transplantácii do ľud-
ského organizmu z pohľadu minimálnej 
stimulácie imunitného systému. Stretnutie 
projektu v Bratislave znamená poctu a vý-
znamný prejav ocenenia práce enkapsulač-
nej skupiny Ústavu polymérov SAV na tom-
to významnom projekte. 

Ferdinand Tisovič | Foto autor

ČESTNÚ PLAKETU JÁNA JESSENIA SAV ZA ZÁSLUHY V LEKÁRSKYCH VEDÁCH 
ODOVZDAL PROF. JOSEMU OBERHOLZEROVI PODPREDSEDA SAV DOC. AL-
BERT BREIER.



5 | 2011    s p r á v y s a v     zo života SAV

6

>

>

Arborétum SAV Mlyňany otvorilo sezónu

S p o m i e n k a  n a  z a k l a d a t e ľ a
Pri príležitosti 119. výročia založenia mly-
nianskeho arboréta a otvorenia sezóny 
2011 sa 13. – 15. mája t. r. v Arboréte SAV 
Mlyňany uskutočnilo spomienkové podu-
jatie na počesť jeho zakladateľa, grófa 
Dr. Štefana Ambrózy-Migazziho, tradičné 
Ambrózyho dní. 

Cieľom podujatia bola aj prezentácia čin-
nosti organizácie a podpora záujmu verej-
nosti o dianie v arboréte (vedecká činnosť, 
výchovno-vzdelávacia činnosť a oddych).

Na slávnostnom otvorení Ambrózyho 
dní 2011 sa v piatok 13. mája t. r. zúčastni-

Element, na ktorom môžeme stavať naše dejiny

L e x i k ó n  s t r e d o v e k ý c h  m i e s t
Historický ústav SAV a Univerzitná knižnica v Bratislave usporia-
dali 20. apríla 2011 v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice pre-
zentáciu knihy Lexikón stredovekých miest na Slovensku (zostavili 
Martin Štefánik a prof. Ján Lukačka).

Prof. Július Bartl z Katedry slovenských a všeobecných dejín 
Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, jeden z autorov, na otvorení 
prezentácie pripomenul, že ide o originálny projekt. Kniha upúta aj 
svojím reprezentatívnym vzhľadom, je v nej množstvo údajov po-
daných koncentrovane, takže kto bude robiť prácu o stredovekých 
dejinách na Slovensku, má k dispozícii výbornú pomôcku. Na tvor-
be knihe sa podieľalo dvadsať autorov, zväčša pracovníkov Histo-
rického ústavu SAV, ale aj pracovníci múzeí a archívov, ktorí majú 
najbližšie k historickým materiálom. 

Genézu zrodu diela priblížil prof. Ján Lukačka. Oddelenie naj-
starších dejín Historického ústavu SAV pristúpilo k základnému vý-
skumu, na čo jeho pracovníci využili prostriedky z grantu (projekt 
APVV-0166-07). Trojročné obdobie však neumožnilo autorom hlb-
ší prienik do problematiky, napriek tomu sa im podarilo spracovať 
všetky dostupné podklady a zaradiť ich do knihy. Prof. J. Lukačka 
zdôraznil, že stredoveké mestá na Slovensku zohrali významnú 
úlohu, a preto toto dielo ich histórii patrí právom.

Ako zdôraznil druhý zo zostavovateľov Martin Štefánik, na Slo-

li aj predseda SAV prof. Jaromír Pastorek, 
a ďalší zástupcovia Akadémie, ktorých pri-
vítala zástupkyňa riaditeľa Arboréta Mly-
ňany SAV Jana Konôpková. Po príhovore 
riaditeľa arboréta Petra Hoťku bol pripra-
vený bohatý program. Predstavili sa žiaci 
Základnej umeleckej školy Imricha Godina 
z Vrábeľ, folklórny súbor Zlatňanka a Coun-
try skupina TRAMP SONG zo Zlatých Mo-
raviec. Pripravená bola aj prehliadka parku 
arboréta s odborným výkladom. 

Sobotný program bol venovaný najmä 
deťom, ktoré mali k dispozícii „skákací 

hrad“, nafukovaciu kĺzačku, maľovanie 
na tvár a animácie. Pre rodičov v priesto-
roch kaštieľa prebiehala „Koštovka grófa 
Ambrózyho – najlepšie vína Požitavia“, 
ukážky ľudových remesiel a v predajni ar-
boréta si mohli zakúpiť okrasné dreviny.

Nepriaznivé nedeľné počasie podstatne 
obmedzilo pripravený program, Arborétum 
SAV Mlaňany však zostáva návštevníkom 
otvorené počas celej sezóny.

Soňa Koželová | Foto: Daniela Holečková

vensku sa nachádzala tretina miest celého Uhorska, pričom slo-
venské územie tvorí len osminu uhorského územia, čo znamená, 
že v ňom bola hustota miest trojnásobne vyššia ako na ostatnom 
území. „Mestá sú jedným z elementov, na ktorých môžeme stavať 
naše stredoveké dejiny,“ podčiarkol zostavovateľ.

Lexikón stredovekých miest obsahuje 47 hesiel, ktoré predstavu-
jú 47 miest. Ide o sídla, ktoré získali základné privilégium, hoci ho 
niektoré v priebehu rokov nedokázali naplniť či rozvinúť. Popred-
ný historik prof. Richard Marsina vo svojom príhovore povedal, že 
v slovenských stredovekých mestách – na rozdiel od miest na inom 
území Uhorska – sú zachované archívy. Snaha po skvalitnení vý-
stupov výskumu o slovenských mestách viedla k založeniu sekcie 
pre dejiny miest pri Slovenskej historickej spoločnosti SAV. 

Riaditeľ Historického ústavu SAV Slavomír Michálek prezradil, 
že knihu, žiaľ, nenájdete v žiadnom kníhkupectve, čo je dôsledok 
toho, že APVV má jednu z hlavných podmienok – totiž kniha, ktorá 
je financovaná z týchto zdrojov, musí byť nekomerčná. Dielo je tak 
určené knižniciam, študentom, prakticky ľuďom, ktorí sa históriou  
zaoberajú profesijne. Na záver poďakoval autorom knihy za dobrú 
prácu, ktorú odviedli pri jej príprave.

Ferdinand Tisovič

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AMBRÓZYHO DNÍ S PRÍHOVOROM PREDSEDU SAV 
PROF. JAROMÍRA PASTOREKA.

HOSTIA PODUJATIA
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Na slovíčko s historikom Dr. Dušanom Kováčom

V a d e m e c u m  o  s l o v e n s k ý c h 
d e j i n á c h

Vo vydavateľstve Cambridge University 

Press vyšla nedávno publikácia 

Slovakia in History. O tomto projekte 

sme sa pozhovárali s editorom 

diela, Dr. Dušanom Kováčom, DrSc., 

z Historického ústavu SAV.

Pred časom vyšli Dejiny Slovenska 
v ruštine, teraz v angličtine. Ide 
o jazykovú mutáciu „ruského“ projektu, 
alebo o nové dejiny?

Dejiny Slovenska z pera slovenských his-
torikov z SAV vyšli už aj v maďarčine, pri-
pravuje sa srbské i japonské vydanie. Dielo 
Slovakia in History je však celkom iný pro-
jekt, ide o úplne samostatné dielo. Nie sú to 
systematicky podané dejiny Slovenska, ale 
výklad kľúčových otázok, resp. kľúčových 
období v slovenských dejinách vo forme 
samostatných štúdií. Chronologicky začí-
na dielo Nitrianskym kniežatstvom a končí 
pádom komunizmu a vznikom Slovenskej 
republiky roku 1993. Ja ako editor som 
okrem toho napísal úvod, kde vysvetľujem 
koncepciu diela i konceptualizáciu predme-
tu dejiny Slovenska v súčasnej historiografii 
a druhý editor Mikuláš Teich sa nad kľúčo-
vými otázkami slovenských dejín zamýšľa 
v závere. Celkovo má publikácia 23 štúdií, 
ktoré sa dajú čítať samostatne, ale čitateľ si 
môže podľa svojho záujmu vybrať tiež kapi-
toly, o ktoré má záujem. Je to teda publiká-
cia, ktorá doteraz na trhu citeľne chýbala. 
Je dobre, že sa vydania ujalo vydavateľ-
stvo Cambridge University Press, ktoré 
je špičkovým svetovým vydavateľstvom ve-
deckej literatúry. Tak sa táto kniha dostane 

do všetkých významných svetových knižníc 
a bude slúžiť odborníkom i študentom ako 
vademecum o slovenských dejinách. Kni-
ha má 413 strán, okrem textov obsahuje aj 
ilustrácie a veľmi dôkladný register. Je to 
nielen odborne fundované, ale aj graficky 
nápadné a technicky kvalitné vydanie, ako 
to už v Cambridge University Press býva 
zvykom.

S akým zámerom vznikli Dejiny 
Slovenska v anglickom jazyku, akého 
adresáta ste mali na mysli?

Po takom diele bol už dlhšiu dobu dopyt 
nielen medzi profesormi a študentmi, ale aj 
medzi novinármi, moderátormi a tiež me-
dzi diplomatmi, ktorí majú záujem oriento-
vať sa v zložitých stredoeurópskych pome-
roch. Práve v dôsledku tohto dopytu reago-
valo vydavateľstvo na ponuku, ktorú sme 
mu dali spolu s Mikulášom Teichom, ktorý 
pred časom ako editor vydal knihu Bohe-
mia in History a ako človek, ktorý má blízky 
vzťah k Slovensku, prišiel s myšlienkou vy-
dať aj knihu Slovakia in History. Ja som túto 
jeho myšlienku privítal a dali sme sa do prá-
ce. Neskôr sme k spolupráci prizvali aj mla-
dého anglického bohemistu a slovakistu 
Martina D. Browna. Kniha je teda určená 
predovšetkým zahraničnému čitateľovi, 
ktorý nečíta po slovensky, slovenský čita-
teľ má k dispozícii, samozrejme, množstvo 
kníh, štúdií a článkov od autorov tohto diela 
i od iných historikov – odborníkov. Preto sa 
neuvažuje o tom, že by sme toto dielo vydali 
aj v slovenskom preklade.

Priblížte koncepciu, s ktorou ste 
pristupovali k písaniu (predstaveniu) 
našich dejín. Na čo ste položil dôraz?

Koncepcia diela i výber autorov vyplynu-
li zo zámeru. Ja sám som sa roky stretával 
na svetových historických fórach, ale tiež 
pri stretnutiach so zahraničnými novinár-
mi a diplomatmi s mnohými otázkami, 
ktoré sa týkali viacerých otázok týkajúcich 
sa slovenských dejín. Bolo mi jasné, že 
o mnohých otázkach nemajú jasno ani od-
borníci – kolegovia. Celá koncepcia sa teda 
prispôsobila zahraničnému, málo informo-
vanému čitateľovi. Sú tam rozoberané také 
problémy, ako je to s mestami na Slovensku 
od stredoveku, ako vplývalo osvietenstvo 
na slovenských vzdelancov, práca dôklad-
ne vykresľuje národotvorný proces, vznik 
slovenských politických programov, otázku 

slovanskej vzájomnosti, čechoslovakizmus, 
problém Slovenského štátu z rokov 1939 – 
1945 vrátane dôkladnej analýzy Slovenské-
ho národného povstania, ale aj slovenskú 
otázku v súvislosti s obrodným procesom 
roku 1968, otázku federalizácie, kontro-
verzného vývoja Slovenska v období komu-
nistickej diktatúry a podobne.

V poslednom čase vzniklo niekoľko 
nových autorských „dejín Slovenska“, 
nie je čas už aj na novú „akademickú“ 
syntézu? Veď od tej poslednej uplynulo 
už niekoľko desaťročí...

Potreba novej vedeckej syntézy slovenských 
dejín sa objavila už krátko po roku 1989. 
Vtedy sme sa rozhodli nepísať nové syntézy 
jednoducho preto, že sme cítili, že potrebu-
jeme ešte doplniť a rozšíriť výskum o mno-
hé dovtedy zanedbané či tabuizované otáz-
ky. V súčasnosti sme už k písaniu takých 
syntéz v Historickom ústave SAV pristúpili. 
Začali sme tam, kde to bolo najaktuálnejšie 
– v dvadsiatom storočí. Vo vydavateľstve 
VEDA už vyšli dva zväzky syntézy Slovensko 
v 20. storočí, ktoré sa venujú obdobiu rokov 
1901 – 1914 a rokom prvej svetovej vojny. 
Na vydanie je pripravený už aj tretí zväzok, 
venovaný obdobiu prvej Československej 
republiky, a nasledovať budú ďalšie. Súčas-
ne sme začali s prípravou štyroch zväzkov 
dejín Slovenska v 19. storočí.

Rozhovor pripravil E. Borčin
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Niekoľko postrehov z cesty do Číny

PETER BIELY K r a j i n a  o t v o r e n á  s v e t u
Na konci tohtoročného apríla som bol účast-
níkom 2. sympózia o enzýmoch a biokata-
lýze, ktoré pripravila organizácia BIT Life 
Sciences, odnož BITeomics Inc., firmy zalo-
ženej v roku 2001. Ide o inštitúciu čínskych 
vedcov žijúcich v cudzine, ktorej poslaním 
je rozširovať súčasné poznatky a technoló-
gie v oblasti vied o živej hmote. Hovoria si, 
že sú the world leader in intelligence exchan-
ge. Vedcov zvolávajú šikovným spôsobom 
– osobnými pozývajúcimi listami, ktoré im 
uľahčujú vycestovanie.

Sympózium sa konalo v meste Dalian, 
ktoré leží na výbežku pevniny v Žltom mori 
neďaleko Kórejského polostrova. Miestom 

konania bolo mamutie kongresové cen-
trum, v ktorom sa dvetisíc účastníkov podu-
jatia takmer strácalo. V Európe by sa také 
obrovské centrum pravdepodobne nikdy 
ani nepostavilo ani nenaplnilo...

„Malé“ štvormiliónové mesto

Účasť na sympóziu mi umožnila nielen 
prezentovať naše výsledky a nazrieť do ku-
chyne aplikovanej enzymológie sveta, ale 
aj pocítiť veľkosť navštívenej krajiny, jej 
ľudský potenciál a uvedomiť si viacero as-
pektov našej existencie v strede Európy. 

Čína bez Taiwanu má dnes 1,339 miliardy 
obyvateľov. Z toho 92 percent patrí k jednej 
etnickej skupine, zvanej Han. Po zavedení 
riadeného plánovania rodičovstva v roku 
1980 (jedno dieťa v rodine) poklesla rých-
losť ročného nárastu populácie za posledné 
desaťročie z 1,07 percenta zhruba na 0,57, 
čo však stále vykazuje prírastok 7,6 mil oby-
vateľov ročne. Tento prírastok, ktorý zod-
povedá asi 1,6 dieťaťa na matku, je hlboko 
pod úrovňou normálnej reprodukcie, ale je 
stále vyšší ako počet obyvateľov Slovenska. 
Ten predstavuje iba 0,4 percenta čínskej 
populácie, čo je zanedbateľné číslo. Pri ta-
komto konštatovaní sa ma zmocňuje pocit 
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akejsi úzkosti a neistoty. Utešujem sa myš-
lienkou, že na veľkosti krajiny predsa nezá-
leží, aj malí, dokonca aj jednotlivci, možu 
byť pre ľudstvo významnými. Štatistické 
údaje uvádzajú, že bez zavedenia systému 
riadeného plánovania rodiny, ktorý platí 
mimochodom iba pre mestské aglomerá-
cie, by mala dnes Čína o 400 miliónov ľudí 
viac. Samotný Dalian, ktorý pred vyše sto 
rokmi založili Rusi expandujúci na východ, 
patrí medzi mešie čínske mestá, má „iba“ 
štyri milióny obyvateľov. Mesto rastie ďalej, 
ale najmä do výšky. Mrakodrapy dosahujú 
hustotu, akú poznáme z obrázkov Šanghaja 
a Hongkongu.

Čína baží po nových poznatkoch

Na samotnom sympóziu sa dalo cítiť, že 
dnešná Čína je krajina otvorená svetu, že 
baží po nových poznatkoch a nových tech-
nológiách, že sa v nej kladie dôraz na vedu 
a vzdelanie. Cítiť tam jednoznačnú afinitu 
a obdiv k americkému štýlu života, čo sa 
prejavuje nielen v televízii, ale aj v počtoch 
mladých Čínanov študujúcich na americ-
kých univerzitách. Kým v minulých rokoch 
v dôsledku svetovej hospodárskej krízy po-
klesli počty zahraničných študentov v Spo-
jených štátoch amerických, počet čínskych 
študentov vzrástol o 30 percent a dosahuje 
ročne úroveň 130 tisíc. Väčšina si musí pla-
tiť školné, čo však nie je problémom pre 
rozrastajúcu sa bohatšiu a strednú vrstvu 
obyvateľov tejto krajiny. Veľa absolventov 
amerických univerzít sa vracia domov, kde 
hlavne vo veľkých mestách nachádzajú pra-
covné príležitosti s platmi, o ktorých by sa 
im v USA ako novým emigrantom mohlo 
iba snívať. Absolventi amerických univerzít 
dostávajú prednosť v zamestnaní v nadná-
rodných korporáciách. Podiel absolventov 
univerzitného vzdelania vzrástol za posled-
né desaťročie z 3,6 na 8,9 percenta.

Čína sa stále viac približuje svetu. V ško-
lách sa vyučuje angličtina a učiteľ angličtiny 
je jedno z najpopulárnejších zamestnaní cu-
dzincov, ktorých je v súčasnom období v Čí-
ne vyše 600 tisíc. S mladými ľuďmi nie je 
problém dohovoriť sa po anglicky. Ak nena-
trafíte na toho pravého, v najbližšom okolí 

sa vždy nájde aspoň jeden s lepšie zvládnu-
tou angličtinou. So vzrastajúcou ekonomic-
kou a politickou silou Číny narastá vo svete 
aj záujem o štúdium čínštiny na lokálnych 
vysokých školách. Na známej univerzite 
Tsinghua v Pekingu, zriadenej pred sto rok-
mi pôvodne na prípravu čínskych študentov 
na štúdium v USA, študovalo v minulom 
roku čínštinu 3 200 cudzincov. Nepodarilo 
sa mi zistiť, koľko je medzi nimi Slovákov, 
ale nepochybné je, že Slovensko by malo 
tento trend zachytiť. Ide o jazyk novej sve-
tovej mocnosti 21. storočia. Na Univerzite 
Komenského sa štúdium čínskeho jazyka 
neotvára pravidelne každý rok, ale keď sa 
už otvorí, prijatí študenti majú záruku jed-
noročného pobytu v krajine tohto jazyka.

Ukradnutý architekt?

Počas sympózia v Daliane sa mi dostali 
do rúk anglické noviny China Daily. V čís-
le, ktoré vyšlo 29. apríla, som objavil člá-
nok čínskeho novinára Xu Junqian-a pod 
názvom Remembering a titan Hungarian 
architect s podnadpisom „Shanghai govern-
ment plans to turn Laszlo Hudec English co-
untryside residence into a museum”. Prvá 
moja reakcia: „Azda by nám ho ukradli?” 
V článku sa píše ani nie tak o stavbách, kto-
ré Hudec projektoval na vrchole svojej ka-
riéry v rokoch 1931 – 1937, ale o predsedovi 
Maďarskej spoločnosti architektov Ernovi 
Kálmánovi, informujúcom o Hudecovej vile 
na okraji Šanghaja, ktorú si architekt sám 
navrhol v štýle malebných domov anglické-
ho vidieka. Posledné roky bola vila opuste-
ná a slúžila ako útočište trampom a bezdo-
movcom. V lete tohto roka by sa mala začať 
renovovať a verejnosti by sa mala sprístup-
niť koncom roka ako Hudecovo múzeum. 
Po obnove bude mať vila údajne priestory 
na organizovanie prednášok a komorných 
konferencií. Začiatok procesu obnovy vily 
však čaká na priznanie štatútu pamiatkové-
ho objektu mesta Šanghaja.

(Po príchode domov som sa z internetu 
dozvedel, že Hudeca nám neukradli, preto-
že on sám v roku 1938 požiadal o uvoľnenie 
zo štátneho zväzku Československej repub-
liky a prijal maďarske občianstvo.)

Pochúťka zo psa

Pred cestou do Číny som prosil svoju man-
želku, aby ma na tejto ceste sprevádzala. 
Stroho mi odpovedala: „Ja do Číny nepôj-
dem, pretože tam žerú mačky.“ My má-
me doma tri a jedna z nich má dokonca 
povolenie vstupu do domu. V Číne, ktorá 
sa nepochybne uberá smerom k západnej 
civilizácii, sa objavuje nová téma diskusie. 
Je to normálne, že jeme psov a mačky? Aký 
je vlastne rozdiel v tom, keď niekto konzu-
muje psa a mačku a iný prasa, kravu alebo 
kura. Odporcovia konzumácie psov a ma-
čiek argumentujú tým, že tieto zvieratá sú 
predsa inteligentnejšie ako tie, ktoré sa kon-
zumujú v západnej civilizácii. Psi a mačky 
sa stali v západnej odľudšťujúcej sa civilizá-
cii vzácnymi spoločníkmi človeka, pre kto-
rých je charakteristická schopnosť rozumieť 
ľudskej reči a podľa niektorých dokonca aj 
schopnosť počítať do troch alebo do šty-
roch. A takéto inteligentné zvery by sme 
predsa nemali servírovať na tanier!

Číňania sa, podobne ako pri kritike do-
držiavania ľudských práv, cítia ukrivdení. 
My jeme psov a mačky už niekoľko tisícročí, 
takže je to súčasť našej kultúry, preto nám 
do nej nezasahujte. V čase zúrivých vojen 
na dnešnom čínskom území, v obdobiach 
tzv. jari a jesene (770 – 470 pred Kristom), 
bolo jedlo zo psa odmenou pre matky, ktoré 
priviedli na svet syna. Matky, ktoré porodili 
dievčatá, dostávali bravčovinu. Psie mäso je 
dodnes oveľa drahšie ako bravčové.

Niet pochýb o tom, že s narastajúcou 
prosperitou čínskej spoločnosti a s pribú-
dajúcou frakciou populácie, ktorá bude 
mať stále väčší pocit samoty v modernej 
internetovej spoločnosti, sa vzťah Číňanov 
k psíkom a mačičkám, týmto domácim mi-
láčikom, tiež zmení. To však osud ľudstva 
v nijakom prípade neovplyvní tak ako túžba 
každého Číňana vlastniť motorové vozidlo.

Článok ilustrujeme autorovými fotografiami 
z cesty po Číne.

(Autor RNDr. Peter Biely, DrSc., je pracovníkom 
Chemického ústavu SAV)
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Odborný workshop k Stratégii Európa 2020 

D ô r a z  n a  e f e k t í v n e  v y u ž í v a n i e 
z d r o j o v
Prvý odborný workshop k Stratégii Európa 
2020 sa uskutočnil 14. apríla v Európskom 
informačnom centre v Bratislave. Zorganizo-
valo ho Centrum transdisciplinárnych štúdií 
CETIP pri Prognostickom ústave SAV v rámci 
centra SPECTRA+ (Centrum pre rozvoj sí-
delnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky) 
pre zastúpenie EÚ v SR. Workshop sa zame-
ral na efektívne využívanie zdrojov v Európe 
a o podujatí informoval aj Euroactiv.

Vedúca zastúpenia Európskej komisie 
Andrea Elscheková-Matisová v úvodnom 
príhovore zdôraznila dôležitú funkciu prí-
rodných zdrojov na fungovaní európskej 
ekonomiky a s ňou spojené problémy s ich 
využívaním. Načrtla tiež základný konflikt 
medzi snahou o ekonomický zisk podnika-
teľského sektora a udržateľným využíva-
ním prírodných zdrojov.

Úvod do problematiky predniesla ga-
rantka workshopu Tatiana Kluvánková-
-Oravská. Ciele, ktoré odsúhlasili členské 
krajiny v klimaticko-energetickej oblasti 
(tzv. ciele 20-20-20), vyžadujú okrem tech-
nologických inovácií v získavaní, transfor-

PROF. PAVOL ŽIGO A SPOLUEDITORKA SLOVNÍKA SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO 
JAZYKA KLÁRA BU ZÁSSYO VÁ. Foto: Pavol Mikulášek

mácii, transporte či spotrebe zdrojov a ži-
votnom cykle produktov a inovácie v orga-
nizácií spoločnosti najmä zmenu správania 
producentov i spotrebiteľov smerom k hos-
podárskej a environmentálnej účinnosti. 
K takej zmene správania často dochádza 
najmä v dôsledku katastrofických udalostí 
alebo spoločenských zmien. Príkladom zo 
Slovenska môžu byť investície do protipo-
vodňovej ochrany a prevencie po veľkých 
škodách spôsobených povodňami.

Prof. Mária Kozová z PríF Univerzity Ko-
menského v Bratislave zdôraznila aktívne 
zapájanie sa miest a regiónov do práce Vý-
boru regiónov, ktorý má v štruktúre európ-
skych inštitúcií poradnú funkciu, ale tiež 
do iniciatív typu Dohovor primátorov a sta-
rostov, v ktorom deklarujú záujem znižovať 
emisie CO2 a spotrebu energie. Prof. Maroš 
Finka zo STU upozornil, že hoci EÚ nemá 
v oblasti priestorového plánovania etablo-
vané právomoci, rôznymi spôsobmi ho in-
tenzívne ovplyvňuje na všetkých úrovniach. 
Pripomenul veľký úbytok poľnohospodár-
skej pôdy v prospech zastavaného územia. 

Prof. Jiřina Jílková, prorektorka Univerzity 
v Ústí nad Labem, v súvislosti s energetickou 
politikou a bezpečnosťou zdrojov uviedla, že 
snahou EÚ je dosiahnuť väčšiu nezávislosť 
na fosílnych zdrojoch energie a zaistiť i po-
litickú nezávislosť od citlivých až krízových 
oblastí, z ktorých sa táto energia dováža. 
Zároveň spomenula negatívne skúsenosti 
so zavádzaním obnoviteľných zdrojov (foto-
voltaika) v Českej republike. Richard Filčák 
(PÚ SAV) sa venoval problematike sociálnej 
diverzifikácie dopadov priemyselných pro-
cesov, presunu výroby mimo Európu a vytvá-
raniu pracovných miest v novom ekologic-
kejšom hospodárstve. Vyjadril tiež dôležitosť 
stanovených rámcov v EÚ, no zdôraznil ne-
dostatočnú iniciatívu Slovenska pri ich plne-
ní a čerpaní výhod z ich plnenia.

Zámerom projektu Európa 2020 – inteli-
gentná, udržateľná a inkluzívna Európa je 
predovšetkým iniciovať odbornú diskusiu 
o stratégii Európa 2020, jej prioritách a zá-
veroch, ktoré z nej vyplývajú pre Slovensko.

V. Š.

>
Predstavil sa druhý zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka

Z r k a d l o  d n e š n e j  s l o v e n č i n y
V Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV, v Brati-
slave slávnostne prezentovali Slovník súčasného slovenského jazy-
ka (H  – L). Prezentácii predchádzala tlačová konferencia, na kto-
rej tvorcovia slovníka predstavili jeho druhý zväzok a proces jeho 
tvorby zástupcom médií. Treba dodať, že ide o náročnú prácu, pri 
ktorej sa jeho autori opierajú aj o poznatky získané v rámci tvorby 
Slovenského národného korpusu, aby slovník skutočne odzrkad-
ľoval súčasný stav slovenského jazyka a bol výdatnou pomôckou 
nielen pre profesionálnych používateľov jazyka, ale pre celú širokú 
verejnosť. Aj preto sa na druhý zväzok, ktorý obsahuje slová na pís-
mená H – L, čakalo dlhé 4 roky... Slovník vychádza vo VEDE, vyda-
vateľstve SAV a v časovom horizonte 15 či viac rokov by malo vyjsť 
dovedna 7 až 8 zväzkov.

Moderátorka prezentácie, vedecká tajomníčka Jazykovedného 
ústavu Ľudovíta Štúra SAV Sibila Mislovičová, na podujatí privítala 
člena Predsedníctva SAV, predsedu Edičnej rady SAV prof. Jána Ba-
koša, bývalého dlhoročného predsedu SAV prof. Štefana Lubyho, 
exposlanca Františka Mikloška, ktorý sa osobnou angažovanosťou 
zaslúžil o zabezpečenie financovania tohto projektu, ďalej zástup-
cov Ministerstva kultúry SAV a ďalšie osobnosti. 

Ako vo svojom príhovore zdôraznil riaditeľ JÚĽŠ SAV prof. Pa-
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Košičania prišli na chuť vedeckým kaviarňam

S p o j e n i e  k r á s y  s  i n f o r m a č n o u 
h o d n o t o u
Spolupráca vedcov s tímom projektu 
SPOTs, ktorý je jeden z dvoch kľúčových 
investičných projektov v rámci Európskeho 
hlavného mesta kultúry 2013, pokračovala 
po marcovej prednáške doc. Petra Pristaša 
z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat 
SAV v Košiciach o tajomstvách DNA ďal-
šími stretnutiami so širokou verejnosťou. 
Vedecké kaviarne v rámci projektu APVV 
na popularizáciu vedy LPP-0178-09, s kto-
rým bol úspešný Neurobiologický ústav SAV 
v Košiciach, pritiahli do zrekonštruované-
ho a prebudovaného výmenníka desiatky 
zvedavých Košičanov. Pozvanie prijala aj 
námestníčka primátora Košíc Renáta Le-
nártová, ktorá 5. apríla otvorila výstavu 
veľkoformátových fotografií Krásy života 
tak trochu inak, zobrazujúcich bunky ner-

PODSTATU 
ELEKTRINY 
V NÁS OBJASNIL 
A NA OTÁZKU, ČI 
SME SKUTOČNE 
CHODIACE BATÉ-
RIE, ODPOVEDAL 
VO VEDECKEJ KA-
VIARNI JÁN GÁLIK 
Z NEUROBIOLO-
GICKÉHO ÚSTAVU 
SAV V KOŠICIACH. 
Foto: Tomáš Čižmárik

vového tkaniva, pre ktoré je produkcia a ší-
renie elektrických impulzov hlavným život-
ným poslaním. Fotografie boli urobené pod 
fluorescenčným mikroskopom, čo im k ich 
informačnej hodnote pridáva zaujímavú es-
tetickú atraktívnosť. 

Exponáty predstavil zodpovedný rieši-
teľ popularizačného projektu Veda na Slo-
vensku – čo nepoznáme, to nepotrebujeme?, 
Ján Gálik z Neurobiologického ústavu SAV 
v Košiciach. Uviedol, že hlavným dôvodom, 
prečo kolekcia fotografií vznikla, je snaha 
„prepašovať“ k divákom prostredníctvom 
atraktívnej estetickej formy informácie 
o tom, ako vyzerá náš nervový systém. Ďal-
ším dôvodom bolo zviditeľnenie práce ko-
šických výskumníkov, aby Košičania vedeli, 
čo dokážu urobiť a aby mohli byť na svojich 

vedcov aj trochu hrdí. Neurobiológovia, 
autori fotografií Dáša Čížková, Stanislava 
Jergová, Lucia Slovinská a Martin Maršala 
ani jednu z nich nerobili pre výstavu, zábe-
ry vznikli pri každodennom výskume. „Ved-
ci tak spojili estetickú krásu s informačnou 
hodnotou,“ povedal na záver Ján Gálik. 

Potom sa ujal prednášky v rámci Vedec-
kej kaviarne. Témou večera s podtitulom 
Sme skutočne chodiace batérie? boli elek-
trické prejavy v ľudskom tele. Desiatky zá-
ujemcov rôzneho veku sa okrem iného do-
zvedeli, ako sa tvoria a šíria elektrické im-
pulzy v bunkách nervového systému živých 
bytostí a tiež úsmevné historky spojené so 
vznikom EKG. Na záver doktor Gálik pred-
viedol na dobrovoľníkovi praktickú ukážku 
merania elektrických signálov srdca (EKG) 
a svalov ruky (EMG). 

V rozbehnutej spolupráci pokračovali 
košické ústavy SAV a SPOTs už 26. apríla 
prednáškou doc. Branislava Peťka, riaditeľa 
Parazitologického ústavu SAV v Košiciach, 
na tému Rozprávka o upírovi, alebo nehaňme 
kliešťa. Bola podporená aj z projektu APVV 
č. LPP-0400-09 Cesta mladých k vede naživo. 
V aktuálnom jarnom čase bola spoľahlivým 
magnetom pre košickú verejnosť, ktorá in-
tenzívne navštevuje okolitý lesopark s veľ-
kým výskytom kliešťov, často infikovaných. 
Mladí i starší sa počas prednášky neraz 
zasmiali nad vtipným výkladom docenta 
Peťka, ktorý dokáže laikom podať zrozumi-
teľne aj najzložitejšie vedecké informácie. 
Diskusia s množstvom otázok a postrehov 
sa natiahla takmer na hodinu.

Katarína Čižmáriková

vol Žigo, slovník predstavuje pracovisko, ktoré má za sebou roz-
siahlu lexikografickú tradíciu, jeho dielom je napríklad viaczväz-
kový Historický slovník slovenského jazyka, pripravuje Slovník 
slovenských nárečí, Etymologický slovník a ďalšie lexikografické 
diela. Pripomenul, že Slovensko má dlhodobú tradíciu vydáva-
nia lexikografických diel ešte od 17. – 18. storočia. Tento slovník 
sa od predchádzajúcich líši svojím rozsahom aj hĺbkou a je obra-
zom súčasného slovenského jazyka, pričom v niektorých aspektoch 
predbieha súčasný stav slovenčiny.

Spolueditorka Slovníka súčasného slovenského jazyka Klára 
Buzássyová vo svojom vystúpení uviedla, že tento slovník nad-
väzuje na Slovník slovenského jazyka z rokov 1959 –1968, ktorý 
vyšiel pod vedením Štefana Peciara, zohľadňuje však všetky sú-
časné výsledky výskumov v oblasti jazykovedy. Pokiaľ „Peciarov“ 
slovník obsahoval približne 120 tisíc hesiel, tento projekt by mal 

mať takmer dvojnásobný rozsah a berie do úvahy aj cudzie vplyvy 
na vývoj nášho jazyka. Vedúca projektu Alexandra Jarošová doda-
la, že prvý zväzok tohto slovníka (A – G) bol na Slovensku prijatý 
vcelku pozitívne. Poďakovala sa za podporu vedeniu SAV, ale aj 
ministerstvu kultúry a ministerstvu školstva, bez ktorej by dielo ne-
mohlo vychádzať. Vyslovila presvedčenie, že s takouto podporou 
budú môcť tvorcovia rátať aj v budúcnosti.

Vo vystúpeniach z pléna rezonovali slová uznania tvorcom toh-
to diela, ktorí nepochybne vykonávajú mimoriadne záslužnú prá-
cu. Na záver podujatia symbolickým pozdvihnutím pohára vína 
slovník medzi čitateľov vyprevadili obe editorky, spoločne s riadi-
teľom Jazykovedného ústavu ĽŠ SAV a šéfredaktorkou vydavateľ-
stva VEDA Ľubicou Suballyovou.

V. Š.
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V Radzovciach otvorili 
stálu archeologickú 
expozíciu

P o z n a t k y 
v e d y 
o d o v z d a n é 
v e r e j n o s t i

POHĽAD NA ČASŤ RADZOVSKEJ ARCHEOLOGICKEJ EXPOZÍCIE SO SÍDLISKOVÝMI NÁLEZMI.

V obci Radzovce, okr. Lučenec, sa 6. apríla 
2011 uskutočnilo slávnostné otvorenie stá-
lej archeologickej expozície vo vlastivednej 
izbe spoločenského domu. Stalo sa tak krs-
tom knihy Radzovce. Osada ľudu popolnico-
vých polí z pera Václava Furmánka, vedec-
kého pracovníka Archeologického ústavu 
SAV.

Obec Radzovce leží na slovensko-maďar-
skom pomedzí, a tak sa podujatie konalo 
pod záštitou Rudolfa Chmela, podpredsedu 
vlády SR pre ľudské práva a národnostné 
menšiny. Na realizácii expozície sa dôle-
žitou mierou podieľalo viacero inštitúcií – 
obec Radzovce, vďaka ktorej mohol sčasti 
vzniknúť aj rozšírený bilingválny slovensko-
-maďarský reprint krstenej knihy, ďalej Ar-
cheologický ústav SAV v Nitre a Novohrad-
ské múzeum a galéria v Lučenci.

Na slávnostnom podujatí sa zúčastnilo 
približne osemdesiat hostí. Medzi pozva-
nými boli nielen dnes už poprední archeo-
lógia, ktorí sa výskumov pod Monosou zú-
častnili ako poslucháči archeológie (Milan 
Hanuliak, Peter Romsauer) alebo výskumy 
aspoň navštevovali (Ladislav Olexa, Ondrej 
Ožďáni), ale aj ďalší významní bádatelia 
zo Slovenska i Maďarska (Zlata Čilinská, 

Szilvia Guba, Rudolf Kujovský, Elena Miroš-
šayová, Alexander Ruttkay, Matej Ruttkay, 
Jozef Vladár a iní). Ďalšími hosťami boli 
podpredseda SAV Ľubomír Falťan, pred-
stavitelia samosprávy Banskobystrického 
kraja, občania obce Radzovce, reprezentan-
ti družobnej obce Karancslapujtő a ďalších 
obcí zo Slovenska i Maďarska, zanietení 
amatérski nadšenci a milovníci archeológie 
z novohradského regiónu a v neposlednom 
rade historik Pavel Dvořák, ktorý prostred-
níctvom filmového rozprávania v cykloch 
„Múzeum života“ a „Stopy dávnej minulos-
ti“ archeologické Radzovce spopularizoval.

Slávnostnú časť otvorili hudobné a slo-
vensko-maďarské recitačné vystúpenia detí 
z Radzoviec. Potom sa ako prvý ujal slo-
va starosta obce Péter György a odovzdal 
priestory budovy svojmu novému poslaniu. 
Na jeho slová nadviazal profesor Václav 
Furmánek. V príhovore predstavil nielen 
svoju publikáciu, ale aj edíciu Archeolo-
gické pamätníky Slovenska (APS), v rámci 
ktorej monografia Radzovce. Osada ľudu 
popolnicových polí vyšla. Nasledujúce slová 
patrili jeho spomienkam na výskumy pod 
Monosou a ľuďom, s ktorými spolupraco-
val. Na záver zdôraznil jednu z majoritných 
úloh každého vedeckého pracovníka, kto-
rou je odovzdávanie poznatkov vedy nie-
len odborníkom, ale aj širokej verejnosti, 
a predstavil koncepciu otvorenej expozície.

Vo vstupnej časti sú prezentované ná-
lezové situácie a nálezy z pohrebiska 
a v druhej oddelenej časti miestnosti si 
možno prezrieť nálezy zo sídliska. Súčasťou 
otvorenia expozície bol výber publikácií, 
v ktorých sa praveké Radzovce nachádzajú 
alebo ako významná lokalita citujú. Stálu 
expozíciu dopĺňajú nielen postery terén-
nych situácií a nálezov zo sídliska a pohre-
biska, ale aj postery vytvorené pre výstavy 
Slovacchia. Crocevia delle civilta’ Europee 
v Taliansku a pre výstavu o významných 
lokalitách v Ponitrianskom múzeu v Nitre. 
Poslednou časťou expozície je videoprojek-
cia už spomenutých filmov Pavla Dvořáka.

Potom nasledovala slávnostná prezen-
tácia Furmánkovej knihy s príhovorom 
podpredsedu SAV Ľubomíra Falťana, ktorý 
okrem iného podčiarkol význam prezentá-
cie a zviditeľňovania vedeckých výsledkov 
Slovenskej akadémie vied. „Krstilo“ sa sym-
bolicky – radzovskou hlinou. Po ukončení 
slávnostnej časti nasledovala autogramiáda 
autora a recepcia v príjemných priestoroch 
spoločenského domu.

Od prvého archeologického výskumu 
v Radzovciach uplynulo už osemdesiat 
rokov. Realizoval ho Vojtech Budaváry 
(Budinský-Krička), legenda slovenskej ar-
cheológie. V rokoch 1969 – 1974 naň nad-
viazal Václav Furmánek a počet preskúma-
ných hrobov dosiahol číslo 1 334. Početné 
a charakteristické hrobové nálezy toto 
pohrebisko zaraďujú k lokalitám pilinskej 
a kyjatickej kultúry (1450 – 750 pred n. l.). 
Význam Radzoviec v slovenskej archeológii 
charakterizuje nielen komplexný výskum 
pohrebiska, ale aj výskum súvekého sídlis-
ka, ktorý realizoval Václav Furmánek v ro-
koch 1978 a 1979. Okrem bežných sídlis-
kových objektov (zvyšky chát, ohniská, zá-
sobnicové, odpadové a exploatačné jamy) 
sa zistili aj unikátne doklady kovolejárstva 
bronzu. Nálezový fond na oboch polohách 
tvorí bohatý a variabilný materiál, vhodný 
pri riešení viacerých závažných otázok, kto-
rými sa archeológia zaoberá. A preto treba 
vyzdvihnúť predstaviteľov obce Radzovce, 
ktorí po finančnej a organizačnej stránke 
úspešne zrealizovali myšlienku otvorenia 
stálej archeologickej expozície, a tým sa pri-
pojili k stále minoritnej skupine obcí, ktoré 
prezentujú svoju minulosť prostredníctvom 
lokálnych múzeí či archeoparkov. Ďalšou 
aktivitou, ktorú obec v spolupráci s Archeo-
logickým ústavom SAV vyvíja, je zrealizova-
nie archeoparku, ktorý budú tvoriť rekon-
štrukcie zrubovej stavby, pylónu, pohrebnej 
hranice a modelov hrobov pilinskej a kyja-
tickej kultúry.

Dana Marková | Archeologický ústav SAV

VÁCLAV FURMÁNEK PODPISUJE SVOJU KNIHU RA-
DZOVCE. OSADA ĽUDU POPOLNICOVÝCH POLÍ.
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Sympózium o systémových alternatívach kapitalizmu

P r e č o  n i e  d e m o k r a c i a  a j 
v  e k o n o m i k e ?
Vydanie slovenského prekladu knihy ame-
rického autora Davida Schweickarta, Po ka-
pitalizme (Bratislava 2010), práce pojed-
návajúcej o ekonomickej demokracii ako 
alternatíve k existujúcemu kapitalistickému 
systému, sa stalo podnetom k zorganizova-
niu medzinárodného vedeckého sympózia. 
Podujatie s názvom Systémové alternatívy 
kapitalizmu na pôde Inštitútu ASA v Brati-
slave 29. apríla 2011 pripravili Ústav poli-
tických vied SAV, Futurologická spoločnosť 
na Slovensku/SKVR/ZSVTS a Slovenská 
asociácia Rímskeho klubu. Mediálnym part-
nerom sympózia sa stal Klub Nového slova.

Ako napovedá názov sympózia, jeho 
ústrednou témou boli systémové otázky 
možných alternatív k vládnucemu kapi-
talizmu, otázky ekonomicky životaschop-
ných a eticky vyhovujúcich hospodárskych 
modelov na báze ekonomickej demokracie. 
Nielen v Spojených štátoch amerických, ale 
aj u nás sa po roku 1989 hovorí o demokra-
cii, je však redukovaná len na politickú de-
mokraciu, a to predovšetkým v zmysle účas-
ti občanov na voľbách. O demokracii v eko-
nomike sa nehovorí. V ekonomickej sfére, 
na pracovisku, kde trávime väčšinu svojho 
produktívneho života totiž demokracia 
väčšinou neexistuje, firmy sú založené nie 
na demokratickom, ale na hierarchickom 
riadení a rozhodovaní. Namiesto demokra-
cie tu vládnu rôzne stupne diktatúry. Prečo 
teda nepožadovať demokraciu aj v ekono-
mike? Táto otázka rezonovala počas celého 
sympózia.

S otváracím prejavom vystúpil riaditeľ 
Ústavu politických vied SAV PhDr. Miroslav 
Pekník, CSc., a predseda Slovenskej asoci-
ácie Rímskeho klubu doc. RNDr. Karol Ne-
moga, CSc. M. Pekník zdôraznil súvislosť 
témy sympózia s projektom vízie a straté-
gie rozvoja Slovenskej republiky a rieše-
ním projektu „Marx a spoločenské zmeny 
po roku 1989“ v rámci grantovej agentúry 
Slovenskej akadémie vied a Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. K. Ne-
moga privítal konanie sympózia v mene 
Slovenskej asociácie Rímskeho klubu, pri-
čom účastníkov informoval o jej vzniku, 
činnosti a zameraní.

V dopoludňajšej časti sympózia k prob-
lematike systémových alternatív ku kapita-
lizmu a ekonomickej demokracie vystúpil 
riaditeľ pražského Centra globálnych štú-
dií PhDr. Marek Hrubec, PhD., Ing. Ilona 
Švihlíková, PhD., z pražskej Vysokej ško-
ly medzinárodných a verejných vzťahov, 

PhDr. Milan Valach, PhD., z Pedagogickej 
fakulty Masarykovej univerzity v Brne, 
doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc., z Fi-
lozofickej fakulty UK v Bratislave, ďalej 
prof. Ing. Ivan Haluška, DrSc., z Paneuróp-
skej vysokej školy, Ing. Marián Vitkovič z Ne-
závislého inštitútu ekonómie a Mgr. Kristí-
na Šabíková, doktorandka Katedry filozofie 
a dejín filozofie FiF UK v Bratislave. Žiaľ, 
z technických príčin sa na sympóziu nemo-
hol zúčastniť prof. David Schweickart, kto-
rého vystúpenie s nadväzujúcim worksho-
pom malo vypĺňať druhú, popoludňajšiu 
časť sympózia. Jeho organizátorom však 

i občianskych fórach, a tým začať vážne 
uvažovať o demokracii nielen v politike, 
ale aj v ekonomike. Takéto uvažovanie na-
koniec nie je u nás nové, už v štyridsiatych 
rokoch minulého storočia prišiel prezident 
bývalého Československa Edvard Beneš 
k záveru o nevyhnutnosti doplnenia poli-
tickej demokracie demokraciou hospodár-
skou, podobne niektorí sociálni demokrati 
usúdili, že politická demokracia nebola 
po roku 1918 doplnená demokraciou hos-
podárskou, a to umožnilo silám predsta-
vujúcim fašizmus útok proti demokracii 
a slobode národov. Po skončení diskusie 

zaslal elektronickú verziu svojej prednášky, 
ktorú formou power pointu operatívne pre-
zentoval M. Hrubec. Následne so svojimi 
referátmi vystúpili Ing. Peter Zajac-Vanka 
z bratislavského Knowledge Management 
Institute a doc. PhDr. František Škvrnda, 
CSc., z Fakulty medzinárodných vzťahov 
EU v Bratislave.

Po referátoch sa rozprúdila zaujímavá 
diskusia, ktorá sa dotkla širokého spektra 
námetov v hospodárskej, sociálnej i poli-
tickej oblasti. Podľa vyjadrenia jedného 
z účastníkov sympózia nejde o to vybrať 
jeden z modelov ekonomickej demokracie, 
ale otvoriť k nim diskusiu na vedeckých 

sympózium svojím záverečným slovom za-
končil predseda Futurologickej spoločnosti 
na Slovensku L. Hohoš.

Zameraním sa na otázky stanovenia vízií 
spoločensko-ekonomického rozvoja v bu-
dúcnosti, vízií, ktoré vychádzajú z predpo-
kladu, že optimistická alternatíva globa-
lizovaného kapitalizmu vedie ku kolapsu, 
sympózium otvorilo tému, ktorá sa s ďalším 
prehlbovaním rozporov a protirečení kapi-
talistickej spoločnosti môže perspektívne 
stať celospoločenskou. Ukáže to však až bu-
dúcnosť.

Peter Dinuš | Foto archív

PREDSEDNÍCKY STÔL KONFERENCIE: ZĽAVA: ILONA ŠVIHLÍKOVÁ, LADISLAV HOHOŠ, MAREK HRUBEC, 
MILAN VALACH, MIROSLAV PEKNÍK.
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V niektorých marginálnych územiach sa 

dodnes zachovali krajinné štruktúry, ktoré 

vytvárajú charakteristický ráz regiónov 

a ktoré sa označujú ako historické 

štruktúry poľnohospodárskej krajiny 

Sú obrazom dlhého, vyvíjajúceho sa 

vzájomného vzťahu medzi človekom 

a krajinou. Tieto krajinné prvky s tradičným 

spôsobom hospodárenia skúmajú mnohí 

výskumníci (J. Supuka, M. Huba, 

P. Jančura, P. Slavkovský, M. Dobrovodská, 

D. Štefunková a mnohí ďalší) a považujú 

ich za významné fenomény kultúrnej 

krajiny z národného, ale aj medzinárodného 

hľadiska. Sú to územia, ktoré si zaslúžia 

našu pozornosť aj z hľadiska zachovania 

krajinnej diverzity a biodiverzity rastlinných 

a živočíšnych druhov viazaných na tieto 

vysoko diverzné územia. 

Nebezpečenstvo straty 
biodiverzity

Historické štruktúry poľnohospodárskej 
krajiny Slovenska tvoria pásové oráčiny 

Krajinné prvky s tradičným spôsobom hospodárenia pod výskumným drobnohľadom

Z a n i k n ú  h i s t o r i c k é  š t r u k t ú r y 
k r a j i n y ?

striedajúce sa s lúkami a pasienkami na bý-
valých poliach, preklenuté medzami, mies-
tami zarastenými šípkami, trnkami a divými 
čerešňami, sú nimi aj kolíkové vinohrady so 
zvyškami kamenných múrikov a rún, vyso-
kokmenné sady a podobne. Neopakovateľ-
ný ráz krajiny neraz dotvárajú studničky, 
senníky, tradičné drevenice so šindľovou 
strechou, zemiakové pivničky, drevené ma-
ľované kríže a zachované tradície ľudovej 
tvorby. Mnohé z prvkov týchto vysokodi-
verzných štruktúr tvoria ostrovy druhovo 
bohatých rastlinných a živočíšnych spolo-
čenstiev. Sú to územia, ktoré sú dnes i v eu-
rópskom priestore veľmi zriedkavé a vysoko 
cenené. Na Slovensku však nemajú zabez-
pečenú špeciálnu legislatívnu ochranu ani 
podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny, ani podľa iných legislatív-
nych opatrení a často stoja na okraji záujmu 
spoločnosti. Existuje preto vážne riziko, že 
v najbližších rokoch dôjde k ich nenávrat-
nému zániku, a tým aj k strate biodiverzi-
ty viazanej na tieto špecifické biotopy. Sú 
ohrozené predovšetkým v dôsledku opúšťa-
nia a následnej rýchlo postupujúcej sukce-
sie lesa, ako aj tlakom investičnej výstavby, 
nadmerným rozvojom cestovného ruchu, 
ale aj nevhodným obhospodarovaním kraji-
ny. Ochrana takýchto typov krajiny, podpo-
ra ich prirodzeného vývoja a zachovanie ich 
typického rázu, ktorý dokumentuje a vytvá-
ra identitu územia, je cieľom aj Európskeho 
dohovoru o krajine.

Na Slovensku doteraz nebol realizova-
ný celoplošný výskum historických štruk-
túr poľnohospodárskej krajiny, o ktorý by 
sa príprava vhodných dokumentov mohla 
oprieť. Takýto výskum vyžaduje náročný, 
komplexný a interdisciplinárny prístup, za-
ložený na skĺbení poznania prírodných pod-
mienok s poznaním ľudskej spoločnosti a jej 
regionálnych špecifík. Pracovníci Ústavu 
krajinnej ekológie SAV pod vedením Marty 
Dobrovodskej v rokoch 2009 až 2011 riešia 
projekt Výskum a zachovanie biodiverzity 
v historických štruktúrach poľnohospo-
dárskej krajiny Slovenska, ktorý je finanč-
ne podporený z Finančného mechanizmu 
EHP, z Nórskeho finančného mechanizmu 
a zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republi-
ky. O charaktere a cieľoch výskumu pracov-
níci ústavu informovali na tlačovej besede 
29. apríla t. r.

Tri modelové územia

Základným cieľom výskumu je rozšíriť do-
terajšie poznatky o výskyte historických 
poľnohospodárskych štruktúr na Sloven-
sku, vytvoriť databázu biotopov, zrealizovať 
ich podrobný interdisciplinárny výskum 
v troch modelových územiach, vypraco-
vať stratégiu ich optimálneho využívania 
v súlade s princípmi trvalo udržateľného 
rozvoja. Dôležitou súčasťou projektu je aj 
implementácia výsledkov medzi odbornou 
aj laickou verejnosťou s cieľom zvýšiť ekolo-
gické vedomie obyvateľstva Slovenska.

Databáza bude vytvorená kombináciou 
vizuálnej interpretácie leteckých snímok 
v 1 km2 sieti vytvorenej v Google Earth a te-
rénneho výskumu reprezentatívneho počtu 
polygónov pre jednotlivé prírodno-sídelné 
spádové regióny Slovenska. Štatistickým 
spracovaním získanej databázy sa dosiah-
ne typizácia biotopov historických štruktúr 
poľnohospodárskej krajiny Slovenska.

Interdisciplinárny výskum v troch mode-
lových územiach sa zameriava na podrobný 
výskum rastlinstva a živočíšstva, abiotic-
kých faktorov, využitia zeme, sociálno-eko-
nomických javov a výskum ľudskej spoloč-
nosti. Vybrané modelové územia reprezen-

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA – ORÁČINOVO-LÚČNO-PASIENKÁRSKA KRAJINA. Foto P. Bezák
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Vedecká rada SAV

prerokovala:

  Výročnú správu o činnosti SAV za rok 2010,
  problematiku Agentúry na podporu výskumu a vývoja; 

udelila:

  Medzinárodnú cenu SAV 2011 za významné dielo, ktoré má vzťah k Sloven-
sku v oblasti  technických  vied

 o. Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Hansovi-Petrovi Degischerovi,

  Cenu SAV za vedecko-výskumnú činnosť:

a)  kolektívu zamestnancov Elektrotechnického ústavu SAV v zložení: Ing. Ján 
Kuzmík, DrSc., doc. Ing. Peter Kordoš, DrSc., RNDr. Dagmar Gregušová, 
CSc., Ing. Karol Čičo, PhD., Ing. Roman Stoklas, PhD. za vedecko-výskum-
nú prácu: Výskum a využitie tranzistorov na báze GaN pre vysokofrekvenčné vý-
konné aplikácie 

b) kolektívu zamestnancov Chemického ústavu SAV v zložení: Ing. Peter Gemei-
ner, DrSc., Ing. Danica Mislovičová, PhD., Ing. Alica Vikartovská,  PhD., Ing. 
Ján Tkáč, PhD., Ing. Jozef Nahálka, PhD., Ing. Jarosla Katrlík, PhD., Ing. Ma-
rek Bučko, PhD., Mgr. Jana Šefčovičová, PhD., Dana Žišková, Radoslava Šá-
lyová za súbor vedecko-výskumných prác v oblasti imobilizovaných biosystémov 

c)  Mgr. Fedorovi Matejovovi, CSc., Ústav slovenskej literatúry SAV za monogra-
fickú vedeckú prácu Fragmenty. Z premien písania o literatúre od šesťdesiatych 
rokov po deväťdesiate roky 

d) Cenu SAV za výsledky v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce 
Ing. Igorovi Tvaroškovi, DrSc., Chemický ústav SAV za výsledky riešenia 
medzinárodných vedeckých projektov zameraných na modelovanie štruktúry 
a funkcie biologických systémov

e)  Cenu SAV pre mladého vedeckého pracovníka RNDr. Mikulášovi Orosovi, PhD., 
Parazitologický ústav SAV za originálne výsledky a zásadný vedecký prínos 
v oblasti výskumu systematiky a ultraštruktúry pásomníc, objavy nových dru-
hov parazitov rýb, ako aj významné výsledky vo výskume biodiverzity parazi-
tov na Slovensku

  vedeckú hodnosť doktora vied o kultúre a umení
 PhDr. Hane Urbancovej, CSc.,

  Zlatú medailu SAV
 prof. MUDr. Iwarovi Klimešovi, DrSc.
 prof. Ing. RNDr. Lubomírovi Kubáčkovi, DrSc., Dr. h. c.
 prof. Gennadijovi Alexejevičovi Ososkovovi, DrSc.

  Medailu SAV za podporu vedy
 RNDr. Petrovi Bielemu, DrSc.

odsúhlasila:

  návrh na zmenu Štatútu Učenej spoločnosti SAV,
  personálnu zmenu v Komisii SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie za-

mestnancov.

Mária Rybecká

tujú tri základné typy historických štruktúr 
poľnohospodárskej krajiny na Slovensku:

  Svätý Jur – vinohradnícka krajina,
  Liptovská Teplička – oráčinovo-lúčno-

-pasienkárska krajinu,
  Hriňová – poľnohospodárska krajina 

s rozptýleným osídlením.

Na základe výsledkov výskumu v troch 
pilotných územiach bude spracovaná stra-
tégia ochrany a manažmentu historických 
štruktúr poľnohospodárskej krajiny s výsky-
tom cenných biotopov. Dokument bude pre-
zentovať optimálny spôsob ich obhospoda-
rovania. Keďže biodiverzita takýchto území 
priamo súvisí s poľnohospodárskou činnos-
ťou človeka, do stratégie sa zapracujú aj 
požiadavky a názory miestnych obyvateľov, 
resp. užívateľov dotknutých pozemkov, zís-
kané z pracovných worshopov a neformál-
nych stretnutí. Ako cenné sa ukazujú všetky 
názory, ktoré svedčia o lokálnych znalos-
tiach a o pozitívnom vzťahu k prírodným, 
kultúrnym aj sociálnym hodnotám  tradič-
nej poľnohospodárskej krajiny.

Výskum biodiverzity v historických 
štruktúrach poľnohospodárskej krajiny 
Slovenska je pilotný projekt v tejto oblas-
ti. Získané výsledky prispejú k rozšíreniu 
a doplneniu vedeckých poznatkov o ekolo-
gických vzťahoch, faktoroch a hodnote bi-
odiverzity biotopov týchto historických po-
loprírodných krajinných prvkov. Hlavnou 
implementačnou aktivitou medzi odbornou 
verejnosťou bude medzinárodná konferen-
cia venovaná historickým štruktúram poľ-
nohospodárskej krajiny, na ktorej budú pre-
zentované hlavné výsledky projektu. Medzi 
širokú verejnosť budú výsledky výskumu 
implementované formou rozhlasových 
vstupov a článkov v regionálnej tlači. Pozor-
nosť bude venovaná aj žiakom základných 
a stredných škôl, pre ktorých bude vypraco-
vaný učebný program. Práve mladá gene-
rácia s dostatočným ekologickým vedomím 
môže byť nositeľom zachovania týchto hod-
notných krajinných prvkov.

M. Moyzeová, M. Dobrovodská | Ústav 
krajinnej ekológie SAV

8 .  z a s a d n u t i e  V e d e c k e j 
r a d y  S A V  1 7 .  5 .  2 0 1 1
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Predsedníctvo SAV

prerokovalo:

  informáciu o súčasnom stave a plánova-
nom čerpaní prostriedkov na podporu 
implementácie projektov zo štrukturál-
nych fondov,

  spresnený program výjazdového zasad-
nutia Predsedníctva SAV do Košíc, spo-
jeného s vyhodnotením súťaže mladých 
vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov 
a vzalo na vedomie, že účasť na seminá-
ri v Košiciach potvrdilo osem ocenených 
pracovníkov,

  informáciu o navrhovaných úpravách 
v návrhu novely Zákonníka práce, ktoré 
sa týkajú tvorivých zamestnancov vedy,

  informáciu o výročnom seminári vedec-
kých organizácií II. OV SAV a informáciu 
o evaluačnom seminári vedeckých orga-
nizácií III. OV SAV;

schválilo:

  správu o zúčtovaní finančných vzťahov 
SAV so štátnym rozpočtom za  rok 2010,

  investičný zámer v rámci strednodobých 
priorít v oblasti spoločenských a huma-
nitných vied a vied o umení (III. OV SAV) 
na obdobie rokov 2012 – 2014 a návrh 
strednodobých priorít v oblasti lekár-
sko-biologických vied SAV (II. OV SAV) 
na obdobie rokov 2012 – 2014,

  zmenu názvu sekretariátu predsedu SAV 
na sekretariát Predsedníctva SAV a je-
ho obsahové zameranie,

  3. výzvu na podávanie výskumných pro-
jektov bilaterálnej vedeckej spoluprá-
ce SAV – NSC (Taiwan) na roky 2012 
– 2014 vo výskumných oblastiach: a) 
Physical Sciences (including Astronomy, 
Geosiences and Material Sciences); b) 
Social Sciences and Humanities (inclu-
ding Arts),

  výsledky konkurzu o najlepších absol-
ventov DŠ – použitie Podporného fondu 
Štefana Schwarza,

  návrhy na udelenie štátneho vyzname-
nania,

  zmeny v zložení kontrolnej rady areálu 
SAV na Dúbravskej ceste,

  zmeny v zložení atestačných komisií pre 

2 5 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a  S A V  5 .  5 .  2 0 1 1

vedeckých zamestnancov Botanického 
ústavu SAV, Neurobiologického ústa-
vu SAV, Ústavu normálnej a patologic-
kej fyziológie SAV a Ústavu krajinnej eko-
lógie SAV,

  nové zloženie Rady Programu Centier 
excelentnosti SAV;

menovalo:

  RNDr. Stanislava Hlaváča, CSc., do 
funkcie riaditeľa Fyzikálneho ústavu 
SAV s  účinnosťou od 10. 5. 2011 na ob-
dobie 4 rokov

  Mgr. Róberta Klobuckého, PhD., do 
funkcie riaditeľa Sociologického ústavu 
SAV s  účinnosťou od 1. 6. 2011 na obdo-
bie 4 rokov;

vzalo na vedomie:

  správu zo zahraničnej cesty Ľ. Falťana zo 
Záhrebu, kde reprezentoval SAV na 150. 
výročí vzniku Chorvátskej akadémie 
vied a umení. Počas pobytu sa stretol 
s predsedom Rumunskej akadémie vied 
a následne s predsedom Bulharskej aka-
démie vied ohľadne programu Dunajská 
stratégia,

  správu zo zahraničnej cesty E. Majkovej 
z konferencie SIO Stakeholder Conferen-
ce EIR vision for the future, poriadanou 
EIT. Konferenciu viedol predseda Správ-
nej rady EIT Dr. Schuurmans. Cieľom 
konferencie bola diskusia, ako  skvalitniť 
a zrýchliť inovačný proces v Európe,

  správu zo zahraničnej cesty J. Pastoreka. 
V dňoch 23. – 30. 4. 2011 sa zúčastnil 
Global Science Leaders Forum na Tai-
wane na osobné pozvanie prof. Lou-
-Chuang Lee, ministra National Science 
Council (NSC). Témou fóra bolo Scien-
ce Towards 2020 and Beyond. V závere 
konferencie odzneli prezentácie na tému 
globálna vedecká spolupráca a networ-
king. J. Pastorek odporučil zintenzívniť 
spoluprácu SAV s Taiwanom,

  správu zo zahraničnej cesty Š. Lubyho 
zo zasadnutia Výkonnej rady a Valného 
zhromaždenia ALLEA v Amsterdame,

  správu zo zahraničnej cesty V. Botha 
a I. Hermanovskej zo seminára Finančné 
audity v projektoch 7. RP, ktorý sa usku-
točnil v Brne,

  informáciu o príprave stretnutia predsta-
viteľov P SAV so zástupcami Washington 
Health Square Foundation.

Ľ. Falťan informoval o stretnutie koor-
dinátorov pre Prioritu 7 v rámci Dunajskej 
stratégie, ktoré sa uskutočnilo na pôde 
SAV. Za slovenskú stranu je koordinátorom 
Ľ. Falťan a zo srbskej strany je touto funk-
ciou poverený rektor Univerzity v Novom 
Sade Miroslav Veskovič. Priorita 7 v rám-
ci Dunajskej stratégie (DS) je zameraná 
na rozvoj vedomostnej spoločnosti, vý-
skum, vzdelávanie, inovácie a informačno-
-komunikačné technológie. Ľ. Falťan oboz-
námil s ďalšími plánovanými stretnutiami 
a úlohami. Na financovanie uvedenej akcie 
sa majú využiť existujúci ŠF EÚ a zdroje 
účastníckych štátov.

V priebehu rokovania J. Pastorek pred-
ložil P SAV odpoveď L. Šuchovej, riaditeľ-
ky Agentúry na podporu výskumu a vý-
voja, na list predsedu SAV z  1. 3. 2011 
k problematike APVV. Konštatovalo sa, že 
vyjadrenie v liste nevystihuje dostatočne 
odpovede na zaslané otázky. J. Pastorek 
zdôraznil, že je potrebné zintenzívniť kon-
takt P SAV s P APVV.

F. Gömöry informoval o situácii v ESF. 
V otázke transformácie ESF sa na rokovaní 
4. 5. 2011 neprijal rozhodujúci krok.

Na seminári ARRA sa za P SAV zúčastnia 
V. Rosová, F.  Gömöry.

Úrad SAV sa obráti so žiadosťou na 
MPSVaR SR o stanovisko k legislatívnej nor-
me o nahlasovaní pri cestách do zahraničia.

Mária Rybecká



P r i p o m e n u l i  s m e  s i  s e d e m d e s i a t k u 
p r o f .  Š t e f a n a  L u b y h o 

Vo štvrtok 
12. mája 
v Zrkadlovej 
sieni Prima-
ciálneho paláca 
v Bratislave sa 
stretli priatelia, 
súčasní aj bývalí 
spolupracovníci 
a priaznivci 
dlhoročného 
predsedu SAV 
na slávnosti 
venovanej jeho 
sedemdesiatke. 
Atmosféru 
približuje 
fotoreportáž 
Vladimíra 
Šmihulu

Bývalému predsedovi SAV prof. Štefanovi Lubymu 
blahoželá súčasný predseda SAV prof. Jaromír 
Pastorek.

...aj priatelia a spolupracovníci astronóm Vojtech 
Rušin a archeológ Karol Pieta.

K dobrej nálade na podujatí, sebe vlastným 
spôsobom, prispel aj sám jubilant. Prof. Štefan 
Luby sa nezaprel a prečítal svoju humorne ladenú 
úvahu na tému Ako súvisí rozpočet slovenskej 
vedy s obehom planéty Saturn okolo Slnka.

V rámci slávnostného 
koncertu na počesť 
jubilanta vystúpili 
operní sólisti SND 
a žiaci prof. Magdalény 
Blahušiakovej z VŠMU 
s áriami z klasických 
opier – na snímke sú 
v akcii sprava Ľubomír 
Popík, Jana Bernátová, 
Katarína Sroková a Ľu-
dovít Ludha. Na klavíri 
ich sprevádzal Ján 
Salaj. Okrem nich účin-
kovala ešte speváčka 
Jana Jílková, podujatie 
moderovala Izabela 
Pažítková.

Hudobný program večera dramaturgicky pripra-
vila prof. Magdaléna Blahušiaková (na snímke 
v spoločnosti svojho manžela Jána Knoppa a riadi-
teľa VEDY, vydavateľstva SAV, Milana Brňáka).

Okamih delenia slávnostnej torty v podobe knihy – 
sprava primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, prof. Ján 
Slezák, prof. Branislav Lichardus a jubilant.

Dlhoročný spolupracovník jubilanta v Predsedníctve SAV prof. Ján Slezák ako laudátor a moderátor slávnostného večera privítal 
mnohé osobnosti politického, vedeckého a kultúrneho života, medzi iným aj (v prvom rade sľava) predsedu SAV prof. Jaromíra 

Pastoreka s manželkou, vedúceho Kancelárie prezidenta SR prof. Milana Čiča, ordinára rímskokatolíckeho vojenského ordinariátu 
SR, biskupa Františka Rábeka, rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku Tadeusza Zasępu a ďalších vzácnych hostí.

Pozdraviť jubilanta prišiel aj zanietený priaznivec 
SAV, bývalý predseda SNR a poslanec NR SR 
František Mikloško s manželkou....




