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V rámci Týždňa vedy a techniky v SR pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu 29. novembra až 1. decembra m. r. konferenciu Quo vadis vzdelávanie k vede a tech-
nike na stredných školách. Pohľad na hostí konferencie – (zľava) Igor Chovan, Michele Bo-
logna, prof. Ján Turňa, minister školstva SR Eugen Jurzyca, prof. Jaromír Pastorek, prof.
Libor Vozár a Ján Šípoš. Foto: Ferdinand Tisovič

Bývalý predseda SAV prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., sa v prvý decembrový deň
minulého roka dožil osemdesiatky. Dňa 13. decembra 2010 si jubileum tohto významného
vedca, diplomata, pedagóga pripomenuli na priateľskom stretnutí aj jeho spolupracovníci,
priatelia a rodinní príslušníci. Medzi gratulantmi nechýbal ani exprezident SR Michal Ko-
váč, ktorý si zaspomínal aj na časy nadväzovania bližších kontaktov Slovenskej republiky
s USA. Foto: Vladimír Šmihula

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo rok 2011 za Medzinárodný rok chémie. K tejto príleži-
tosti vydala Slovenská pošta, a.s., poštovú známku, ktorú iniciovala Slovenská chemická
spoločnosť pri SAV. Slávnostne ju inaugurovali 17. januára t.r. v Malom kongresovom cen-
tre VEDY, vydavateľstva SAV. Kryštálikmi stuhnutého kysličníka uhličitého ju okrem iných
„pokrstil“ aj podpredseda SAV doc. Albert Breier. Autorom emisie známok je akad. maliar
doc. Igor Benca (na fotografii vľavo). Foto: Vladimír Šmihula.
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I n v e s t í c i e  d o  v e d y  s ú  
i n v e s t í c i a m i  d o  b u d ú c n o s t i
(Príhovor predsedu Slovenskej akadémie vied)

treba pripomínať známu skutočnosť, že
úroveň financovania našej vedy, výskumu,
vzdelávania je dlhodobo kritická a v porov-
naní s okolitými krajinami nedostatočná.
Viaceré štatistiky hovoria, že Slovensko
patrí pri financovaní školstva a vedy medzi
posledné krajiny Európskej únie. Úsilím ve-
denia Akadémie je dosiahnuť adekvátne
postavenie slovenských vedcov v spoloč-
nosti a zabezpečiť im také pracovné pod-
mienky, aké by si zaslúžili. Vieme, že neis-
tota, ktorá na pracoviskách Akadémie v sú-
časnosti vládne, vás vážení kolegovia,
okráda o čas na serióznu prácu, tvorivú ve-
deckú činnosť a riešenie skutočných vedec-
kých problémov. Sme si vedomí, že ste ne-
raz unavení obhajobou vlastnej práce, pri-
čom výsledky – vedecké výstupy, počet ci-
tácií – hovoria jasnou rečou vo váš pro-
spech. Uvedomujeme si aj to, že v spoloč-
nosti sú vedci takmer neznámi, pričom väč-
šina z vás dáva prednosť záujmom celku
pred vlastných prospechom. Aj preto sa na-
priek veľmi nízkemu finančnému ohodno-
teniu podarilo mnohých špičkových vedec-
kých pracovníkov udržať doma. Nutné je
podotknúť, že pracovníci Akadémie nikdy
nestáli v spoločnosti iba s natiahnutou ru-
kou, naopak mnohí boli veľmi úspešní pri
získavaní finančných prostriedkov z mimo-
rozpočtových zdrojov. Naši pracovníci sa

vždy usilovali vrátiť slovenskej spoločnosti
hodnoty, ktoré zodpovedajú tým, čo boli do
Akadémie vložené z verejných zdrojov. 

Vážení kolegovia,

v susednej Českej republike nedávno po
mestách putovala výstava s veľmi výstiž-
ným názvom Veda je na vašej strane. Touto
vetou je vyslovený najväčší argument pro-
spešnosti vedy pre verejnosť. V záhlaví vý-
stavy som čítal motto: „Oči vedca vidia nevi-
diteľné, mozog vedca chápe nepochopiteľné,
objavy, ktoré prináša, sú nedoceniteľné.“
Veľmi by som si želal, aby sme myšlienku
výstavy mali v nastávajúcom období všetci
na zreteli.

Do budúcich dní vám prajem veľa šťas-
tia, ale hlavne zdravia, ktoré je najcennej-
ším a najpotrebnejším v našom bytí.

Želám sebe, vedeniu Slovenskej akadé-
mie vied, aj vám všetkým v novom roku
múdre a správne rozhodnutia, ale predo-
všetkým vieru vo vlastné sily a schopnosti.

Jaromír Pastorek | predseda SAV

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte mi opäť po roku prihovoriť sa vám
a vysloviť úprimné želanie, aby rok 2011,
z ktorého sme začali ukrajovať prvé dni,
patril medzi úspešné a šťastné vo vašom ži-
vote.

Začiatkom každého nového roka sa viac
ako inokedy zamýšľame nad naším žitím,
snažením, ale zároveň si častejšie kladieme
otázky, čo sme v uplynulom období dosiah-
li a kam smerujeme. Neraz sa pristavíme aj
pri rozhodnutiach, ktoré sme museli uro-
biť, a uvažujeme, či boli naozaj správne.

Celá naša spoločnosť prežila zložitý rok.
Krajina zápasila s následkami celosvetovej
hospodárskej krízy, o ktorej optimisti hovo-
ria ako o doznievajúcej. Radi by sme sa aj
my v Slovenskej akadémii vied medzi nich
zaradili, ale po rozhodnutiach, ktoré sme
boli nútení urobiť na čo najefektívnejšie
prekonanie dôsledkov ekonomickej krízy,
a po správach o znížení rozpočtu Sloven-
skej akadémie vied na tento rok to nie je
veľmi možné. Koncom minulého roka sme
v SAV stáli pred viacerými dôležitými dile-
mami, ktoré sme riešili, aj keď sme sa do
tejto zložitej situácie nedostali vlastným
pričinením. Vedecká komunita so znepoko-
jením prijala informácie o plánovanom zní-
žení rozpočtu SAV na rok 2011, napriek to-
mu, že sa vláda vo svojom programovom
vyhlásení zaviazala podporovať vedu ako
hlavný nástroj budovania znalostnej spo-
ločnosti. Rozhodovali sme a zvažovali, ako
ďalej... K argumentáciám o dôležitosti vedy
na Slovensku sme sa postavili zodpovedne
a stále pripomíname fakt, že znižovanie 
výdavkov na vedu a výskum je hrozbou 
nielen pre vedecké inštitúcie, ale predo-
všetkým pre perspektívu každej krajiny.
Opakujeme, že investície do vedy sú sku-
točne investíciami do budúcnosti – zdôraz-
ňujeme, že to nie je fráza, ale rokmi overe-
ná pravda. Dnes ťažko povedať, či sú to
dostatočné argumenty, aj keď hovoria jas-
nou rečou. Najlepšie to posúdi čas a azda
po roku budeme môcť povedať viac
o správnosti rozhodnutí – našich, ale aj roz-
hodnutí iných, ktoré ovplyvniť nie je v na-
šich silách.

Samozrejme, že si v Slovenskej akadé-
mii vied uvedomujeme súčasný stav štátne-
ho rozpočtu, vývoj ekonomiky, znižovanie
všetkých ostatných výdavkov, preto každú
ústretovosť politikov pri schvaľovaní rozpo-
čtu SAV považujeme za pozitívny krok. Ve-
rejnosti, tobôž vedeckej komunite, už ne-

ILUSTRAČNÉ FOTO: archív
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Zimné zasadnutie Snemu Slovenskej akadémie vied

Z á s a d y  t v o r b y  r o z p o č t u
s c h v á l e n é
Snem SAV na svojom zimnom zasadnutí
15. decembra 2010 prerokoval zásady tvor-
by rozpočtu a schválil viacero ďalších do-
kumentov. Predsedníčka Snemu SAV Dag-
mar Podmaková na rokovaní privítala čle-
nov Predsedníctva SAV na čele s predse-
dom SAV prof. Jaromírom Pastorekom,
ktorý hneď po úvodných formalitách vy-
stúpil s informáciou o aktuálnej situácii
Slovenskej akadémie vied.

Predseda SAV konštatoval, že v navrho-
vaných Zásadách tvorby rozpočtu rozpoč-
tových organizácií a určenia príspevku prí-
spevkových organizácií SAV v roku 2011
nebudú oproti minulosti výrazné zmeny, is-
té zmeny sú však odrazom skutočnosti, že
rozpočet je nižší ako ten predchádzajúci,
a to približne o 8,8 %, z toho sa drasticky
znížia kapitálové výdavky, ale zníženie za-
siahne aj výšku mzdových prostriedkov.
Prof. Pastorek priblížil aktivity vedenia
Akadémie smerom k decíznej sfére a vyjad-
ril nádej, že o rok bude SAV v lepšej situá-
cii. Informoval však, že rokovania, najmä
s ministerstvom financií, pokračujú, v sú-
časnosti sú zamerané predovšetkým na

V Košiciach otvoril i  nové výskumné laboratória

S p o l u p r á c a  p r o s p e š n á p r e  v š e t k ý c h
Výskumné laboratóriá, budované v spolupráci s ústavmi SAV s fi-
nančnou podporou Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, slávnostne otvorili 24. no-
vembra 2010 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Na tlačo-
vej besede za prítomnosti nielen novinárov, ale aj početného auditó-
ria zamestnancov univerzity i ústavov SAV sa v rôznych obmenách
skloňovala ich tradične dobrá spolupráca.

Dekan PríF UPJŠ prof. Pavol Sovák uviedol, že fakulta má vybudo-
vaný veľmi dobrý vedecko-výskumný potenciál s kvalifikačnou štruk-
túrou zamestnancov. Udržiava si popredné postavenie v SR v počte
vedeckých výstupov na jedného tvorivého zamestnanca i v úspešnos-
ti získavania grantových vedeckých projektov. „Za jednu z hlavných
príčin úspešnosti fakulty vo vedecko-výskumnej oblasti považujem
priam nadštandardnú spoluprácu s ústavmi Slovenskej akadémie
vied v Košiciach. Prináša predovšetkým v oblasti fyzikálneho i mate-
riálového výskumu, biochémie, matematiky, ale aj ďalších disciplín
budovanie spoločných pracovísk, riešenie spoločných grantov, vzá-
jomnú participáciu na výchove študentov,“ zdôraznil prof. P. Sovák.

V súčasnosti fakulta participuje na budovaní šiestich centier exce-
lentnosti, pričom na troch z nich sa podieľajú aj ústavy SAV. Konkrét-
ne ide o Extrem – Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiá-
lov v extrémnych podmienkach (UPJŠ a Ústav experimentálnej fyzi-
ky SAV), ktoré sa venuje výskumu nových nekonvenčných materiá-
lov v extrémnych fyzikálnych podmienkach, najmä pri veľmi nízkych

zlepšenie situácie v čerpaní štrukturálnych
fondov Európskej únie, v čom zatiaľ zaostá-
vame. Pokračujú rokovania aj o novele zá-
kona, aby organizácie SAV mohli vstupovať
do obchodných spoločností.

Po krátkej diskusii Snem SAV zobral in-
formáciu predsedu na vedomie. Zároveň
uložil Predsedníctvu SAV, aby na mimo-
riadnom zasadaní snemu v druhej polovici
marca 2011 predložilo na diskusiu návrh
transformácie SAV.

O Zásadách tvorby rozpočtu rozpočto-
vých organizácií a určenia výšky príspev-
kov príspevkových organizácií SAV na rok
2011 informovala podpredsedníčka SAV
Viera Rosová. Pripomenula, že ide o doku-
ment, ktorý každý rok reaguje na zmeny
v platnej legislatíve a zároveň reaguje na
výšku finančných prostriedkov, s ktorými
má SAV v rámci rozpočtovej kapitoly hos-
podáriť. Podrobne rozanalyzovala budúco-
ročný rozpočet Akadémie a zmeny oproti
minulosti, ktoré zo súčasnej situácie vyplý-
vajú. Po pomerne obsiahlej diskusii a nie-
ktorých menších úpravách Snem SAV navr-
hovaný dokument schválil.

V ďalšej časti rokovania Snem SAV
schválil Dodatok č. 1 k Štatútu Snemu SAV,
ktorý zosúladil niektoré drobné nepresnos-
ti znenia štatútu so znením Zákona o SAV.
Podobne Snem SAV schválil novelu Štatútu
SAV, ktorá v istých detailoch reaguje na sú-
časné potreby a podmienky Akadémie.

Pre svoju dôležitosť obsiahlu diskusiu
vyvolala navrhovaná novela Zásad pravi-
delného hodnotenia vedeckých organizácií
SAV, ktorá upravuje doterajší štvorročný
cyklus hodnotení na iný, ktorý sa v budúc-
nosti zosúladí s cyklom hodnotenia vyso-
kých škôl, ako aj návrh, aby sa nasledujúce
hodnotenie, ktoré malo byť v roku 2011,
konalo o rok neskôr. Návrh bol motivovaný
náročnosťou a nákladnosťou takého hod-
notenia, ako aj potrebou zosúladiť pravi-
delné hodnotenie s viacerými ďalšími do-
mácimi aj medzinárodnými podmienkami
či zásadami. Snem navrhovanú novelu po
diskusii schválil.

Snem sa zaoberal aj viacerými ďalšími
podnetmi interného charakteru.

Vladimír Šmihula 

teplotách, v silných magnetických poliach a vysokých tlakoch. Jed-
ným z najdôležitejších zariadení centra je mikroskop na báze atómo-
vých síl (AFM), ktorý dokáže „vidieť“ jednotlivé atómy. Ďalším je
CKV – Centrum kozmických výskumov (Astronomický ústav SAV,
ÚEF SAV a UPJŠ), ktoré skúma vplyv kozmického počasia, a tretím
nanoCEXmat – Centrum excelentnosti progresívnych materiálov
s nano- a submikrónovou štruktúrou (Ústav materiálového výskumu
SAV, ÚEF SAV, Ústav geotechniky SAV a UPJŠ) a bude sa zaoberať
predovšetkým štúdiom nanomateriálov. Najväčšou investíciou tohto
centra bude nákup špičkového transmisného elektrónového mikro-
skopu, ktorý umožní pozorovanie detailov štruktúry nanomateriálov
na atomárnej úrovni i analýzu chemického zloženia vzoriek. Príno-
som pre všetkých zainteresovaných, a najmä pre študentov, bude aj
nový študijný program v oblasti nanotechnológií, ktorý už na fakulte
pripravujú.

Po symbolickom slávnostnom prestrihnutí pásky prorektorom
UPJŠ prof. Jurajom Černákom, riaditeľom ÚEF SAV doc. Karolom
Flachbartom a prof. Alexandrom Feherom z PF UPJŠ novinári, zá-
stupcovia akademickej obce i ústavov SAV využili ojedinelú príleži-
tosť pozrieť si v budove v areáli Park Angelinum laboratóriá centier
Extrem a nanoCEXmat. Tie svojím prístrojovým a ďalším vybavením
znesú porovnanie so špičkovými laboratóriami vyspelých krajín EÚ. 

Katarína Čižmáriková 
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PODPREDSEDNÍČKA SAV PROF. DANIELA JEŽOVÁ (VĽAVO) POČAS
PREHLIADKY PROJEKTOV MLADÝCH VEDCOV V SPOLOČNOSTI MA-
RIÁNA SUCHÁRA ZO STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V TRENČÍNE
A ING. IVETY ŠOVČÍKOVEJ Z GYMNÁZIA V. B. NEDOŽERSKÉHO Z PRIE-
VIDZE.

Konferencia Quo vadis vzdelávanie k vede
a technike na stredných školách bola úvod-
ným podujatím Týždňa vedy a techniky
v SR, ktorý pripravilo Ministerstvo škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR. Konferen-
cia sa uskutočnila 29. novembra až 1. de-
cembra 2010 v Kongresovom centre Tech-
nopolu v Bratislave pod záštitou ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR Euge-
na Jurzycu. Ďalšími hosťami boli predseda
SAV prof. Jaromír Pastorek, prezident Slo-
venskej rektorskej konferencie prof. Libor
Vozár, generálny sekretár Zväzu priemysel-
ných, výskumných a vývojových organizá-
cií Igor Chovan a riaditeľ pre vonkajšie
vzťahy spoločnosti Slovenské elektrárne
Michele Bologna.

Kam kráčaš, vzdelávanie k vede a technike na stredných školách?

P o p u l a r i z á c i a  v e d e c k ý c h
p o z n a t k o v  j e  v ý z v o u

Trojdňovú odbornú konferenciu otvoril
riaditeľ Centra vedecko-technických infor-
mácií SR prof. Ján Turňa. S úvodným preja-
vom vystúpil minister Eugen Jurzyca. Ako
povedal, za dôležité považuje prezentáciu
výsledkov vedy a techniky čo najširšiemu
publiku. Týždeň vedy a techniky na Sloven-
sku vytvára takýto priestor. Popularizácia
vedeckých poznatkov je veľkou výzvou,
ktorú treba prijať. „Viem, že vedeckí pra-
covníci zo Slovenskej akadémie vied pravi-
delne chodia do televízie, pripravili popu-
larizačný seriál, no napriek tomu musíme
urobiť ďalšie kroky na podporu popularizá-
cie vedy, čím sa vytvoria podmienky na zís-
kavanie finančných zdrojov pre špičkových
vedcov tak, ako to je v zahraničí.“

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek
v príhovore zdôraznil, že veda, výskum
a inovácie sú tri faktory, ktoré by mali hý-
bať našou spoločnosťou. Cieľom je podpo-
rovať vedu, najmä vedu špičkovú. Vyslovil
presvedčenie, že veda bude špičková vtedy,
keď mladí ľudia, ktorí sa stretli na súťažnej
prehliadke vedeckých a technických pro-
jektov žiakov stredných škôl o Cenu Scien-
tia Pro Futuro 2010, ktorá bola sprievod-
ným podujatím konferencie, vydržia vo
svojej aktivite a dajú sa na štúdium prírod-
ných, technických, lekárskych, spoločen-
ských a humanitných vied. Dnešná veda,
ako povedal ďalej prof. J. Pastorek, je mul-
tisciplinárna a zárukou úspechu je predo-
všetkým vytrvalosť v získavaní poznatkov.

Podnecovaniu záujmu mladých ľudí
o štúdium prírodovedných a technických
smerov na univerzitách sa systematicky ve-

nuje občianske združenie Mladí vedci Slo-
venska. Ako informoval jeho predseda Ján
Šípoš, združenie ročne pripravujú niekoľko
desiatok odborných podujatí pre stredo-
školskú mládež, napríklad kongresy mla-
dých bádateľov, semináre zamerané na pri-
blíženie a pochopenie metodológie vedy.
Združenie je aj organizátorom celoštátnej
súťažnej prehliadky vedeckých a technic-
kých projektov stredoškolákov.

Konferencia pokračovala prednáškami
vedcov a vedeckých pracovníkov, medzi
ktorými boli aj vedci z Akadémie: podpred-
sedníčka SAV prof. Daniela Ježová, vedci
z Ústavu experimentálnej fyziky, Astrono-
mického ústavu, Geofyzikálneho ústavu,
Ústavu experimentálnej fyziky, Parazitolo-
gického ústavu, Ústavu materiálov a me-
chaniky strojov, Ústavu geotechniky a Ústa-
vu informatiky SAV.

Cieľom konferencie bolo vytvoriť prie-
stor pre vedecko-výskumných pracovníkov,
univerzitných a stredoškolských pedago-
gických zamestnancov na vzájomnú výme-
nu dobrých skúsenosti z práce s nadanými
žiakmi stredných škôl v oblasti vedy a tech-
niky a na prezentáciu námetov na skvalit-
nenie zvyšovania ich záujmu o problemati-
ku vedy a techniky. Účastníci na konkrét-
nych príkladoch z vlastných pracovísk pre-
zentovali skúsenosti zo spolupráce medzi
strednými školami a vedecko-výskumnými
pracoviskami pri realizácii žiackych vedec-
kých a technických projektov a pri rozvoji
ich nadania.

Ferdinand Tisovič | Foto: autor

MINISTER EUGEN JURZYCA PRI OTVÁRACOM PRE-
JAVE. V PRAVO PREDSEDA SAV PROF. JAROMÍR PAS-
TOREK.

CELKOVÝ POHĽAD NA ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE.
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Tradičný Novoročný koncer t Slovenskej akadémie vied 

B l ú d i ť i b a  v s l o b o d n o m
k r u h u  h ľ a d a n i a

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
v Bratislave sa v piatok 14. januára t.r.
stretli pracovníci SAV na tradičnom novo-
ročnom koncerte. O umelecký program sa
postarali Adriena Bartošová so Štefanom
Bučkom.

Moderátorka podujatia Soňa Klamová
na podujatí privítala vzácnych hostí – dele-
gáciu Akadémie vied ČR, vedenú jej pred-
sedom prof. Jiřím Drahošom, starostku
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ta-
tianu Rosovú, vedúceho Kancelárie prezi-
denta SR prof. Milana Čiča, rektorov via-
cerých slovenských vysokých škôl, pred-
sedníčku Snemu SAV Dagmar Podmako-
vú, členov Vedeckej rady a Predsedníctva
SAV, predsedu Učenej spoločnosti SAV
prof. Vladimíra Bužeka, ako aj vedúcich
pracovníkov z pracovísk SAV, zástupcov vý-
skumných kolektívov a ďalších pracovísk
Akadémie.

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorok
vo svojom príhovore pripomenul nároč-
nosť, ale aj radostné okamihy vedeckej prá-
ce, ktoré prirovnal k štedrovečerným chví-
ľam očakávania a rozbaľovania vianočných
darčekov – po čase sa deti vytúžených dar-
čekov nabažia a začnú túžiť po niečom
inom. „Podobne je to aj s vedcami. Aj tých
trápia mnohé problémy, v hlavách sa im ro-
dia nápady, myšlienky, nad ktorými dlho
premýšľajú a pracujú,“ uviedol predseda
SAV. „V očakávaní, že ich experiment bude
raz úspešný, že sa potvrdia ich predpoklady
a dokáže správnosť uvažovania. Po mno-
hých neúspechoch a sklamaniach jedného
dňa tá vytúžená chvíľa príde a naplní ich
šťastím. Každý z nás to zažil a vedel by
presne opísať okamih zadosťučinenia a ra-
dostného opojenia. No onedlho sa ocitne-

POHĽAD DO SÁLY POČAS KONCERTU (VIAC FOTOGRAFIÍ NA 3. STRANE OBÁLKY).

me znovu tam, kde deti s vianočnými dar-
čekmi... Nový objav nás posúva ďalej, na-
stoľuje stále ďalšie a ďalšie otázky a my sa
zas dostávame do štádia očakávania a túž-
by po poznaní. Do krásneho začarovaného
kruhu snívania a túžob, do sveta realizácie
snov, ktorý nás núti ísť ďalej.“

V ďalšej časti svojho vystúpenia prof. Ja-
romír Pastorek konštatoval: „Viac ako
dvadsať rokov po zmenách v našej spoloč-
nosti očakávame, že budeme mať väčší po-
koj na prácu, ktorú máme najradšej a ktorú
by sme len ťažko menili – na prácu bádania
a získavania nových poznatkov prospeš-
ných pre pokrok a prosperitu spoločnosti.
Dvadsať rokov očakávame, že veda dosiah-
ne také spoločenské postavenie, ako by si
právom zaslúžila. Každoročne očakávame
priaznivejšie financovanie vedy, aby sme sa
v auguste nemuseli znepokojovať nad plá-
novaným rozpočtom a v decembri si ako-
tak vydýchnuť, že sme dosiahli aspoň úro-
veň predchádzajúceho roka. Dnes aj to po-
važujeme za úspech, ale naďalej snívame
o priaznivejšom spoločenskom ovzduší,
ktoré by viac prialo rozvojovým progra-
mom vo vede. Očakávame reformy vedy
a vzdelávania s nádejou, že prinesú spokoj-
nosť a že už nebudeme musieť hovoriť:
predtým to bolo ináč, predtým to bolo lepšie.
Napriek týmto, pre niekoho možno pesi-
mistickým slovám verím, že očakávanie

lepších čias, nádej a neoblomná viera
v správnosť nášho konania je to, čo nás drží
nad vodou a posúva ďalej aj v týchto pre ve-
du neľahkých dobách.“

Predseda SAV svoj novoročný príhovor
k účastníkom koncertu uzavrel slovami:
„Vážení hostia, milí kolegovia, úprimne
vám všetkým želám, aby sa vám naplnilo čo
najviac túžob a snov. Želám vám, aby vás
naplnené túžby spravili šťastnými, lebo len
šťastní ľudia môžu realizovať veľké sny. Za
vás všetkých si prajem, aby sme sa čím skôr
dostali zo zvláštne začarovaného kruhu
a v najbližšom čase ‘blúdili‘ iba v slobod-
nom kruhu vedeckého hľadania a pozna-
nia.“ 

V rámci novoročnej tradície predseda
SAV prof. Jaromír Pastorek na koncerte pri-
vítal a kyticou pozdravil čerstvého nositeľa
Radu Ľudovíta Štúra II. triedy Petra Biele-
ho z Chemického ústavu SAV, ktorého pre-
zident SR vyznamenal za mimoriadne zá-
sluhy o rozvoj v oblasti vedy a šírenie dob-
rého mena v zahraničí, osobitne v oblasti
biotechnológií.

Na koncerte odzneli skladby Adrieny
Bartošovej z posledného jej CD Trojlístok,
ďalej výber zo svetových džezových štan-
dardov, ako aj verše Milana Rúfusa a Štefa-
na Bučka – recitoval Štefan Bučko.

Vladimír Šmihula | Foto autor

PREDSEDA SAV POČAS SVOJHO PRÍHOVORU.
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Štátne vyznamenania pri príležitosti sviatku Dňa vzniku SR

P o c t y  a j  p r e  v e d e c k ý c h
p r a c o v n í k o v
Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku
Slovenskej republiky udelil prezident Ivan
Gašparovič najvyššie štátne vyznamena-
nia. Na slávnostnom akte boli prítomní
predseda NR SR Richard Sulík, exprezi-
denti Michal Kováč a Rudolf Schuster,
predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta
Macejková, členovia vlády SR, poslanci slo-
venského parlamentu, predstavitelia cir-
kví, diplomatického zboru a ďalší hostia.

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimo-
riadne zásluhy o rozvoj v oblasti vedy
a školstva, osobitne v oblasti jazykovedy,
prezident SR udelil prof. PhDr. Jánovi Ka-
čalovi, DrSc., dlhoročnému pracovníkovi
Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV
v Bratislave, ktorého v rokoch 1981 – 1991
bol aj riaditeľom. Vo svojej vedeckej práci
sa sústreďuje najmä na gramatický systém
súčasnej spisovnej slovenčiny, na slovenskú
a všeobecnú syntax, na výskum slovnej zá-
soby, na teóriu národného a spisovného ja-
zyka i na dejiny spisovnej slovenčiny. Jeho

Prof. Eberhardovi Borsigovi udelil i  Medailu H. F. Marka 

P r i e k o p n í k  c h é m i e  p o l y m é r o v
Rakúsko-americký chemik Herman Francis Mark bol jedným
z priekopníkov chémie polymérov – na jeho pamiatku Rakúsky vý-
skumný ústav chémie a technológie (ÖFI) udeľuje významným
vedcom v tomto odbore medaily, ktoré nesú jeho meno. Na výroč-
nom zasadnutí spomenutého združenia Medailu H. F. Marka odo-
vzdali významnému slovenskému vedcovi prof. Ing. Eberhardovi
Borsigovi z Ústavu polymérov SAV v Bratislave. Medailu mu počas
zasadania 22. septembra odovzdal prezident Österreichisches
Kunststoffinstitut prof. Dr. Jürgen Miethlinger v prítomnosti zá-
stupcu Österreichisches Wissenschafts Ministerium Dr. Karla Wi-
zanyho a konateľa ÖFI Dr. Dietmara Loidla.

Ako v laudácii na počesť oceneného pripomenul prof. Pavol
Hrdlovič z Ústavu polymérov SAV, na Slovensku je prof. E. Borsig
vedcom prvej generácie výskumníkov v odbore makromolekulovej
chémie. Bol pri zrode Ústavu polymérov SAV a významne sa po-
dieľal na formovaní základov tohto odboru v Slovenskej republike
a výchove nových odborníkov v rámci Fakulty chemickej a potravi-
nárskej technológie STU v Bratislave.

Prof. Eberhard Borsig (1936) pochádza z Humenného, roku
1960 ukončil štúdium v odbore chémia a technológie plastických
látok na SVŠT v Bratislave. Patrí medzi významných pracovníkov
ústavu, ktorí stáli pri zrode Ústavu polymérov SAV a viac ako 40
rokov zásadným spôsobom určovali jeho zameranie a rozvoj. Prí-
nos jeho vedeckej práce je vo vypracovaní nových postupov prípra-
vy a modifikácie polymérov a v príprave nových polymérnych ma-

doterajšia vedecká činnosť zahŕňa 6 samo-
statných knižných monografií, publikoval
viac ako 250 pôvodných vedeckých prác
v časopisoch a zborníkoch doma i v zahra-
ničí. 

Štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štú-
ra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj
vedy a šírenie dobrého mena v zahraničí,
osobitne v oblasti biotechnológií, prezident
SR udelil aj RNDr. Petrovi Bielemu, DrSc.
Ocenený je v súčasnosti vedúcim oddelenia
enzymológie sacharidov v Chemickom ús-
tave SAV. Presadil sa predovšetkým vo vý-
skume mikrobiálnej degradácie rastlinnej
hmoty. Výnimočný je medzinárodný dopad
jeho práce v oblasti vývoja moderných bio-
technológií a procesov produkcie chemic-
kých palív na báze rastlinnej hmoty. Je ob-
javiteľom niekoľkých nových mikrobiál-
nych enzýmov podieľajúcich sa na degra-
dácii rastlinnej hmoty a spoluautorom sé-
rie analytických metód. Publikoval 160
prác v špičkových zahraničných časopi-

soch, 30 kapitol v monografiách a zborní-
koch. Prednáša a spolupracuje s akademic-
kými inštitúciami na všetkých kontinen-
toch. Jeho vedecká tvorba zasiahla celosve-
tovo do rozvoja moderných biotechnológií.

———

Z vedeckej obce prezident SR ďalej vy-
znamenal Radom Ľ. Štúra I. trieda MUDr.
Michala Valenta za mimoriadne zásluhy
o rozvoj medicínskych vied v oblasti gyne-
kológie, pôrodníctva a parazitológie. Rad
Ľ. Štúra II. trieda prevzali MUDr. Daniel
Bartko – za mimoriadne zásluhy o rozvoj
vedy, výskumu a zdravotníctva, osobitne
v odbore neurológia, MUDr. Ján Breza –
za mimoriadne zásluhy o rozvoj medicín-
skej vedy, osobitne v oblasti urológie
a RNDr. Branislav Sitár – za mimoriadne
zásluhy o rozvoj vedy, techniky a školstva
Slovenskej republiky 

Pripravila Soňa Koželová

teriálov s cielenými vlastnosťami. Pri príprave polymérov je auto-
rom originálneho postupu tzv. kontrolovanej radikálovej polyme-
rizácie s vyžitím iniciačných vlastností 3,3,4,4- tetrafenylhexanu
and 1,1,2,2-tetrafenylcyclopentanu. Ako prvý pripravil prekursory
iniciátorov vhodných pre tento typ polymerizácie. Rozpracoval
nové postupy modifikácie polyolefínov najmä očkovanie v tuhej
fáze polárnym maleinanhydridom. Pripravil nový typ teplo citlivé-
ho materiálu na báze vzájomne preniknutých sietí s polyetylénom
ako hlavnou zložkou a styrén-n-butyl metakrylátom ako druhou
zložkou. V poslednom období sa intenzívne venoval výskumu prí-
pravy a vlastností nanokompozitných vlákien na základe polymér
(polypropylén, polyamid) a anorganické plnivo.

Uverejnil viac ako 100 pôvodných vedeckých prác (všetky v CC
časopisoch), jednu monografiu v angličtine (Complexes in Free
Radical Polymerization, Authors: J. Bartoň, E. Borsig; Elsevier,
1988) a je autorom okolo 20 patentov. Intenzívne spolupracoval
s domácim i zahraničným priemyslom – Považské chemické závo-
dy Žilina a zahraničným partnerom PCD Linz Rakúsko (prof. Man-
fred Rätsch). Ustanovil a udržiaval rozsiahle medzinárodné kon-
takty s pracoviskami v SRN a USA. Absolvoval viaceré významné
zahraničné študijné pobyty.

Za svoju aktivitu a pracovné úspechy a organizačnú činnosť zís-
kal viaceré ocenenia , medzi iným Národnú cenu SR (1989) a cenu
Českej chemickej spoločnosti (2001).
Vladimír Šmihula
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Originálny vedec-výskumník, inšpiratívny organizátor, skúsený diplomat

P r o f .  B r a n i s l a v  L i c h a r d u s  
o s e m d e s i a t n i k o m
Dňa 13. decembra 2010 sa na priateľskom
posedení zišli spolupracovníci, priatelia aj
rodinní príslušníci významného lekára,
vedca, diplomata aj pedagóga prof. MUDr.
Branislava Lichardusa, DrSc, Dr. h. c.,
aby si pripomenuli jeho osemdesiatiny.
Moderátor podujatia prof. Jozef Hvorecký
v zasadacej miestnosti Vysokej školy ma-
nažmentu (VŠM) v Bratislave privítal vzác-
nych hostí – exprezidenta SR Michala Ko-
váča, vedúceho Kancelárie prezidenta SR
prof. Milana Čiča, predsedu SAV prof. Jaro-
míra Pastoreka s manželkou doc. Silviou
Pastorekovou, dlhoročného predsedu SAV
prof. Štefana Lubyho, rektorov spriazne-
ných vysokých škôl, riaditeľov ústavov SAV,
prednostov kliník Lekárskej fakulty UK
a Slovenskej zdravotníckej univerzity a ďal-
šie osobnosti z akademického, univerzitné-
ho, politického aj spoločenského prostre-
dia.

Na úvod pripomenul, že nielen prof.
Branislav Lichardus v týchto dňoch jubiluje
– desaťročnicu si pripomína aj Vysoká ško-
la manažmentu, ktorú jubilant zakladal
a doteraz je jej rektorom. Ako vo svojom
príhovore zdôraznil predseda správnej ra-
dy školy Ján Rebro, prof. Lichardus nielen
bol pri zrode tejto prvej súkromnej vysokej
školy na Slovensku, ale významnou, až ne-
zastupiteľnou mierou sa pričinil a stále pri-
čiňuje o jej efektívne riadenie a rozvoj. Na
záver svojho vystúpenia Ján Rebro odo-
vzdal jubilantovi Pamätnú medailu VŠM
ako prvému jej držiteľovi a zaželal mu všet-
ko najlepšie do ďalšej práce.

V rámci programu vystúpil doc. Menbe-
re Workie Tiruneh z Vysokej školy manaž-
mentu s krátkou prednáškou na tému Hos-
podárska a finančná kríza – prečo sa neučí-
me z histórie? V ďalšej časti podujatia od-
zneli príhovory hostí. Prof. Milan Čič vyso-

ko ocenil prácu jubilanta ako slovenského
veľvyslanca v USA, ale aj ako vedca v odbo-
re medicíny či dokonca aj biológie a organi-
zátora vedy aj vzdelávania. Riaditeľ Ústavu
experimentálnej endokrinológie prof. Iwar
Klimeš zaspomínal na obdobie jubilantovej
dlhoročnej práce v tomto ústave, kde sa vy-
pracoval na vedca medzinárodného formá-
tu. „Je spoluzakladateľom originálneho vý-
skumného zamerania, sústredeného na ob-
jasnenie neuroendokrinnej regulácie obje-
mu telesných tekutín z hľadiska úlohy ná-
triuretického hormónu, ktorý je výrazným
regulátorom vodnosoľného metabolizmu
v organizme,“ pripomenul prof. I. Klimeš,
ktorý podrobnejšie charakterizoval aj ďal-
šie výsledky výskumu a úspechy prof. Li-
chardusa.

Dlhoročný predseda SAV prof. Štefan
Luby pripomenul, že s jubilantom sa zblížil
v roku 1992 na pôde vedenia SAV, keď išlo
o existenciu Akadémie a prof. Lichardusa
zvolili za jej predsedu. Zdôraznil, že bolo
šťastím pre SAV, že na jej čele bol človek,
ktorý sa dokázal obklopiť mimoriadne či-
norodými ľuďmi – výsledkom bolo, že usta-
novizeň vyšla z tohto zápasu výkonnejšia
ako kedykoľvek predtým. 

Emotívny bol príhovor bývalého prezi-
denta SR Michala Kováča, ktorý si zaspo-
mínal aj na časy nadväzovania bližších
kontaktov Slovenskej republiky s USA,
v ktorých mimoriadnu úlohu zohral prvý
slovenský veľvyslanec v USA prof. Branis-
lav Lichardus. „Pozícia veľvyslanca v USA
bola životne dôležitou pozíciou pre Sloven-
sko,“ zdôraznil Michal Kováč. „Nijaký iný,
čo ako skúsený diplomat, by pravdepodob-
ne nedosiahol to, čo Braňo Lichardus. Teda
je nielen dobrým vedcom, dobrým dokto-
rom, dobrým profesorom, ale ukázalo sa,
že Slovensko má množstvo rezerv práve

v ľuďoch.“ Prezident Slovenskej lekárskej
spoločnosti prof. Peter Krištúfek pripome-
nul, že prof. Lichardus bol prvým preziden-
tom Slovenskej lekárskej spoločnosti po ro-
ku 1989 a jeho zásluhou spoločnosť získala
svoje dnešné sídlo. Na záver odovzdal jubi-
lantovi Strieborný odznak SLS. Prof. Pavol
Švec z UK v Bratislave v príhovore konšta-
toval, že k úspechu Vysokej školy manaž-
mentu prof. Lichardus prispel mimoriad-
nou mierou a na znak úcty a vďaky za spo-
luprácu s UK mu odovzdal Galenovu pa-
mätnú medailu Farmaceutickej fakulty UK.

V rámci vystúpení hostí podujatia sa pri-
hovoril aj generál Vendelín Leitner, ktorý
bol počas jubilantovho pôsobenia v USA
našim pridelencom vo Washingtone, a na
spoločné časy vo Washingtone si zaspomí-
nal aj Otakar Kořínek, ktorý bol v rovna-
kom čase spravodajcom Tlačovej agentúry
SR v USA. Zlatým klincom na záver bola
prezentácia fotografií z rôznych etáp života
a práce prof. Branislava Lichardusa, spre-
vádzaná osobným komentárom jubilanta –
na tému „čo odvial čas“.

Vladimír Šmihula | Foto: autor

JUBILANT PROF. BRANISLAV LICHARDUS
S MANŽELKOU MUDR. EVOU KELLEROVOU, DRSC.
(VPRAVO) A DCÉROU JANOU.

POTLESK PRE JUBILANTA. V POPREDÍ PREDSE-
DA SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK S MANŽELKOU
DOC. SILVIOU PASTOREKOVOU, ZA NIMI VPRAVO
RIADITEĽ ÚSTAVU EXPERIMENTÁLNEJ ENDOKRI-
NOLÓGIE PROF. IWAR KLIMEŠ, KTORÝ PRIBLÍŽIL
OBDOBIE JUBILANTOVEJ DLHOROČNEJ PRÁCE
V TOMTO ÚSTAVE, A ĎALŠÍ ÚČASTNÍCI PRIATEĽ-
SKÉHO STRETNUTIA.
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K životnému jubileu prof. Luboša Kubáčka 

S p i r i t u s  m a t h e m a t i c u s
e t s t a t i s t i c u s

Významný slovenský a dnes aj český mate-
matik a štatistik prof. RNDr. Ing. Luboš
Kubáček, DrSc., Dr. h. c., sa dožíva výz-
namného životného jubilea – osemdesiat-
ky. Rodák z Bratislavy (nar. 1. 2. 1931) po
absolvovaní štúdia geodézie na Fakulte sta-
vebného a zememeračského inžinierstva
SVŠT začal pracovať v Geodetickom ústave
v Bratislave. V rokoch 1957 – 1964 si dopl-
nil matematické vzdelanie štúdiom mate-
matickej analýzy na Prírodovedeckej fakul-
te UK v Bratislave. V roku 1962 ho RNDr.
Ing. J. Bolf, CSc., ktorý sám bol aj zememe-
račom, pozval do Ústavu teórie merania
SAV, aby tu založil oddelenie matematicko-
štatistických metód merania. Ing. L. Kubáč-
kovi ako zememeračovi bolo jasné, že teó-
riu merania možno robiť len na základe
matematicko-štatistických metód, preto sa
s vervou púšťa do rozvoja tohto oddelenia,
čím kladie hlboké základy rozvoja sloven-
skej štatistiky. V roku 1965 obhájil CSc.,
veľký doktorát získal v roku 1980 na SVŠT,
v roku 1987 sa stáva členom korešponden-
tom SAV a o dva roky aj členom korešpon-
dentom ČSAV. Napriek tomu, že desiatky
rokov vyučoval štatistiku na PríF UK a ne-
skôr aj na Matematicko-fyzikálnej fakulte
UK (učil aj autora týchto riadkov), nemo-
hol ako kmeňový pracovník SAV získať ani
docentúru, ani profesúru. To mu bolo
umožnené až v roku 1991 po spoločensko-
politických zmenách u nás v Novembri ’89.

Oddeleniu matematicko-štatistických
metód merania na Ústave teórie merania sa
venoval celou svojou dušou i celým svojím
srdcom. Podarilo sa mu okolo seba sústre-
diť mladých kolegov, ktorí sú dnes ozdobou
matematického stavu nielen na Slovensku,
ale aj v zahraničí. Nie nadarmo RNDr.

K. Karovič, DrSc., hovorieva, že to najlepšie
v Akadémii pochádza práve z Ústavu mera-
nia SAV.

Po prvý raz som sa s menom profesora
L. Kubáčka stretol ešte ako študent štvrtého
ročníka na vysokej škole. Spolu s ďalšími
jeho kolegami z vtedajšieho Ústavu teórie
merania SAV nás učil ako externý učiteľ.
Vtedy sme ho oslovovali „pán doktor“. Keď
som v lete 1972 nastúpil do Ústavu teórie
merania ako interný doktorand, až tam
som sa tuším dozvedel, že „pán doktor“ je
pôvodne vyučený zememerač. Bolo to pre
mňa prekvapenie – o tom milšie, že aj môj
nebohý otec bol zememerač a už ako malé-
ho chlapca ma brával na „meračky“. Na
strednej škole som cez prázdniny brigádni-
čil ako figurant na geodézii v Šafárikove
(dnes Tornaľa), malom mestečku na juhu
Stredoslovenského kraja, prakticky na hra-
niciach s Maďarskom. Vtedy som sníval, že
aj ja sa stanem zememeračom. Nakoniec
som sa stal matematikom, ale riadením
osudu som sa predsa dostal medzi zeme-
meračov, lebo v oddelení boli traja geodeti
a sám prof. Kubáček bol mojím prvým šé-
fom.

Keď som raz zašiel za otcom na šafári-
kovskú geodéziu, jeho kolegovia sa ma pý-
tali, kde som a čo robím. Pochválil som sa,
že som ašpirantom a pracujem v oddelení
Dr. Kubáčka. „Á, doktor Kubáček...?! Toho
poznám, prednášal nám na kurzoch pre ze-
memeračov... Ale bola to samá štatistika!“
– skonštatoval jeden z otcových spolupra-
covníkov. Bol som šokovaný, ale zároveň
hrdý, že aj v našom malom mestečku, ďale-
ko od Bratislavy, poznali nášho doktora Ku-
báčka.

Po čase, keď sme s prof. Lubošom Ku-
báčkom stretli (dokonca sme sedeli v jed-
nej kancelárii) v Matematickom ústave
SAV, kam prešiel v roku 1981 a kde sa v ja-
nuári 1998 stal (už ako volený pracovníkmi
ústavu) aj riaditeľom, som sa tomu prestal
čudovať. Jeho vklad do matematickej geo-
dézie a matematickej štatistiky bol totiž na
slovenské pomery veľkolepý. Podarilo sa
mu v pozitívnom význame slova rozvíriť aj
ústavné vody, vyburcovať slovenskú mate-
matickú štatistiku aj matematiku takým
spôsobom, že nielen Slovensko, ale celý
svet odvtedy uznanlivo prikyvuje hlavou.
Okrem týchto odborných znalostí si ne-
smierne vážim jeho ľudský a otcovský prí-
stup ku kolegom. Nikdy nehľadal príčiny,
prečo by niečo nemalo ísť, ale snažil sa 
nájsť spôsob, aby to fungovalo. Snažil sa
povzbudzovať každého, počnúc od tých
najmladších.

V roku 1994 odišiel do Olomouca na prí-
rodovedeckú fakultu tamojšej univerzity,
a hoci mal už po šesťdesiatke, opäť sa s ver-
vou púšťa do rozvoja štatistiky na novom
pracovisku. Pripomínal mi trochu T. G. Ma-
saryka, ktorý v 64 rokoch odchádza do za-
hraničia, aby začal novú grandióznu kapi-
tolu svojho života.

Prof. Kubáček sa odborne venoval mate-
matickej geodézii a predovšetkým mate-
matickej štatistike. Dosiahol významné vý-
sledky, dôležité aj v medzinárodnom me-
radle – napríklad v analýze štruktúr lineár-
nych štatistických modelov (výsledky boli
zhrnuté v monografii Kubáček, L. Kubáčko-
vá, L., Volaufová, J.: Statistical Models with
Linear Structures. Bratislava : Veda 1995)
či v senzitívnosti analýzy regresných mode-
lov s variantnými komponentmi a v krité-
riách linearizácie nelineárnych regresných
modelov a teórie slabej nelinearity. Jeho
produktivita je obdivuhodná: napísal mini-
málne sedem monografii a stovky vedec-
kých a odborných článkov. Vychoval množ-
stvo ašpirantov a doktorandov v Bratislave
aj v Olomouci. Napriek požehnanému veku
stále aktívne pôsobí na Katedre matematic-
kej analýzy a aplikácie matematiky PríF
Univerzity Palackého v Olomouci.

Mal šťastie aj na významného spolupra-
covníka – svoju manželku, doc. Ing. RNDr.
Ludmilu Kubáčkovu, DrSc., rodáčku z Olo-
mouca (1934 – 2004), s ktorou napísal
množstvo spoločných vedeckých prác. Vy-
chovali dvoch synov, z ktorých Zbyněk je
docentom matematiky na FMFI UK a Jiří
riaditeľom Múzea dopravy v Bratislave.

Pán profesor, keby mi niekto pri Tvojej
päťdesiatke bol povedal, že mnohí z nás
budú mať raz už po šesťdesiatke, tak by
som mu oponoval, že to nebude ešte dlho-
dlho... Roky však preleteli ako voda, a dnes
– už ako riaditeľ Matematického ústavu
SAV – sa neraz sám seba pýtam: „Ako by to
robil Kubáček? Ako nás to učil...?“

Milý Luboš, dnes, keď vchádzaš do úcty-
hodného kmeťovského veku, rád by som Ti
poďakoval za Tvoje rady a ľudský prístup,
za rozvoj matematiky, výchovu doktoran-
dov a poprial všetko najlepšie, mnoho
zdravia a životného šťastia. Nech Ti tvoje
matematické pero nevyschne, píš stále aj
obsiahle monografie, a vždy sa budem tešiť
na Tvoje návštevy v našom ústave a na Tvo-
je povzbudenia.

Živio, Luboš! Ad multos annos!

Anatolij Dvurečenskij
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Svetový kongres historikov prelomový aj pre slovenskú historickú vedu

A m s t e r d a m s k é  r e m i n i s c e n c i e

POHĽAD NA AMSTERDAM V OKOLÍ UNIVERZITY, V POZADÍ BUDOVA OPERY,
MIESTO KONANIA OTVÁRACIEHO CEREMONIÁLU KONGRESU.

Je to dosť príjemné vrátiť sa v spomienkach uprostred stredoeu-
rópskej zimy, ktorá sľubuje byť dlhá a krutá, na koniec leta v Am-
sterdame. V dňoch 22. až 28. augusta 2010 sa tam totiž konal už
21. kongres historických vied. Svetový kongres historických vied
sa tak na začiatku 21. storočia vrátil do krajiny, kde sa kongresy
na konci 19. storočia (1898 v Haagu) začali. Amsterdam však
hostil historikov z celého sveta po prvýkrát. Kongresy historic-
kých vied, ktoré organizuje svetová organizácia historikov Co-
mité international des sciences historiques (CISH) sa konajú pra-
videlne každých päť rokov a sú skutočným sviatkom historikov
z celého sveta, ale sú tiež bilanciou vykonanej práce i zrkadlom
problémov, ktoré riešia historické vedy.

V Amsterdame udal tón celému podujatiu otvárací ceremo-
niál v budove opery, ktorého ústrednou témou bola voda. Voda
nie ako H2O, ale voda ako faktor ľudský a spoločenský. Nikde in-
de ako v Amsterdame by nemal vzťah vody a človeka taký úzky
a naozaj historický význam. V „Benátkach severu“ bolo v uprša-
nom konci leta 2010 vodu naozaj cítiť a pre historikov sa stal
dáždnik prinajmenšom takým dôležitým nástrojom ako archív-
ne dokumenty v power pointových prezentáciách kongresu.
O to krajšie boli chvíle, keď sa slnko cez mraky prebojovalo
a ožiarilo mesto s jeho romantickou severskou scenériou.

Kongres bol však predovšetkým o historických vedách. Na
programe boli tri hlavné témy: Pád veľkých impérií, Mesto ako
kultúrny fenomén a Náboženstvo a moc. Okrem týchto hlav-
ných tém, ktoré trvali vždy jeden celý deň, bolo na programe 21
špeciálnych poldňových tém, 15 okrúhlych stolov, 10 tzv. joint
sessions, ktoré mali charakter workshopov, 4 spoločné poduja-
tia s UNESCO a vedecké podujatia všetkých pridružených aso-
ciácií a komisií. Teda obrovský program, ktorý nikto nemohol
fyzicky zvládnuť. A napokon o to ani nešlo. Všetci historici, ktorí
sú si blízki svojou špecializáciou, našli si v programe miesto na
svoje stretnutia.

Amsterdamský kongres bol prelomový aj pre slovenskú histo-
rickú vedu. Historický ústav SAV prezentoval na kongrese šesť
pozvaných prednášok, z toho jednu v rámci hlavnej témy (Du-
šan Kováč), jednu v rámci špeciálnej témy (Gabriela Dudeková)
a ostatné v rámci programu pridružených asociácií a komisií.
Jednu sekciu Historický ústav SAV organizoval. Tým sa dostal
na popredné miesto medzi svetovými univerzitami a ústavmi.
Dušan Kováč bol zvolený za prezidenta Medzinárodnej komisie
slavistických historických štúdií a bol opätovne zvolený za člena
byra Medzinárodnej asociácie pre súčasné dejiny Európy. To bol
tiež historický prelom, pretože slovenská historická veda ešte ni-
kdy v dejinách nemala na takých vysokých medzinárodných po-
stoch svojich reprezentantov. Slovenský národný komitét histo-
rikov sa na kongrese prezentoval aj publikáciou na CD ROM-e:
Historiography in motion, ktorá priniesla slovenské príspevky
k témam kongresu (editori Roman Holec a Rastislav Kožiak,
spolu s Historickým ústavom SAV vydala Štátna vedecká knižni-
ca v Banskej Bystrici) a ktorú účastníci kongresu rozchytali vo
veľmi krátkom čase.

Súčasťou kongresu boli aj dve valné zhromaždenia CISH-u,
na ktorých sa tiež odohrala prelomová udalosť. Po prvýkrát
v dejinách tejto organizácie bola do jej čela zvolená žena – fín-
ska historička Marjatta Hietala. Holandskí organizátori pripra-
vili pre účastníkov kongresu veľmi bohatý sprievodný program:
spoločenské stretnutia v Holland History Hous-e, besedy s histo-
rikmi a umelcami, premietanie historických hraných filmov
i dokumentov. Amsterdam je mesto, kde na vás číha história na
každom kroku. A je jedno, či je to v lete, alebo v zime. Materiály
z kongresu sa pripravujú do tlače a následné publikácie budú
nepochybne vychádzať ešte do roku 1912. To sa už však bude
pripravovať budúci kongres, hostiteľom ktorého bude čínske
prístavné mesto Ji-nan.

Dušan Kováč | Foto: Ľubica Harbuľová

HOLANDSKÝ DOM HISTÓRIE, KDE SA KONALI NEFORMÁLNE STRETNUTIA
ÚČASTNÍKOV KONGRESU CISH-U.

BOHUMILA FERENČUHOVÁ Z HISTORICKÉHO ÚSTAVU SAV PRI PREZENTÁCII
SVOJEJ PREDNÁŠKY.
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Česká republika zmapovaná aj s účasťou slovenských odborníkov

D i e l o  t r v á c e j  h o d n o t y

Tatiana Hrnčiarová, Peter Mackovčin, Ivan
Zvara et al.: Atlas krajiny České republiky /
Landscape Atlas of the Czech Republic. Pra-
ha : Ministerstvo životního prostředí ČR,
Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.,
2009, 332 p. ISBN 978-80-85116-59-5.

Atlasové diela patria k významným poči-
nom každého národa, pretože zahŕňajú po-
znatky mnohých odborníkov z rôznych
vedných disciplín a s rôznym stavom po-
znania krajiny. Spracovanie kartografic-
kých encyklopédií sa mení, prehlbuje sa
poznanie klasických prírodovedných dis-
ciplín, do popredia sa dostávajú nové prí-
stupy k hodnoteniu krajiny a digitálna
technológia spracovania máp. Krajinu
možno hodnotiť z rôznych hľadísk: nazna-
čiť jej dávny vývoj, charakterizovať jej
štruktúru a vzťahy medzi krajinnými prv-
kami, stanoviť kvalitu prostredia a nazna-
čiť aj budúci rozvoj.

V roku 2002 vyšlo rozsiahle kartografic-
ké dielo Atlas krajiny Slovenskej republiky,
ktorého iniciátorom bol vtedajší minister
životného prostredie a pracovník Ústavu
krajinnej ekológie SAV prof. RNDr. László
Miklós, DrSc. Toto dielo sa stalo inšpirá-
ciou pre vznik podobného diela v Českej re-
publike s názvom Atlas krajiny České repub-
liky. Podnet na jeho realizáciu vzišiel od
vtedajšieho námestníka a neskôr ministra
životného prostredia doc. RNDr. Ladislava
Mika, PhD. Zhodou okolností doc. Miko za-
čínal pred 30 rokmi v Ústave krajinnej eko-
lógie SAV, v súčasnosti zastáva post riadite-
ľa odboru ochrany prírodných zdrojov
a biodiverzity na Generálnom riaditeľstve
pre životné prostredie Európskej komisie.
Koordinačné a organizačné práce zabezpe-
čoval Výskumný ústav Silva Taroucy pre
krajinu a okrasné záhradníctvo, v. v. i.,
v Průhoniciach (doc. Ing. Ivo Tábor, CSc.,
a výkonný redaktor Mgr. Peter Mackovčin,
PhD.).

Obidva atlasy odborne koordinoval Ús-
tav krajinne ekológie SAV v zastúpení hlav-
nej redaktorky prof. RNDr. Tatiany Hrnčia-
rovej, CSc., kartograficky spracoval Esprit,
s. r. o., Banská Štiavnica v zastúpení RNDr.
Ivana Zvaru ako kartografického redaktora
a tlač a väzbu zabezpečil VKÚ, a. s., Har-
manec. Tri slovenské inštitúcie spoločne
s tímom odborníkov (vyše 350 autorov)
z Českej republiky aj Slovenskej republiky
vytvorili dielo významnej hodnoty, na nie-
koľko desiatok rokov neprekonateľné die-
lo, významný medzník v modernej karto-
grafickej tvorbe. Odbornej, ale aj laickej ve-

rejnosti poskytne množstvo informácií
o prírodnom, kultúrnom i spoločenskom
prostredí. Atlas odráža súčasný stav pozna-
nia krajiny a zároveň vydáva svedectvo aj
o histórii krajiny. Je koncipovaný do 8 od-
dielov, ktoré na seba vzájomne nadväzujú:

1. oddiel – Krajina – je zameraný na kra-
jinu ako objekt výskumu a na prístupy
k štúdiu krajiny. Ďalej sú v chronologickom
slede predstavené najstaršie mapové doku-
menty, ktoré sa zachovali z územia Českej
republiky, až po súčasné mapové diela
a databázy o krajine.

2. oddiel – Geografická poloha – mapové
informácie o svete a Európe podáva nielen
v tradičnej forme (fyzicko-geografické,
ekonomické a politické mapy), ale odráža
aj najnovšie výskumy a zachytáva rôzne
medzinárodné dohody na mapách.

3. oddiel – Historická krajina – prezen-
tuje zmeny formovania územnej celistvosti,
hraníc štátu a administratívnych jednotiek,
sídel a dopravnej siete, vývoja zamestna-
nosti, ako aj využitia krajiny.

4. oddiel – Prírodná krajina – je spraco-
vaný cez jej energiu, ovzdušie, geologické
podmienky, reliéf, vodstvo, pôdu, rastlin-
stvo a živočíšstvo, ako aj cez procesy, ktoré
v nej prebiehajú.

5. oddiel – Súčasná krajina – prináša zá-
kladnú charakteristiku o obyvateľstve
a sídlach. Samostatná časť je venovaná
ekonomickým aktivitám a súčasnému vyu-
žitiu krajiny.

6. oddiel – Krajina ako dedičstvo – za-
chytáva informácie o najvýznamnejších
hodnotách prírodného a kultúrneho dedič-

ÚVODNÉ STRANY ATLASU S „KOPCOVITOU KRAJI-
NOU S PRUHMI POLÍ“ OD OTAKARA KUBÍNA.

MAPA ÚNOSNOSŤ KRA-
JINY V MIERKE
1 : 500 000 VYJADRUJE
MIERU PRÍPUSTNÉHO
VYUŽÍVANIA KRAJINY
VZHĽADOM NA JEJ PRÍ-
RODNÉ PODMIENKY
(7. ODDIEL, ČASŤ LIMI-
TY A POTENCIÁLY KRAJI-
NY)

LOGO ATLASU KRAJINY
ČESKEJ REPUBLIKY
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Nadácia Intenda ocenila najlepších doktorandov

P o d p o r a  v e d e c k ý c h  i n d i v i d u a l í t

VÍŤAZKE V KATEGÓRII PRÍRODNÉ VEDY MARCELE LAUKOVEJ Z ÚSTAVU EXPERI-
MENTÁLNEJ ENDOKRINOLÓGIE SAV BLAHOŽELÁ PROF. JÁN SLEZÁK. Foto Ferdi-

nand Tisovič

Paneurópska vysoká škola v Bratislave bola 7. decembra 2010
miestom ocenenia najlepších doktorandov v rámci programu
Nadácie Intenda Podporujeme individuality. Ako na úvod povedal
programový riaditeľ nadácie Bohdan Smieška, hlavným zámerom
programu je propagácia a posilnenie pozícií mladej vedy a vý-
skumu v slovenskej spoločnosti prostredníctvom podpory najlep-
ších interných doktorandov, ktorí sa v období výzvy zameriavajú
v poslednom ročníku štúdia na dokončenie svojej dizertačnej prá-
ce. Cieľom je finančne podporiť po jednom najelitnejšom dokto-
randovi zo šiestich súbehových oblastí vedy a výskumu (prírodné,
technické, spoločenské, lekárske, humanitné, pôdohospodárske

vedy), ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spolu-
prácu a rozvoj.

Doktorandov hodnotili v troch kolách. Predsedom hlavnej hod-
notiacej komisie bol prof. Ján Slezák z Ústavu pre výskum srdca
SAV. V tomto ročníku postúpilo do finále programu zo 47 nomino-
vaných doktorandov trinásť. Podporu môžu získať interní študenti
doktorandského štúdia v poslednom ročníku vo veku do 30 rokov,
ktorých do programu nominuje ich školiteľ. Držiteľ individuálne-
ho grantu na rok 2010 získal päťtisíc eur.

Medzi ocenenými boli aj doktorandi zo SAV: Marcela Lauková
z Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV za dizertačnú prácu
Vplyv akútneho a chronického stresu na katecholaminergický sys-
tém a funkčné parametre v imunitných orgánoch a bunkách (ško-
liteľ Richard Kvetňanský), Peter Tatarko z Ústavu materiálového
výskumu SAV v Košiciach za prácu Mechanické vlastnosti neoxido-
vej keramiky s netradičnými prídavkami spekania (školiteľ prof.
Ján Dusza), Peter Švík z Historického ústavu SAV za prácu Nevo-
jenská spolupráca na pôde Bruselského paktu medzi rokmi 1948 a
1954 (školiteľ Slavomír Michálek). Finálovú trinástku najlepších
doplnili ďalej Boris Hudec z Elektrotechnického ústavu SAV v Bra-
tislave s prácou MIM štruktúry pre nanorozmerné pamäte typu
DRAM (školiteľ Karol Fröhlich) a Soňa Gyárfáš-Lutherová z Ús-
tavu etnológie SAV v Bratislave s prácou Konštruovanie vlastníctva
v procese tvorby domova (školiteľ Juraj Podoba).

F. T.

stva (na národnej, európskej i celosvetovej
úrovni). Prírodné hodnoty prezentujú
chránené územia a významné prírodné
zdroje; kultúrne hodnoty sú zachytené na
mapách ako chránené pamiatkové územia
alebo ako kultúrne pamiatky.

7. oddiel – Krajina ako priestor pre spo-
ločnosť. Prírodné a antropogénne riziká vy-
tvárajú negatívnu hrozbu pre človeka, jeho
existenciu. Zmenená kvalita životného
prostredia mení aj prírodné prostredie, čo-
ho dôsledkom je vznik stresových faktorov.
Budúci rozvoj treba usmerniť podľa poten-
ciálov a limitov krajiny.

8. oddiel – Krajina v umení. Posledné
stránky atlasu patria umeleckým výtvo-
rom, na ktorých je zachytená krása a neo-
pakovateľnosť prírody, českej krajiny. Pri
zostavení tejto časti sa vychádzalo z prác
popredných predstaviteľov českej a morav-
skej krajinomaľby 19. a 20. storočia.

Vyše 1 100 rôznych objektov (máp, gra-
fov, tabuliek, schém, profilov, fotografií,
kresieb, vedut, malieb a iných) zaplnilo
knihu s rozmermi 51,5 cm (šírka) a 61,5 cm
(výška) a s hmotnosťou 7,5 kg. Česká re-
publika bola spracovaná v mierkach
1 : 500 000 až 1 : 4 mil. Náklad 5 000 kusov
predstavuje viazanú formu (knihu) a voľné

listy v kartónovom obale. Ďalším produk-
tom bolo vydanie celého atlasu formou
DVD. Práca na atlase si vyžadovala veľké
nasadenie. Náročnosť diela sa odráža aj
v jeho dĺžke spracovania; prvé pracovné
porady sa začali v roku 2003 a k definitív-
nemu zavŕšeniu prác došlo až v júni 2010.

Atlas krajiny Slovenskej republiky a At-
las krajiny Českej republiky sú dôkazom to-
ho, že poznanie krajiny v starostlivosti o ži-
votné prostredie má nezastupiteľnú úlohu.

Tatiana Hrnčiarová | Ústav krajinnej
ekológie SAV 

ČASŤ RIEŠITEĽSKÉHO
KOLEKTÍVU, ZĽAVA:

RNDR. LADISLAV PLÁN-
KA, CSC. (GARANT OD-

DIELU 7 A 1), PROF.
RNDR. TATIANA HRN-

ČIAROVÁ, CSC. (HLAV-
NÁ REDAKTORKA),
RNDR. IVAN ZVARA

(KARTOGRAFICKÝ RE-
DAKTOR) A MGR. PE-

TER MACKOVČIN, PHD.
(VÝKONNÝ REDAKTOR)
S VOĽNÝMI LISTAMI AT-

LASU, KTORÉ SÚ ULO-
ŽENÉ V KARTÓNOVOM
OBALE. Foto: Mgr. Petr Slavík
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Č e s t n é  p l a k e t y  S A V  
p r o f .  M .  D u l l o v i a p r o f .  M .  B i e l i k o v i
Dňa 29. novembra 2010 podpredseda SAV

Juraj Lapin odovzdal Čestnú plaketu SAV

Aurela Stodolu do rúk prof. Ing. arch. Ma-

túša Dullu, DrSc.

Ako v laudácii na počesť oceneného pripo-
menul Igor Túnyi, prof. Dulla od skončenia
štúdia na Fakulte architektúry SVŠT v Brati-
slave roku 1974 pôsobí v Ústave stavebníc-
tva a architektúry SAV. Zaslúžil sa o rozvoj
pracoviska základného výskumu v oblasti
teórie a kritiky architektúry a urbanizmu.
Založil a profiloval vedeckú školu, ktorá je
dnes považovaná za najvýznamnejšiu
v kontexte výskumu modernej architektúry
na Slovensku a jej európskych súvislostí.
Podstatným spôsobom prispel k poznaniu
špecifického rázu lokálnej moderny, spôso-
bov jej prijímania a transformácie. Opísal
mechanizmus fungovania vplyvov, ktoré ju
determinovali, odhalil kľúčové osobnosti
a ich partikulárny prínos k formovaniu do-
mácej architektonickej scény a upozornil na
zložitosť fenoménu moderny v periférnom
prostredí Slovenska. Svoje predpoklady
overil a pozoruhodne ilustroval na diele
najvýznamnejších slovenských architekto-

B o d k a z a  o s l a v a m i  v ý r o č i a
Udelením Plakety predsedu Košického samosprávneho kraja 17. de-
cembra vyvrcholili oslavy 55. výročia založenia Ústavu materiálové-
ho výskumu SAV v Košiciach. Slávnostný akt odovzdávania kraj-
ských ocenení za rok 2010 sa konal v dôstojných priestoroch Štátne-
ho divadla. Medzi ocenenými boli osobnosti a kolektívy z rôznych
oblastí verejného života, medzi nimi aj zástupcovia vedecko-vý-
skumnej obce – konkrétne Ústav materiálového výskumu SAV v Ko-
šiciach. Predseda KSK Zdenko Trebuľa mu udelil plaketu za úspechy
vo vedecko-výskumnej činnosti pri príležitosti 55. výročia jeho vzni-
ku. Ocenenie z jeho rúk prevzal riaditeľ ÚMV SAV Peter Ševc.

V odôvodnení sa uvádzalo, že ide o popredné pracovisko orien-
tované na vývoj nových materiálov v oblasti nanotechnológií,
práškových technológií, fyzikálnej metalurgie a materiálového in-
žinierstva. Zohľadnené boli aj mimoriadne úspechy ÚMV SAV pri
získavaní grantov a riešení projektov, činnosť centier excelentnos-
ti a spolupráca s košickými univerzitami i priemyselnými partner-
mi nielen v regióne, ale aj v rámci Slovenska pri riešení konkrét-
nych problémov priemyselnej praxe. 

K. Č.

nických osobností Dušana Jurkoviča, Emila
Belluša a Ferdinanda Milučkého. V ostat-
ných rokoch rozšíril svoje vedecké bádanie
aj o problematiku pamiatkovej ochrany mo-
dernej architektúry, pričom sa zameriava
najmä na špecifické súvislosti hodnotenia
modernej architektúry v kontexte jej dlho-
dobej udržateľnosti.

Prof. M. Dulla je autorom desiatok kniž-
ných publikácií (najvýznamnejšie z nich
Architektúra Slovenska v 20. storočí, spolu
s H. Moravčíkovou, 2002), vedeckých štú-
dií, architektonických výstav a filmových
dokumentov. Je nositeľom Ceny Martina
Kusého za teoretické dielo v oblasti archi-
tektúry (2002), Ceny Dušana Jurkoviča za
teóriu (1993), Ceny SAV za vedecko-popu-
larizačnú činnosť (1989) a ďalších pôct.

———

V ten istý deň Juraj Lapin slávnostne odo-

vzdal Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra dl-

horočnému vedeckému pracovníkovi Geo-

fyzikálneho ústavu SAV prof. RNDr. Miro-

slavovi Bielikovi, DrSc. 

Laudátor Igor Túnyi na úvod svojho prího-
voru zdôraznil, že vedecko-výskumná prá-
ca oceneného je orientovaná na integrova-
nú a interdisciplinárnu interpretáciu stav-
by a dynamiky litosféry Západných Karpát
a Východných Karpát vo vzťahu k okolitým
tektonickým jednotkám. Z hľadiska geofy-
zikálnych metód sa venuje najmä kvantita-
tívnej interpretácii tiažového poľa zohľad-
ňujúcej výsledky ostatných geofyzikálnych,
geologických a geodetických metód. Samo-
statné analytické práce, ktoré majú za cieľ
skvalitnenie metodiky výpočtu transformo-
vaných máp tiažového poľa a potenciálo-
vých polí, v danom prípade predovšetkým
formou konštrukcie prvotných a originál-
nych odkrytých tiažových máp, boli publi-
kované nielen v domácich časopisoch, ale
aj v zahraničných karentovaných a neka-
rentovaných časopisoch. V syntetických
prácach sa venoval metodike výskumu 2D
a 3D hustotného modelovania a jeho apli-
kácie pre určovanie tvaru a polohy anomál-
nych telies vybraných lokálnych tiažových
anomálií. Z tejto problematiky publikoval
práce v zahraničných a domácich vedec-
kých časopisoch (z toho 5 v karentovaných
časopisoch) a v monografických prácach.

Kolektívne syntetické práce vychádzajú
z poznatkov získaných priekopníckym in-
tegrovaným geofyzikálnym modelovaním
a interdisciplinárnym štúdiom regionálnej
stavby a tektoniky litosféry karpatsko-pa-
nónskej oblasti a boli publikované už vo
viac ako desiatich vedeckých článkoch.
Z toho väčšina vyšla v prestížnych karento-
vaných časopisoch (Physics of the Earth and
Planetary Interior a Tectonics).

V. Š.

PROF. MATÚŠ DULLA (VPRAVO) PREBERÁ Z RÚK
PODPREDSEDU SAV JURAJA LAPINA ČESTNÚ PLAKE-
TU SAV AURELA STODOLU. Foto: Vladimír Šmihula

PROF. MIROSLAVOVI BIELIKOVI (VPRAVO) K VY-
ZNAMENANIU BLAHOŽELÁ ČLEN PREDSEDNÍCTVA
SAV IGOR TÚNYI. Foto: Vladimír Šmihula
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Z BOHATEJ PUBLIKAČ-
NEJ ČINNOSTI ÚSTAVU
POLITICKÝCH VIED
SAV.

Dvadsať rokov Ústavu politických vied SAV

V ý s k u m  p o l i t i c k ý c h  p r o c e s o v
V Malom kongresovom centre Vedy, vyda-
vateľstva SAV, si 15. decembra 2010 Ústav
politických vied SAV spomienkovým semi-
nárom pripomenul 20 rokov svojej existen-
cie. Pozvaní boli zakladajúci pracovníci,
bývalí aj súčasní spolupracovníci, riaditelia
spoločenskovedných ústavov SAV a ďalší
hostia. Výročie vzniku pracoviska si spolu
s prítomnými pripomenul aj vedúci Kance-
lárie prezidenta SR Milan Čič, vláda ktoré-
ho 24. januára 1990 prijala uznesenie
o zriadení Komisie pre analýzu historických
udalostí rokov 1967 – 1970 s účinnosťou od
1. februára 1990. Jej hlavnou úlohou bolo
pravdivo a objektívne zhodnotiť obdobie
spoločenského vývoja na Slovensku v da-
nom období a na základe toho vyhľadávať
a zabezpečovať dokumenty z archívov in-
štitúcií, ako aj získavať od občanov písom-
né či ústne vyjadrenia k tomuto obdobiu.
Výsledkom činnosti komisie počas dvoch
rokov bolo jednak zhromaždenie rozsiahle-
ho pramenného materiálu, ktorý sa nachá-
dza v archíve ÚPV SAV ako fond Komisie
vlády SR, a jednak trojzväzkový zborník
štúdií Slovenská spoločnosť v krízových ro-
koch 1967 – 1970 spolu s jedným zväzkom
dokumentov.

Komisia pôsobila pri SAV a na základe
uznesenia jej predsedníctva s účinnosťou
od 1. februára 1990 sa jej činnosť stala sú-
časťou Politologického kabinetu SAV. Jeho
činnosť sa vymedzila ako základný výskum

politických vzťahov a procesov vnútropoli-
tického a medzinárodného diania s mož-
nosťou využitia výsledkov výskumu pre
vládne, zákonodarné aj mimovládne orga-
nizácie, ďalej poskytovanie poradenských

a expertíznych služieb pre vládne a záko-
nodarné orgány SR a napokon aj zabezpe-
čovanie vedeckej výchovy v odbore teória
politiky.

Predsedom komisie a súčasne prvým
riaditeľom Politologického kabinetu SAV
bol počas dvoch funkčných období historik
Jozef Jablonický, ktorý si takisto spoločne
s Rudolfom Hofmanom, Júliusom Sedlia-
kom, Štefanom Šebestom, Ivanom Lalu-
hom, Michalom Štefanským a ďalšími pri-
pomenul začiatky pracoviska, jeho činnosť
ako aj svojich, dnes už nežijúcich kolegov
Juraja Fabiana a Jána Uhra.

Počas činnosti komisie sa ukázalo, že je
potrebné rozšíriť zameranie výskumu Poli-
tologického kabinetu SAV aj na výskum de-
jín politického myslenia, pričom je potreb-
ná úzka spolupráca politológov s historik-
mi, filozofmi, sociológmi, právnikmi, eko-
nómami, žurnalistami, prípadne s odbor-
níkmi z ďalších vedných disciplín. Okrem
skúmania určitých vývojových období či
politických smerov zastávalo vedenie pra-
coviska názor, že je potrebné venovať sa aj
komplexnému interdisciplinárnemu skú-
maniu jednotlivých osobností slovenskej
politiky.

Po ukončení činnosti komisie a po rozší-
rení zamerania výskumu sa usilovalo vede-
nie o transformovanie kabinetu na ústav,
no podmienka Predsedníctva SAV – dohod-
núť sa na delimitácii medzi spoločensko-
vednými pracoviskami SAV – bola nereali-
zovateľná. Transformácia na Ústav politic-
kých vied SAV sa uskutočnila až v roku

ZA PREDSEDNÍCKY STÔL SPOMIENKOVÉHO SEMINÁRA ZASADLI (SPRAVA) RIADITEĽ ÚSTAVU POLITIC-
KÝCH VIED SAV MIROSLAV PEKNÍK, VEDÚCI KANCELÁRIE PREZIDENTA SR MILAN ČIČ, PRVÝ RIADITEĽ ÚS-
TAVU, VTEDY EŠTE POLITOLOGICKÉHO KABINETU SAV, JOZEF JABLONICKÝ I BÝVALÍ PRACOVNÍCI JÚLIUS
SEDLIAK A RUDOLF HOFMAN, KTORÍ BOLI TIEŽ PRI ZAČIATKOCH TOHTO PRACOVISKA.

AUDITÓRIUM
SPOMIENKOVÉHO
SEMINÁRA V MALOM
KONGRESOVOM
CENTRE VEDY,
VYDAVATEĽSTVA SAV.
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REALIZAČNÝ TÍM PROJEKTU – ZĽAVA: DR. JOHNSON OUMA (VEDÚCI PROJEKTU ZA KARI-TRC),
MGR. IVETA MIKUŠIAKOVÁ (FINANČNÁ MANAŽÉRKA), DR. GRACE MURILLA (RIADITEĽKA KARI-
TRC), DR. MILAN KOZÁNEK (VEDÚCI PROJEKTU), DR. PETER TAKÁČ (ODBORNÝ MANAŽÉR).

Zástupcovia Ústavu zoológie SAV v rámci dlhodobej spolupráce navštívili v dňoch
6. – 10. decembra Kenya Agriculture Research Institute – Trypanosomiasis Research
Centre (KARI-TRC). Počas návštevy slávnostne otvorili zariadenie na produkciu ste-
rilných samcov tse-tse múch na ich eradikáciu v národnom parku Ruma v juhozá-
padnej Keni, ktoré bolo vybudované v rámci finančnej pomoci slovenskej vlády Keni.
Technológia, ktorú dodala slovenská strana, bola vyvinutá v spolupráci Ústavu zoo-
lógie SAV a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

O dôležitosti tohto spoločného projektu svedčí prítomnosť významných osobností
z oboch partnerských strán na otvorení vybudovaného zariadenia. Samotné zariade-
nie slávnostne otvoril Milan Zachar, veľvyslanec SR v Keni pre oblasť východnej Afri-
ky. Za kenskú vládu sa na otváracom ceremoniáli zúčastnil štátny sekretár minister-
stva financií Hon. Dr. Oburu Odinga, štátny sekretár ministerstva pre vzdelanie, ve-
du a technológie Dr. David Otwoma, zástupca generálneho riaditeľa KARI Dr. Joseph
Mureithi, reprezentantka ministerstva zdravotníctva a hygieny Dr. Danstan Mukoko
a viaceré ďalšie politické a vedecké osobnosti. Otvorením zariadenia sa naplnila prvá
časť realizácie projektu, t. j. vytvoriť podmienky pre kenských partnerov na eradiká-
ciu múch tse-tse v oblasti národného parku Ruma s využitím metódy sterilného hmy-
zu. Zároveň sa podarilo dobudovať genetické laboratórium KARI-TRC tak, aby bolo
možné realizovať výskum populačnej genetiky a geometrickej morfometriky tse-tse
múch vo východnej Afrike, čo je práve vedeckou náplňou projektu.

Muchy tse-tse prenášajú smrteľné ochorenie tak na človeka (spavá choroba), ako
aj na dobytok (nagana). Odhaduje sa, že potenciálne je týmito chorobami ohroze-
ných približne 40 – 50 miliónov ľudí a 50 – 60 miliónov kusov. Jednou z najúčinnej-
ších metód na úplné vyčistenie územia od múch tse-tse je metóda sterilného hmyzu
(SIT). Jej podstata spočíva v masovej produkcii samcov tse-tse múch v špecializova-
ných chovných zariadeniach, ich sterilizácii a následnom vypúšťaní do prírody. Me-
tóda je vysoko účinná pri jej veľkoplošnej aplikácii v prípade, že početnosť populácie
je veľmi nízka. Z tohto dôvodu je SIT najefektívnejšia metóda v koncovej fáze eradi-
kačných programov, keďže umožňuje úplné vyčistenie územia od škodcu a vytvore-
nie tzv. oblastí bez tse-tse múch (tse-tse free zones).

KARI-TRC predstavuje pre Ústav zoológie SAV dôležitého partnera pre vedeckú
spoluprácu vo východnej Afrike. Výskumná orientácia oboch pracovísk má viacero
spoločných záujmov. KARI-TRC disponuje širokou sieťou experimentálnych staníc po
celej Keni a početným kolektívom vedeckých a odborných pracovníkov. Toto pracovi-
sko získalo štatút Centra excelentnosti WHO pre výskum v oblasti ochorení prenáša-
ných krvcicajúcim hmyzom je nositeľom alebo realizátorom viacerých rozsiahlych
a významných medzinárodných projektov, do ktorých sa postupne zapája aj Ústav
zoológie SAV. Práve dlhodobý výskum biológie tse-tse múch, ktorý sa od roku 2002
realizuje na našom pracovisku, vytvára dôležitý predpoklad, pre úspešné zapojenie
sa do týchto prestížnych projektov. 
Ústav zoológie SAV

Ústav zoológie SAV pomáha oslobodzovať Afriku 
od tse-tse múch 

N a p l n i l a  s a  p r v á
č a s ť  p r o j e k t u

2002. Zaslúžil sa o ňu súčasný riaditeľ Mi-
roslav Pekník, ktorý v roku 1998 vystriedal
vo funkcii Jozefa Jablonického a tento post
zastáva už štvrté volebné obdobie. Základ
strednej generácie vedeckých pracovníkov
dnes už tvoria vlastní odchovanci. Aj keď
ústav zamestnáva pomerne malý počet
pracovníkov, pod vedením súčasného ria-
diteľa si vybudoval široký kolektív spolu-
pracovníkov nielen z akademických praco-
vísk, ale aj z vysokých škôl a ďalších inštitú-
cií. To dáva impulzy na riešenie projektov,
na ktorých pracujú tímy nielen zo Sloven-
ska, ale participujú na nich aj kolegovia
zo zahraničia, predovšetkým z Českej re-
publiky.

Spomienkový seminár bol príležitosťou
na ohliadnutie sa za vykonanou prácou.
Okrem výskumu slovenskej politiky sa ús-
tav zaoberá v rámci projektov aj medziná-
rodnými vzťahmi, menšinovou problemati-
kou či otázkami vzťahu médií a politiky.
V rámci úloh štátnych programov sa pros-
tredníctvom výskumov verejnej mienky
skúmali názory spoločnosti na súčasný po-
litický vývoj, ako aj jej vnímanie a hodnote-
nie politickej histórie. Analýza výsledkov
bola spracovaná knižne v dvoch častiach
pod názvom Verejná mienka a politika –
v roku 2005 vyšla prvá časť Medzinárodné
vzťahy a zahraničná politika Slovenskej re-
publiky a v roku 2006 bola vydaná aj druhá
časť Historické vedomie slovenskej spoloč-
nosti. Druhé desaťročie činnosti pracoviska
sa vyznačovalo rozsiahlou knižnou pro-
dukciou, ktorá sa stala zdrojom vedeckých
poznatkov pre odborníkov aj laikov. Knižné
publikácie, ako aj ústavný časopis Studia
Politica Slovaca sú často odporúčané ako
študijná literatúra študentom vysokých aj
stredných škôl.

Vzhľadom na značný záujem o dokto-
randské štúdium v odbore teória politiky
úspešne obhájilo svoje dizertačné práce 22
interných a externých doktorandov, no iba
traja z nich sa mohli zamestnať v ústave na
plný úväzok a ďalší dvaja sú k svojmu býva-
lému školiacemu pracovisku pripútaní
symbolickými úväzkami. Viacerí však našli
uplatnenie v štátnej správe, na katedrách
politológie a tiež v organizáciách tretieho
sektora.

V posledných rokoch v rámci podujatia
Dni Milana Hodžu, konaného od roku
2005 pod záštitou predsedu vlády SR, ús-
tav rozšíril svoje pôsobenie aj na stredné
a základné školy pri vyhlasovaní a vyhod-
nocovaní súťažných tém pre Hodžovu esej
a Hodžov novinový článok. Cieľom súťaží
je naučiť mladých ľudí kultivovane vyjad-
rovať svoj názor, pocity a vedieť si svoje sta-
novisko obhájiť, zamýšľať sa nad vzťahom
k všeľudským hodnotám formujúcim sa
v našej spoločnosti i vo svete vôbec.

Udržanie požadovaného štandardu pra-
coviska aj v období finančných reštrikcií
bude náročnou skúškou, ktorá pred Ústa-
vom politických vied SAV stojí v najbližšom
období.

Eleonóra Petrovičová | ÚPV SAV 
| Foto: Milan Čáky
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Tri príspevky odborníkov zo SAV na svetovom fóre o lesných požiaroch 

N a l i e h a v é  v ý z v y  p r e  v ý s k u m n ú
k o m u n i t u
V dňoch 15. – 18. novembra 2010 sa konala
v Coimbre v Portugalsku konferencia
ICFFR ’2010 (International Conference on
Forest Fire Research). Ide o vedecké podu-
jatie s 20-ročnou tradíciou a štvorročnou
periodicitou, ktoré sa tradične koná v Por-
tugalsku. Na tomto fóre sa zúčastnili všetky
popredné svetové pracoviská s aktívnym
špičkovým výskumom v oblasti manaž-
mentu a výskumu požiarov v prírodnom
prostredí1. Medzi účastníkmi prevládali vý-
skumníci z USA, Kanady, Austrálie a krajín
zo stredomorskej oblasti vrátane samozrej-
me Portugalska, ktoré sú osobitne známe
obrovským rozsahom a ničivosťou lesných
požiarov, keď nekontrolovateľný živel za-
chváti neraz stovky, ba až tisícky hektárov
územia. Pri takýchto požiaroch – ako sa to
stáva takmer každoročne – hrozí okrem ob-
rovských škôd a nevyhnutnosti rozsiahlych
evakuácií obyvateľstva nezriedka aj strata
mnohých ľudských životov. V týchto kraji-
nách preto prebieha aj najintenzívnejší vý-
skum požiarov v prírodnom prostredí.

Stredná Európa, resp. krajiny V4 boli za-
stúpené 3 výskumníkmi (dvaja z Ústavu in-
formatiky SAV a jeden z Poľska). V men-
šom počte prišli zástupcovia špičkových in-
štitúcií z Nemecka, Švajčiarska i iných eu-
rópskych krajín s tradične rozvinutým vý-
skumom a tiež výskumníci z Ázie a Afriky.
Celkovo bolo na konferencii viac ako 350
účastníkov z vyše 30 krajín zo štyroch kon-
tinentov. Význam podujatia dokumentuje
aj pozdravné posolstvo komisárky pre vý-
skum, inovácie a vedu EK pani Maire Geo-
ghegan-Quinn účastníkom konferencie.

Medzi hlavné oblasti2 rokovania konfe-
rencie patrili: fire prevention and manage-
ment, climate and fire meteorology, fire be-
haviour, fire effects, fire safety and fire sup-
pression, socio-economic factors, urban-wil-
dland interface, case studies. Odznelo viac
než 310 príspevkov (z toho bolo sedem po-
zvaných prednášok špičkových odborníkov
v oblasti manažmentu a výskumu lesných
požiarov), vrátane 160 posterov. Sprievod-
nými podujatiami konferencie boli aj dva
tutoriálne kurzy (Course on Fire Safety
a Course on Fire Behaviour). Účastníci na-
vštívili aj laboratóriá a experimentálne ha-
ly na výskum požiarov ADAI (Associasao
Para o Desenvolvimento da Aerodinamica
Industrial) v Lousa pri Coimbre, kde im
predviedli demonštračne riadené požiare.
Laboratóriá v Lousa patria k najvýznamnej-
ším experimentálnym infraštruktúram vy-
budovaným na výskum rôznych aspektov
lesných požiarov v Európe. Riaditeľ tohto
výskumného centra prof. D. X. Viegas, kto-
rý bol hlavným organizátorom konferen-
cie, patrí k popredným svetovým odborní-
kom v tejto oblasti výskumu, okrem iného
je členom koordinačných centier európ-
skych projektov v oblasti lesných požiarov.

Pozvané prednášky boli venované kľú-
čovým oblastiam výskumu a identifikácii
výziev stojacich pred výskumnou komuni-
tou a novým výskumným trendom a sme-
rom, ktorými sa bude výskum lesných po-
žiarov uberať v budúcnosti. Boli zamerané
na katastrofické lesné požiare v Austrálii
a ich dôsledky (G. Mordan, M. Leonard),
modelovanie lesných požiarov a horenia

tuhého paliva (J. L. Torero, A. Simeoni),
vývoj kanadského systému CFFDRS novej
generácie a jeho dôsledky pre medzinárod-
nú výskumnú komunitu (M. Wotton),
vplyv lesných požiarov na jar 2006 v Rusku
na kvalitu ovzdušia v Európe (A. I. Miran-
da, E. Sá, V. Martins, C. Borrego, M. So-
fiev), modelovanie dopadov požiarov na
životné prostredie a ekológiu (W. J. de Gro-
ot), integrácia priestorových údajov pre
potreby požiarnych informačných systé-
mov (E. Chuvieco), trendy a výzvy pre pro-
tipožiarny manažment a výskum v 21. sto-
ročí (S. G. Conard, S. H. Doerr). Viaceré
z nich boli prierezovými tutoriálnymi pred-
náškami, na ktorých príprave sa podieľali
viacerí poprední odborníci v oblasti ma-
nažmentu a výskumu lesných požiarov.

Pracovné rokovanie konferencie prebie-
halo v rámci ôsmich odborných sekcií para-
lelne v troch prednáškových halách
a v dvoch posterových sekciách. Veľký záu-
jem a priestor sa venoval tiež analýze rôz-
nych aspektov ničivého lesného požiaru vo
Viktórii (Austrália), ktorý vo februári 2009
zničil viac ako 400 000 ha a iba za niekoľko
hodín si vyžiadal 173 obetí, čím sa zaradil
k najhorším požiarom v modernej histórii.
Táto tragédia výrazne poukazuje na obrov-
ský deštruktívny potenciál lesných požiarov
v extrémnych klimatických a meteorologic-
kých podmienkach a môže slúžiť ako príklad
katastrofických požiarov, ktoré možno v sú-
vislosti s klimatickými zmenami a porucha-
mi očakávať na niektorých miestach sveta aj
v budúcnosti. Extrémne lesné požiare ne-
dávno zničili obrovské oblasti v Rusku a su-
sedných krajinách, pričom zahynuli stovky
ľudí. V tomto roku zasiahli rozsiahle lesné
požiare tiež ďalšie štáty ako napríklad USA,
Brazíliu, Portugalsko a i. Takéto lesné požia-
re jasne poukázali na neschopnosť existujú-
cich štruktúr, manažmentu, protipožiarnej
technológie a vedeckého poznania čeliť ta-
kýmto extrémnym situáciám a predstavujú
mimoriadnu, naliehavú výzvu pre celú vý-
skumnú komunitu. Výskumný materiál pre-
zentovaný na konferencii reflektoval tiež
nové perspektívy, multidisciplinárny prístup
a potenciál mnohých relevantných vedec-
kych disciplín, ktoré výrazným spôsobom
ovplyvňujú výskum lesných požiarov.

Na konferencii sme prezentovali tri prí-
spevky, ktoré demonštrovali výsledky
dvoch národných konzorcií v oblasti počí-
tačovej simulácie lesných požiarov a požia-
rov áut v prírodnom prostredí. Táto spolu-

POHĽAD NA STAROBYLÚ
UNIVERZITU V COIMBRE.
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Košickí neurobiológovia boli v roku 2010 úspešní pri získavaní
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Na tlačovej besede
7. decembra pri „mikulášskej káve a bábovke“ predstavili noviná-
rom tri projekty, na ktoré získali 5,22 milióna eur.

Hosťami za projekt Centrum excelentnosti pre neuroregenerač-
ný výskum boli MVDr. Ivo Vanický, PhD, riaditeľ Neurobiologické-
ho ústavu SAV, a MVDr. Ján Rosocha, CSc, prednosta Združenej
tkanivovej banky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.
Projekt Nové možnosti záchrany neurónov v procese oneskorenej
smrti použitím nešpecifických stresorov predstavil MVDr. Jozef
Burda, DrSc., a projekt Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri
liečbe traumou poškodenej miechy Nadežda Lukáčová, DrSc.
a prof. MUDr. Martin Maršala, ktorý dlhodobo pôsobí na Universi-
ty of California v San Diegu (USA).

Vďaka úspešnosti vo veľkých projektoch NbÚ SAV dostáva balík
peňazí, aký nemá v histórii ústavu obdobu. Zabezpečí komfortnej-
ší prístup k prístrojovému vybaveniu a technickým prostriedkom
potrebným na experimenty v oblasti diagnostiky a terapie ochore-
ní mozgu a miechy. Je to obrovská pomoc a udalosť, ktorej pozitív-
ne dôsledky nevieme stále plne odhadnúť. Určite to prospeje kon-

Na káve a bábovke u košických neurobiológov 

Ú s p e c h y  p r i n i e s l i  b a l í k  
p e ň a z í  n a  v ý s k u m

UKÁŽKA RIADENÉHO POŽIARU NA UNIKÁTNYCH PRVKOCH PORTUGALSKEJ VÝSKUMNEJ INFRAŠTRUKTÚ-
RY V LOUSA.

kurencieschopnosti našej vedy a následne aj zvýšenému záujmu
o vedu a výskum, nielen vo verejnosti, ale aj v decíznej sfére. „Náš
ústav bol úspešný vo viacerých typoch projektov. Pre nás, pracovi-
sko základného výskumu, je veľmi vzrušujúce, že dostávame šan-
cu overiť naše poznatky v takej miere, aby mohli byť testované
a použiteľné v klinickej praxi. V oblasti poškodenia nervového sys-
tému, kde zatiaľ žiadna efektívna terapia nejestvuje, je to naozaj
veľká výzva. Naše doterajšie výsledky dávajú prísľub prelomových
prístupov,“ povedal na úvod stretnutia riaditeľ ústavu Ivo Vanický.
Bližšie predstavil aj strategický zámer ústavu dosiahnuť prepoje-
nie pracovísk, inštitúcií a odborníkov, ktorí sa zoberajú výskumom
ľudského mozgu. „Centrum excelentnosti sa po stránke vybavenia
pre oblasť buniek stane plne kompatibilné s najlepšími svetovými
pracoviskami v tejto oblasti,“ dodal. 

Podľa Jána Rosochu je však dôležitá aj udržateľnosť projektu.
„Nestačí získať finančné prostriedky na technológiu. Vláda by ma-
la rozhodne zmeniť politiku podpory vedeckej činnosti, pretože ta-
kéto vybavenie si bude vyžadovať aj špecializovaných odborníkov
a obávam sa, že nám na to budú chýbať zdroje.“ 
Katarína Čižmáriková

práca zahŕňa Ústav informatiky SAV, Tech-
nickú univerzitu vo Zvolene, Agentúru EF-
RA, Slovenské lesy, a. s., Matematický ús-
tav SAV a Žilinskú univerzitu v Žiline a ďal-
šie organizácie, ktoré sa podieľajú na expe-
rimentálnom overovaní výsledkov (výsled-
ky boli vytvorené v rámci výskumných pro-
jektov APVV-51-037902, APVV-0532-07
a VEGA 2/0216/10, pričom prvé dva pro-
jekty koordinoval Ústav informatiky SAV).
Prvý prezentovaný príspevok sa týkal počí-
tačovej rekonštrukcie ničivého lesného po-
žiaru v Národnom parku Slovenský raj,
ktorý usmrtil pred 10 rokmi šesť ľudí, dru-
hý sa venoval možnostiam zovšeobecnenia
matematického modelu šírenia požiaru im-
plementovaného v známom americkom
systéme FARSITE, vyvinutom na modelo-
vanie a simuláciu lesných požiarov, a tretí
modelovaniu požiaru áut v prírodnom
prostredí (napr. požiaru automobilu hliad-
kujúceho na časti hranice šengenského
priestoru, za ktorú zodpovedá Slovenská
republika) a prieniku požiaru auta do oko-
litého prírodného prostredia alebo naopak.

Konferencia bola významným vedecko-
výskumným fórom, ktoré sa tiež venovalo
možnostiam prehĺbenia vedecko-výskum-
nej spolupráce, bilaterálnej i multilaterál-
nej a možnostiam financovania výskumu
lesných požiarov v rámci existujúcich a pri-
pravovaných finančných nástrojov EÚ, vrá-
tane 7. a 8. rámcového programu a GMES
programov. Zúčastnili sme sa aj na pracov-
nom stretnutí a diskusii s národným portu-

galským delegátom pri EK o možnostiach
a perspektívach financovania výskumu les-
ných požiarov. Na stretnutí sa dohodlo, že
Portugalsko bude zastrešovať spojenú ini-
ciatívu na podporu financovania a vedec-
ko-výskumnej spolupráce v pripravova-
ných finančných schémach EÚ, otvorenej
aj pre krajiny mimo Európskej únie. 

Ján Glasa, Peter Weisenpacher | Ústav
informatiky SAV | Foto: archív ÚI SAV

1 Anglický termín “forest fires” zahŕňa
okrem lesných požiarov aj požiare lúk,
pasienkov, sadov, záhrad a pod., nevy-
nímajúc ani požiare na územiach s vy-
budovanou infraštruktúrou ohroze-
nou požiarom (tzv. “wildland-urban
interface”). Preto sa tento termín pre-
kladá vhodnejším termínom “požiare
v prírodnom prostredí”.
2 Náročky ich uvádzame v anglickom
znení, v ktorom sú známe v sloven-
ských komunitách angažovaných vo
výskume požiarov v prírodnom pros-
tredí. 
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Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
problematiku spojenú s návrhom nové-
ho modelu financovania SAV a otáz-
ku možnosti transformácie SAV. K uve-
denej téme P SAV zvolalo mimoriadne
zasadnutie na rok 2011,
informáciu o návrhu opatrení na zvýše-
nie efektívnosti fungovania verejného
sektora a zlepšenie stavu verejných fi-
nancií,
informáciu o príprave monitoringu
programovej štruktúry kapitoly 51 –
SAV za rok 2010 podľa jednotlivých
podprogramov a prvkov;

odsúhlasilo:
participáciu ústavov SAV na Inovač-
nom a technologickom fóre Slovensko –
Turecko,
účasť SAV na inaugurácii poštovej
známky vydanej Slovenskou poštou, a.
s., pri príležitosti Medzinárodného roku
chémie;

schválilo:
rozpis rozpočtu mzdových prostried-
kov a odvodov na organizácie SAV na ro
k 2011,
Štatút a rokovací poriadok Legislatívnej
komisie SAV s účinnosťou od 13. 1. 2011,
Štatút Komisie SAV pre duševné vlast-
níctvo s účinnosťou od 13. 1. 2011,
Dodatok k Organizačnému poriadku
Úradu SAV,
úhradu členského príspevku SAV do AL-
LEA na rok 2012 splatného v roku 2011;

menovalo:
Ing. Jána Kašaja do funkcie riaditeľa
Správy účelových zariadení SAV s účin-

nosťou od 1. 3. 2011 na obdobie 4 ro-
kov;

vzalo na vedomie:
termíny ďalších zasadnutí P SAV v 1. pol-
roku 2011,
správu zo zahraničnej cesty I. Herma-
novskej z účasti na 4. zasadnutí EURO-
CORES Scheme Management Commit-
tee,
správu I. Hermanovskej z druhého
workshopu Fóra členských organizácií
Európskej nadácie pre vedu (ESF) Eval-
vácia výskumu financovaného z verejných
zdrojov, ktorý sa uskutočnil v KC SAV
v Smoleniciach. Súčasne P SAV vzalo na
vedomie ďakovný list predstaviteľov
ESF za dobré zorganizovanie tejto akcie,
žiadosti Virologického ústavu SAV a Ús-
tavu molekulárnej fyziológie a genetiky
SAV o zmenu formy hospodárenia z roz-
počtovej organizácie na príspevkovú or-
ganizáciu,
účasť SAV na aktivitách týkajúcich sa
dotvárania a projektových príprav Prog-
ramu revitalizácie krajiny a integrované-
ho manažmentu povodí SR.

J. Bakoš informoval o stretnutí zástup-
cov akadémií vied 2. – 3. decembra 2010
v Ríme, iniciovanom British Academy, kto-
ré bolo venované analýze účasti sociálnych
a humanitných vied na 7. a príprave 8. rám-
cového programu. Cieľom stretnutia, na
ktoré boli pozvaní aj predstavitelia ALLEA,
bolo zosúladiť postup jednotlivých akadé-
mií pri úsilí zvýšiť podiel spoločenských
vied a humanitných vied v pripravovanom
8. rámcovom programe ako samostatný vý-
skumný program na tému Understanding
Europe in Transition s tromi problémovými
okruhmi:

– Memory, identity and cultural change
– Employment, education and working li-

ves
– Inequality, families and the quality of li-

fe.
F. Gömöry informoval, že do platnosti

sa dostáva nové tlačivo na vyslanie na za-
hraničnú služobnú cestu. Ďalej oboznámil,
že v zmysle novely Zákona o dani z príjmov
č. 595/2003 Z. z. je vreckové na služobné
cesty súčasťou príjmu a zdaňuje sa. Pre čle-
nov P SAV, zamestnancov Úradu SAV (uza-
tvorená pracovná zmluva) zdanenie zabez-
pečí Ú SAV. Vyslania pracovníkov organizá-
cií SAV zabezpečujú vrátane zdanenia
dotknuté pracoviská (uzatvorená pracovná
zmluva).

V. Rosová informovala o projekte Noc
výskumníkov 2011 (7. RP Marie Curie). Plá-
novaný termín podujatia je 23. 9. 2011. Ak-
cie budú prebiehať okrem Bratislavy, Košíc
a Tatranskej Lomnice aj v Banskej Bystrici.
Formy aktivít zostávajú nezmenené. Podu-
jatie bude orientované najmä na prezentá-
ciu vynikajúcich vedeckých osobností a vý-
sledkov centier excelentnosti (všetky typy
CE).

J. Pastorek informoval o situácii v čerpa-
ní ŠF a Národných projektoch a i. Apeloval,
aby sa na prezentovanie a propagovanie
výsledkov vedy a výskumu SAV využívali
rôzne dostupné formy. Diskutovalo sa o po-
kračovaní v projekte Spektrum vedy, odde-
lenia vied SAV vytipujú vhodné témy.

E. Smolková informovala o situácii v no-
velizácii Etického kódexu SAV. Dokument
pripomienkujú vedecké rady ústavov
a možnosť vyjadrenia majú aj členovia
P SAV.

Mária Rybecká

V ý z v a mladým vedeckým pracovníkom do 35 rokov 

Predsedníctvo SAV vyhlasuje pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov súťaž o najlepšiu vedeckú publikáciu. 
Vedeckú prácu alebo monotematický súbor prác je potrebné zaslať v dvoch exemplároch spolu s prihláškou do 28. 2. 2010 na adresu:

Ú SAV | sekretariát podpredsedníčky SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium 
Štefánikova 49 | 814 38 Bratislava

Podmienky súťaže sú upravené v štatúte (pozri Aktuality SAV, 18. 1. 2011, www.sav.sk).
Pri prihlasovaní do súťaže treba brať do úvahy, že je žiaduce, aby sa výhercovia súťaže zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní cien
v Košiciach, ktoré sa bude konať v júni 2011.

Daniela Ježová | podpredsedníčka SAV
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V piatok 14. januára t. r. sa pracovníci Slovenskej akadémie vied a ich hostia stretli
v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca na tradičnom novoročnom koncerte.
Atmosféru podujatia približuje fotoreportáž Vladimíra Šmihulu.

Z významných hostí na novoročnom koncerte SAV privítali predsedu Akadé-
mie vied ČR prof. Jiřího Drahoša (v prvom rade vpravo), celkom vľavo je ve-
dúci Kancelárie prezidenta SR prof. Milan Čič, tretia zľava starostka MČ Bra-
tislava-Staré MestoTatiana Rosová.

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek využil novoročný koncert aj ako príleži-
tosť na poblahoželanie Petrovi Bielemu z Chemického ústavu SAV k získaniu
Radu Ľudovíta Štúra II. triedy, ktorý mu udelil prezident SR Ivan Gašparovič
pri príležitosti štátneho sviatku – Dňa vzniku Slovenskej republiky.

Účinkujúcim zatlieskali aj (v prvom rade zľava) prof. Jaromír Pastorek
s manželkou doc. Silviou Pastorekovou, podpredsedníčky SAV Eva Majková,
prof. Daniela Ježová s manželom i Viera Rosová s manželom.

Letmý pohľad do publika v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Verše Milana Rúfusa i svoje vlastne recituje Štefan Bučko.Šansonierka Adriena Bartošová za klavírom...




