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PrI PríLEžITOSTI VZácNych žIVOTNých JuBILEí SI SLOVENSká AkADémIA VIED 28. máJA 2014 

V PrIESTOrOch BuDOVy ÚSTAVu ExPErImENTáLNEJ ONkOLógIE SAV NA VLárSkEJ uLIcI 

V BrATISLAVE SLáVNOSTNE ucTILA DVANáSť VEDEckých OSOBNOSTí. Foto: gabriel kuchta

POD ZáŠTITOu mINISTrA ŠkOLSTVA, VEDy, VýSkumu A ŠPOrTu Sr SA kONAL už 17. rOčNík 

SÚťAžE VEDEc rOkA Sr. uZNANIE ZA cELOžIVOTNé DIELO V Sr PrIPADLO TOhTO rOku 

PrOF. JOZEFOVI rOVENSkému (VľAVO). ODOVZDáVAL mu hO PrEDSEDA SAV PrOF. JArOmír 

PASTOrEk. Foto: gabriel kuchta

NA NAJVäčŠEJ PrEhLIADkE STrOJárSkEJ PrODukcIE, 21. rOčNíku TrADIčNéhO VEľTrhu 

STrOJOV, ZArIADENí A TEchNOLógIí V NITrE, mALA SVOJE ZASTÚPENIE AJ SLOVENSká 

AkADémIA VIED. JEJ ExPOZícIA ZAuJALA AJ mINISTrA hOSPODárSTVA SLOVENSkEJ rEPuBLIky 

TOmáŠA mALATINSkéhO. Foto: archív SAV
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Slávnostný seminár venovaný významným osobnostiam SAV

P o z n a n i e  j e  s v e t l o  u k r y t é 
v  č l o v e k u

>Pri príležitosti vzácnych životných jubileí 
si Slovenská akadémia vied 28. mája 2014 
slávnostne uctila dvanásť vedeckých osob-
ností. Svoj obdiv a rešpekt vyjadrila Aka-
démia už tradičným slávnostným semi-
nárom, ktorý organizovalo 3. oddelenie 
vied v priestoroch budovy Ústavu experi-
mentálnej onkológie SAV na Vlárskej ulici 
v Bratislave. Zúčastnili sa na ňom predstavi-
telia SAV – predseda Jaromír Pastorek, pod-
predsedovia SAV, členovia Snemu SAV,  ria-
ditelia ústavov, spolupracovníci aj rodinní 
príslušníci jubilantov. 

Slová uznania tentoraz patrili týmto vý-
znamným vedeckým osobnostiam: 
PhDr. Darina Bialeková, CSc. 
(Archeologický ústav SAV)
doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc. 
(Ústav orientalistiky SAV)
Ing. Štefan Burda 
(Prognostický ústav SAV)
PhDr. Ľudovít Turčan, CSc. 
(Sociologický ústav SAV)
doc. RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc. 
(Matematický ústav SAV)
Ing. František Burger, CSc. 
(Ústav hydrológie SAV)
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. 
(Ústav merania SAV)
Ing. Andrej Šalak, DrSc. 
(Ústav materiálového výskumu SAV) 
RNDr. Darina Slameňová, DrSc. 
(Ústav experimentálnej onkológie SAV)
Ing. František Hlavačka, CSc. 
(Ústav normálnej a patologickej 
fyziológie SAV)
Ing. Jozef Rychlý, DrSc. 
(Ústav polymérov SAV)

doc. RNDr. Peter Šmigáň, DrSc. 
(Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV)

Predseda SAV Jaromír Pastorek vo svo-
jom úvodnom príhovore poďakoval jubilan-
tom za ich prínos a o.i. povedal: „Ako som 
už mnohokrát spomenul, veda nie je len po-
volaním, ale najmä poslaním. Mnoho kníh 
a poučiek hovorí o lojalite, ale podľa mňa 
je veľmi dôležité mať k svojej práci aj citový 
vzťah. Toto nám dáva istotu a veľkú dôveru: 
dôveru, ktorá sa opiera o skúsenosti a vyža-
duje si našu aktívnu a odvážnu spoluprácu.“ 

Potom odzneli laudácie na počesť jubi-
lantov spojené s obrazovými prezentácia-
mi z ich života, ktoré obsahovali prierez ich 
pracovným i súkromným životom.

Za ocenených sa poďakovala významná 
slovenská afrikanistka doc. Viera Vilhano-
vá, ktorá o.i. povedala:
„My, tohtoroční jubilanti, patríme ku ge-
nerácii, ktorá žila a pracovala na rozhraní 
dvoch tisícročí, žila a pracovala v podmien-
kach opresívneho politického systému, kto-
rý ovplyvňoval aj vedu, obmedzoval výskum 
a vedecké kontakty. Získanie výsledkov po-
rovnateľných so svetovou vedou, akcepto-
vaných na zahraničných vedeckých fórach 
a publikovateľných v prestížnych zahranič-
ných časopisoch a knihách vyžadovalo od 
našich pracovníkov ďaleko väčšie úsilie ako 
tomu bolo na pracoviskách na západ od na-
šich hraníc. Je evidentné, že mnohí pracov-
níci SAV aj vtedy dosiahli pozoruhodné  aj 
unikátne výsledky vo svojich vedných odbo-
roch napriek podmienkam, v ktorých pra-
covali. Zmena režimu a nástup demokra-
cie im priniesol nové možnosti, aj keď veda 

a vedecký výskum na Slovensku zostávali 
a zostávajú dlhodobo podfinancované, hl-
boko pod priemerom iných európskych kra-
jín. Investície do vzdelania, vedy a výskumu 
sú z dlhodobého hľadiska najlepšie investí-
cie štátu.

Vedecká práca si vždy vyžadovala nielen 
osobné zanietenie jednotlivého pracovníka, 
ale bola spojená s veľkou mierou odrieka-
nia. Vedecká práca nie je zamestnanie, vní-
mam ju ako povolanie, poslanie. Pre nejed-
ného vedca je to hobby, celoživotná záľuba, 
citujúc výstižný výrok jedného kolegu, je to 
,možnosť v pracovnom čase zabávať sa ve-
dou´. 

Dovoľte, aby som zacitovala výrok Tier-
na Bokara, mudrca z kraja Bandiagara 
v Mali, moslimského učiteľa, veľmajstra sú-
fiského bratstva Tidžánija: Čo je napísané je 
jedna vec a poznanie druhá. Čo je napísa-
né je fotografiou poznania, ale nie je to sa-
motné poznanie. Poznanie je svetlo ukryté 
v človeku. Je to dedičstvo, suma poznatkov 
zdedených po našich predkoch, driemajúca 
v naklíčenom zrnku, ktoré nám zanechali. 
Tak ako sa potenciál baobabu skrýva v jeho 
semene.

Prekonávajúc ťažkosti a problémy sme sa 
aj my, tohtoroční jubilanti, usilovali svojou 
prácou pestovať zrnká poznania...“

Na záver sa jubilantom za ich prácu po-
ďakoval člen Predsedníctva SAV Miroslav 
Morovics.

Slávnostnú atmosféru podujatia zvýraz-
nili diela európskych skladateľov v podaní 
akordeonistu Rajmunda Kákoniho a violon-
čelistu Eugena Procháca.

M. Š.

ZA OcENENých SA POďAkOVALA DOc. PhDr. 

VIErA VILhANOVá, DrSc., VEDEcká PrAcOVNíčkA 

ÚSTAVu OrIENTALISTIky SAV.

PrEDSEDA SAV JArOmír PASTOrEk PrI PríhOVOrE k OcENENým OSOBNOSTIAm SAV



5 | 2014    s p r á v y s a v     udalosti | zo života SAV

2

>>Centrum vedecko-technických informácií 
SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slo-
venských vedecko-technických spoločností 
zorganizovali už 17. ročník súťaže význam-
ných slovenských vedcov, technológov 
a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí 
vedy  –  Vedec roka SR 2013. Tento ročník sa 
konal pod záštitou ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. 

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov sú-
ťaže 13. mája 2014 v CVTI SR sa zúčastnil 
aj minister Dušan Čaplovič, ktorý prednie-
sol príhovor a zároveň odovzdal cenu Ve-
dec roka SR 2013. Tú si prevzal doc. RNDr. 
Stanislav Tokár, CSc. (Fakulta matemati-
ky, fyziky a informatiky, Univerzita Komen-
ského v Bratislave). Ocenenie mu udelili za 
významný a originálny príspevok vo fyzi-
ke vysokých energií, predovšetkým v oblas-
ti hľadania Higgsovho bozónu a určenia ná-
boja top-kvarku.

Prezident ZSVTS prof. Ing. Dušan Pet-
ráš, PhD., EUR ING., odovzdal cenu Tech-
nológ roka 2013 Ing. Michalovi Krajčíkovi, 
PhD. (Stavebná fakulta, Slovenská technic-
ká univerzita v Bratislave), ktorý ju získal za 
významné výsledky v oblasti vnútornej klí-
my budov.

Cenu Mladý výskumník roka SR si z rúk 
generálneho riaditeľa Centra vedecko-
-technických informácií SR prof. RNDr. 
Jána Turňu, CSc., prevzal Mgr. Michal 
Pitoňák, PhD. (Prírodovedecká fakul-
ta, Univerzita Komenského v Bratisla-
ve). Ocenenie mu bolo udelené za presný, 
kvantovochemický výpočet nekovalent-

ných komplexov so zameraním na biolo-
gicky významné molekuly, akými sú naprí-
klad DNA alebo proteíny.

Uznanie za celoživotné dielo pripadlo 
prof. MUDr. Jozefovi Rovenskému, 
DrSc., FRCP (Národný ústav reumatických 
chorôb). Ocenenie, ktoré mu odovzdával 
predseda SAV prof. RNDr. Jaromír Pasto-
rek, DrSc., prevzal za vynikajúce výsledky 
medzinárodnej spolupráce v oblasti výsku-
mu reumatologických ochorení vo vyššom 
veku, úspešné riešenie projektu Polymyal-
gia reumatika a temporálna artritída – výz-
nam faktorov podieľajúcich sa na závažnosti 
priebehu ochorení.

Cenu Za výsledky v programoch EÚ ude-
lili prof. Ing. Tomášovi Sabolovi, CSc. 
(Ekonomická fakulta, Technická univerzi-

ta v Košiciach) za výsledky, ktoré dosiahol 
v oblasti znalostných technológií s podpo-
rou informačných a komunikačných tech-
nológií a za medzinárodné uznanie v eu-
rópskej výskumnej komunite v predmetnej 
oblasti. Cenu mu odovzdal zástupca hodno-
tiacej komisie Vedec roka 2013 prof. RNDr. 
Jozef Noga, DrSc.

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov 
súťaže sa zúčastnili aj zástupcovia hlav-
ných partnerov tejto súťaže, spoločnosť 
Novartis a Datalan, ako aj zástupcovia os-
tatných partnerov podujatia, ktorými boli 
spoločnosti SVOP, Datalan,  INFOkey.sk 
a Bayer. 

M. Š. | Foto: gabriel kuchta

Sedemnásty ročník súťaže slovenských výskumníkov a technológov 

V e d c o m  r o k a  S R  2 0 1 3  j e 
S t a n i s l a v  T o k á r 

>Najväčšia prehliadka strojárskej produkcie 
otvorila svoje brány 19. mája 2014 v Nitre. 
Na výstavisku Agrokomplex prebiehal v po-
radí už 21. ročník tradičného veľtrhu stro-
jov, zariadení a technológií. Medzi viac ako 
400 vystavovateľmi mala svoje zastúpe-
nie aj Slovenská akadémia vied, konkrét-
ne Ústav anorganickej chémie, Chemický 
ústav, Ústav polymérov,  Ústav materiálov 

a mechaniky strojov, Ústav materiálové-
ho výskumu, Ústav geotechniky, Ústav me-
rania, Technologický inštitút a Arborétum 
Mlyňany.

Záštitu nad Medzinárodným strojár-
skym veľtrhom 2014 prevzal minister hos-
podárstva Slovenskej republiky Tomáš 
Malatinský. Na slávnostnom otvorení za-
stupovali SAV podpredseda Pavol Šajgalík, 

člen Predsedníctva SAV Ján Dusza a vedec-
ký sekretár SAV Dušan Gálik. 

V stánku SAV prezentoval Technologic-
ký inštitút SAV zaujímavý smart grid, Ústav 
anorganickej chémie žiarový lis a naši chemi-
ci biotechnológie. Expozícia zaujala aj minis-
tra Tomáša Malatinského, čo nás veľmi teší, 
poznamenal podpredseda SAV Pavol Šajgalík. 
(Zdroj: SAV)

N a  s t r o j á r s k o m  v e ľ t r h u 
v y s t a v o v a l i  a j  Ú S T A V Y  S A V

SPOLOčNá 

FOTOgrAFIA 

OcENENých VEDcOV – 

ZľAVA: TOmáŠ SABOL, 

JOZEF rOVENSký, 

mIchAL krAJčík, 

STANISLAV TOkár 

A mIchAL PITOňák
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>Od jesene 2013 sa výrazne zmenil vzhľad 
areálu SAV na Watsonovej ulici v Košiciach. 
Medzi budovou Ústavu experimentálnej fy-
ziky SAV a Ústavu materiálového výskumu 
SAV a objektom, v ktorom sídli Ústav geo-
techniky a Technicko-hospodárska správa 
ústavov SAV Košice, za osem mesiacov vy-
rástol nový pavilón. Na májovom kontrol-
nom dni vládla spokojnosť. 

Na stretnutí k výstavbe výskumného cen-
tra PROMATECH – Progresívne materiály 
a technológie pre súčasné a budúce aplikácie 
sa zúčastnili vedúci Úradu SAV v Bratislave 
Ing. Ján Malík, CSc., člen Predsedníctva SAV 
a vedúci projektu prof. RNDr. Ján Dusza, 
DrSc., riaditeľ Ústavu materiálového vý-
skumu SAV RNDr. Peter Ševc, PhD., riadi-
teľ Ústavu experimentálnej fyziky SAV doc. 
RNDr. Karol Flachbart, DrSc., Ústav geotech-
niky SAV zastupoval predseda vedeckej rady 
prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc., Technic-
ko-hospodársku správu ústavov SAV jej ria-
diteľka JUDr. Glória Gajdošová. Ďalej boli 
prítomní výrobný riaditeľ stavebnej firmy 
HANT-BA, a.s., Ing. Peter Drábek a stavebný 
dozor SAV Ing. Rastislav Pipek. 

Stavba pavilónu je založená na vŕtaných 
pilótach s priemerom 900 a 1200 mm, na 
ktorých je základová doska. Celý objekt je 
železobetónový, budova má sedem nad-
zemných podlaží s tým, že prvé nadzemné 
podlažie budú tvoriť seminárne miestnos-
ti a technické zázemie vrátane kotolne. Os-
tatné podlažia – druhé až siedme je urče-
né pre vedecké laboratóriá, kancelárie a na 
každom poschodí je aj sociálne zariadenie. 
V objekte, ktorý bude vykurovaný kotolňou, 
je plánovaný jeden osobný výťah. Labora-
tóriá budú klimatizované v zmysle potrieb 
prevádzkových  teplôt vedeckých pokusov 
a experimentálnych prác. Objekt bude za-
teplený.

Spokojnosť s priebehom stavebných 
prác vyjadril aj vedúci Úradu SAV Ján Ma-
lík: „Chcem poďakovať všetkým stavbá-
rom aj vám, odborníkom z Akadémie, za 
súčinnosť, ktorú ste poskytli. Vďaka za od-
bornú pomoc a rady, spresnili ste spolu de-
taily pri budovaní laboratórií a umiestnení 
prístrojov a ďalšie veci. Veľká vďaka patrí 
aj stavbárom, ich zásluhou sme v pred-
stihu zhruba dva mesiace, čo nie je bež-
ná vec.“

Spokojný bol aj vedúci projektu, člen 
Predsedníctva SAV prof. Ján Dusza, ktorý 
pôsobí v Ústave materiálového výskumu 
SAV. „Projekt Promatech ukázal, že pra-
coviská Akadémie – Ústav materiálové-
ho výskumu, Ústav experimentálnej fyzi-
ky, Ústav geotechniky i bratislavský Ústav 
materiálov a mechaniky strojov – vedia 
perfektne spolupracovať aj so školami, 
konkrétne s Univerzitou Pavla Jozefa Ša-
fárika a Technickou univerzitou v Koši-
ciach,“ povedal. „Sme úspešní v získavaní 
projektov, pričom Promatech je najsilnejší 
projekt. Budujeme alebo rekonštruujeme 
dovedna 41 laboratórií, čím výrazne posil-
níme našu výskumnú infraštruktúru. Bu-
dujeme nové technológie ako ultrarých-
le spekanie, laboratórium pre supertvrdé 
povlaky, pre progresívne zliatiny, pre na-
novlákna. Máme excelentné laborató-
riá pre mikroštruktúrnu analýzu a v tejto 
oblasti sme pravdepodobne momentál-
ne najlepší v republike. Napríklad pred 
vyše mesiacom sme dostali takú techniku, 
že materiál môžeme mikroskopom sledo-
vať aj opracovať na nano-úrovni, elektró-
novým lúčom ho sledujeme, iónovým lú-
čom opracovávame. Máme nové skúšobné 
stroje na meranie nano-tvrdosti za vyso-
kých teplôt, fyzikálnych vlastnosti za ul-
tranízkych teplôt atď. Mám dojem, že tak 

koncentrovane ako u nás v Košiciach nie 
je vybavený žiadny iný výskumný ústav 
v oblasti materiálového výskumu v stred-
nej Európe. Vyzerá to veľmi dobre. Ďaku-
jeme stavbárom, za nás všetkých môžem 
povedať, že sa nám s nimi spolupracova-
lo bez problémov. To isté platí o kolegoch, 
ktorí dodávajú prístroje. Klobúk dolu! Te-
šíme sa, keď si pripijeme na úplné dokon-
čenie diela.“

Tá chvíľa by mala podľa projektu nastať 
v júli 2015. Pripomeňme, že v tomto pro-
jekte v rámci operačného programu Vý-
skum a vývoj s poskytnutým nenávratným 
finančným príspevkom vyše 22 192 000 
eur, financovaným z Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja (85 %) a zo štátneho 
rozpočtu SR (15 %), je prijímateľom SAV 
so štyrmi svojimi ústavmi – Ústavom mate-
riálového výskumu, Ústavom experimen-
tálnej fyziky, Ústavom geotechniky v Koši-
ciach a Ústavom materiálov a mechaniky 
strojov v Bratislave (pracovisko Žiar nad 
Hronom). Piatym partnerom je Univerzi-
ta P. J. Šafárika a šiestym Technická uni-
verzita v Košiciach.  Hlavnou myšlienkou 
realizácie projektu je absencia a potre-
ba platformy na koordináciu v súčasnos-
ti excelentných, ale značne rozptýlených 
výskumných a vývojových aktivít v ob-
lasti progresívnych materiálov a techno-
lógií a potreba skvalitniť infraštruktúru 
pre udržateľný a konkurencieschopný vý-
skum. V posledných rokoch sa síce investo-
valo mnoho tisíc eur do prístrojovej tech-
niky a vybavení laboratórií, ale budovy 
zostávali v pôvodnom stave. Košický vie-
tor už preveril kvalitu hrubej stavby, kto-
rá sa nekníše – a stojí. Len kamsi odfúkol 
glajchu...
Katarína Čižmáriková, | Foto: Tomáš čižmárik 

hrubá stavba Promatechu je už hotová 

P o s i l a  p r e  k o š i c k ú
v ý s k u m n ú  i n f r a š t r u k t ú r u

POhľAD NA 

ÚčASTNíkOV 

kONTrOLNéhO DňA.

hruBá STAVBA VýSkumNéhO cENTrA PrOmA- 

TEch V kOŠIcIAch JE hOTOVá (máJ 2014).
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>>Čo sa deje na Ukrajine a nevidieť to v sprá-
vach? Aké sú možné scenáre vývoja vo vý-
chodnej časti krajiny? Na tieto i ďalšie otázky 
sa snažil nájsť odpovede politológ z Ústavu 
politických vied SAV Mgr. Juraj Marušiak, 
PhD. V utorok 6. mája t.r. bol v Bratislave 
hosťom v poradí štvrtej vedeckej kaviarne 
Slovenskej akadémie vied – SAVinci.

„Človek, ktorý sa zaoberá Ukrajinou, 
najmä keď je z nášho regiónu, riskuje, že 
podľahne emóciám,“ povedal na úvod ve-
deckej kaviarne Juraj Marušiak. A do-
dal, že vníma toto riziko. Možno aj preto, 
že ukrajinské vysoké školy – Černivecká 
národná univerzita Juryja Feďkovyča aj 
Užhorodská národná univerzita – sú medzi 
tými, na ktorých tento slovenský politológ 
prednášal. Okrem toho aj v Nemecku, Čes-
ku či Poľsku. V Slovenskej akadémii vied 
pôsobí od roku 1996 a v súčasnosti sa za-
oberá najmä politickým vývojom v regióne 
strednej a východnej Európy po roku 1989.

Ako povedal, je veľmi ťažké urobiť si ob-
raz o tom, čo sa deje na Ukrajine aj preto, 
že je to vojna mediálnych obrazov. Hovo-
rí, že toľko dezinformácií sa ešte neobjavi-
lo pri žiadnom z konfliktov. Podľa neho je 
ukrajinská spoločnosť rozštiepená nielen 
od udalostí na Majdane, ale už od „oran-
žovej revolúcie“. Upozornil na to, ako sa na 
tom podieľal vývoj v deväťdesiatych rokoch 
– divoká privatizácia, vznik oligarchov, ab-
sencia reforiem... Takže o dôveru prišla 
nielen predchádzajúca vládnuca garnitú-
ra, ale silné postavenie nemajú ani politic-
ké strany, ktoré boli donedávna v opozícii 
a teraz o krajine rozhodujú. „Ak by nebo-
lo ohrozenie prichádzajúce z východných 
častí štátu, kto vie, či by ešte boli pri moci,“ 
povedal na ich adresu J. Marušiak a pri-

pomenul aj ich chyby. Napríklad bleskové 
zrušenie jazykového zákona, čo prispelo 
k zneisteniu rusky hovoriacich obyvateľov. 
Podľa neho je to len jeden z príkladov, že 
nová garnitúra si nedokázala nájsť cestu 
k občanom z východných regiónov.

Pokiaľ ide o nepokoje vo východnej čas-
ti Ukrajiny, J. Marušiak zdôraznil, že je ťaž-
ké, ba nemožné odhadnúť budúci vývoj. Aj 
vysvetlení ich pôvodu je viacero. Spomenul 
hneď niekoľko. Napríklad: že boli vyprovo-
kované Ruskom, ktoré plánuje v tejto oblas-
ti vytvoriť bábkový štát, alebo si ju pripojiť 
ako Krym. Ponúka sa však aj vysvetlenie, že 
za nepokojmi môžu stáť oligarchovia z tej-
to oblasti, ktorí sa obávajú, že nová vláda sa 
bude zaujímať o pôvod ich majetku...

Politológ Juraj Marušiak odpovedal na 
otázky o Podnestersku, možnostiach eu-
rópskych či svetových mocností pri rieše-
ní konfliktu, hospodárskych dosahoch na 
Slovensko, ale napríklad aj o tom, či sa na 
situácii okolo Krymu a východných regió-
nov Ukrajiny podieľal spôsob, akým vznik-
lo Kosovo. „Hranice netreba presúvať,“ po-
vedal, „treba ich oslabovať.“

Aké najčastejšie hriechy robíme pri po-
užívaní slovenčiny? Môžeme v tomto jazy-
ku čosi „zdieľať“? Čo by sa stalo, keby parla-
ment zrušil ypsilon? Dá sa to vôbec? PhDr. 
Sibyla Mislovičová z Jazykovedného ústavu 
Ľudovíta Štúra SAV je zvyknutá na podobné 
otázky odpovedať v médiách denne. V uto-
rok, 3. júna 2014 o slovenčine, svojej práci 
i o tom, aká je úloha jazykovedcov, hovorila 
v už piatej vedeckej kaviarni SAVinci.

Od roku 2012 je vedúcou oddelenia jazy-
kovej kultúry a terminológie. Okrem iného 
spomínala, koľko otázok prichádza do jazy-

kovej poradne. Kým kedysi mali 500 otázok 
ročne, teraz prichádza toľko za jeden me-
siac. Napriek tomu, že ústav sprístupnil ve-
rejnosti viacero „nástrojov“, ktoré by mali 
ľuďom pri hľadaní odpovedí pomôcť – na-
príklad slovníky, databázu frekventovaných 
otázok a odpovedí, – záujem o rady je čoraz 
väčší. „Okrem iného je to dôkaz, že ľuďom 
záleží na tom, ako sa prezentujú. A jazyk je 
pri tom veľmi dôležitý,“ zdôraznila.

Táto vedkyňa a pedagogička zdôraznila, 
že slovenčina sa mení rovnako rýchlo, ako 
život tých, ktorí ju používajú. Termíny, pre-
beranie cudzích slov, tempo reči, tým všet-
kým sa prispôsobuje – okrem iného aj novým 
technológiám. „Jazyk odzrkadľuje to, ako ži-
jeme,“ povedala. Zdôraznila, že jazykovedný 
ústav je inštitúcia, ktorá jazyk skúma a ktorá 
verejnosti vysvetľuje, ako ho používať, a ne-
môže fungovať ako nejaká jazyková polícia. 
„Slovo sa dostane do slovnej zásoby vtedy, 
keď ho dostatočne dlho používa dostatoč-
ný počet ľudí,“ vysvetlila. A dôležité je aj to, 
v akej komunikačnej sfére sa používa a aké je 
jeho hodnotenie z rozličných hľadísk.
Martin Podstupka | Foto: gabriel kuchta

Vedecké kaviarne s politológom J. marušiakom a jazykovedkyňou S. mislovičovou

U k r a j i n s k á  v o j n a  m e d i á l n y c h 
o b r a z o v 

SIByLA mISLOVIčOVá Z JAZykOVEDNéhO ÚSTAVu 

ľuDOVíTA ŠTÚrA SAV

AkTuáLNA POLITIcká TémA NAPLNILA SáLu kc DuNAJ
POLITOLóg Z ÚSTAVu POLITIckých VIED SAV JurAJ mAruŠIAk SPOVEDANý 

mODEráTOrkOu NOrOu guBkOVOu
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>Paradigmy budúcich zmien 
v 21. storočí IV. Globál-
ny svet – spolupráca ale-
bo konfrontácia? To bola 
téma vedeckej konferen-
cie, ktorú v stredu 7. mája 
v Bratislave pripravilo od-
delenie svetovej ekonomi-
ky Ekonomického ústavu 
SAV a Ekonomická fakul-
ta Technickej univerzity 
v Košiciach (TUKE). Išlo 
o ďalšiu zo série inter-
disciplinárnych konferen-
cií, ktorá si dala za cieľ 
definovať, v ktorých oblas-
tiach globálnej spoločnosti 
možno očakávať viac vnú-
torných pnutí.

Zámerom konferencie, ktorá sa kona-
la pod záštitou veľvyslanca Ruskej federá-
cie na Slovensku, bolo diskutovať o narasta-
júcich problémoch polarizácie spoločnosti, 
najmä v rovine polarizácie bohatstva a chu-
doby v Európskej únii a na Slovensku. Ako 
sa ukázalo z viacerých vystúpení, podtitul 
Globálny svet – spolupráca alebo konfrontá-
cia? je nielen čoraz naliehavejšia téma, ale 
vo svetle najnovších udalostí na Ukrajine aj 
výsostne aktuálna. „Svet sa mení tak rýchlo, 
že niektoré vedecké poznatky starnú od jed-
nej konferencie k druhej,“ odľahčil atmosfé-
ru na úvod akcie Peter Staněk z Ekonomic-
kého ústavu SAV.

Bol prvým vystupujúcim a svoju pred-
nášku nazval Tektonické zlomy spoločnosti 
a technologické výzvy. Okrem iného sa za-
meral na odraz globalizácie a technologic-
kých zmien na trhu práce. Radca-vyslanec 
Ruskej federácie Andrej Šabanov prítom-
ným predostrel ruský pohľad na spoluprá-
cu tejto východnej veľmoci s Európskou 
úniou. Na civilizačné modely a vývoj glo-
bálnej ekonomiky sa zamerala Iveta Pau-
hofová (Ekonomický ústav SAV). Okrem 
iného sa venovala tomu, ako sa rôzne civi-
lizačné modely prispôsobujú zmenám vy-
plývajúcim z globalizácie, napríklad v prí-

stupe k energetickým médiám, k využitiu 
informácií, k riešeniu príjmovej polarizá-
cie. Upozornila na to, že budúcnosť civili-
zácie je závislá predovšetkým od adaptač-
nej schopnosti na meniace sa prírodné 
podmienky, čomu sa na úrovni riadenia ve-
nuje až druhoradá pozornosť.

Energetika bola tiež jedným z hlavných 
motívov prednášky, ktorou zaujal Štefan 
Volner s témou Geopolitika a ekonomi-
ka – spolupráca alebo konflikt. Zdôraznil, 
že svet sa vďaka globalizácii polarizu-
je a zdroje energií nadobúdajú kardinál-
nu úlohu. Pripomenul tiež, že ekonomika 
bude čoraz viac závislá a prepojená s geo- 
politikou. „Geopolitické ciele budú mať 
dokonca prioritu pred ekonomickými,“ 
pripomenul, pričom budovanie novej geo- 
politickej štruktúry dostáva už otvorene 
násilnú podobu. „Ukrajinská kríza je ukáž-
kovým príkladom geopolitického súpere-
nia,“ dodal.

Optimistickejšími očami sa na problé-
my globálnej spoločnosti pozerá Daneš Br-
zica (Ekonomický ústav SAV), ktorý sa ve-
noval budúcnosti miest v téme Mestá ako 
kompletné entity a globálni aktéri: dynami-
ka ich rozvoja a faktory zmien. Okrem iné-
ho povedal, že bude narastať globálna súťaž 
medzi mestami, ale súčasne sa bude aj roz-
víjať ich spolupráca. Jeho kolega z Ekono-

mického ústavu SAV Boris Hošoff venoval 
svoje vystúpenie inštitucionálnym a finanč-
ným rámcom budúceho vývoja v EÚ. Okrem 
iného upozornil, že tieto rámce sú dôležité 
preto, aby sa neopakovali systémové chyby 
finančného sveta. Ale tiež preto, aby sme sa 
v budúcnosti vyhli sanácii bánk z peňazí da-
ňových poplatníkov.

Vo svete čísel sa pohyboval aj Tomáš 
Želinský (TUKE), ktorý sa pozrel z viace-
rých hľadísk a s pomocou hry čísel na otáz-
ku, či je Slovensko chudobný alebo bohatý 
partner. Zdôraznil, že príjmové nerovnosti 
a chudoba sú mimoriadne fenomény, cha-
rakterizujúce stav spoločnosti, kde pri hre 
s číslami môže dochádzať nielen k zavádza-
niu, ale najmä k nesprávnemu nastaveniu 
nástrojov pomoci.

V druhej časti sa účastníci konferencie 
venovali viacerým zaujímavým a pestrým 
témam. Okrem iného aj aktivitám Číny 
v Európe (Soňa Svocáková), otázke či zni-
žuje globalizácia príjmovú nerovnosť (Beá-
ta Stehlíková), systémovým chybám pri zni-
žovaní nezamestnanosti (Peter Kalina) či 
perspektíve seniorov (Michal Páleník).

Gestormi konferencie boli Iveta Pauho-
fová, Peter Staněk a Tomáš Želinský.

Martin Podstupka

Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí IV 

P n u t í  v  g l o b á l n e j  s p o l o č n o s t i 
j e  č o r a z  v i a c

kONFErENcIA SAV NA Tému PArADIgmy BuDÚcIch ZmIEN V 21. STOrOčí IV. gLOBáLNy SVET 

– SPOLuPrácA ALEBO kONFrONTácIA? rADcA-VySLANEc ruSkEJ FEDErácIE ANDrEJ ŠABANOV 

PríTOmNým PrEDOSTIErA ruSký POhľAD NA SPOLuPrácu TEJTO VýchODNEJ VEľmOcI S EuróPSkOu 

ÚNIOu. Foto: gabriel kuchta
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PhDr. Darina Bialeková, CSc.

Rodáčka zo Štrby v r. 1957 ukončila štú-
dium archeológie na Filozofickej fakulte 
UK v Bratislave a začala pracovať v Arche-
ologickom ústave SAV v Nitre, kde pôso-
bila až do r. 2005 ako vedecká pracovníč-
ka (1990 – 1996 bola vedúcou oddelenia 
včasného stredoveku). Špecializovala sa 
na obdobie včasného stredoveku a slovan-
skú archeológiu v širšom európskom kon-
texte, riešila tiež tému podielu stepných 
národov na formovaní kultúrneho habitu-
su Karpatskej kotliny. Jej prednostným zá-
ujmom bola otázka štátotvorného procesu, 
vznik a existencia Veľkej Moravy. Pri rieše-
ní týchto problematík, ako aj na vypraco-
vanie chronológie pre slovanské obdobie 
využila výsledky mnohých svojich arche-
ologických výskumov. K najvýznamnejším 
z nich patrí výskum na slovanskom hra-
disku v Pobedime v r. 1959 – 1975. Absol-
vovala mnohé zahraničné študijné cesty 
a dlhšie pobyty, najmä v Sovietskom zvä-
ze, Nemeckej demokratickej republike, 
v Spolkovej republike Nemecko a v Egypte 
na výskume v Abúsíre. Aktívne sa zúčast-
nila na mnohých medzinárodných i sveto-
vých kongresoch a sympóziách. Je autor-
kou monografie Dávne slovanské kováčstvo, 
spoluautorkou ďalších siedmich monote-
matických publikácií a vyše 300 vedeckých 
prác v domácich i zahraničných periodi-
kách. Je zostavovateľkou a spoluautorkou 
Prameňov k dejinám osídlenia Slovenska od 
konca 5. až do pol. 13. stor., autorkou he-
siel v encyklopédiách. S jej menom je ne-
rozlučne spojený začiatok interdisciplinár-
nej spolupráce v archeológii. Pôsobila vo 
Vedeckej rade agentúry VEGA i v ďalších 
funkciách, tiež ako členka redakčných rád 
domácich a zahraničných periodík. Ako dl-
horočná členka Slovenskej archeologickej 
spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied sa 
v roku 1990 – 1996 stala jej predsedníčkou.

Doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc.

Pochádza z Turčeka, po ukončení štúdia afri-
kanistiky s angličtinou na Filozofickej fakulte 
KU v Prahe r. 1966 začala pracovať v Kabinete 
orientalistiky SAV ako prvá slovenská profe-
sionálna afrikanistka. Jej vedeckú orientáciu 
zásadným spôsobom ovplyvnil postgraduál-
ny študijný pobyt na prestížnej východoaf-
rickej univerzite Makerere v hlavnom meste 
Ugandy Kampala v r. 1967 – 1968. Uskutoč-
nila rozsiahly výskum v koloniálnych a misij-
ných archívoch, ktorý doplnila terénnym vý-
skumom a štúdiom memoárov, historických 
prác miestnych vzdelancov a pamätníkov 
prelomových historických udalostí a v r. 1969 
– 1971 aj výskumom v archívoch v Londýne 
a Ríme. Je autorkou troch monografií a de-
siatok vedeckých štúdií publikovaných doma 
aj v zahraničí, ktoré sa stretli vo svete s priaz-
nivým ohlasom a sú často citované. Zostavi-
la tiež štyri zborníky a prispela do mnohých 
kolektívnych monografií a zborníkov vyda-
ných v zahraničí. V centre pozornosti jej ve-
deckého zamerania stojí vývoj historického, 
kultúrneho a spoločenského myslenia v Af-
rike. Jej vedeckému záujmu neuniklo ani 
poznávanie Afriky na Slovensku v 19. sto-
ročí a sústredila sa tiež na štúdium archív-
nych prameňov týkajúcich sa aktivít grófa 
Mórica Beňovského na Madagaskare. Dlho-
ročnou úspešnou vedeckou prácou si Viera 
Vilhanová zaslúžene získala významné po-
stavenie v afrikanistickej vedeckej spoločnos-
ti. V r. 1998 bola poverená koordináciou me-
dzinárodného vedeckého projektu l´Union 
Académique Internationale v Bruseli – Fon-
tes Historiae Africanae (Pramene k africkým 
dejinám). Ako medzinárodná riaditeľka pro-
jektu zorganizovala v spolupráci s africkými 
inštitúciami pracovné stretnutia a medziná-
rodné konferencie na Slovensku, v Ghane, 
Senegale, Nigeri, Mali, Nigérii a Mozambi-
ku. Významnou oblasťou jej celoživotného 
záujmu sú aj africké jazyky a literatúry. Peda-
gogicky pôsobila na viacerých univerzitách, 
najmä na UCM v Trnave pôsobila ako mimo-
riadna profesorka.

Ing. Štefan Burda

Narodil sa v Lehote (15. 12. 1939), štú-
dium ukončil v r. 1963 na SVŠT v Brati-
slave. Jeho profesijný život je úzko spätý 
s aplikovaným ekonomickým výskumom 
a hospodárskou politikou v oblasti za-
hranično-ekonomických vzťahov sloven-
skej ekonomiky. V r. 1976 – 1990 praco-
val v aplikovanom ekonomickom výskume 
v Ústave ekonomiky a riadenia priemyslu 
v Bratislave. Ako zodpovedný riešiteľ a ve-
dúci pracovník sa podieľal na riešení štát-
nych a rezortných úloh v oblasti vonkajších 
ekonomických vzťahov. Neskôr pôsobil vo 
funkcii riaditeľa odboru zahranično-ob-
chodnej politiky ministerstva hospodár-
stva. Participoval na vytváraní viacerých 
strategických a koncepčných hospodár-
skopolitických dokumentov a legislatív-
nych noriem, predovšetkým z oblasti pro-
exportnej politiky – napríklad na príprave 
asociačnej dohody s EÚ, dohody CEFTA 
a colnej únie s ČR. Výsledky tohto jeho pô-
sobenia sa stali cenným prínosom k prípra-
ve vstupu SR do Európskej únie. K ekono-
mickému výskumu sa vrátil v roku 2004, 
keď nastúpil do Prognostického ústavu 
SAV. Orientuje sa na výskum viacerých ob-
lastí, ako sú vonkajšia ekonomická rovno-
váha SR, vývojové trendy v jej zahranič-
nom obchode alebo exportná výkonnosť 
slovenskej ekonomiky. Je spoluriešiteľom 
niekoľkých projektov VEGA a svoje poznat-
ky prezentoval v mnohých domácich i za-
hraničných vedeckých a odborných perio- 
dikách i na medzinárodných konferenci-
ách, seminároch a diskusných kluboch. 
Nemožno obísť ani jeho pedagogické, kon-
zultačné a redakčné aktivity (Ekonomická 
univerzita v Bratislave a Slovenská poľno-
hospodárska univerzita v Nitre). Svoje bo-
haté skúsenosti využil tiež v rámci kon-
zultačných činností pre viaceré svetové 
hospodárske organizácie ako Medzinárod-
ný menový fond alebo Svetová banka.
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O s o b n o s t i  S l o v e n s k e j    a k a d é m i e  v i e d  2 0 1 4
PhDr. Ľudovít Turčan, CSc.

Rodák z Obsoloviec (18. 11. 1939) študo-
val v r. 1964 – 1969 na Filozofickej fakul-
te UK v Bratislave filozofiu a históriu. Od 
roku 1972 bol pracovníkom SAV, najskôr 
Filozofického ústavu a od r. 1975 spoje-
ného Ústavu filozofie a sociológie, kde za-
stával funkciu vedeckého tajomníka. Od 
r. 1990 pracoval v Sociologickom ústave, 
bol členom vedeckej rady a redakčných 
rád viacerých časopisov. Patril k tímu, 
ktorý v 80. rokoch prišiel so zásadne no-
vým prístupom ku skúmaniu problema-
tiky spoločenského vedomia a bol zosta-
vovateľom jednej z jeho profilových prác 
(Cesty sebautvárania, 1989). V tomto ob-
dobí samostatne alebo v spolupráci pre-
ložil 9 knižných titulov z filozofie, socio-
lógie, psychológie a kultúrnej histórie. 
Po r. 1990 bol vedúcim viacerých granto-
vých projektov a publikoval množstvo ve-
deckých štúdií venovaných významným 
osobnostiam a dielam slovenského spolo-
čenskovedného myslenia, ako aj inštituci-
onálnemu, tematickému a vedeckému vý-
voju slovenskej sociológie. Zostavil viacero 
publikácií a zorganizoval vedecké konfe-
rencie o najvýznamnejších slovenských so-
ciológoch – A. Štefánkovi, A. Hirnerovi a J. 
Lajčiakovi. Svojím vedeckým dielom vý-
razne prispel k poznaniu vývoja sloven-
skej sociológie najmä v prvej polovici 20. 
storočia. Za osobitnú zmienku stojí jeho 
komplexný pohľad na skúmané problémy, 
ktorý mu vďaka multidisciplinárnemu prí-
stupu umožňuje písať tak sociologické, ako 
aj historické či filozofické štúdie. Jeho dô-
kladné archívne výskumy viedli k vzniku 
objavných textov, presahujúcich svojím vý-
znamom úzky rámec histórie slovenskej so-
ciológie (nepublikované texty A. Štefánka, 
texty z náboženskej sociológie na Sloven-
sku alebo texty o vykonštruovanom poli-
tickom procese s A. Hirnerom z r. 1959. 

Doc. RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc.

Rodáčka z Nového Mesta nad Váhom po 
ukončení štúdia experimentálnej fyziky 
na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave 
pracovala v r. 1961 – 1981 v Ústave mera-
nia SAV od r. 1981 v Matematickom ústave 
SAV. Pracuje v odbore matematických zá-
kladov kvantovej mechaniky, najmä v ob-
lasti kvantových logík a kvantovej pravde-
podobnosti. Je spoluautorkou dvoch kníh 
vydaných v poprednom zahraničnom vy-
davateľstve Kluwer a autorkou, resp. spo-
luautorkou vyše 195 článkov v popredných 
matematických časopisoch, na ktoré získala 
650 citácií. Zúčastnila sa na dlhodobých za-
hraničných pobytoch v Anglicku, Taliansku, 
Fínsku a o svojich výsledkoch referovala 
na pozvanie na významných medzinárod-
ných konferenciách. Je spoluzakladateľ-
kou medzinárodne uznávanej slovenskej 
školy v oblasti kvantových logík. Od roku 
1991 je členkou medzinárodnej organizácie 
IQSA – International Quantum Structures 
Association (v r. 2001 – 2002 bola jej pre-
zidentkou). V r. 2012 bola agentúrou ARRA 
identifikovaná ako špičková vedecká pra-
covníčka SAV. Doc. Pulmannová patrí me-
dzi popredných slovenských odborníkov 
z oblasti kvantových štruktúr. Vytvorila po-
zoruhodné ucelené dielo, ktoré je venova-
né kvantovým logikám, stavom, kompati-
bilite, efektovým algebrám, MV-algebrám, 
reprezentáciám, C*-algebrám a operáto-
rom na Hilbertovych priestoroch, čím pre-
slávila slovenskú matematickú školu po ce-
lom svete. Okrem vedeckej práce sa aktívne 
venuje výchove matematického dorastu 
v doktorandskom štúdiu. Je tiež členkou vý-
znamných vedeckých organizácií – Ameri-
can Mathematical Society a Jednoty sloven-
ských matematikov a fyzikov.

Ing. František Burger, CSc.

Narodil sa v Cinobani (30. 8. 1944), študo-
val na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, 
odbor hydrotechnické a hydromelioračné 
stavby. V r. 1975 nastúpil do SAV (vtedajší 
Ústav hydrológie a hydrauliky). Absolvoval 
študijný pobyt v Ústave vodných problémov 
AV ZSSR a Medzinárodné vyššie hydrolo-
gické kurzy UNESCO v Moskve. V osem-
desiatych rokoch sa organizačne podieľal 
na zakladaní Centra geovedného výskumu 
SAV. V r. 1982 – 2009 striedavo vykonával 
funkciu vedúceho vedeckého oddelenia, ve-
deckého tajomníka ústavu a zástupcu ria-
diteľa Ústavu hydrológie Slovenskej akadé-
mie vied. Jeho vedeckovýskumná činnosť 
sa ťažiskovo orientovala na hydrológiu pod-
zemných vôd. Riešil problematiku interak-
cie povrchových a podzemných vôd veľ-
kých územných celkov. Z hľadiska kvality 
podzemnej vody a pórovitého prostredia sa 
zameral na objasnenie otázok salinizácie 
a kontaminácie podpovrchového environ-
mentu. Pre aplikačnú sféru vytvoril využi-
teľné poznatky o interakcii Dunaja a Váhu 
s podzemnými vodami pririečneho územia 
po vybudovaní ochranných opatrení sústa-
vy Vodných diel na Dunaji. Bol hlavným rie-
šiteľom procesu EIA (Environmental Impact 
Assessment) pre plánované vodné dielo Se-
reď – Hlohovec. Výsledky svojej činnos-
ti publikoval vo viac ako 180 publikáciách 
a je spoluautorom dvoch monografií. Vý-
sledky jeho práce našli ohlas nielen doma, 
ale aj v medzinárodnom vedeckom prostre-
dí. Spolupracoval na projektoch s partner-
skými ústavmi Akadémie vied Poľska, Ma-
ďarska a Bulharska. V rámci pedagogickej 
činnosti v r. 1980 – 1981 pôsobil na Bagh-
dad University v Iraku. Bol členom redak-
cie Acta Hydrologica Slovaca, členom Slo-
venskej akadémie pôdohospodárskych vied 
a Únie krajinných inžinierov Slovenska. 
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Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.

Rodák z Prešova (13. 11. 1939) po skonče-
ní štúdia na Elektrotechnickej fakulte SVŠT 
v Bratislave v r. 1963 krátko pracoval v Tes-
le Elektroakustika a ešte v tom roku nastú-
pil na internú ašpirantúru do Ústavu teórie 
merania SAV, kde sa zaoberal systémami na 
podporu srdca. Tomuto pracovisku zostal 
verný až do dnešných dní. Možno ho zara-
diť medzi osobnosti, ktoré svojou vedecko-
-výskumnou aktivitou ovplyvňujú viac ako 
štyri desaťročia rozvoj biomedicínskeho in-
žinierstva. Najvýznamnejšie výsledky do-
siahol v oblastiach: meracie metódy a prí-
stroje pre kardiochirurgiu a respirológiu, 
elektronické meracie prístroje na báze mik-
ropočítačovej techniky pre fyziológiu a to-
mografické metódy a systémy na báze nuk-
leárnej magnetickej rezonancie pre výskum 
v oblasti lekárskych vied a výskum mate-
riálov. Jeho vedecký prínos dokladá viac 
než 300 publikácií, z toho 94 v zahranič-
ných vedeckých časopisoch. Medzinárodné 
uznanie dokumentuje 24 pozvaní na pred-
nesenie kľúčových prednášok na medziná-
rodných vedeckých konferenciách. Je čle-
nom viacerých zahraničných a domácich 
vedeckých organizácií. Získal 22 patentov 
– autorských osvedčení vynálezu, počet rea-
lizovaných projektov aplikovaných v oblasti 
meraní v biológii a lekárskych vedách dosia-
hol číslo 41. Významný je jeho prínos aj vo 
výchovno-vzdelávacom procese. Dlhodo-
bo prednášal na Strojníckej fakulte a Fakul-
te elektrotechniky a informatiky Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave. Vyškolil 
11 doktorandov v odboroch meracia tech-
nika, bionika a biomechanika. Je hlavným 
redaktorom medzinárodného časopisu ME-
ASUREMENT SCIENCE REVIEW. Je tiež no-
siteľom viacerých vyznamenaní (Medaila 
SAV za podporu vedy, Zlatá medaila Johan-
na Andrea von Segnera a i.).

Ing. Andrej Šalak, DrSc.

Narodil sa v Kamenici nad Cirochou (20. 
10. 1924). Po absolvovaní Vysokej školy 
strojního a elektrotechnického inženýrství 
Českého vysokého učení technického v Pra-
he bol zamestnaný na viacerých pracovis-
kách v rámci bývalej ČSSR. Od r. 1958 pô-
sobil v Laboratóriu hutníckej technológie 
SAV v Košiciach ako vedúci oddelenia pre 
výskum vlastností hlbokoťažných širokých 
oceľových pásov, neskôr ako vedúci Odde-
lenia práškovej metalurgie železa. Vedeckú 
hodnosť DrSc. získal v r. 1997. Po nútenom 
odchode z vtedajšieho Ústavu experimen-
tálnej metalurgie SAV v Košiciach pracoval 
v Závodoch na výrobu ložísk VURAL Žilina, 
kde vybudoval špecializované pracovisko 
práškovej technológie. Po rehabilitácii v r. 
1990 sa vrátil do Ústavu experimentálnej 
metalurgie SAV. Z jeho výsledkov vedeckej 
činnosti sú najdôležitejšie najmä poznatky 
o kinetike redukcie technických oxidov že-
leza, o vzťahoch medzi pórovitosťou a me-
chanickými vlastnosťami spekaného žele-
za, ako aj poznatky o sublimácii mangánu 
počas ohrevu a spekania mangánom lego-
vaných ocelí. Významne prispel k rozvoju 
práškovej metalurgie okrem iného aj aktív-
nou účasťou na organizovaní medzinárod-
ných konferencií o práškovej metalurgii 
v ČSSR. Výsledkom jeho vedeckej činnos-
ti je 259 časopiseckých článkov, z toho 41 
evidovaných v databáze Current Contents, 
ďalej 208 prác v zborníkoch z konferencií, 
šesť knižných publikácií, osobitne mono-
grafie Ferrous Powder Metallurgy, tri kapito-
ly v monografiách a 33 patentov, na ktoré 
získal viac ako 500 citácií. Je nositeľom Zla-
tej medaily SAV a Ceny SAV za vedecko-vý-
skumnú činnosť.

RNDr. Darina Slameňová, DrSc.

Bratislavská rodáčka po úspešnom ukon-
čení štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK 
v Bratislave nastúpila r. 1962 do Biologic-
kého ústavu SAV a r. 1970 do Ústavu ex-
perimentálnej onkológie SAV, kde pracuje 
dodnes. Ťažiskom jej vedeckej práce bola 
problematika chemickej karcinogenézy. 
Stala sa priekopníčkou v zavádzaní a štan-
dardizácii metodických postupov zame-
raných na výskum mutagénnych účinkov 
chemických látok na úrovni cicavčích bu-
niek kultivovaných in vitro. Aktívne sa po-
dieľala na vypracovaní a etablovaní meto-
dických postupov, ktoré sa dnes využívajú 
pri vyhľadávaní potenciálnych mutagénov 
a karcinogénov v životnom prostredí. O jej 
vysokej erudovanosti svedčí skutočnosť, 
že vypracovala viac ako 15 vedeckých ex-
pertíz na základe požiadavky spoločenskej 
praxe. Výsledky, ktoré so svojím kolektí-
vom dosiahla, majú široký medzinárodný 
ohlas. Bola zodpovednou riešiteľkou pro-
jektov Rámcových programov EÚ: Coper-
nicus a Inco Copernicus, bilaterálneho Ra-
kúsko-slovenského projektu a mnohých 
domácich projektov APVV a VEGA. Pod jej 
vedením bola kolektívu oddelenia mutage-
nézy a karcinogenézy ÚEO SAV udelená v r. 
2004 Cena SAV za výsledky medzinárodnej 
vedecko-technickej spolupráce. Je autor-
kou alebo spoluautorkou viac ako 120 pô-
vodných vedeckých prác s vysokým citač-
ným ohlasom. Vychovala 7 doktorandov. Je 
členkou European Environmental Mutagen 
Society a European Association for Cancer 
Research a ďalších spoločností. V posled-
ných rokoch sa venuje problematike che-
moprotektívnych účinkov prírodných látok 
a ich možnému využitiu v prevencii onkolo-
gických ochorení. 

O s o b n o s t i  S l o v e n s k e j    a k a d é m i e  v i e d  2 0 1 4
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Ing. František Hlavačka, CSc.

Narodil sa v Dolných Krškanoch (15. 7. 
1944), po ukončení štúdia na Elektrotech-
nickej fakulte SVŠT (1966) začal praco-
vať v Ústave experimentálnej hygieny SAV. 
Po jeho zrušení v r. 1971 nastúpil do Ústa-
vu normálnej a patologickej fyziológie SAV. 
Patrí k popredným odborníkom v oblasti vý-
skumu posturálneho systému človeka. Získal 
nové poznatky o riadiacich mechanizmoch 
funkcie rovnováhy človeka, ktoré analyzo-
val s využitím fyziologických, neurofyziolo-
gických a neurokybernetických prístupov, 
modelovania a simulácie. Svoju vedeckú ak-
tivitu zameral na objasňovanie súhry infor-
mácií zo zrakového, vestibulárneho a kožné-
ho ústrojenstva pri orientácii tela v priestore 
a udržiavaní rovnováhy postoja človeka. Zís-
kané teoretické poznatky dopracoval aj pre 
potreby klinickej praxe a výučby medicíny. 
Navrhol nové vyšetrovacie postupy pomo-
cou stabilometrického zariadenia vlastnej 
konštrukcie a stabilometrické testy pre diag-
nostikovanie porúch pohybového aparátu 
a stavov závratu. V súvislosti s letom sloven-
ského kozmonauta na stanici MIR úspešne 
skúmal funkciu rovnováhy pred a po koz-
mickom lete. Plodná je jeho spolupráca s re-
nomovanými pracoviskami v zahraničí, pre-
dovšetkým s Ústavom neurologických vied 
v Portlande (USA), s Neurozentrum Frei-
burg (SRN) a pracoviskami v Taliansku. Bol 
spoluriešiteľom projektu Národného ústavu 
zdravia USA – NSI Portland, vedúcim medzi-
národného projektu v rámci spolupráce SAV 
– CNR Taliansko a v súčasnosti je riešiteľom 
spoločného vedeckého projektu ÚNPF SAV 
a NSI Portland. Doteraz publikoval 60 prác 
v renomovaných zahraničných časopisoch, 
je spolueditorom zahraničnej vedeckej pub-
likácie, autorom štyroch kapitol v monogra-
fiách a 24 prác v zborníkoch. Jeho práce boli 
citované viac ako 700-krát. 

Ing. Jozef Rychlý, DrSc.

Narodil sa 17. 8. 1944 v Čachotíne (ČR), Vy-
sokú školu chemickotechnologickú v Pardu-
biciach ukončil v r. 1966 a v roku 1971 ob-
hájil na pôde SAV kandidátsku dizertačnú 
prácu vo vednej oblasti makromolekulová 
chémia. Doktorom vied sa stal v roku 1996. 
Patrí k tým pracovníkov Ústavu polymérov 
SAV, ktorí počas viac ako 40 rokov zásad-
ným spôsobom určovali jeho vedecké zame-
ranie. Nosnou témou jeho výskumu bola ki-
netika chemických procesov, založených na 
reaktívnych voľných radikáloch, a to najmä 
prakticky významné oblasti termooxidácie, 
degradácie a stabilizácie polymérov. V ob-
lasti horľavosti polymérov je autorom origi-
nálneho modelu vznietenia, horenia a zhas-
nutia polyméru, ktorý podstatne prispieva 
k pochopeniu tejto náročnej problematiky. 
Mimoriadne tiež ovplyvnil rozvoj metódy 
chemiluminiscencie, kde popri vedeckých 
prácach koordinoval návrh a zhotovenie 
extrémne citlivých chemiluminiscenčných 
prístrojov Lumipol, s ktorými sa Ústav po-
lymérov SAV presadil aj v západných prie-
myselných a výskumných inštitúciách. Je 
autorom vyše 170 článkov v karentovaných 
časopisoch, spoluautorom štyroch mono-
grafií, z toho dvoch v anglickom jazyku. Na 
svoje práce registruje viac ako 700 citácií. 
Ustanovil a udržiaval tiež rozsiahle medzi-
národné vedecké kontakty s pracoviskami 
v Európe i zámorí. Bol zodpovedným rieši-
teľom troch projektov v rámcových progra-
moch EÚ, venovaných oxidácii olejov a pre-
dĺženiu životnosti historických dokumentov 
na báze papiera, ako aj artefaktov z plastov 
v muzeálnych zbierkach. V r. 2002 – 2010 
pôsobil ako riaditeľ Ústavu polymérov SAV 
a svojou riadiacou činnosťou významne 
prispel k budovaniu a posilneniu dobrého 
mena tohto pracoviska. 

Doc. RNDr. Peter Šmigáň, DrSc.

Rodák z Viedne (25. 2. 1944) absolvoval v r. 
1967 Prírodovedeckú fakultu UK v Bratisla-
ve v odbore biochémia a nastúpil na jej ka-
tedru biochémie ako asistent. Jeho vedecká 
práca sa zameriavala na problémy súvisia-
ce s oxidatívnou fosforyláciou a biogené-
zou mitochondrií pri kvasinkách. V r. 1977 
prešiel na pracovisko Ústavu fyziológie hos-
podárskych zvierat SAV v Ivanke pri Du-
naji, kde sa podieľal na výskume ketogené-
zy prežúvavcov. Neskôr sa venoval štúdiu 
metanoarchae. Zameral sa najmä na pocho-
penie spriahnutia metanogenézy a synté-
zy ATP. Od založenia Ústavu biológie a ge-
netiky živočíchov SAV (r. 1990) pracoval 
18 rokov ako vedúci oddelenia bioenerge-
tiky a 14 rokov vo funkcii predsedu vedec-
kej rady. Je autorom viac ako 70 vedeckých 
prác, výsledky svojej výskumnej činnosti 
prezentoval aj na mnohých domácich a za-
hraničných konferenciách. Ako spoluautor 
je podpísaný pod troma autorskými osved-
čeniami. So spolupracovníkmi dokázal, že 
obrovské straty svietiplynu v zásobníku  Lo-
bodice na Morave spôsobujú metanogé-
ny, a nie netesnosti v geologickom podloží. 
Na základe týchto výsledkov bolo zastave-
né skladovanie svietiplynu v zásobníku, čím 
sa ušetrili mnohomiliónové finančné pros-
triedky. Za popularizáciu vedy mu bola v r. 
2002 udelená Cena SAV v oblasti mikrobio-
lógie a biochémie. Okrem vedeckej činnos-
ti sa doc. Šmigáň intenzívne venoval aj pe-
dagogickej práci na Prírodovedeckej fakulte 
UK a na Fakulte chemickej a potravinárskej 
technológie STU v Bratislave. Bol členom 
komisií VEGA a APVV. Aj po odchode do dô-
chodku sa naďalej angažuje vo vedecko-vý-
chovnej činnosti a pracuje v  komisii pre ob-
hajoby doktorandských dizertačných prác.

(Zdroj III. OV SAV) | Foto: gabriel kuchta
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Na slovíčko s doc. Vierou Vilhanovou z Ústavu orientalistiky SAV

P u t o v a n i e  z a  d u c h o v n ý m i 
k o r e ň m i  a f r i c k é h o  k o n t i n e n t u
Medzi tohtoročné významné osobnosti SAV 
bola zaradená aj doc. PhDr. Viera Vilhano-
vá, DrSc., vedecká pracovníčka Ústavu orien-
talistiky SAV. Pri tejto príležitosti sme jej polo-
žili niekoľko otázok.

Na Filozofickej fakulte Karlovej univer-
zity v Prahe ste vyštudovali afrikanistiku 
s angličtinou. Čo si ma laik predstaviť pod 
pojmom afrikanistika?

Pod týmto pojmom sa skrýva súbor poznat-
kov o africkom kontinente: africké dejiny 
od prehistórie po súčasnosť, africké kultú-
ry, politické systémy, ako študenti sme sa 
museli zároveň zoznámiť s jazykovou situ-
áciou čierneho kontinentu, študovať dva af-
rické jazyky – v období môjho štúdia to bola 
swahilčina a hauština, ďalej literatúry v af-
rických aj európskych jazykoch, umenie, 
tradičné aj moderné náboženstvá Afriky, 
kresťanstvo a islam, aj náboženský synkre-
tizmus a mnoho iného. Teda vlastne všet-
ko o Afrike, pravda, s tým, že študent afri-
kanistiky sa potom špecializoval jednak na 
región Afriky, ktorému sa následne venoval, 
a zároveň sa rozhodol, na čo sa chce orien-
tovať: či na štúdium afrických literatúr, af-
rickú históriu, či na niečo iné.

Ste označovaná za prvú slovenskú profesi-
onálnu afrikanistiku. Akými cestami ste sa 
dostali k takémuto označeniu?

V čase, keď som skončila štúdium na Karlo-
vej univerzite, sme boli prvými študentmi af-
rikanistiky v bývalom Československu. Spo-
medzi desiatich absolventov sme boli traja zo 
Slovenska, ale jedine ja som sa po skončení 
štúdia vrátila do Bratislavy a po prázdninách 
nastúpila do Kabinetu orientalistiky (dnes 
Ústavu orientalistiky) SAV, kde pracujem 
dodnes. Kolegyňa sa totiž vydala do Holand-
ska a ten druhý kolega emigroval do USA. Po 
nás vyštudovali afrikanistiku v Prahe aj ďal-
ší slovenskí študenti, no buď sa na Slovensko 
nevrátili, alebo sa po krátkom pobyte v Slo-
venskej akadémii vied vydali inou cestou.  

Vo vašom profesionálnom vedeckom živote 
sa označuje za zásadný študijný pobyt 
na východoafrickej univerzite Makerere 
v hlavnom meste Ugandy Kampala. Písali 
sa vtedy roky 1967 – 1968... V čom vás 
ovplyvnil tento pobyt, ako určil vašu ďalšiu 
profesionálnu kariéru?

Postgraduálny študijný pobyt na univerzi-
te Makerere v Kampale skutočne význam-
ne ovplyvnil moju profesionálnu orientáciu 
a moje záujmy. Mimochodom, Uganda je 
dodnes mojou srdcovou záležitosťou. Bola 
to prvá africká krajina, ktorú som navští-
vila a kde som strávila aj najviac času. Uni-
verzita Makerere patrila vtedy medzi naj-
prestížnejšie univerzity v Afrike, prednášali 
na nej mnohí významní afrikanisti, študen-
ti robili písomné skúšky, ktoré sa hodnoti-
li na Londýnskej univerzite, čiže diplomy 
z Makerere boli rovnocenné s tými zo Scho-
ol of Oriental and African Studies Londýn-
skej univerzity. Bolo to v afrikanistike a vo 
vývoji výskumu afrických dejín veľmi plod-
né a významné obdobie. Práve počas neho 
sa formovali hlavné trendy a smery výsku-
mu africkej histórie a kultúry, konali sa kon-
ferencie v Ugande, Keni a najmä v Tanzánii, 
ktoré sa stali míľnikmi vo výskume afric-
kých dejín, a mala som to šťastie, že som sa 
na nich mohla zúčastniť. V tom čase rezono-
vali vo výskume afrických dejín určité témy, 
ktorým som sa potom venovala aj ja. 

Robili ste rozsiahly výskum v afrických 
archívoch. K akým poznatkom dospel váš 
výskum?

Rozsiahly archívny výskum v koloniálnych 
a misijných archívoch som doplnila te-
rénnym výskumom a štúdiom memoárov 
a historických prác miestnych vzdelancov, 
účastníkov a pamätníkov prelomových his-
torických udalostí a neskôr, v rokoch 1969 – 
1971, som svoje bádanie rozšírila o výskum 
v koloniálnych a misijných archívoch v Lon-
dýne a Ríme. Na začiatku profesionálnej ka-
riéry som sa zaoberala predkoloniálnymi 
africkými dejinami, najmä však devätnás-
tym storočím, ranným obdobím kolonia-

lizmu v Afrike a antikoloniálnym hnutím. 
Téma antikoloniálneho protestu patrila 
v tom čase medzi priority afrických dejín. 
Môj záujem o tému vyvrcholil vydaním mo-
nografie History of Anti-Colonial Resistan-
ce and Protest in the Kingdoms of Buganda 
and Bunyoro 1862 – 1899, ktorá sa stretla 
s priaznivým ohlasom, bola vo svete recen-
zovaná a často citovaná. 

V rokoch 1971 – 1989 ste nemohli cestovať 
ani do Afriky, ani do západných štátov. 
Prečo?

Počas môjho pobytu v Ugande v decembri 
1967 vycestovala moja staršia sestra za svo-
jím manželom do Rakúska. Obidvaja boli le-
kári, švagor odišiel na študijný pobyt, z kto-
rého sa s manželkou už nevrátil. V roku 1971 
som absolvovala dvojmesačný pobyt v Ríme, 
kde som robila rozsiahly výskum v archívoch 
katolíckej misie Bielych otcov, ktorú založil 
roku 1868 v Alžírsku francúzsky kardinál La-
vigerie, aby nadviazala na starobylú históriu 
afrického kresťanstva a šírila kresťanstvo na 
africkom kontinente. Misijná spoločnosť sa 
oficiálne volala Misionári Afriky, ale dostala 
prezývku Bieli otcovia podľa oblečenia, kto-
ré jej členovia prijali v moslimskom prostredí 
severnej Afrike a ktoré nosili aj v celej subsa-
harskej Afrike. V Ríme za mnou stále chodila 
istá dáma, ktorú veľmi zaujímalo, či sa stre-
távam so slovenskou komunitou, či navšte-
vujem Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda 
v Ríme, s kým udržiavam kontakty a tak po-
dobne. No a po návrate z Ríma sa pre mňa 
hranice zrazu zatvorili... 

Mal zákaz cestovania dosah na váš ďalší 
vedecký výskum? Predsa len ste boli odre-
zaná od autentických prameňov, pros-
tredia, archívov...

DOc. VIErA VILhANOVá 

V SPOLOčNOSTI 

AFrIckých žIEN
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Intenzívny a rozsiahly výskum a množ-
stvo nazbieraného pramenného materiá-
lu z predchádzajúcich rokov mi pomohli 
pokračovať v profesionálnej kariére a pre-
konať dlhé obdobie až do roku 1989, po-
čas ktorého mi komunistický režim zakázal 
cestovať na Západ a do Afriky. Mohla som 
však spolupracovať s afrikanistami v ostat-
ných socialistických krajinách. Ranné obdo-
bie kolonializmu v Afrike a antikoloniálne 
hnutie boli témy, ktoré rezonovali vo výsku-
me afrických dejín aj v európskych socialis-
tických krajinách a poľskí, ruskí, maďarskí, 
nemeckí, českí a slovenskí historici Afri-
ky sa zapojili do spoločného projektu Deji-
ny Afriky a národnooslobodzovacieho hnu-
tia v Afrike, v rámci ktorého sa stretávali na 
konferenciách vždy v inej krajine a vydáva-
li spoločné zborníky. Do zborníkov som pri-
spievala aj ja. Pamätám sa, že niektorí kole-
govia, najmä z bývalého Sovietskeho zväzu, 
mi závideli, aké množstvo autentických pra-
meňov som mala k dispozícii...

Vývoj historického, kultúrneho a spoločen-
ského myslenia v Afrike, na ktorý ste sa ako 
výskumníčka zamerali, zahŕňa iste širokú 
problematiku. Mohli by ste nám ju bližšie 
priblížiť?

Od samého počiatku som sa venovala aj 
výskumu genézy a formovania afrických 
historiografií, výsledky ktorého som pub-
likovala v štúdiách vydaných doma aj v za-
hraničí. Za súhrn prác s touto tematikou 
som získala v roku 2000 vedeckú hodnosť 
doktora vied. Zaujímali ma hlavné trendy 
a špecifické smery vývoja afrického histo-
rického, kultúrneho a spoločenského mys-
lenia v súvislosti s pôsobením kresťanských 
misií v Afrike, a pokračujúcim impaktom 
európskej kultúry a civilizácie, kresťanstva 
a islamu na Afriku. Pozornosť som sústre-
dila na činnosť kresťanských misií v Afri-
ke a odraz ich pôsobenia na myslenie af-
rických intelektuálov, prvých absolventov 
misijných škôl. Po roku 1990 som rozšírila 
výskum na dejiny šírenia kresťanstva a isla-
mu v Afrike, spolužitie kresťanov a mosli-
mov v subsaharskej Afrike, o čom som pub-
likovala v zahraničí aj doma viaceré štúdie. 
Stret odlišných hodnotových systémov, vy-
volaný šírením kresťanstva a islamu v Afri-
ke v období kolonizácie, pri ich konfrontácii 
s tradičnými africkými náboženstvami som 
spracovala v celom rade štúdií. 

V súvislosti s abolicionistickým hnutím 
od konca 18. storočia vznikali v rôznych eu-
rópskych štátoch misijné spoločnosti špeci-
álne určené pre prácu, ktorých cieľom bolo 
pomôcť africkým spoločnostiam zdevasto-
vaným obchodom s otrokmi a otroctvom, 
priniesť im civilizáciu, kresťanstvo a tzv. le-
gitímny obchod. Misionári žili v úzkom kon-
takte s nádejnými konvertitmi, učili sa afric-
ké jazyky, písali si denníky, zaznamenávali 
orálne tradície... Misijné archívy uchováva-
jú mimoriadne významné pramene pre re-
konštrukciu predkoloniálnych afrických 
dejín, jazykov, kultúr alebo náboženstiev. 
Tejto problematike bolo zasvätených mno-
ho konferencií v Afrike aj v Európe, na kto-
rých som sa zúčastnila a tejto téme som ve-

novala aj niekoľko štúdií publikovaných 
v Berlíne, Moskve a Kapskom Meste.

Od samého počiatku pôsobenia na akade-
mickej pôde ma okrem africkej histórie a kul-
túry zaujímali aj africké literatúry. Venovala 
som sa jednak ich propagácii na Slovensku, 
zároveň som z nich prekladala, konkrétne 
z druhého najrozšírenejšieho jazyka na af-
rickom kontinente, zo swahilčiny, ale aj z an-
gličtiny. V súvislosti so vznikom moderných 
afrických literatúr v afrických jazykoch ma 
zaujímal aj ich jazyková problematika, naprí-
klad biblické preklady prvých kresťanských 
misionárov, ktoré významne ovplyvnili vznik 
moderných afrických literatúr, a prínos kres-
ťanských misionárov pre rozvoj afrických ja-
zykov a literatúr a formovanie jazykovej po-
litiky koloniálnych mocností. Celoživotný 
záujem o africké literatúry som dovŕšila roku 
2008 vydaním monografie Umenie slova. Ja-
zyk, písmo, ľudová slovesnosť a zrod literatúr 
v krajinách subsaharskej Afriky.

 
Za roky svojej profesionálnej činnosti ste 
získali v oblasti afrikanistiky vysoké medzi-
národné uznanie, dokumentované aj tým, 
že ste získali významné postavenie v afrika-
nistickej vedeckej spoločnosti. Je to samo-
zrejme predovšetkým ocenenie vašej práce, 
ale zrejme aj slovenskej vedy ako takej... 

V roku 1998 som prevzala koordináciu me-
dzinárodného vedeckého projektu l´Union 
Académique Internationale (UAI – Medzi-
národná únia akadémií) v Bruseli Fontes 
Historiae Africanae, ktorého cieľom je vydá-
vanie kritických edícií prameňov k africkým 
dejinám. Projekt prijala UAI v roku 1964 
pod číslom XXII na návrh môjho profesora 
z Prahy Ivana Hrbeka a patrí k jej najstarším 
a najprestížnejším projektom. Možno pre-
to sa moje vymenovanie za medzinárodnú 
riaditeľku projektu vnímalo ako istá konti-
nuita. Na projekte v súčasnosti participujú 
pracovné kolektívy vedené národnými ko-
mitétmi z Belgicka, Dánska, Ghany, Nige-
ru, Poľska, Portugalska, Slovenska a Veľkej 
Británie. Koordináciu projektu som prevza-
la po významnom britskom etiopistovi prof. 
Charlesovi Beckinghamovi. Koncom deväť-
desiatych rokov sa projekt zmenil z medzi-
národného na britský, participovali na ňom 
len európski historici Afriky, preto som sa 
snažila oživiť projekt a rozšíriť jeho medzi-
národnú dimenziu smerom do Afriky, zlep-
šiť povedomie afrických historikov o ňom 
a zvýšiť ich participáciu. K tomu mali dopo-
môcť pracovné stretnutia a medzinárodné 
konferencie, ktoré som v spolupráci s afric-
kými univerzitami organizovala v rôznych 
afrických krajinách.

Mimochodom, máte už u nás na Slovensku 
aj nasledovníkov-afrikanistov?

Je mi ľúto, že sa zatiaľ nepodarilo otvoriť 
študijný odbor afrikanistika na Filozofickej 
fakulte UK v Bratislave. Určitá perspektíva 
pre šírenie poznatkov o Afrike sa otvorila po 
založení Ústavu medzinárodných vzťahov 
a aproximácie práva na Právnickej fakulte 
UK v Bratislave, kde študenti v rámci dvoj-
ročného postgraduálneho štúdia dostali 

možnosť zoznámiť sa s geopolitickými špe-
cifikami Afriky a Ázie a v krátkom prehľa-
de aj s africkými dejinami a etnickou, jazy-
kovou, kultúrnou a náboženskou situáciou 
na africkom kontinente. Ešte viac možností 
poskytla po svojom založení Katedra etno-
lógie a mimoeurópskych štúdií Filozofickej 
fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Tr-
nave, ktorá sa programovo usiluje oriento-
vať na štúdium mimoeurópskych kultúr. Na 
katedre som pôsobila ako mimoriadna pro-
fesorka dvanásť rokov. Už sa na nej úspeš-
ne obhájilo niekoľko desiatok diplomových, 
magisterských a bakalárskych prác s afric-
kou problematikou, ďalšie sa pripravujú. 
Iní nádejní afrikanisti sa pripravujú v rámci 
doktorandského štúdia. 

Vieme, že váš záujem sa sústreďuje aj na 
osobnosť grófa Mórica Beňovského, študo-
vali ste pramene okolo jeho aktivít na 
Madagaskare, chystáte o tom knihu... Je 
táto téma súčasťou vášho profesionálneho 
záujmu, alebo vyplynula len ako vedľajší 
produkt vedeckého výskumu?

Aktivitami grófa Mórica Beňovského na 
Madagaskare som sa začala zaoberať už 
v osemdesiatych rokoch, keď som po zru-
šení Kabinetu orientalistiky SAV pracova-
la v Ústave historických vied SAV, a výskum 
prerástol do dlhodobého záujmu o pramene 
k tejto téme, ktoré sú roztrúsené po celom 
svete. Zúčastnila som sa na viacerých kon-
ferenciách venovaných grófovi Beňovské-
mu v jeho rodnom Vrbovom, ale aj v Buda-
pešti či vo Washingtone, a venovala mu celý 
rad štúdií. V súčasnosti pripravujem kritic-
kú edíciu prameňov o aktivitách grófa Mó-
rica Beňovského na Madagaskare, ktorá by 
mala vyjsť v rámci projektu FHA. 

Kedy sa čitatelia dočkajú tejto publikácie?

Práca je rozpracovaná, jej dokončenie stále 
odkladám pre iné aktivity, od jesene by som 
sa však rada sústredili na dokončenie tejto 
edície. Len dúfam, že sa mi to podarí.

Pripravil: E. Borčin
Foto: archív Viery Pawlikovej-Vilhanovej

mEŠITA SANkOré V TImBukTu, V kTOrEJ BOLA OD 14. 

STOrOčIA uNIVErZITA. TImBukTu PATrILO k NAJ- 

VýZNAmNEJŠím cENTrám ISLAmSkEJ VZDELANOSTI 

V AFrIkE AJ V ISLAmSkOm SVETE. 
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Spolupráca centra excelentnosti SPEcTrA so zahraničnými partnermi 

U n i k á t n e  b e h a v i o r á l n e 
e x p e r i m e n t y

Prognostický ústav SAV prezentoval svoju novú publikáciu

V ý v o j  p o p u l á c i e  R ó m o v

Oddelenie strategických environmentál-
nych analýz, detašované pracovisko Ústa-
vu ekológie lesa v Bratislave, pokračuje 
v behaviorálnom výskume. Nadväzujúc na 
doterajšiu kooperáciu s partnerským labo-
ratóriom laureátky Nobelovej ceny Elinor 
Ostrom na Arizona State University USA, 
ktorá sa datuje od roku 2009, sa od aprí-
la t.r. na unikátnych behaviorálnych  expe-
rimentoch podieľa v spolupráci s JRC EU 
ISPRA a University of Nothingham (Veľká 
Británia).

Experimenty skúmajú úlohu pravidiel, 
dôvery, inter-kultúrnych rozdielov a pre-
natálnych androgénov v individuálnom 
a kolektívnom rozhodovaní. Výskum sa re-
alizuje v Centre excelentnosti SPECTRA – 
spoločnom pracovisku ÚEL SAV, Slovenskej 
technickej univerzity a Fakulty manažmen-
tu Univerzity Komenského. Strategické roz-
hodovanie sa v podmienkach globálnych 
zmien presunulo od prognózovania bu-
dúcnosti k hľadaniu  adaptačných scenárov 
a navigácií zmien. V reálnych podmienkach 
sa tento proces uskutočňuje  v prostredí veľ-
kého počtu faktorov a vysokej neistoty in-
formácií.

Experimentálne prístupy umožňujú si-
mulovať rozhodovací proces v kontrolo-
vaných podmienkach, a tak znižovať ne-

istotu informácií. Zároveň berú do úvahy  
komplexnosť socio-ekonomických, techno-
logických a biologických faktorov a moti-
vácií, ktoré môžu ovplyvniť ľudské správa-
nie a rozhodovanie, napríklad v situáciách, 
v ktorých individuálne záujmy sú v rozpore 
so spoločenskými záujmami. Umožňujú tiež 
testovanie alternatívnych politík a nových 

nástrojov rozhodovania, napríklad v ochra-
ne klímy, agro-biodiverzity, zdravia, prírod-
ných zdrojov, zavádzania technologických 
a organizačných inovácií a podobne. Pre-
biehajúci experiment je súčasťou projektu 
European Research Grand (ERC) na Uni-
verzite Nothingham. 
(Zdroj: ÚEL SAV)

Zostaviť populačnú prognózu Rómov do 
roku 2030 bol jeden z cieľov monografie 
Reprodukcia rómskeho obyvateľstva na Slo-
vensku a prognóza jeho populačného vývoja. 
Túto prácu svojho vedca Branislava Špro-
chu prezentoval v Bratislave Prognostic-
ký ústav SAV v Malom kongresovom centre 
VEDY, vydavateľstva SAV v Bratislave 14. 
mája 2014.

Riaditeľka ústavu Martina Lubyová pri 
tejto príležitosti povedala, že monografia 
má okrem iného aj odstrániť mýty o róm-
skej populácií. Jej autor B. Šprocha upozor-
ňuje na fakt, že slovenská spoločnosť vní-
ma správy o rómskej menšine veľmi citlivo. 
Väčšina verejnej diskusie sa týka tém súvi-

Dr. JONAThAN SchuLTZE Z NOThINghAm uNIVErSITy A DOc. TATIANA kLuVáNkOVá-OrAVSká (SAV) 

DISkuTuJÚ O PrVých VýSLEDkOch kOOPErácIE.

AuTOr 

mONOgrAFIE 

BrANISLAV ŠPrOchA 

A BOrIS VAňO. 

Foto: gabriel kuchta
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Petržalská Super škola je veľkým úspechom

K e ď  v e d a  n i e  j e  n u d a
Do prvého ročníka obľúbenej série sa za-
pojilo 2 515 žiakov druhého stupňa zák-
ladných škôl v Petržalke. Takmer stovka 
šiestakov, siedmakov a ôsmakov vypracova-
la vynikajúce projekty a svoje práce prezen-
tovali pred špičkovými vedcami na zámku 
v Smoleniciach, kde si prevzali aj hodnotné 
ceny od Slovenskej akadémie vied a Mest-
skej časti Bratislava-Petržalka. Najlepších 
mladých petržalských vedcov ocenili staros-
ta Petržalky Vladimír Bajan a podpredsed-
níčka SAV prof. Daniela Ježová. 

Pilotný nultý ročník super školy v škol-
skom roku 2012/2013 v najväčšej brati-
slavskej mestskej časti – v Petržalke – sa 
stretol s pozitívnymi ohlasmi nielen zain-
teresovaných, teda učiteľov, žiakov a pred-
nášajúcich, ale aj verejnosti. Z tohto dô-
vodu sa predseda SAV Jaromír Pastorek 
a starosta MČ Bratislava-Petržalka Vladi-
mír Bajan dohodli na pokračovaní projek-
tu zameraného na zvýšenie záujmu o vedu 
u detí. Tento projekt je reakciou na dlhodo-
bú požiadavku zo strany základných škôl 
venovať zvýšenú pozornosť získavaniu 
nových informácií v rámci regionálneho 
vzdelávania. Projekt je výnimočný tým, že 
prednášky sú určené všetkým žiakom bez 
rozdielu. Mottom Petržalskej super školy je 
preto „Veda nie je nuda!“. Vedecké, kritic-
ké uvažovanie je v dnešnej dobe nevyhnut-
nosťou na všetkých kľúčových pozíciách 
nielen vo vede.

Šesť hlavných prezentácií v prvom roč-
níku si žiaci vypočuli v Dome kultúry Zr-
kadlový háj, kde špičkoví svetoví vedci zo 
Slovenska vysvetľovali problematiku viac 
ako štyrom stovkám žiakov naraz. Hosťom 
úvodnej prednášky bol Dr. Dušan Chorvát 
z Medzinárodného laserového centra, kto-
rý super školu otvoril veľkolepo – uspo-

riadal pre žiakov nádhernú laserovú šou, 
ktorú prepojil s vysvetlením fungovania 
laserov a predstavil im fotoniku ako zau-
jímavú vedu. Dr. Zuzana Kusá (Sociolo-
gický ústav SAV) svojou prednáškou dala 
vzťahom medzi ľuďmi konkrétny, vedec-
ký a poučný zmysel. Vyžiadaný najmlad-
ší prednášajúci Dr. Daniel Nagaj (Fyzikál-
ny ústav SAV) s  témou „Z čoho sa skladá 
svet“ využil svoje dirigentské skúsenos-
ti a plne si podmanil publikum, ktoré ho 
takmer bez dychu sledovalo a spolu s ním 
skladali a rozkladali svet. Dr. Fedor Gö-
möry (Elektrotechnický ústav SAV) pred-
nášal nielen o svojom najvýznamnej-
šom objave „neviditeľného plášťa“, ale aj 
o supravodivosti, ktorú demonštroval na 
hmatateľnom prípade levitácie. Aj v tom-
to prípade bola prednáška názorná a po-
učná. Žiaci nikde nevideli toľko slnka a tak 
zblízka ako v priestore DK Zrkadlový háj. 
Dr. Vojtech Rušin (Astronomický ústav 
SAV) ukázal najmodernejší výskum na-
šej najbližšej hviezdy pútavou formou pl-
nou akcie a pohybu. Pomyselný „školský 
rok“ uzavrel ukážkou expedičného živo-
ta a najmodernejšieho výskumu evolúcie 
otec podujatia Dr. Peter Vršanský (Geolo-
gický ústav SAV), na ktorého sa žiaci po 
skončení prednášky doslova vrhli, aby si 
mohli pozrieť najväčší kus jantáru a získať 
vedecký časopis. Za najlepšie otázky si po 
každej prednáške tí najzvedavejší žiaci od-
niesli pekné knihy.

Na základe požiadavky škôl súhlasi-
li prednášajúci aj s prednáškami priamo 
v triedach pre deviate ročníky, pričom sa 
vždy spojili dve až tri blízke základné ško-
ly. Pri prezentáciách na školách sa vďa-
ka Dr. Mariánovi Melovi, Dr. Lucii Fojtíko-
vej a Dr. Miriam Kristekovej (Geofyzikálny 

ústav SAV, Univerzita Komenského) žiaci 
zoznámili so zemetraseniami a prírodný-
mi katastrofami svetového aj slovenského 
rozsahu, ale najmä hravou formou s použi-
tím najmodernejších prístrojov pochopili, 
ako vznikajú. Pri prezentáciách o najmo-
dernejších výsledkoch skúmania histórie 
Bratislavy z čias Keltov, Germánov a Slo-
vanov sa od Pavla Jelínka dozvedeli, že 
hradný vrch je takmer kontinuálne obý-
vaný už skoro 3 tisíc rokov. Dr. Miroslav 
Boča z Ústavu anorganickej chémie SAV si 
v prednáškovom maratóne vyskúšal roz-
diel medzi „lepšími“ triedami, z ktorých 
žiaci odchádzali veľmi nadšení, a „horší-
mi“, kde sa zapotil pri akčných a úžasných 
experimentoch s plynmi, aby žiakov zaujal. 
Doktorandka Kristína Čevorová (Matema-
tický ústav SAV) sa pokúsila žiakov vtiah-
nuť do vedného odboru matematika pros-
tredníctvom Pythagorejcov a ich začiatkov 
s počítaním a číslami. Žiakov zaujalo naj-
mä jej vysvetľovanie zlomkov pomocou hu-
dobného nástroja – gitary, ktorú si so se-
bou matematička priniesla. 

Najlepší žiaci počas trojdňového sústre-
denia na Smolenickom zámku absolvova-
li exkurziu na Molpír a do Hlboče, pričom 
v nádhernom prostredí Karpát pochopili 
neustály pohyb našej vzácnej prírody v his-
torickej, evolučnej aj geologickej mier-
ke. Vyskúšali si rôzne vedecké hry, zahra-
li sa s lasermi, prenikli do chápania zvierat 
a poťažkali si svetové jantáre. Projekt vy-
chádzajúci z koncepcie rôznych programov 
UNESCO bude pokračovať opäť v ďalšom 
školskom roku 2014/2015 a je isté, že žiaci 
petržalských základných škôl sa budú mať 
opäť na čo tešiť.

(Zdroj: MČ Bratislava-Petržalka)

siacich s ich reprodukčným správaním, po-
pulačným vývojom, nezamestnanosťou či 
kriminalitou. Často sa podľa neho prezen-
tujú predpovede, že rómska populácia sa 
v slovenskej spoločnosti z minoritnej pozí-
cie stane v blízkej budúcnosti majoritnou. 
Pripomína, že príčinou týchto skreslených 
predpokladov je nedostatok informácií, níz-
ka „demografická gramotnosť“ spoločnosti, 
súvisiaca s chýbajúcou vhodnou propagá-
ciou demografických analýz. Cieľom mono-
grafie nemala podľa neho byť len analýza 
súčasného stavu, ale aj pokus identifikovať 
vývojové zmeny a vytvoriť prognostické sce-
náre.

Monografia je výsledkom niekoľkoroč-
ného úsilia o poznanie charakteru repro-
dukčného správania rómskeho obyvateľ-

stva na Slovensku. Obsahuje okrem iného 
aj analýzu plodnosti rómskych žien, venu-
je sa potratovosti a úmrtnosti v tejto časti 
obyvateľstva, ale aj jej zdravotnému stavu, 
ako aj širším súvislostiam populačného vý-
voja. Napríklad úrovni vzdelanosti či miery 
segregácie.

Podľa výsledkov sčítania ľudu v roku 
1980 žilo vtedy na Slovensku približne 200 
tisíc Rómov (resp. osôb cigánskeho pôvo-
du), čo tvorilo štyri percentá populácie. 
Sčítania v rokoch 1991, 2001 a 2011 už 
pracujú s deklaráciou rómskej národnos-
ti sčítavanou osobou, a aj preto napríklad 
posledný cenzus hovorí o približne 120-ti-
sícoch osôb rómskej národnosti. Pri na-
plnení prognostických scenárov by váha 
rómskej populácie o 16 rokov mohla vzrásť 

z predpokladaných súčasných 8 percent na 
10 – 11,4 percenta.

Prezentovaná vedecká práca, ktorá je vý-
sledkom spolupráce Prognostického ústa-
vu SAV a Výskumného a demografického 
centra INFOSTAT, predstavuje v podstate 
druhú časť zamýšľanej trilógie populačných 
prognóz. Už vlani na jeseň autori B. Špro-
cha, B. Vaňo a B. Bleha prezentovali prácu 
Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch Slo-
venskej republiky do roku 2035. A koncom 
tohto roka by mala podľa riaditeľky Prog-
nostického ústavu SAV vyjsť tretia mono-
grafia, venovaná charakteru rodín a domác-
ností na Slovensku a ich možného vývoja do 
budúcnosti. 

Martin Podstupka 
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>Študenti dvoch bratislavských stredných 
škôl mali 19. mája t.r. možnosť stretnúť sa 
v rámci projektu Veda má budúcnosť s pra-
covníkmi Chemického ústavu SAV. V aule 
SAV na bratislavskej Patrónke privítali asi 
štyridsiatich druhákov a tretiakov z Gymná-
zia Ladislava Sáru a Gymnázia Einsteinova. 
Vedecký pracovník Chemického ústavu SAV 
doc. Ladislav Petruš im v prednáške priblí-
žil priority práce tohto ústavu, jeho výsled-
ky a perspektívy, venoval sa aj tomu, čím by 
práve toto vedecké pracovisko mohlo byť lá-
kavé pre ich budúcu vedeckú kariéru. Štu-
denti mali možnosť prezrieť si aj laboratóriá 
ústavu, ktoré sa pýšia technickým vybave-
ním na svetovej úrovni.

Projekt Veda pre budúcnosť sa pod zá-
štitou Ministerstva hospodárstva SR a Slo-
venskej akadémie vied snaží prostredníc-
tvom spolupráce firiem a škôl o to, aby sa 
zvýšila atraktivita technických a prírodo-
vedných odborov pre žiakov základných 
a stredných škôl. Cieľom je okrem iného 
ukázať mladým ľuďom, že kariéra v tejto 
sfére môže byť pre nich zaujímavá. Partne-
rom projektu je spoločnosť Bayer a občian-

ske združenie AISIS. Ako hovorí projektový 
koordinátor tohto združenia Radim Zaba-
dal, projekt v slovenských podmienkach už 
druhý rok nadväzuje na český projekt Věda 
má budoucnost. Ten štartovali pred tromi 
rokmi a čerpá z viac ako desať rokov úspeš-
ne fungujúcej írskej iniciatívy School Busi-
ness Partnership, do ktorej sa v ostrovnej 

krajine zapojilo 125 veľkých firiem a 170 
škôl. Podľa neho má projekt popri odbor-
nej časti, ktorá má spopularizovať príro-
dovedné a technické odbory aj druhú časť, 
v ktorej sa venuje kariérnemu poraden-
stvu, teda praktickým otázkam potrebným 
pri získavaní práce.
M. P.

Rakovina – slovo, ktoré nám naháňa hrô-
zu a behá z neho mráz na chrbte. Aj s ňou 
však možno bojovať, ba dokonca ju mož-
no aj poraziť. Ako? Na to boli zvedaví náv-
števníci Vedeckej kaviarne 27. mája t. r. 
vo Výmenníku č. 1 na Ulici obrody v Ko-
šiciach.

Veľa o možnostiach a pokrokoch v boji 
s rakovinou vie MUDr. Karol Jutka z Klini-
ky rádioterapie a onkológie Univerzitnej ne-
mocnice Luisa Pasteura v Košiciach, ktorý je 
pravidelným návštevníkom a priaznivcom 
košických vedeckých kaviarní. Tentoraz sa 
z diváka stal prednášajúci. Názov jeho pred-
nášky znel: Rakovina – zákerný, silný, ale nie 
neporaziteľný nepriateľ. 

Karol Jutka bojuje proti rakovine nielen 
na klinike, ale aj mimo nej a vo svojom voľ-
nom čase – veľmi veľa času venuje zdravot-
nej osvete a popularizácii zdravého život-
ného štýlu. Stál pri zrode Klubu turistov 

Medicína Košice a pri tzv. kardioturistike 
pre ľudí, ktorí mali problémy so srdcom, 
pohyb potrebovali, no obávali sa, či im ná-
maha neuškodí. Ich obavy mizli, keď sa 
k nim na turistickej vychádzke pridali le-
kári a zdravotné sestry. Práve vďaka MUDr. 

K. Jutkovi sa rozšírili rady kardioturistov aj 
o onkologických pacientov a prvú aprílovú 
nedeľu sa konal v okolí Košíc už 27. ročník 
kardioonkoturistiky.

K. Č.

Stredoškoláci na pracoviskách chemického ústavu SAV

c i e ľ o m  j e  z v ý š i ť  a t r a k t í v n o s ť 
p r í r o d n ý c h  v i e d

košická vedecká kaviareň poradila

A k o  p o r a z i ť  r a k o v i n u

STrEDOŠkOLácI 

Z DVOch 

BrATISLAVSkých 

gymNáZIí 

V LABOrATórIu 

chEmIckéhO ÚSTAVu 

SAV. 

Foto: g. kuchta

muDr. kArOL 

JuTkA (V STrEDE) 

JE PrAVIDELNým 

NáVŠTEVNíkOm 

kOŠIckých 

VEDEckých kAVIArNí, 

TENTOrAZ VySTÚPIL 

AkO PrEDNáŠAJÚcI. 

Foto: katarína čižmáriková
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>Keď sa po viac ako päťdesiatich rokoch Mi-
lan Hodža vrátil zo Spojených štátov ame-
rických do rodnej zeme, prevoz jeho te-
lesných pozostatkov na Národný cintorín 
v Martine 27. júna 2002 sa uskutočnil so 
všetkými poctami, aké prináležia štátni-
kovi a významnému politikovi. Táto uda-
losť bola pravdepodobne impulzom pre 
Dni Milana Hodžu. Slovensko dostalo prí-
ležitosť znovu objaviť osobnosť hodnú po-
znania a pripomínania. Spočiatku bolo zá-
merom projektu priblížiť jeho život a dielo 
a tiež rozvíjať jeho ideové dedičstvo v čase 
integrovania sa Slovenska do Európskej 
únie. Prvá iniciatíva na uskutočnenie pro-
jektu prišla z Úradu vlády SR. Zásluhou 
vtedajšieho predsedu vlády Mikuláša Dzu-
rindu sa Milan Hodža stal symbolom, ku 
ktorému sa prihlásili aj nasledujúci sloven-
skí premiéri bez ohľadu na svoju politickú 
príslušnosť. 

Dnes je už tradíciou, že posledný júno-
vý týždeň je na Slovensku venovaný aktivi-
tám spojeným s Hodžovým menom. V tom 
čase sa konajú slávnostné vyhodnotenia li-
terárnych prác v súťažiach Hodžov novino-
vý článok a Hodžova esej, na ktorých si žia-
ci a študenti cibria svoje literárne zručnosti 
už niekoľko mesiacov predtým a s napätím 
očakávajú výsledky hodnotiacich komisií. 

Odborným garantom vedeckých konfe-
rencií konaných v Slovenskej národnej kniž-
nici v Martine v rámci Dní Milana Hodžu 
je Ústav politických vied SAV. Výskumu 
Hodžovho života a diela sa pracovisko syste-
maticky venuje od roku 1992. Okrem vlast-
ných pracovníkov zapojil do neho niekoľko 
desiatok politológov, historikov, filozofov, 
žurnalistov z akademického aj univerzitné-
ho prostredia – domáceho i zahraničného. 
Milan Hodža ako mnohorozmerná osob-
nosť má stále čo povedať, takže výskum ne-
možno časovo ohraničiť. Potvrdzujú to tri 
vydania diela Milan Hodža – štátnik a poli-
tik, ktoré sa počas desiatich rokov postupne 
prepracúvalo a dopĺňalo až do roku 2002, 
aby napokon v roku 2007 vyšla táto publi-
kácia aj v anglickej mutácii. Na pôsobenie 
tejto osobnosti v Spojených štátoch americ-
kých sa zameral predčasne zosnulý Pavol 
Lukáč: fragmenty jeho nedokončenej práce 
vyšli knižne pod názvom Milan Hodža v zá-
pase o budúcnosť strednej Európy v rokoch 
1939 – 1944.

Nové možnosti a výzvy pre výskum 
otvoril projekt Dni Milana Hodžu. Výstup-
mi z prvých troch ročníkov boli ďalšie tri 
publikácie orientované na jeho predsta-
vy o integrácii stredoeurópskeho priesto-
ru, na žurnalistickú činnosť a na pôsobenie 
v agrárnom hnutí. V štvrtom ročníku Dní 
Milana Hodžu sa otvoril priestor aj na skú-

manie ďalších osobností v slovenskej poli-
tike (P. Blaho, F. Juriga, M. Rázus, I. Dérer, 
V. Šrobár a i.). Vystúpenia z uplynulých 
konferencií spracovali prednášajúci do po-
doby vedeckých štúdií, ktoré vyšli v kniž-
nej podobe zatiaľ v siedmich monotema-
tických zborníkoch a ďalšie dva sú v štádiu 
spracovania.

Jubilejný desiaty ročník je dôvodom na 
návrat k hodžovskej problematike – bude 
venovaný téme Milan Hodža v medzinárod-
ných vzťahoch. Vo svojej generácii Hodža 
prezentuje dedičstvo, pokračovanie a roz-
vinutie starej benátskej diplomacie založe-
nej na sústavnom zbieraní a vyhodnocova-
ní všetkých dostupných informácií, ako aj 
potrebe paralelne formovať vlastné pred-
stavy o medzinárodných vzťahoch, o ne sa 
opierať a zároveň ich priebežne prehodno-
covať a dotvárať, v súlade s novými poznat-
kami, skúsenosťami a zmenami všeobecnej 
situácie. Pretože takýto postup je vhodný 
pre malé štáty a národy, môže byť Hodža 
do určitej miery aktuálnym aj pre súčasnú 
slovenskú politiku. Príspevky do programu 
tohtoročnej konferencie prihlásilo 29 pred-
nášateľov zo Slovenska aj zo zahraničia. Or-
ganizátori následne plánujú spracovať do-
dané štúdie do podoby knižnej publikácie 
s rovnomenným názvom.

Udeľovaním Ceny Milana Hodžu sa 
vzdáva hold vedeckým pracovníkom za vý-
skumy spojené s týmito osobnosťami. Čest-
ná cena Milana Hodžu sa udeľuje za propa-
govanie Slovenska a diela Milana Hodžu 
v zahraničí a tiež za pedagogickú a osvetovú 
činnosť. Tohtoročnými ocenenými sú doc. 
PhDr. Vladimír Goňec, DrSc., za prínos pri 
výskume života a diela M. Hodžu, podiel na 
spolupráci v rámci Dní Milana Hodžu a prí-

pravu vedeckej konferencie Milan Hodža 
v medzinárodných vzťahoch so zahranič-
nou účasťou, a Základná škola s materskou 
školou Milana Hodžu v Bratislave a Bilin-
gválne gymnázium anglicko-slovenské Mi-
lana Hodžu v Sučanoch za organizovanie 
celoslovenských literárnych súťaží Hodžov 
novinový článok a Hodžova esej. 

Záver Dní Milana Hodžu tradične patrí 
pietnym spomienkam na Národnom cin-
toríne v Martine, v Sučanoch a nedeľným 
službám Božím v evanjelickom a. v. kosto-
le v Sučanoch. O naplnenie tohto bohaté-
ho programu, zameraného na všetky veko-
vé kategórie, sa už celé desaťročie usilujú 
Hodžovi priaznivci nielen z odborných a ve-
deckých kruhov, učitelia, žiaci a študenti, 
ale aj obyvatelia jeho rodnej obce Sučian, či 
neďalekého Martina. Po Mikulášovi Dzurin-
dovi sa významne zasadili o pokračovanie 
projektu starosta obce Sučany Jozef Petráš, 
ktorý svojím entuziazmom dokázal strhnúť 
aj tých, čo váhali ako ďalej. Nemalé záslu-
hy má aj predseda organizačného výboru 
Dní Milana Hodžu Miroslav Pekník, ktorý 
úspešne lobuje aj v orgánoch štátnej správy 
za podporu tohto projektu. 

Napriek vytrvalej a neúnavnej práci 
s preukázateľnými výsledkami predsa len 
zostala organizátorom jedna nesplnená 
úloha, ktorú im pri besedách v Sučanoch 
účastníci pripomínajú: Ako to bude s ná-
vrhom zákona „Milan Hodža zaslúžil sa 
o Slovensko“? Azda tentoraz politici vo vlá-
de aj v parlamente uznajú, že tento štátnik 
a politik je popri M. R. Štefánikovi, A. Hlin-
kovi a A. Dubčekovi takejto pocty hodný 
a do svojho programu zaradia aj tento bod.

Eleonóra Petrovičová, ÚPV SAV, 

rekapitulácia pri príležitosti 10. ročníka Dní milana hodžu

O s o b n o s ť ,  k t o r á  d o k á ž e  s p á j a ť
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Je známym faktom, že investície do vzdela-
nia, vedy a výskumu sú z dlhodobého hľa-
diska najbonitnejšie investície štátu. To 
platí za predpokladu, že tieto investície 
vstupujú do konsolidovaného systému, kto-
rý tak svojimi ekonomickými nástrojmi, ako 
i kontrolnými mechanizmami zabezpečuje 
zvyšovanie kvality výstupu tak, aby sa stal 
a udržiaval konkurencieschopným vo sveto-
vom meradle. Napriek mnohým deklaráci-
ám a opatreniam účinné nástroje tohto typu 
v systéme podpory vedy a vzdelania v Slo-
venskej republike stále absentujú.

V tejto súvislosti možno spomenúť ne-
úspešný pokus SAV vytvoriť a implemen-
tovať v SR systém spoločného hodnotenia 
kvality výskumu v organizáciách SAV, vyso-
kých škôl a ďalších organizácií VaV.

Primárnou príčinou zaostávania úrovne 
výskumu v SR v porovnaní s vyspelými kra-
jinami Európy, ale i našimi najbližšími su-
sedmi, je jeho dlhodobé podfinancovanie. 
Sekundárne reálna absencia vyššie spome-
nutých nástrojov spôsobuje vysoký stupeň 
plošného rozdeľovania a následné neefek-
tívne využívanie zdrojov v globálnom me-
radle.

Tento prístup demotivuje mladých kva-
litných odborníkov zostať vo výskume 
v rámci Slovenskej republiky. Výrazne tiež 
obmedzuje výskumný potenciál (zostávajú-
cej) vedeckej špičky SR, ktorá je intelektuál-
ne schopná obstáť v medzinárodnom kon-
kurenčnom prostredí.

Reforma systému riadenia výskumu 
a vývoja na zlepšenie tohto stavu je pre-
to nutná. Či implementácia akčného plá-
nu RIS3 a s ňou spojená transformácia SAV 
skutočne povedie k významnému zlepšeniu 
kvality výskumu, preverí až čas. Predstavu-
je totiž iba najhrubšie formálne nastavenie 

systému, ktorého fungovanie bude závisieť 
od nastavení mnohých ďalších parametrov, 
kde bude mať rozhodujúcu úlohu ľudský 
faktor. Skúsenosť v SR ukazuje, že práve na 
tom zlyhali očakávania z predchádzajúcich 
reforiem v oblasti výskumu a vývoja.

Okrem subjektívnych faktorov sa pod 
tento stav podpisuje i nedostatočná ocho-
ta reálne zhodnotiť stav v kontexte sveto-
vej konkurencie a často príliš nízke nastave-
nia kvalitatívnych kritérií. Pri obmedzených 
zdrojoch to vedie k vyššie spomenutej vyso-
kej miere plošného rozdeľovania a (vo vše-
obecnosti) z toho vyplývajúcej nízkej kvali-
te výskumu.

 Učená spoločnosť SAV vníma transfor-
máciu Akadémie ako možnosť, ktorú je 
potrebné využiť na ozdravenie a výrazné 
zefektívnenie výskumu v SAV. Administra-
tívna reštrukturalizácia SAV a riadenia 
výskumu v SR sama osebe nemá zmy-
sel, ak súčasne nebudú realizované účin-
né opatrenia na reálne zvýšenie kvality 
a opatrenia motivujúce špičkových ved-
cov pre realizáciu svojich kariérnych plá-
nov v našom výskumnom priestore.

Vytvorenie VVI zameraných na vybra-
né priority formulované v RIS3, ktoré im 
umožní uchádzať sa o veľké projekty, ne-
smie brániť rozvoju kvalitných vedeckých 
projektov základného výskumu vznikajú-
cich systémom bottom-up, ktorý je zákla-
dom zdravého rozvoja každej vedeckej ko-
munity.

Ak má byť transformácia účinná, nemô-
že byť realizovaná bez diferenciácie a pocti-
vého personálneho auditu.

Z pohľadu Učenej spoločnosti, predpo-
kladom naplnenia cieľov transformácie je 
príprava zásadných systémových opatrení 
ešte pred spustením samotnej administra-

tívnej reštrukturalizácie. Tak, aby vzniknu-
té verejné výskumné inštitúcie boli už od 
začiatku silne motivované k presadzovaniu 
a výraznej podpore špičkového výskumu – 
a to i za cenu potláčania neefektívnych a ne-
perspektívnych výskumných skupín. Za ta-
kéto opatrenia UčS považuje:

 
•	 Definovanie jasných pravidiel pre rozde-

ľovanie štátnej dotácie podľa výsledkov 
výskumu a vývoja nastavených tak, aby 
dostatočne diferencovali a ekonomicky 
motivovali inštitúcie vykonávať špičkový 
výskum.

•	 Zabezpečenie dostatočnej flexibility 
v rámci VVI tak, aby sa tento trend mo-
hol jednoducho presadzovať i v rámci nej.

•	 Sprísnenie kritérií pre kariérny postup sú-
časne s výrazným zvýšením platovej dife-
renciácie, ktorá musí byť motivujúca.

•	 Nastavenie pravidiel výberových konaní 
na funkcie riaditeľov VVI tak, aby sa nimi 
mohli stať iba vyzreté vedecké a mana-
žérske osobnosti, ktoré budú presadzovať 
spomenuté ciele. Adekvátne ohodnotenie 
týchto funkcií a ich otvorenie aj medziná-
rodnej komunite. V prípadoch, že sa taká 
osobnosť nenájde, využívať právo zriaďo-
vateľa takúto organizáciu zrušiť.
Učená spoločnosť SAV si uvedomuje, že 

presadzovanie týchto zámerov nie je jed-
noduché. Je ich však potrebné presadzo-
vať i za nelichotivých podmienok priameho 
financovania vedy zo strany štátu, ak od-
hliadneme od zdrojov zo ŠF EÚ. Práve pre-
to, aby boli investície z týchto fondov účin-
né. Učená spoločnosť SAV je pripravená 
v tomto úsilí pomôcť v rámci svojich kapa-
cít a kompetencií.

(Zdroj: UčS)

Predsedníctvo SAV na základe výberového 
konania na štvorročné obdobie vymenova-
lo od 1. júna 2014 doc. Ing. Juraja Sipka, 
PhD., MBA, za riaditeľa Ekonomického ústa-
vu SAV. J. Sipko študoval na Obchodnej fa-
kulte Ekonomickej univerzity v Bratislave 
špecializáciu zahraničný obchod. V rokoch 
1980 – 1991 pôsobil na Ekonomickej univer-
zite ako odborný asistent, neskôr ako docent. 
Absolvoval viacero študijných pobytov v za-
hraničí. V rokoch 1994 – 2000 bol riaditeľom 
Odboru medzinárodných vzťahov na Minis-

terstve financií SR, potom pracoval v Medzi-
národnom menovom fonde vo Washingtone, 
D.C., ako poradca výkonného riaditeľa (bel-
gická konštituencia), v posledných rokoch 
ako pedagóg na City University, Vysokej ško-
le manažmentu a Paneurópskej vysokej ško-
le, pôsobil aj v Národnej banke Slovenska 
ako poradca guvernéra NBS. Okrem toho 
bol spolupredsedom spoločného podvýbo-
ru SR a EÚ pre makroekonomickú politiku, 
členom vyjednávacieho tímu v prístupovom 
procese SR k EÚ, koordinátorom a vyjedná-

vačom vstupu SR do OECD, členom výborov 
EDRC a CIME/CMIT v rámci OECD a pôso-
bil aj v ďalších funkciách. J. Sipko je autorom 
dvoch a spoluautorom ôsmich monografií, 
viacerých vedeckých článkov a univerzit-
ných učebníc. Často vystupoval na domácich 
a zahraničných konferenciách zameraných 
na svetovú ekonomiku, medzinárodné me-
novo-finančné vzťahy, režimy výmenných 
kurzov, medzinárodný obchod, svetovú fi-
nančnú a dlhovú krízu, a to tak v sloven-
skom, ako aj v anglickom jazyku. 

S t a n o v i s k o  U č e n e j  s p o l o č n o s t i 
k  t r a n s f o r m á c i i  S A V

N o v ý  r i a d i t e ľ  E k o n o m i c k é h o  ú s t a v u  S A V



 

Nie po prvý raz sa v Malom kongresovom 
centre VEDY, vydavateľstva SAV, prezen-
tovali nové knihy popredného fyzika a bý-
valého predsedu SAV, v konkrétnom prí-
pade však v pozícii autora s literárnymi 
ambíciami – Štefana Lubyho. Tentoraz me-
dzi čitateľov za účasti početného publika 
vyprevádzali hneď dve jeho dielka: po troch 
publikáciách Cestovná správa z kongresu 
o ničom a iné texty, Poriadok verzus cha-
os a Fascinácia Nobelom, prichádza autor 
s ďalšou knižkou cestopisných čŕt s názvom 
Posedenie pod tisícročným ružovým krom 
(VEDA 2014, vyšlo s podporou ZVK SR). 

Ružový ker v Hildesheime, ktorý čias-
točne „prepožičal“ tomuto zväzku aj názov, 
sa stal akýmsi jednotiacim symbolom úvah 
o dávnejšej i nedávnej minulosti. Knihu 
otvárajú autorove obľúbené potulky po Ne-
mecku. Patrí sem nielen opísaný Hildeshe-
im a Soest, ale aj Berchtesgaden a Essen. 
Druhý blok sa týka autorovho zapojenia do 
služieb ALLEA (All European Academies), 
združenia, do ktorého vstúpila už pri jeho 
vzniku aj Slovenská akadémia vied. Tre-
tí blok čŕt je naplnením poznania, že pod 
sviečkou býva tma a pre pocit uspokojenia 
netreba vždy behať na grécke pláže alebo na 
hrebene Álp. Autor sa venuje vybraným lo-
kalitám a v nich sídliacim pracoviskám SAV, 
ktoré možno označiť predponou naj... – naj-
staršie, najvyššie položené atď. Zaradiť po 
týchto „šedévroch“ Akadémie zvyšok sve-
ta má svoju logiku, pričom nenapísať nie-
čo o našom Eurokocúrkove, Bruseli, by bolo 
chybou. Autor spláca aj niektoré svoje dlžo-
by, najmä vo vzťahu k Parížu a Japonsku. 

Osobitosťou štvrtej knižky Š. Lubyho je 
však to, že si ako spoluautorku prizval svo-
ju dcéru Martinu, ktorá strávila v zahraničí 
takmer dvadsať rokov ako pracovníčka Me-
dzinárodného úradu práce (ILO) OSN a na-
vštívila ešte viac krajín. Tak vznikla posled-
ná časť knihy, nazvaná Moje hlavné stany. 
Predbežne sa zrodili cestopisy o Pakistane, 
Turkmenistane (Turkménsku) a Uzbekista-
ne. Spoluautorka tejto knihy služobne pre-
cestovala aj Tadžikistan, Kirgizsko (Kyr-
gyzstan), Kazachstan a dokonca aj také 
„stany“, o ktorých našinec ani nevie, že do 
tejto „zbierky“ patria – Hayastan (Armén-
sko) a Chalistan – cieľ síkhskej autonómie 
v Indii. A samozrejme celú obrovskú Indiu. 
Prognostička a ekonómka Martina Luby-
ová prezradila, že týchto pár kapitol be-
rie len ako malú skúšku, no – ako odľahče-
ne poznamenal aj predseda Akadémie vied 
ČR prof. Jiří Drahoš v predhovore ku knihe, 
vzhľadom na bohatstvo materiálu, ktoré si 
Martina zo svojich ázijských ciest nazhro-
maždila, je zvedavý, či si v prípadnej novej 
spoločnej knižky otec Štefan udrží pozíciu 
hlavného autora... 

Štefan Luby na prezentácii v Malom kon-
gresovom centre VEDY predstavil aj ďal-
šiu svoju knižku – zbierku aforizmov Invek-
tívy a inzultácie, ktorou nadväzuje na svoje 
predchádzajúce Aforizmy, bonmoty, ma-
ximy (VEDA, 2011). Aj tu sa autor prejavil 
ako vynikajúci pozorovateľ, vtipný glosá-
tor so schopnosťou svoje pozorovania poin-
tovať. „Invektívy“ a „inzultácie“ smeruje na 
jednej strane do vlastných (akademických 
a vedeckých) radov, ale adresuje ich aj na-

šim „obľúbeným“ politikom, podnikateľskej 
sfére, manažérom... Do knižky zaradil aj po-
učenia, najmä z fyziky, ktoré ukazujú, že jej 
poznatky sa dajú zovšeobecniť na život spo-
ločnosti. Knihu ilustroval akad. maliar Ľu-
dovít Hološka.

Knižky Štefana a Martiny Lubyovcov 
27. mája t.r. predstavili prof. Adam Bžoch 
a prof. Dušan Podhorský a medzi čitate-
ľov vyprevádzali „krstní otcovia“ – politik 
František Mikloško a husľový virtuóz Pe-
ter Michalica, ktorý spolu s chemikom prof. 
Ivanom Chodákom obstarali aj hudobný 
program prezentácie. Na dôvažok vystúpi-
la aj trojica pôvabných tanečníc zo skupi-
ny Bailadora. Ukážky z kníh prečítal herec 
a recitátor Štefan Bučko.
E. B. | Foto: gabriel kuchta

Prezentácia kníh Štefana a martiny Lubyovcov

Z  p o t u l i e k  p o  s v e t e 
i  d o m á c i c h  k o n č i n á c h

ATmOSFéru BOLLywOODu ÚčASTNíkOm PrIBLí- 

žILI TANEčNIcE ZO SkuPINy BAILADOrA

„krSTNí OTcOVIA“ – POLITIk FrANTIŠEk mIkLOŠ- 

kO A huSľOVý VIrTuóZ PETEr mIchALIcA – 

VyPrEVáDZAJÚ kNIhy mEDZI čITATEľOV. S POTE- 

ŠENím Ich SLEDuJE mArTINA LuByOVá.



rOku 2013 SI SLOVENSká AkADémIA VIED PrIPOmíNALA 60. Vý-
rOčIE SVOJhO VZNIku. V POrOVNANí S hISTOrIcky STArŠímI 
AkADémIAmI, AkO JE NAPríkLAD FrANcÚZSkA, ALE AJ AkADé-
mIE VIED SuSEDNých krAJíN, JE NAŠA AkADémIA POmErNE 
mLADá. ALE ŠESťDESIAT rOkOV už PrEDSTAVuJE OBDOBIE, 
kTOrá JE hODNé POZOrNOSTI hISTOrIkOV. O DEJINách 
SAV SA, PrAVDAžE, PíSALO AJ V mINuLOSTI, chýBA VŠAk DIE-
LO, kTOré By ZAchyTáVALO cELé DEJINy SAV V Ich kOmPLEx-
NOSTI OD JEJ VZNIku (VráTANE PrEDhISTórIE) Až DO SÚčAS-
NOSTI. NA TÚTO ÚLOhu SA PODuJAL hISTOrIcký ÚSTAV SAV 
V SPOLuPrácI S ÚSTrEDNým ArchíVOm SAV. VýSLEDkOm NIE-
kOľkOrOčNEJ VýSkumNEJ PrácE JE DIELO, kTOréhO AmBí-
cIOu JE POSkyTNÚť SyNTETIcký A ucELENý POhľAD NA VýVOJ 
TEJTO VýZNAmNEJ SLOVENSkEJ VEDEckEJ INŠTITÚcIE.

VEDEcký VýSkum JE V kAžDEJ SPOLOčNOSTI SÚčASťOu cE-
LOSPOLOčENSkéhO VýVOJA A VyJADrENím POTrIEB kAž-

DEJ SPOLOčNOSTI POZNáVAť SVET V JEhO rOZmANITOSTI. 
TAkéTO BOLO A JE AJ POSLANIE SAV. NA JEJ DEJINách mOž-
NO NEPOchyBNE VIDIEť AJ TEN, INAk PrED VErEJNOSťOu 
SkryTý, DrAmATIcký ZáPAS O VEDEcké POZNANIE, kTOré 
SI VEDcI – A O humANITNých A SPOLOčENSkých VEDách 
TO PLATí DVOJNáSOBNE – DOkáZALI VyVZDOrOVAť NA NE-
PrIAZNIVých SPOLOčENSkých OkOLNOSTIAch. V NIEkTO-
rých PríPADOch mOžNO hOVOrIť DOkONcA O hErOIc-
kOm ÚSILí. 

SNAhOu AuTOrOV BOLO PODAť hISTOrIcký VýVOJ V SAV VO 
VŠETkEJ ZLOžITOSTI A PrOTIrEčIVOSTI. PráVE NA POZADí 
DOBy mOžNO rEALISTIcky ZhODNOTIť PríNOS SAV DO SLO-
VENSkEJ A SVETOVEJ VEDy. čITATEľ V TEJTO PESTrEJ PANOrá-
mE NáJDE TO, čO hľADá A čO POukAZuJE – NAPrIEk VŠET-
kým PrOBLémOm – NA VýZNAm TEJTO SLOVENSkEJ VEDEckEJ 
INŠTITÚcIE PrE SPOLOčNOSť. 


