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s p r á v y s a v s p r á v y >Zákon o verejných výskumných inštitúci-
ách uviazol pred rokovacou sálou vládneho 
kabinetu. Ako Správy SAV už písali (Správy 
SAV 2/2015, Ako sa rodili pilotné projekty), 
stalo sa to napriek dlhým mesiacom príprav, 
pripomienkovému konaniu i súhlasu Legis-
latívnej rady vlády SR. Na vládu nedorazil 
pre pripomienky jej poradcov. 

Krátky sumár

Zákon mesiace pripravoval legislatívny odbor 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR v súčinnosti so Slovenskou akadémiou 
vied, ale – keďže prechod na verejné výskumné 
inštitúcie sa nemá týkať len ústavov SAV – aj so 
zástupcami ďalších rezortov. Uprostred apríla 
ho po medzirezortnom pripomienkovom ko-
naní, ktoré sa začalo v decembri, prerokova-
la Legislatívna rada vlády SR. Jeho ďalšou za-
stávkou malo byť rokovanie kabinetu. Ak by 
na ňom návrh zákona schválili, čakala ho po-
dateľňa Národnej rady Slovenskej republiky. 
Plánom predkladateľa, teda ministra školstva, 
bolo dosiahnuť, aby po schválení v parlamen-
te začal zákon platiť 1. augusta. V takom prípa-
de by sa rozpočtové či príspevkové organizácie 
SAV zmenili na verejné výskumné inštitúcie 
k 1. januáru budúceho roka. 

Tu treba pripomenúť, že tento prechod sa 
v Akadémii pripravoval celé mesiace. Dlho 
a búrlivo sa diskutovalo, v akej podobe budú 
ústavy svoju právnu formu meniť. Pôvodný 
plán bolo deväť verejných výskumných inštitú-
cií. Po výmenách na čele inštitúcie sa zmenil aj 
prístup k zlučovaniu. Dôležitou novinkou bola 
dobrovoľnosť. Po jarných diskusiách vznikol 
v každom z troch oddelení vied Akadémie pi-
lotný projekt (viac v Správach SAV 2/2015) 
spojených ústavov, ktoré sa mali pripravovať 
na transformáciu už v novej – väčšej podobe. 
Ich skúsenosti sa majú v budúcnosti využiť pri 
možnom (a predpokladanom) ďalšom spája-
ní. Zatiaľ však ostatné ústavy SAV chceli ísť do 
transformácie samostatne (ako to bolo naprí-
klad pri podobnom procese v Akadémii vied 
Českej republiky). Toľko plány.

Nečakaná zmena

Faktom je, že predtým, ako sa mal zákon 
dostať na stôl vlády, vstúpil s pripomienka-
mi do procesu zbor poradcov jej predsedu. 
Výhrady znamenali, že zákon sa na roko-
vanie vlády nedostal. Ako sa píše v spoloč-
nom vyhlásení výboru Snemu SAV, vede-
nia Akadémie a výboru Odborového zväzu 
SAV, „... predložil pripomienky k textu ná-
vrhu zákona, ktoré podstatne menia jeho 
charakter v časti novelizujúcej zákon o SAV. 
O existencii a neexistencii každého ústa-
vu SAV má podľa tohto návrhu rozhod-
núť budúci minister školstva bez zverejne-
nia kritérií a možnosti odvolania sa. Tieto 

zmeny zásadným spôsobom obmedzujú sa-
mosprávnosť a samostatnosť SAV a sú v roz-
pore s platným zákonom o SAV.“

Podľa predstáv poradcov vlády by pri trans-
formácii mala každá organizácia predložiť 
transformačný projekt, ktorý by schvaľoval 
minister školstva s právom vrátiť ho na prepra-
covanie, ak nebude s ním spokojný. Ak by pro-
jekt do konca budúceho roka nepodpísal, or-
ganizácia zanikne. „Zo samosprávnej SAV by 
sa stala rezortná výskumná inštitúcia minis-
terstva školstva, pretože minister by mal abso-
lútne právo rozhodovať o tom, ktorá inštitúcia 
prejde a ktorá nie,“ dodal na tlačovej porade 
k tejto téme predseda SAV Pavol Šajgalík. 

Ďalším z bodov, ktorý pripomienky zboru 
premiérových poradcov v zákone spochyb-
nili, je majetok. Žiadajú, aby ostal v rukách 
štátu. Kým návrh zákona ho posúva do rúk  
v. v. i. No – ako zdôrazňujú predstavitelia SAV 
– prakticky všetky nehnuteľnosti označuje za 
prioritný majetok a jasne hovorí, že s takým 
vlastník nesmie narábať. To môže iba štát. 
Preto vedenie SAV považuje návrh porad-
cov za neštandardný. O to viac, že sa týka iba 
Akadémie, rezortné alebo iné v. v. i. by ma-
jetok prevziať mohli. „Aby sme však predišli 
akýmkoľvek podozreniam, sme ochotní ta-
kúto zmenu akceptovať. Nemali by sme ma-
jetok, len by sme ho spravovali,“ povedal na 
stretnutí s novinármi P. Šajgalík.

V ten istý deň (26. mája) sa stretlo v areáli 
SAV – na popud iniciatívy Veda chce žiť – viac 
ako sto zamestnancov, ktorí podporili postoj 
vedenia SAV pri rokovaniach o texte záko-
na. Rovnako vystúpili aj jej pracovníci v Koši-
ciach. Pri tejto príležitosti predstavitelia vede-
nia SAV zdôraznili korektný prístup ministra 
školstva Juraja Draxlera, ktorý sa opakova-
ne vyjadril, že ako predkladateľ návrhu záko-
na trvá na jeho pôvodnom znení a pracuje na 
tom, aby text bol do jesene v parlamente. 

Opäť rokovania

Pochopiteľne, že v súvislosti s pripomien-
kami poradcov sa najčastejšie spomínal 
splnomocnenec vlády pre výskum a inová-
cie Jaromír Pastorek. Tento predchodca P. 
Šajgalíka na poste predsedu SAV sa ohradil 
voči tomu, že týmto spôsobom zastavil ná-
vrh zákona. „Nezablokoval som ho ja osob-
ne. Zbor poradcov je veľká množina ľudí,“ 
povedal pre denník Sme. „Zákony sa nepri-
jímajú každý mesiac ani každý rok a sku-
točne nám ide o to, aby zákon bol dobrý,“ 
povedal J. Pastorek pre Rádio Slovensko. 
O návrhu zákona, na ktorého príprave sa 
do prelomu rokov, teda do svojho núteného 
odchodu z funkcie predsedu SAV, podieľal, 
povedal, že je na 90 percent dobrý. Zvyšok 
sa podľa neho dá vydiskutovať. 

Ako sa pre Správy SAV pred uzávierkou 
tohto čísla vyjadril P. Šajgalík, posledné ro-
kovania viedli k tomu, že opäť vzniknú pra-
covné tímy, ktoré sa pokúsia problémové 
otázky vydiskutovať. Novinkou je tiež záu-
jem parlamentného Výboru pre vzdeláva-
nie, vedu, mládež a šport zapojiť sa do dis-
kusie na túto tému. 

K budúcim rokovaniam predseda SAV 
zdôraznil, že kým v otázke majetku vidí 
SAV možnosť kompromisu, pri bode, ktorý 
ohrozuje jej samosprávnosť, takúto možnosť 
nevidí. Ako povedal, pilotné projekty ďalej 
pokračujú, hoci zmizol tlak na termíny.

Pôvodný zámer, aby bola transformácia 
vložená medzi dve programovacie obdo-
bia štrukturálnych fondov, sa však už stih-
núť nepodarí. A jednoznačnej odpovede na 
to, či prípadná zmena právnej formy pri ich 
čerpaní môže spôsobiť problémy, alebo nie, 
sa z Bruselu pýtajúci (ministerstvo školstva) 
zatiaľ nedočkali.
martin Podstupka | Foto: gabriel kuchta

A k o  u v i a z o l  z á k o n
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Prečo elektrotechnika? „Už ako mladý 
chalan som bol amatérsky muzikant. Mal 
som elektrickú gitaru, zaujímali ma zosil-
ňovače, mikrofóny, elektronické obvody 
– ťahalo ma to k elektrotechnike. Navyše 
spomedzi technických vied, ktoré ma lá-
kali, je elektrotechnika jediná súčasne ab-
straktná aj reálna. Nedávno som dostal 
otázku, čo by som si vybral teraz. Asi bio-
lógiu. Lebo mám pocit, že má väčší dosah 
na život ľudí. Ale je to aj dobou. V čase, keď 
som sa rozhodoval, boli ešte elektrónkové 
prístroje (napríklad zosilňovač, magneto-
fón), potom sa začali objavovať tranzisto-
rové, takže prechod na polovodičovú tech-
niku, potom na integrované obvody spadal 
do času mojich štúdií. Mal som špecializá-
ciu fyzika tuhých látok, čo bolo vlastne za-
meranie na mikroelektroniku. Nikdy som 
výber neoľutoval. Pri mnohých iných ve-
dách vidím niečo lákavé a na druhej strane 
aj niečo nepríťažlivé. Na elektrotechnike – 
najmä s vedomosťami, ktoré mám teraz – 
sa mi nezdá nič odstrašujúce.“

Najzaujímavejší projekt. „Zhruba pred de-
siatimi rokmi som si uvedomil, že zaujíma-
vé vlastnosti môžu mať kombinácie supra-
vodivých materiálov (s ktorými roky robíme 
a hľadáme im rôzne uplatnenia) s materiál-
mi feromagnetickými. A že naša skupina má 
všetky predpoklady úspešne sa venovať tej-
to problematike. Postupne sme vypracova-
li techniky, ako počítať aj merať vlastnos-
ti takýchto systémov. Našťastie paralelne sa 
prudko vyvíjali výpočtové metódy, na čom 
sme sa aj my čiastočne podieľali. Potom sme 
spravili zopár aplikácií a prišiel plášť magne-
tickej neviditeľnosti. A na to teraz nadväzu-
jú ďalšie možnosti. Napríklad – bol som ne-
dávno u Richarda Kvetňanského [pozn. red.: 
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV], 
ktorý sa o to zaujíma. Že by pri skúmaní stre-
su sledovali aj stres z nedostatku magnetic-
kého pola. Ďalší smer: doteraz sme si mysle-
li, že magnetický štít zo supravodiča musí byť 
súvislý. Ale už sa nám podarilo urobiť dva ští-
ty, kde sa neobjavuje v jednom kuse. Teraz 
stojíme pred tým, že funguje niečo, o čom si 
všetci myslia, že by fungovať nemalo. Zaují-
mavý problém! Bohužiaľ, nemôžeme sa mu 
venovať naplno, lebo sme sľúbili čo najrých-
lejšie spraviť plášť magnetickej neviditeľnos-

ti, do ktorého by sa zmestila myš, čo od nás 
chce NASA [Správy SAV 1/2015, Plášť mag-
netickej neviditeľnosti zaujal NASA] i doktor 
Kvetňanský.“

Náhoda vo vede. „Je veľmi dôležitá. Môže 
veci urýchliť i spomaliť. Veď celá veda je do 
veľkej miery neplánovaná. Začnete niečo 
robiť – a to ako by ste otvorili dvere. A tam 
sú ďalšie štyri. A ktoré potom otvoríte, je 
často vecou náhody. Nemáte možnosť veľ-
mi to racionálne vyhodnotiť, ako že: „...
poďme sa sústrediť na toto...“ Keď máte 
šťastie, otvoríte tie správne dvere a za nimi 
je ten najdôležitejší problém. Ale už sa mi 
stalo, že som vošiel zlými dverami a nie-
kto iný na tej iste trase, naopak, dobrými – 
a mal úspech. Najviac ma to mrzelo vtedy, 
keď som nejaký taký výskum začal a nedo-
končil.“ 

Základný a aplikovaný výskum. „Myslím 
si, že na Slovensku používame zlú terminoló-
giu. Za aplikovaný výskum sa označuje to, čo 
sa vo svete volá vývoj. Páči sa mi definícia, že 
základný výskum má za cieľ umožniť porozu-
mieť, ako svet funguje, a aplikovaný – hľadať, 
ako by sa to dalo použiť na riešenie nejakého 
problému. Ale keď to hľadám, neznamená, že 
to nájdem. Pri aplikovanom výskume musím 
mať poznatky zo základného. Z nich si vybe-
riem tie, ktoré sú pre mňa potrebné. A snažím 
sa ich ďalej rozviesť do detailov. Takže apliko-
vaný výskum sa podľa mňa nemá končiť ne-
jakým predmetom, objektom. Môže sa zavŕšiť 
dôkazom. Podľa mňa ten náš „plášť“ bol prí-
kladom aplikovaného výskumu. Myslím si, 
že ten na pôdu SAV patrí. Teraz nás tlačia do 
vývoja, ktorý niektoré ústavy už robia – a asi 
aj majú robiť. Treba sa teda na to pozerať od 
ústavu k ústavu.“

Popularizácia vedy. „Akadémia by mala 
neustále propagovať svoje výsledky a naj-
dôraznejšie tie, pri ktorých je aj laikom jas-
ný praktický význam. Ale na druhej strane 
by sme mali neustále zdôrazňovať, že ak 
sa na Slovensku žije dobre (ak berieme do 
úvahy celý svet, iste sa nám žije dobre), je to 
predovšetkým vďaka množstvu ľudí z celé-
ho sveta, čo povymýšľali všelijaké riešenia, 
ktoré používame – a ich myšlienky sa k nám 
dostali z veľkej časti zadarmo. Je našou po-
vinnosťou sa na tom primerane podieľať. 
Vedci význam popularizácie vedy vníma-
jú čoraz viac. Veľmi pomáhajú akcie, ako 
je Noc výskumníkov, ktoré organizuje nie-
kto iný – našou úlohou je tam byť, venovať 
sa ľuďom, vysvetľovať... Na druhej strane sa 
napríklad na popularizačné prednášky ne-
hodí každý. A ak to niekto robí s nechuťou či 
v strese, publikum to zistí. Treba teda vybe-
rať – nie nútiť.“

Vek vedcov. „V SAV je to problém. Chýba 
nám generácia, ktorá vstupovala do aktív-
neho života v deväťdesiatych rokoch, keď 
sa okrem iného aj SAV zoštíhľovala. Nein-
vestovalo sa ani do vybavenia, zariadení. 
Mladí nevideli vo vede perspektívu a išli do 
iných sektorov. Aj do zahraničia. Začalo sa 
to zlepšovať, keď sme sa ako asociovaný štát 
Európskej únie mohli zúčastňovať na rám-
cových programoch. Podľa mňa posledných 
päť-šesť rokov je to zreteľne lepšie. Keď 
u nás robia mladí diplomovky či doktorand-
ské štúdiá, už sa na vedu pozerajú inak. Ve-
dia, že na tom nezbohatnú, ale je to čosi, čo 
môže byť zaujímavé ako životná dráha. Mu-
síme sa im snažiť vytvoriť podmienky.“

Štrukturálne fondy. „Experimentálny vý-
skum, aký robí náš tím, potrebuje prístro-
je, ale nie také zložité a drahé, ako keď sa 
robí technologický výskum. Dokázali sme 
si ich zadovážiť už v rámci projektov v rám-
cových programoch. Keď potom prišla prvá 
vlna štrukturálnych fondov, my sme v pr-
vom kole nechceli nič. Až v ďalších. Z môjho 
hľadiska by štrukturálne fondy ani nemu-
seli byť, hoci chápem, že mnohým kolegom 
vedcom veľmi pomohli. Ale čo je nepríjem-
né, štrukturálne fondy majú tak zle vymys-
lený administratívny systém, že nútia ve-
deckých pracovníkov klamať. A to je veľmi 
zle. Príklad: systém núti vyplňovať vedcov 
výkazy s tým, že je jasné, že to nemôže byť 
pravda. Napríklad vypĺňanie výkazu práce 
si nemožno uviesť ako administratívnu čin-
nosť. Kto je na sto percent platený z fondov, 
má to vyplniť v sobotu doma? Celé je to ne-
bezpečné v tom, že vo vede je veľmi dôle-

Ak SA NA SLOVENSku žIJE DOBrE, JE 

tO PrEDOVŠEtkýM VďAkA MNOžStVu 

ľuDí Z cELéhO SVEtA, čO POVyMýŠľALI 

VŠELIJAké rIEŠENIA, ktOré POužíVAME 

A Ich MyŠLIENky SA k NáM DOStALI 

Z VEľkEJ čAStI ZADArMO. JE NAŠOu 

POVINNOSťOu SA NA tOM PrIMErANE 

PODIEľAť.

Ako to vidí Fedor gömöry...

P r a v d a  j e  p r e  v e d c a 
z á s a d n á  v e c

>Vedec roka 2014. Líder úspešného výskumného tímu 
z Elektrotechnického ústavu SAV. Popularizátor vedy. 
Správy SAV požiadali doc. Ing. Fedora Gömöryho, DrSc.,  
aby sa vyjadril k niektorým námetom. Tu sú jeho názory...
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žité držať sa striktne pravdy. Lebo ak robí-
me experiment a on nedopadne „dobre“, 
ale len „skoro dobre“, musíme si to priznať. 
Okrem iného preto, že ak by človek pove-
dal, že to dopadlo dobre a publikoval to – 
zopakujú to iní kolegovia z brandže. Nájdu 
nepresnosť a on sa znemožní. Pravda je pre 
vedca zásadná vec.“

Mladí kolegovia. „K nám neprichádzajú 
mladí vedci. Musíme si ich vychovať z ab-
solventov univerzít, ktorých úroveň pod-
ľa mňa klesá. Aj keď by sme z toho mohli 
vynechať tých, čo prichádzajú z tých nie-
koľkých s dlhou tradíciou. Učil som na 
univerzite, takže mám o študentoch ob-
raz. Koniec koncov tamojší pedagógovia 
sa sťažujú, že už zo stredných škôl prichá-
dzajú študenti horšie pripravení. Ale tre-
ba k tomu dodať, že keď ten človek náj-
de u nás motiváciu, dokáže zameškané 
dohnať. Keď potom naši absolventi dok-
torandského štúdia idú do sveta na reno-
mované pracoviská, odtiaľ sa nám neraz 
ozývajú, že by si ich chceli udržať dlhšie. 
Môžem povedať, že naši mladí kolegovia 
sú na svetovej úrovni. Nie sú o nič horší ako 
ich vrstovníci zo zahraničia.“ 

Únik mozgov. „Naša skupina únik mozgov 
do sveta necíti. Je mi ľúto za jedným šikov-
ným doktorandom, ktorý išiel do súkrom-
nej sféry, ale inak sa nám podarilo veľmi 
talentovaných ľudí udržať či dotiahnuť na-
späť. Stále som síce najmä vedec, ale vidím 
to tak, že už desať rokov je moja hlavná 
práca budovať tím. Pred pätnástimi rok-
mi som bol sám, teraz je nás desať. Snažil 
som sa talenty motivovať, umožniť im roz-
voj, poskytnúť im príležitosti, ponúknuť za-
ujímavý projekt i šancu zarobiť si. Je veľ-
mi dôležité mať tím dobre poskladaný. Len 
taký sa dokáže popasovať s rôznymi typmi 
problémov. Pomáhajú tiež programy SAV, 
ktoré motivujú vedcov, aby prišli, respektí-
ve vrátili sa zo zahraničia. V minulosti sme 
boli v projekte Marie Curie, teraz tu máme 
jedného kolegu, ktorého takto motivoval 
program SASPRO.“

Vedecká sloboda a očakávania štátu. 
„Máme slobodu bádať v tom, na čo si zo-
ženieme peniaze. A podľa mňa je to tak 
v poriadku. Verím, že politikom poma-
ly dochádza, že vede sa nedá predpiso-
vať do detailov, čo má robiť. Že sa oplatí 
nechať vedcov, nech sa zaoberajú tým, čo 
oni považujú za dôležité. Vládne progra-
my, napríklad RIS 3, by sa mali týkať vý-
voja a inovácií. Akadémie veľmi nie. Ale 
nie som si istý, či to politici chápu správne. 
Inak: podpora základného výskumu má 
byť stála, bez ohľadu na štrukturálne fon-
dy a programovacie obdobie. Viem, že je 
tlak napríklad od podnikateľských zväzov, 
ale ešte stále som nevidel žiaden zoznam 
problémov, ktoré niektorý z nich potrebu-
je riešiť. Možno ani veľmi nechcú odpove-
de od SAV, skôr peniaze na svoj vlastný vý-
skum...“

Transformácia. „Sme jedno prostre-
die s univerzitami, ktoré už verejnými vý-

skumnými inštitúciami sú. Zrejme by sme 
mali mať rovnakú právnu formu. A druhá 
vec je, že by sa mi celkom páčilo, keby pri 
tomto ústave boli zo dve spin-off firmy, kto-
ré by založili hoci naši mladí doktorandi, 
aby sa využili naše výskumy a ústav z toho 
mal nejaký profit.“

Hudba. „Hrám si hlavne sám po večeroch 
a teším sa, keď si môžem zahrať s kama-
rátmi. Ale už nepravidelne. Na otázku, 
či mám talent, odpovedám: trochu áno. 
Možno aj podedený. Hoci rodičia sa hu-
dobne veľmi neprejavovali, starý otec bol 
učiteľ, organista, možno tam sú tie kore-
ne. A o muziku sa zaujímajú obe moje deti. 
Sem-tam mi posunú skvelé veci na počú-
vanie.“

Taliansko. „Moja obľúbená krajina okrem 
iného aj kvôli tomu, že je to – a to ten, kto 
sa tomu nevenuje, nevie – svetová veľmoc 
vo výskume supravodivosti. Mali v nej v se-
demdesiatych a osemdesiatych rokoch 
generáciu silných osobností. Vychovali 
plejádu expertov, ktorí sa uplatnili po ce-
lom svete – na amerických univerzitách, 
v CERN-e... Veľmi dobrou skúsenosťou pre 
mňa bol pobyt v podnikovom výskume fir-
my Pirelli, kde som pochopil napríklad to, 
aká dôležitá je ochrana duševného vlast-
níctva. Treba to zažiť, aby človek vedel tie-
to veci rešpektovať. Aby mu bolo jasné, že 
firma má hodnotu práve v duševnom vlast-
níctve.“

Obnova dreveníc. „Je to pre mňa kompen-
zácia vedeckej práce. Robíme výskum, kto-
rý obvykle vedie k novým zariadeniam. Ale 
niekedy to dlho trvá, niekedy to nefungu-
je, hľadáme, často to nie je pekné. Pri dre-
veniciach je to naopak. Tam sú tradičné 
postupy najlepšie, treba ich dodržiavať. 
Robím to od vysokej školy. Nemôžem pove-
dať, že by som bol veľmi zručný. To však ani 
netreba, drevenicu si na Slovensku musel 
dokázať postaviť skoro každý. Takže je vy-
myslená tak, že netreba byť vzorom šikov-
nosti. Žiaľ, už si nájdem na to čas len tak na 
tri či štyri dni v roku.“

Zaznamenal martin Podstupka | Foto: Vladimír Šimíček

Doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., je ab-
solventom Elektrotechnickej fakulty 
SVŠT (dnes STU), po ukončení v roku 
1976 nastúpil na študijný pobyt do Elek-
trotechnického ústavu SAV, oddelenia 
supravodičov, kde pracuje – s výnimkou 
zahraničných pobytov v Taliansku a Rus-
ku – dodnes. Venuje sa aplikáciám sup-
ravodičov v elektrotechnike a energeti-
ke, je vedúcim tímu, ktorý úspešne riešil 
viaceré projekty financované rámcový-
mi programami Európskej únie na pod-
poru výskumu a vývoja. Vedcom roka SR 
2014 sa stal za výskum vedúci k novým 
poznatkom o správaní kompozitov supra-
vodič/feromagnetikum v jednosmerných 
a striedavých magnetických poliach.
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Prečo ste poverená riaditeľka ústavu a nie 
riaditeľka?

Bolo výberové konanie na miesto nového 
riaditeľa, prihlásila sa kandidátka z exter-
ného prostredia. Uspela, ale potom vysvitlo, 
že tú funkciu nemôže prijať. Išlo o kolíziu 
pracovných povinností, konflikt záujmov. 
Hoci bola presvedčená, že to bude v poriad-
ku – nešlo to. Bola som zástupkyňa riadite-
ľa, tak ma prehovorili, aby som od prvého 
apríla prevzala poverenie.

Takže zaskakujete...

Áno. Neprešla som výberovým konaním, ale 
bola som vymenovaná na šesť mesiacov. Už 
je vypísané nové výberové konanie.

Zúčastníte sa ho?

Ešte neviem. K prvému októbru sa má náš 
ústav spájať s viacerými ďalšími [Správy 
SAV 2/2015, Ako sa rodili pilotné projekty], 
tak som zvedavá, ako to bude so záujemca-
mi. Práca šéfa tohto ústavu sa bude meniť, 
takže sa budú hlásiť na post, ktorý môže mať 
od októbra inú náplň.

S čím ste do toho išli?

Pôvodne som mala byť štatutárom tri me-
siace (lebo sme sa mali spájať už od 1. júla), 
takže som to vnímala ako čosi veľmi dočas-
né. Na také krátke obdobie iste neprekáža, 
že som neprešla výberovým konaním, nevy-
jadrila sa k tomu ani akademická obec. Jed-
noducho mi posledný marcový deň zazvonil 
telefón, že či to od prvého apríla vezmem..
.
Vedenie ústavu ste preberali len s ambí-
ciou udržať ho ako funkčný alebo ste chceli 
presadiť aj svoje predstavy o ňom?

To druhé by bolo možné, ak by som na to 
mala súhlas akademickej obce a za sebou 

riadne výberové konanie. Za daných okol-
ností som pri preberaní funkcie vyhlásila, že 
nebudem robiť nijaké zásadné zmeny.

Ak sa rozhodnete ísť do výberového konania 
a uchádzať sa o túto funkciu, čo bude vo 
vašom projekte? S čím prídete?

To vám teraz nepoviem. Ak to tak bude, iste 
si to zaslúži prvá počuť akademická obec 
ústavu. Tak či tak by som dopredu nič ne-
prezrádzala – veď ide o súťaž uchádzačov. 
Ale ľudia z ústavu iste tušia, o čo by mi išlo. 
Bola som členkou vedeckej rady, poznajú 
moje názory. Podstatné je „ísť za vedou“ 
a za medzinárodnými projektmi.

Týkali by sa zmeny najmä vedeckej orien-
tácie ústavu?

Museli by sa týkať aj personálnej štruktúry, lebo 
jedno s druhým súvisí. A viac už zo mňa nepáč-
te... Ale budem veľmi zvažovať. Veď by som 
vlastne kandidovala na funkciu, ktorá okami-
hom, keď by víťaz dostal poverenie – zanikne.

Uvažovali ste o tom, či máte predpoklady 
na riaditeľský post?

Nikdy som o tom intenzívne nerozmýšľala. 
Ja sa dobre cítim v bielom plášti v laborató-
riu. Ale za desať rokov, čo som sa postup-
ne stala vedúcou oddelenia, zodpovedným 
riešiteľom projektov, zástupkyňou riaditeľa 
– vidím výsledky. Minimálne malú vedeckú 
skupinu sa mi podarilo úspešne manažovať. 
Ale viem, že iné je šéfovať veľkému ústavu 
a iné desiatim ľuďom, s ktorými ste denno- 
denne, s ktorými ste naladení na rovnakú 
vlnu pracovne aj osobne...

Cítite pri vedení ústavu, že niektorí kole-
govia majú problém s tým, že ste žena a ešte 
k tomu mladá?

Áno, veľmi.

Ide o starších kolegov?

Iste netreba menovať, veď oni vedia. Samo-
ľúbosť je medzi vedcami dosť rozšírená vlast-
nosť. Dokonca si dajú záležať na tom, aby 
som sa o ich názoroch na mňa dozvedela.

Viete sa v takom prípade odosobniť?

Je to veľmi ťažké, lebo mám pocit, že nieke-
dy si ľudia neuvedomujú rozdiel medzi de-
mokraciou a anarchiou.

Znášate multitasking?

To by ste sa museli opýtať iných. Ale som 
systematická, myslím, že si viem prácu zor-
ganizovať, viem aj dať hranicu medzi prácu 
a voľný čas. Koniec koncov, keď máte rodi-
nu, dieťa, je to nevyhnutné. 

Nie ste vorkoholik?

Rozhodne nie. Myslím si, že všetko má svoj 
čas. Nemá zmysel sedieť pol dňa pri káve 
a z práce odchádzať o siedmej večer. Ale 
fakt je, že všetky moje publikácie vznika-
li po večeroch, lebo v robote sa to nedalo. 
Frekvencia klopania na dvere mojej kance-
lárie bola dve minúty. Človek nemá čas po-
čúvať svoju vlastnú myšlienku. Tak som rad-
šej písala doma.

M a n a ž é r s k a  š k o l a  a k o 
z  M a l é h o  p r i n c a

>V čase rozhovoru pre Správy SAV mala za sebou už sériu 
interview pre iné médiá. Okrem iného bola hosťom Noč-
nej pyramídy Rádia Slovensko, o svojej práci hovorila 
v publicistickej relácii STV 2 VAT Špeciál. Dôvod je jas-
ný. Len nedávno sa Mgr. Lucia Kučerová, PhD., stala 
Vedkyňou roka 2014 v súťaži, ktorú vyhlasuje Centrum 
vedecko-technických informácií, Slovenská akadémia 
vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoloč-
ností. Okrem iného je aj poverenou riaditeľkou Ústavu 
experimentálnej onkológie SAV.
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Čo vám doma povedali, keď ste oznámili, 
že ste prijali post šéfky ústavu?

Preberala som to s manželom dôkladne 
a viackrát. Dalo by sa to zhrnúť takto: on 
tvrdí, že by som nemala najmenší problém 
robiť na podobnom poste v súkromnej sfére 
za iné peniaze.

Aká bola vaša reakcia?

Keby som to chcela, tak to urobím už dávno.

Dostali ste ponuky?

Nie, lebo som ich nehľadala. Vždy som sa 
cítila byť vedcom, nie manažérom. Vyštu-
dovala som chémiu, biochémiu, onkológiu 
na lekárskej fakulte, nikdy mi ani na um ne-
zišlo zaujímať sa o Master of Business Ad-
ministration. A ak šéfujem, tak skôr intui-
tívne. Ako podľa návodu z Malého princa 
(veľmi nepresne parafrázované): snažím 
sa dať úlohy, ktoré tí ľudia sami chcú splniť.

V mnohých ohľadoch je to možno lepšia 
škola, ako získať MBA...

Nie je umenie niekomu niečo rozkázať, 
ale nájsť mu prácu, ktorá ho baví. Miesto 
v tíme, na ktorom bude spokojný.

Našli ste nejaké čaro v riaditeľovaní?

Zatiaľ ani nie.

Neláka vás to, čo tento post ponúka: 
možnosť istým spôsobom nasmerovať 
výskum takéhoto špičkového pracoviska?

Ak sa ľudia dajú... A sme opäť pri tom. Som 
príliš mladá – a žena. Iste to nemožno zovše-
obecňovať, ale ja vidím priveľa vedcov, ktorí 
ako keby mali klapky na očiach. Vnímajú len 
seba a svoju prácu. Akoby okolie nejestvova-
lo. Akoby sa vyhýbali tomu, čo sa označuje 
ako „open mind“, čo nie je len otvorená my-
seľ, ale aj schopnosť prijímať myšlienky, ktoré 
vyzerajú na prvý pohľad neuskutočniteľné.

Nie je problém v tom, že desaťročia 
nemenia pracovisko? Hoci vysvetlenie, že 
majú radi vedu, je legitímne...

Oni milujú tú svoju vedu. Myslia si o nej, 
že je jediná správna. A to je podľa mňa zle. 
Neviem, či im chýba zmena miesta. 

Nepomáha možnosť pracovného pobytu 
v zahraničí, čo má veľa vedcov?

Pomáhala by, keby to prijímali. Ale to sa kaž-
dému nedarí. Myslím, že je to aj generačná 
záležitosť. Hoci sa niektorí možno urazia, ja 
to vidím tak, že od istej vekovej hranice je 
v ústave priveľmi rozšírená skepsa.

Skepsa k istému veku patrí...

Asi. Ale prekáža mi, keď sa prejavuje naprí-
klad tak, že sa niekto odmietne učiť novú 
metodiku či spolupracovať s o dvadsať ro-
kov mladším kolegom.

Ak sa rozhodnete, že pôjdete do konkurzu, 
tak s vedomím, že toto musíte zmeniť?

Mne sa zdá, že to inak nejde. Ale pozor, ja 
nehovorím, že by vedec mal nasilu odísť od 
témy, ktorá ho zaujíma! Vôbec nie, nech sa 
jej venuje. Ale musí mať istú mieru flexibili-
ty. Jednotlivec nedosiahne nič.

Mení sa veda tak, že takíto ľudia v nej už 
nebudú mať miesto?

Už sa zmenila. Individualisticky to už jed-
noducho nejde.

Čo ju tak zmenilo?

V prvom rade prístroje. To, že jeden vedec-
ký pracovník už nemôže robiť všetky metó-
dy. Nemá na to ani čas, ani dostatočnú hĺb-
ku pohľadu. Len tu v ústave máme viacero 
takých zložitých prístrojov, že je nemys-
liteľné, aby každý vedel pracovať na všet-
kých. Často od oponentov dostanete pripo-
mienku, že niečo musíte potvrdiť dvoma či 
tromi metódami. Nemôžete ich všetky po-
znať, musíte spolupracovať. Teda nemusí-
te, ale ak dokážete urobiť iba jednu meto-
diku, môžete publikovať nanajvýš tak vo 
Včielke...

A to sme stále len vo vašom odbore. K tomu 
sa ešte pridáva interdisciplinarita...

Určite áno. Len, povedzme, posledné prí-
klady: kolegyňa potrebuje hmotnostnú 
spektrometriu, tak oslovujeme pracovis-
ká, kde to robia vrátane expertízy. Do Olo-
mouca do Ústavu molekulárnej a trans-
lačnej medicíny sme posielali vzorky na 
proteínovú analýzu. Potrebujeme biofyzi-
kov, bioštatistikov. K práci mi dal hodnoti-
teľ takú námietku o štatistike, že som ani 
nerozumela, čo chce. Musela som oslo-
viť profesionálneho štatistika, ktorému to 
bolo jasné.
 
Ak by sme skúmali, aké majú vedci v tomto 
ústave špecializácie, čo všetko by sme 
našli?

Imunológov, bunkových biológov, mole-
kulárnych biológov, virológov, genetikov 
v tom najširšom zmysle slova, cytoanaly-
tikov, biofyzikov, chemikov, biochemikov, 
menej lekárov... Hádam som veľa nevyne-
chala.

Mal by riaditeľ ovplyvňovať zameranie 
ústavu?

Neviem, do akej miery je mojou úlohou 
niekoho usmerňovať. Vedci sú slobodní. 
Ale ak sa chce niekto venovať tej „svojej“ 
vedeckej téme, musí si nájsť nielen finanč-
nú podporu, ale aj pracovnú skupinu. Pre-
svedčiť iných, že to má zmysel.

Čo je teraz hlavný prúd v experimentálnej 
onkológii?

V tomto ústave sú dva zásadné smery: on-
kologická a genetická vetva. V genetike ro-

bia kolegovia skvelé veci, ktoré sa pohybujú 
okolo opravy DNA v súvislosti s nádorový-
mi ochoreniami. Vedecké skupiny onkolo-
gickej vetvy sa venujú metódam analýzy 
buniek, máme silnú cytoanalytiku a špe-
cificky ako téma veľmi rezonujú nádorové 
kmeňové bunky. V poslednom čase sa ve-
nujeme aj nádorovému mikroprostrediu. 
Je to téma, na ktorú som mala vyžiadané 
prednášky v Brne, Olomouci aj v nemec-
kom Weimare.

Dá sa laicky vysvetliť výskum, za ktorý ste 
dostali ocenenie Vedkyňa roka 2014?

O tom ocenení rozhodli dve minuloročné 
publikácie, ktoré vychádzali z desaťročnej 
práce (a série predchádzajúcich publiká-
cií) celého kolektívu. Jedna ukazuje, že pri 
špeciálnom type nádorového ochorenia sa 
dajú pomocou jedného konkrétneho znaku 
identifikovať tie bunky, ktoré sú zodpoved-
né za rast toho nádoru (nádorové kmeňo-
vé bunky) a súčasne sú chemorezistentné. 
Dá sa povedať, že keď sa z nádorovej masy 
odstránia, potom je nádor citlivejší na che-
moterapiu. 

A tá druhá?

To bola práca, ktorou sme ukázali, že sa 
kombináciou mezenchýmových kmeňo-
vých buniek a vhodného vneseného génu 
dá opakovane liečiť aj agresívny melanóm. 
Bol jeden konkrétny model, kde sme praco-
vali s terapiou a snažili sa nastaviť to, ako 
podať lieky.

Ako reagujete na obvyklú otázku laikov, že 
kedy z toho budú mať niečo pacienti?

Tú otázku dôverne poznám, dostala som 
ju od ministra aj od manžela. Chápem, že 
je taká predstava, že by sme mali vyrobiť 
niečo, čo potom pacient prehltne a zapije 
pohárom vody. No tak to nefunguje. Ale 
je snaha ísť do klinickej štúdie pre veľ-
mi špecifické prípady a individuálne po-
danie.
 
martin Podstupka | Foto: Vladimír Šimíček

Mgr. Lucia Kučerová, PhD., absolvova-
la Prírodovedeckú fakultu Univerzity Ko-
menského, odbor biochémia, a dokto-
randské štúdium v odbore onkológia na 
lekárskej fakulte tej istej univerzity. Je po-
verenou riaditeľkou Ústavu experimen-
tálnej onkológie SAV. V tomto ústave bola 
zástupkyňou riaditeľa, vedúcou oddele-
nia onkológie i laboratória molekulárnej 
onkológie. Na prelome milénia bola dva 
roky vedeckou pracovníčkou Laboratória 
Max S. Perutza, oddelenie mikrobioló-
gie a genetiky v Biocentre Viedeň. Vedec-
ká skupina, ktorú vedie, sa sústreďuje na 
funkčné štúdie bunkovej biológie nádoru. 
Venuje sa interaktívnej signalizácii medzi 
malígnymi bunkami, zložkami nádorovej 
strómy a mezenchýmovými stromálnymi 
bunkami, ktoré vedú k významným zme-
nám v správaní nádorov.
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>Predsedníctvo SAV v súlade so svojím 
Programovým vyhlásením na funkčné ob-
dobie 2013 – 2017, ako aj v súlade s aktuál-
nou situáciou a potrebami ďalšieho rozvoja 
akadémie predkladá „Dlhodobý zámer roz-
voja SAV“, obsahujúci strategické ciele SAV, 
ich konkretizáciu do roku 2020 a cesty ich 
napĺňania.

I.Preambula 

Veda je kľúčový strategický faktor rozvo-
ja modernej spoločnosti. Každá krajina vy-
spelého sveta dosahuje svoj stupeň rozvo-
ja práve vďaka vedeckému výskumu a jeho 
podpore. Spoločenský význam a hospodár-
sky efekt investícií do vedeckého skúmania 
sa prejavuje tak v medzinárodnej konkuren-
cieschopnosti štátu, ako aj v životnej a kul-
túrnej úrovni obyvateľov. 

Každá krajina moderného sveta sa po-
dieľa na globálnej vede úmerne svojim 
možnostiam, ktorých vytváranie zásadne 
ovplyvňujú rozhodnutia politických a štát-
nych reprezentácií. Vedecký výskum je pri-
márne vecou verejného záujmu a tradične 
sa realizuje v inštitucionálnej podobe s pod-
porou štátu v dvoch základných formách: 
ako univerzitný a neuniverzitný výskum. 
Neuniverzitný vedecký výskum je štandard-
nou formou, ktorú si vyžiadal vývoj moder-
nej spoločnosti. Slovenská akadémia vied je 
rozhodujúcou verejnou inštitúciou, zabez-
pečujúcou akademický neuniverzitný vý-
skum v Slovenskej republike. 

Verejná podpora vedy v záujme rozvoja 
celej spoločnosti je základom, ktorý vyplý-
va z univerzálnej povahy vedy. To nevylu-
čuje ani podporu zo súkromných zdrojov, 
bez ktorých nie je v súčasnosti rozvoj vedy 
možný. Zapojenie trhových mechanizmov 
a podnikateľských investícií môže priniesť 
významné impulzy do rozvoja vedy, nezna-
mená to však, že veda sa mení na privátny 
majetok. Veda má zo svojej podstaty verejný 
charakter, takže aj investície do nej – verej-
né či súkromné – majú v konečnom dôsled-
ku verejnú návratnosť. 

II. Poslanie Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied je národná inšti-
túcia, ktorá realizuje vedecký výskum v Slo-
venskej republike ako samosprávna vý-
skumná inštitúcia neuniverzitného typu 
financovaná primárne z verejných zdro-

jov. Takýto typ vedeckého výskumu u nás 
má nielen svoju tradíciu, ale aj opodstat-
nenie vo vysokej systematickosti a kon-
centrovanosti, vďaka ktorým sa napája na 
svetové trendy vývoja ľudského poznania. 
Perspektívy takéhoto výskumu sú založené 
na výsledkoch, kvalitatívne porovnateľných 
s medzinárodným výskumom. 

Slovenská akadémia vied je samospráv-
na vedecká ustanovizeň zriadená záko-
nom s cieľom vykonávať primárne zák-
ladný výskum v prírodných, technických, 
lekárskych, spoločenských a humanitných 
vedách v oblastiach, ktoré sú inovatívne, 
náročné na personálnu alebo výskumnú in-
fraštruktúru, rozvíjať inovatívne technoló-
gie a diagnostiku. Jej základným poslaním 
je zvyšovať úroveň poznania pre rozvoj Slo-
venskej republiky a jej obyvateľov. Hodno-
tovo Akadémia stojí na princípoch nezá-
vislého vedeckého skúmania a politickej 
nestraníckosti, kritického myslenia a ex-
celentného poznania, vysokej odbornosti 
a špecializácie, efektívnej súťaživosti a in-
terdisciplinárnej kooperácie. 

Od svojho založenia (1953) Akadémia 
pôsobila najprv samostatne, neskôr v kon-
texte Československej akadémie vied (1960 
– 1992). V ostatných desaťročiach (od 
1989) prechádza postupnou modernizáci-
ou a transformáciou v oblasti organizácie 
i celkového zamerania výskumu.

Okrem úmerného podielu na rozvoji po-
znania v rámci medzinárodnej deľby ve-
deckej práce napĺňa Akadémia svoje spolo-
čenské poslanie aj prostredníctvom vývoja 
progresívnych technológií, patentov, inová-
cií, expertíz a transferu poznatkov do mno-
hých oblastí praxe. Akadémia má vybudo-
vanú výskumnú infraštruktúru na úrovni 
medzinárodných požiadaviek. Jej pracovní-
ci predstavujú jedinečné a nenahraditeľné 
intelektuálne bohatstvo krajiny, koncentro-
vané v špičkových vedeckých osobnostiach 
a tímoch. Bez ich príspevku nie je možné 
rozvíjať ani našu národnú a kultúrnu identi-
tu. SAV predstavuje obrovský potenciál eko-
nomického, technologického, sociálneho 
a bezpečnostného rozvoja Slovenska. V zá-
ujme toho Akadémia realizuje spoluprácu 
s neakademickými subjektmi vo verejnej 
i súkromnej sfére a poskytuje im vedecké in-
formácie na riešenie problémov a úloh roz-
voja. 

Slovenská akadémia vied v mnohých 
smeroch spolupracuje s univerzitným ve-
deckým výskumom a podieľa sa na ňom. 
Jej podiel je rovnako nezastupiteľný vo vý-

učbe študentov na vysokých školách, najmä 
vedeckej príprave doktorandov a expertov 
mnohých kľúčových či vysokošpecializova-
ných (raritných) odborov, aké na univerzi-
tách nemajú zastúpenie. 

Akadémia rozvíja svoj výskum prostred-
níctvom vlastných vedeckých organizácií, 
ktoré sú štandardne zapojené do národ-
ných a medzinárodných projektov na báze 
grantov. V rámci nich sa v súčasnosti reali-
zuje výskum zameraný na aktuálne globál-
ne výzvy (napr. klimatické zmeny, obnova 
a udržanie kvality vôd, pôdy a ovzdušia, 
riadenie environmentálnych rizík, ochra-
na biodiverzity, biotechnológie a zdravie 
obyvateľstva), na spoločenské výzvy (napr. 
rastúce nerovnosti a problém spoločen-
skej solidarity, sociálne vylúčenie a margi-
nalizácia, starnutie a migrácia obyvateľov, 
bezpečnosť), na zachovanie a rozvoj kul-
túrneho dedičstva (Slovenský národný kor-
pus, Slovník súčasného slovenského jazyka, 
Knižnica slovenskej literatúry, Encyklopé-
dia Beliana), ako aj na komplexný regio-
nálny výskum. Akadémia tiež zabezpečuje 
systematický výskum štátotvorných prvkov 
Slovenskej republiky (jej sociálny, ekono-
mický, právny a vzdelávací systém) v kritic-
kej konfrontácii s globálnymi trendmi vývo-
ja, k čomu buduje unikátne dokumentačné 
a archívne zdroje.

III. Súčasný stav SAV

SAV každoročne sumarizuje a vyhodnocu-
je výsledky svojho výskumu vo výročných 
správach. Vychádzajúc z týchto výsledkov 
za ostatné roky možno súčasný stav charak-
terizovať takto. 

A) Najvýznamnejšie výsledky výskumu v SAV
V oblasti vied o neživej prírode (1. oddele-
nie vied) má SAV dlhodobo silné medziná-
rodné postavenie v materiálových vedách 
(supravodivé materiály, metastabilné ko-
vové zliatiny pre aplikácie v elektrotechni-
ke, ľahké zliatiny pre aplikácie v strojárstve, 
nové keramické materiály, nanomateriály 
a nanofilmy pre cielené aplikácie), v geove-
dách (kritické suroviny, seizmická aktivita/
ohrozenie, povodňové prognózy), v astro-
nómii (asteroidy a kométy) a informačných 
technológiách (spracovanie reči a obrazu). 
Významné medzinárodné uznanie získala 
SAV v oblasti teoretických disciplín, ako sú 
kvantová informatika a kvantová chémia, 
matematické vedy.

S A V  2 0 2 0 : 
D l h o d o b ý  z á m e r  r o z v o j a 
S l o v e n s k e j  a k a d é m i e  v i e d
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V oblasti chemických vied a vied o živej 
prírode (2. oddelenie vied) je to výskum 
polymérov (biodegradovateľné polyméry, 
mikrokapsuly na liečbu cukrovky), ako 
aj biomedicínsky výskum (výskum stresu 
a neurodegeneratívnych chorôb, originál-
ne postupy v diagnostike a terapii onko-
logických ochorení) a ekologický výskum 
(vedec zo SAV bol predsedom komisie 
UNESCO).

V oblasti vied o človeku a spoločnosti 
(3. oddelenie vied) medzi najvýznamnej-
šie výsledky patria unikátne poznatky o na-
šej minulosti (kniežacia hrobka v Poprade, 
nálezy v Bojnej, svedčiace o histórii rané-
ho kresťanstva v strednej Európe, Kamal-
dulská biblia) a celý súbor poznatkov o ak-
tuálnych procesoch prebiehajúcich v našej 
spoločnosti (sociálna identita, ekonomic-
ké rozhodovanie, marginalizované skupi-
ny, občianska participácia).

Na základe dosiahnutých výsledkov 
identifikovala rankingová agentúra ARRA 
v SAV špičkové vedecké tímy a jednotliv-
cov, ktorých výstupy sú porovnateľné so 
svetovými.

B) Ďalšie významné fakty o činnosti SAV
Nezastupiteľnosť SAV v ďalších oblastiach 
potvrdzuje fakt, že vybudovala a spravuje 
národnú seizmickú sieť pre monitoring ze-
metrasení, uchovala a ďalej rozvíja Arboré-
tum Mlyňany a prevádzkuje slovenskú in-
fraštruktúru pre vysokovýkonné počítanie.

a) Patenty
V roku 2013 organizácie SAV prihlásili 

15 patentov, z toho 2 boli podané ako PCT 
(Patent Cooperation Treaty) a boli im ude-
lené 4 patenty, z toho 2 patenty v Rakúsku. 

b) Účasť SAV v Európskom výskumnom 
priestore (ERA)

SAV participuje v multilaterálnych pro-
jektoch (EUREKA, ESPRIT, NATO, UNE-
SCO, CERN, IAEA, ESF, a iné) – v r. 2013 
spolu 162 projektov. 

Z celkového počtu 31 sietí Európskeho 
výskumného priestoru ERA-NET sa Sloven-
sko zapojilo do 9 konzorcií, z toho v 6 kon-
zorciách je členom len SAV. Účasť svojich 
úspešných výskumných kolektívov v pro-
jektoch ERA-NET podporuje SAV zo svojej 
rozpočtovej kapitoly. Okrem toho má SAV 
uzavreté dohody o podpore spoločných vý-
skumných projektov s MOST Taiwan, JST 
Japan a TÜBİTAK Turecko.

V rámci 7. RP EÚ riešila SAV 103 pro-
jektov a bola najúspešnejšou inštitúciou 
v získavaní projektov 7. RP EÚ v rámci Slo-
venska. V prvom roku nového rámcového 
programu EÚ Horizont 2020 sa tímy z SAV 
zapojili do 67 návrhov projektov, z toho 
v piatich v pozícii koordinátora projektu. 
Treba spomenúť aj skutočnosť, že zatiaľ je-
diný grant v rámci Slovenska podporený 
Európskou výskumnou radou získal pra-
covník Chemického ústavu SAV.

SAV bola úspešná vo výzve H2020-WI-
DESPREAD-2014-1-FPA (Teaming) s  pro-
jektom CEMEA Building-up Centre of 
Excellence for advanced materials appli-
cation. Partnermi projektu sú VTT Techni-

cal Research Centre a University of Helsin-
ki z Fínska.

SAV vytvára nástroje na získavanie ta-
lentovaných výskumníkov z celého sveta. 
Sú to programy:

Štipendium Štefana Schwarza pre post-
doktorandov založené v r. 2004 (doteraz 
cca 180 štipendií) 

SASPRO Marie Curie Cofund (projekt 
7. RP EÚ) od r. 2014 zameraný na získanie 
talentovaných zahraničných výskumníkov 
a slovenských výskumníkov pôsobiacich 
v zahraničí. 

c) Projekty podporené zo ŠF EÚ a rozvoj 
infraštruktúry

SAV implementuje projekty podporené zo 
ŠF za viac ako 500 mil. eur (vrátane partner-
stva s VŠ a podnikateľskými subjektmi). SAV 
riešila a rieši 23 výskumno-vývojových pro-
jektov, kde žiadateľom je podnikateľský sub-
jekt. V SAV boli v programovom období 2007 
– 2014 úspešne vybudované viaceré aj vo sve-
tovom kontexte špičkové laboratóriá. K „veľ-
kým“ projektom SAV (s partnermi z VŠ) patria:
•	 Univerzitný vedecký park pre biomedi-

cínu Bratislava
•	 Výskumné centrum – Centrum apliko-

vaného výskumu nových materiálov 
a transferu technológií Bratislava

•	 Výskumné centrum – PROMATECH Košice
•	 Výskumné centrum – Centrum výskumu 

a vývoja imunologicky aktívnych látok, 
Šarišské Michaľany

•	 Výskumné centrum – Výskumné cen-
trum Allegro Trnava
Okrem toho SAV implementuje projekt SI-

VVP, v rámci ktorého sprístupňuje infraštruk-
túru pre vysokovýkonné počítanie (2 super-
počítače a 6 výkonných výpočtových klastrov 
v gridovom zapojení) pre vedeckých a vý-
skumných pracovníkov na Slovensku. 

d) Implementácia poznatkov v hospo-
dárskej sfére

V roku 2013 mala SAV 23 spoločných 
pracovísk s hospodárskymi subjektmi. Vý-

skumné kolektívy spolupracovali s viac ako 
100 domácimi a zahraničnými hospodár-
skymi partnermi.

e) Expertízy pre verejnú sféru
SAV dlhodobo a každoročne vypracúva 

desiatky expertíz pre orgány verejnej a de-
cíznej sféry od miestnej a regionálnej úrov-
ne cez národnú až na úroveň Európskej 
komisie, čím systematicky prispieva k ra-
cionalizácii a kultivácii správy verejného 
života.

C) Vybrané údaje k financovaniu SAV 
a) Financovanie na zamestnanca zo ŠR 

(porovnanie s AV ČR)
V roku 2013 zo štátneho rozpočtu na 

jedného zamestnanca (FTE) bola vynalo-
žená suma 18 721 eur v SAV a 29 163 eur 
v AV ČR. 

Priemerná  mzda na zamestnanca bola 
v roku 2013 v SAV cca 1 000 eur (všet-
ky zdroje) a v AV ČR cca 1 300 eur (všet-
ky zdroje).

b) Finančné ukazovatele publikačných 
výstupov

Jedným zo spôsobov posudzovania 
efektívnosti financovania vedy je porovná-
vanie nákladov na CC publikáciu a WOS 
citáciu. Tabuľka č. 1 sumarizuje takéto po-
rovnanie pre SAV a AV ČR za roky 2009 
až 2014. Podklady pre tabuľku poskytlo 
CVTI.

D) Problémy na riešenie 
a) Publikácie a citácie
SAV pri podiele 11 % výskumných pra-

covníkov na celkovom počte výskumných 
pracovníkov na Slovensku (FTE) pokrýva 
31 % publikačných a 39 % citačných vý-
stupov SR. Kvalitu týchto výstupov SAV vy-
jadruje hodnotenie Scimago Ranking In-
stitutions a parameter Excellence rate, t. j. 
percento výstupov danej inštitúcie zara-
dených do súboru 10 % najcitovanejších 
prác v príslušnom vednom odbore vo sve-
te. V roku 2014 dosiahla SAV hodnotu toh-

tABuľkA č. 1: POrOVNANIE NákLADOV NA cc PuBLIkácIu A cItácIu MEDZI SAV A AV čr 

(úDAJE 2010 – 2014, WOS)

Rok Cena CC 
publikácie 
SAV (eur)

Cena CC 
publikácie 
AV ČR (eur)

Cena 
citácie 
SAV (eur)

Cena 
citácie
AV ČR  (eur)

Citovanosť
SAV

Citovanosť
AV ČR

2009 46 926 58 597 5 591 5 039 8,39 11,6

2010 44 409 54 330 5 983 5 034 7,42 10,8

2011 42 628 57 297 6 492 6 688 6,57 8,6

2012 37 738 57 911 5 244 8 509 7,20 6,8

2013 40 455 62 464 13 057 18 988 3,10 3,3

2014 38 699 53 829 80 100 85 362 0,48 0,63

MEtODIkA: cENu PuBLIkácIE SME určILI AkO PODIEL PrOStrIEDkOV INŠtItúcIE ZO ŠtátNEhO 

rOZPOčtu A cELkOVéhO POčtu cc PuBLIkácIí, ANALOgIcky SME tAk určILI cENu cItácIE. PrI 

cItácIách SME ZAPOčítALI cItácIE NA PuBLIkácIE DANéhO rOku ZA OBDOBIE DO kONcA rOku 2014. 

PrEtO cENA cItácIí PruDkO rAStIE V PrVých DVOch rOkOch PO ZVErEJNENí PuBLIkácIE. NAJVäčŠí 

rOZDIEL JE V cItOVANOStI PuBLIkácIí V PrVOM rOku PO ZVErEJNENí. hODNOtA 0,63 cItácIE NA 

PuBLIkácIu PrE AV čr JE PODStAtNE LEPŠIA AkO 0,48 PrE SAV, čO POukAZuJE NA MENŠIu VIDItEľNOSť 

VýSLEDkOV SAV V PrVOM rOku PO ZVErEJNENí. POrOVNANIE Má ZMySEL, POkIAľ úrOVEň FINANcOVANIA 

ZA JEDNOtLIVé rOky JE NA PODOBNEJ úrOVNI. PrEtO SME POrOVNáVALI OBDOBIE OD r. 2009.
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to indikátora 17,82 v porovnaní s celosve-
tovo najlepšou organizáciou z viac ako  
4 800 zaradených inštitúcií, ktorej bola 
priradená hodnota 100. V rámci SR bola 
v tomto kritériu najlepšia Univerzita Ko-
menského s hodnotou 20,3. Akadémia vied 
Českej republiky dosiahla hodnotu 23,28. 
Pri porovnaní celkových výstupov organi-
zácie (počet publikácií, indikátor Output 
v Scimago hodnotení) dosiahla SAV v roku 
2014 hodnotu 3,42, zatiaľ čo Univerzita 
Komenského hodnotu 2,2 a Akadémia vied 
ČR v hodnotu 9,42. V absolútnej škále má 
SAV v rámci SR najviac prác zaradených do 
súboru 10 % najcitovanejších prác v prís-
lušnom vednom odbore. 

Ak je aj SAV z pohľadu počtu vedeckých 
výstupov hodnotená najlepšie v rámci SR, 
jej postavenie v rámci V4 a celkovo v rámci 
regiónu stredná a východná Európa nie je 
uspokojivé. Je to o. i. dôsledok výrazného 
štátneho podfinancovania domácej vedy 
a výskumu. Podľa Scimago Ranking Institu-
tions zaostávame aj v rámci V4 (Maďarsko, 
Česká republika) predovšetkým v paramet-
ri excelentnosť, uvedenom vyššie. 

IV. Východiská a rámce pre 
stratégiu rozvoja SAV

V tejto časti uvádzame vybrané spoločen-
ské faktory, ktoré v súčasnosti determinujú 
rozvoj vedy a kľúčové strategické dokumen-
ty EÚ a SR (Európa 2020, Horizont 2020, 
RIS3, Národný program reforiem 2015).

A) Medzinárodné rámce
a) Globálne problémy:

•	 udržateľnosť kvality života a životného 
prostredia,

•	 zachovanie biodiverzity,
•	 človek a krajina,
•	 energetická udržateľnosť,
•	 ekonomická efektívnosť,
•	 civilizačné choroby a udržateľnosť zdra-

via,
•	 existenciálne riziká globálnych zmien,
•	 globálna bezpečnosť,
•	 potravinová bezpečnosť a zabezpeče-

nie,
•	 sociálna súdržnosť, solidarita a dôvera,
•	 človek, životný štýl, vzdelávanie, hod-

noty,
•	 kultúra a kreativita.

b) Dynamika civilizačných zmien: 
•	 rast komplexnosti spoločenských zmien,
•	 prudký nárast vedeckých informácií,
•	 rozmach nových vedných disciplín 

a technológií,
•	 rastúci dôraz na flexibilitu výskumu,
•	 narastajúci rozpor medzi dlhodobým 

charakterom vedeckej práce a krátkodo-
bým očakávaním výsledkov.

c) Finančná náročnosť súčasnej vedy:
•	 celosvetový rast investícií do vedy a výsku-

mu,
•	 dôraz na hodnotenie dosahovaných vý-

sledkov výskumu,
•	 orientácia dostupných zdrojov na celo-

spoločenské ciele,

•	 rastúci dôraz na vzťah spoločenskej rele-
vantnosti výskumu a jeho financovania

•	 rastúci význam vzdelanosti pre ekono-
mickú prosperitu,

•	 efektívny systém sociálnej organizácie 
vedy a výskumu so stabilným financo-
vaním – jeden z hlavných faktorov vyš-
šej konkurencieschopnosti a inovačnej 
úspešnosti krajiny.

d) Ekonomický program Európa 2020
•	 inteligentný rast – hospodárstvo založe-

né na znalostiach a inovácii, 
•	 udržateľný rast – ekologické a kon-

kurencieschopné hospodárstvo, ktoré 
efektívnejšie využíva zdroje, 

•	 inkluzívny rast – hospodárstvo s vyso-
kou mierou zamestnanosti, ktoré pri-
spieva k hospodárskej, sociálnej a územ-
nej súdržnosti. 

B) Národné rámce 
a) Ekonomický program RIS3
- Oblasti hospodárskej špecializácie

•	 automobilový priemysel a strojárstvo,
•	 spotrebná elektronika a elektrické prí-

stroje,
•	 informačné a komunikačné produkty 

a služby,
•	 výroba a spracovanie železa a ocele.

- Oblasti špecializácie z hľadiska do-
stupných vedeckých a výskumných ka-
pacít

•	 materiálový výskum a nanotechnológie,
•	 informačno-komunikačné technológie,
•	 biotechnológie a biomedicína, 
•	 pôdohospodárstvo a životné prostre-

die vrátane moderných chemických 
technológií šetrných k životnému pro-
strediu,

•	 udržateľná energetika a energie.

b) Spoločenské výzvy
•	 kritický výskum slovenskej spoločenskej 

reality a jej trendov,
•	 výskum kultúrneho dedičstva a pamäti, 

včlenený do európskych a svetových sú-
vislostí,

•	 formovanie nového obrazu sociálno-
-ekonomického vývoja spoločnosti 
s väzbou na súčasné a budúce reformy 
v Európskej únii.

C) Požiadavky na sektor výskumu a vývoja
•	 reorganizácia univerzít,
•	 transformácia SAV a rezortných vý-

skumných ústavov na verejné výskumné 
inštitúcie,

•	 zvýšenie podielu financovania VaI zo sú-
kromných zdrojov – nastavenie systému 
na dosiahnutie štatisticky evidovaných 
výdavkov na výskum a vývoj do roku 
2020 v pomere 1 : 2 (verejné zdroje : sú-
kromné zdroje),

•	 zefektívnenie činnosti agentúr v oblas-
ti VaI,

•	 ďalšie legislatívne zmeny, 
•	 zavedenie záväzného ukazovateľa pre 

podporu VaI pri zostavovaní štátneho 
rozpočtu SR, ktorý bude definovať per-
centuálny podiel výdavkov na VaI voči 
HDP.

V. Strategické ciele SAV

Ide o dlhodobé ciele, t. j. ciele s dlhodobým 
efektom:

1. Sformovať modernú, dynamickú, úspeš-
nú SAV so zlepšeným postavením v Eu-
rópskom výskumnom priestore a väz-
bou na RIS3 so zachovaním jej integrity 
a stabilným a predvídateľným financo-
vaním.

Cesty a prostriedky k tomu:
•	 transformovať organizácie SAV na v.v.i., 
•	 stabilizovať inštitucionálne financovanie,
•	 zabezpečiť viaczdrojové financovanie,
•	 zvýšiť dotácie na súťažné zdroje zo štát-

nych grantových systémov,  
•	 zaviesť systém výkonového financova-

nia v oblasti súťažných zdrojov.
   
2. Zvýšiť príspevok výskumu k spoločen-

skému a hospodárskemu rozvoju cestou 
globálnej excelentnosti a lokálnej rele-
vantnosti.

Cesty a prostriedky k tomu:
•	 zabezpečiť potrebnú infraštruktúru pre 

výskum a vývoj,
•	 prepájať Akadémiu, univerzity a vý-

skumné inštitúcie a partnerov z oblasti 
priemyslu a verejnej sféry prostredníc-
tvom projektov,

•	 podporovať a stimulovať medzinárodnú 
spoluprácu vo vede a technike,

•	 podporovať aplikovaný a na výsledky 
orientovaný výskum, ako aj problémovo 
orientovaný výskum spoločnosti,

•	 udržiavať dynamickú rovnováhu me-
dzi podporou pre excelentný základný 
a aplikovaný výskum a inovatívne vý-
skumne a vývojové aktivity,

•	 vytvárať prostredie pre efektívny inter- 
a multidisciplinárny výskum,

•	 zabezpečiť programy pre anticipatív-
ne zameraný výskum v spoločenských 
a humanitných vedách,

•	 zvýšiť celoeurópsku cirkuláciu poznania 
získavaného v domácom prostredí,

•	 podporovať projekty s kreatívnym a ino-
vatívnym potenciálom efektívnosti a ce-
lospoločenskej užitočnosti.

3. Definovať strategické výskumné progra-
my (gescia SAV)

Cesty a prostriedky k tomu:
•	 definovať kľúčové výskumné smery, 

v ktorých má SAV významné postavenie 
v Európskom výskumnom priestore,  

•	 navrhnúť program (v spolupráci s VŠ) 
pre výskum globálnych  výziev.

4. Definovať strategické výskumné progra-
my (návrhy pre MŠVVaŠ SR a MF SR)

Cesty a prostriedky k tomu:
•	 navrhnúť program excelentného výsku-

mu v SR,
•	 navrhnúť strategický program v súlade 

s prioritami vedy a výskumu a RIS3, 
•	 zvyšovať objem súťažného financovania 

na národnej úrovni,
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•	 zvyšovať podporu VaV úmerne s rastom 
ekonomiky, dosiahnutie štatisticky evi-
dovaných výdavkov na výskum a vývoj 
do roku 2020 v celkovej výške najmenej 
1,2 % HDP,

•	 zaviesť spoločné periodické hodnotenie 
výskumu v SAV, VŠ a ďalších subjektoch 
a výsledky premietnuť do modelu finan-
covania.

5. Legislatívna a personálna oblasť (návr-
hy pre MŠVVaŠ SR a MF SR)

Cesty a prostriedky k tomu:
•	 novelizovať zákon o VŠ – oslobodiť 

študentov 3. stupňa VŠ štúdia z kra-
jín mimo EÚ od poplatku za štúdium 
a zaviesť štipendium ako pre študentov 
z krajín EÚ,

•	 udeľovať víza postdoktorandom z krajín 
mimo EÚ na vedeckú prácu v skrátenom 
režime a bezplatne,

•	 určiť platy doktorandov a postdoktoran-
dov limitmi v projektoch APVV a ASFEU,

•	 dosiahnuť doktorandské štipendium na 
úrovni priemerného platu v SR.

VI. Strednodobé ciele SAV do roku 
2020

Ide o ciele, ktorých naplnenie sa efektívne 
prejaví v strednodobom horizonte (do roku 
2020):

a) Publikačné výstupy
•	 posilňovať dôraz na kvalitu výstupov 

SAV – stanoviť a aplikovať motivačnú 
normu na publikácie v medzinárodne 
uznávaných časopisoch (WOS, Scopus) 
na vedeckého pracovníka, 

•	 dodržiavať pravidelné atestácie hodno-
tenia pracovníkov v organizáciách a za-
viesť od kvality výsledkov závislé moti-
vačné nástroje pre najlepších,

•	 vytvárať a aplikovať motivačné nástroje 
na publikovanie v časopisoch s vysokým 
impakt faktorom – v systéme hodnote-
nia zaviesť bonifikácie pre tento účel, 

•	 vytvárať a aplikovať motivačné nástroje 
na publikovanie monografií alebo kapi-
tol v monografiách vydávaných popred-
nými medzinárodnými vydavateľstvami 
– v systéme hodnotenia zaviesť bonifiká-
cie pre tento účel.

 
b) Projekty

•	 vytvárať podmienky na získanie grantov 
Európskej výskumnej rady (ERC) a ko-
ordináciu projektov Horizont 2020 – 
stanoviť orientačný cieľ: koordinácia as-
poň 3 projektov H2020,

•	 pripraviť „veľké“ projekty SAV pre OP-
VaI a návrhy na možné zapojenie orga-
nizácií 3. oddelenia vied do týchto pro-
jektov,  

•	 stanoviť a aplikovať motivačnú normu 
účasti na vedeckých projektoch na ve-
deckého pracovníka (minimum VEGA).

c) Aplikácie – patenty
•	 zvýšiť počet podaných patentov za rok 

aspoň na dvojnásobok súčasného stavu 

a vytvoriť na to adekvátne podmienky 
(administratívne, finančné).

d) Doktorandské štúdium
•	 dosiahnuť, aby každá výskumná organi-

zácia mala doktorandské štúdium.

e) Implementácia poznatkov v hospo-
dárskej sfére
•	 motivovať vytváranie start-up firiem 

(po prechode na v.v.i.),
•	 pripraviť projekty ŠF pre spoluprácu 

s hospodárskymi partnermi,
•	 posilniť zameranie SAV na technologic-

ký transfer a spoluprácu s hospodárskou 
sférou.

f) Spoločenské výzvy
•	 vytvoriť virtuálne centrá pre spoločné 

programy s VŠ na riešenie globálnych 
problémov a vypracúvanie expertíz,

•	 podporovať programy rozvoja kultúrnej 
identity v národnom a európskom rámci,

•	 podporovať kriticky a anticipatívne za-
merané sociálne analýzy.

g) Projekty podporené zo ŠF EÚ a rozvoj 
infraštruktúry
•	 urobiť audit vybudovanej infraštruktú-

ry SAV a vytvoriť nástroje na zvýšenie jej 
benefitov,

•	 pripraviť pre 2. programové obdobie 
kvalitné projekty, ktoré nadviažu na vy-
budovanú infraštruktúru a budú zákla-
dom pre zlepšenie výstupov SAV v ob-
lasti excelentnej vedy a prínosu pre 
hospodársku sféru a spoločnosť.

VII. Operačné ciele SAV

Na dosiahnutie strategických (dlhodo-
bých) a strednodobých cieľov je potrebné 
naplniť tieto operačné ciele v krátkodobom 
horizonte (2015 – 2016):

A) Organizačné a legislatívne zmeny v SAV 
•	 Transformovať organizácie SAV na ve-

rejné výskumné inštitúcie (v.v.i.).
•	 Vypracovať pravidlá dlhodobého finan-

covania v.v.i.
•	 Vypracovať pravidlá evaluácie/akredi-

tácie v.v.i. 
•	 Zriadiť odbor na podporu prípravy eu-

rópskych projektov.

B) Ekonomické zmeny – návrhy pre 
rokovanie s MŠVVaŠ/MF
•	 Stabilizovať inštitucionálne financovanie 

SAV vo výške 60 mil. eur + 5,5 mil. eur 
(0,45 % výdavkov štátu v roku 2013): 60 
mil. eur zaručených na 3 – 5 rokov (napr. 
zmluvou so štátom) na bazálny chod SAV 
a 5,5 mil. eur na stimuláciu špičkových tí-
mov a priorít výskumu stanovených v RIS3. 

•	 Navýšiť a stabilizovať financovanie zo 
súťažných zdrojov: 
– Vedecká agentúra (APVV – 35 mil. 

eur, ŠF/ASFEU – 1,1 miliardy eur, 
VEGA – otvorený problém).

– Technologická agentúra (jej otvore-
nie aj pre VaV inštitúcie – SAV, uni-
verzity, rezortné ústavy).

– Zapracovať štátne programy a stimu-
ly do jednotnej štátnej vednej politi-
ky (pomer medzi príspevkom štátu 
a fondov EÚ).

– Stanoviť pomer medzi „dedikovaný-
mi“ (RIS3 – orientovaný excelentný 
výskum) a všeobecnými témami (ex-
celentná veda bez vzťahu k domácim 
prioritám).

– Zaviesť granty spojené s mzdový-
mi prostriedkami pre doktorandov 
a postdoktorandov.

– Navrhnúť program pre spoluprácu 
s hospodárskymi a spoločenskými 
partnermi ako prostriedok na zvýše-
nie účasti privátneho sektora na fi-
nancovaní výskumu, vývoja a inová-
cií a naplnenia jeho cieľov.

– Navrhnúť programy pre spoluprácu 
špičkových tímov (SAV + univerzity).

C) Konkrétne kroky z úrovne Predsedníctva 
SAV
•	 Preveriť vnútorným auditom efektív-

nosť využitia prostriedkov získaných 
z projektov ŠF EÚ.

•	 Vypracovať program pravidelnej propa-
gácie výsledkov SAV verejnosti.

•	 Zabezpečiť, aby aktivity SAV typu Belia-
na, Slovník súčasného slovenského ja-
zyka, Slovenský národný korpus a pod., 
ktorých trvanie presahuje viac ako jed-
no funkčné obdobie Predsedníctva SAV, 
patrili do kategórie projektov s osobit-
ným režimom. Pravidelne kontrolovať 
ich plnenie aj z hľadiska dodržania eko-
nomických ukazovateľov.

•	 Vytypovať infraštruktúru vhodnú pre  
ERI (European Research Infrastructure)
a následne vykonať potrebné kroky pre 
zaradenie do Európskeho výskumného 
priestoru.

•	 Odbornou diskusiou s MV a MF SR do-
riešiť zámery ESO pre SAV vzhľadom na 
to, že SAV nie je administratívna inšti-
túcia a v súčasnosti pretrvávajú skresle-
né predstavy o možnostiach znižovania 
počtu pracovníkov v organizáciách. 

VIII. Vízia SAV

Naplnením uvedených zámerov a straté-
gie rozvoja sa posilní postavenie SAV ako 
excelentnej národnej neuniverzitnej verej-
nej výskumnej inštitúcie, realizujúcej špič-
kový výskum v tých vybraných prírodných, 
technických, lekárskych, spoločenských 
a humanitných smeroch, na ktoré má op-
timálne predpoklady a zdroje. Tým vytvo-
rí stabilnú a perspektívnu základňu hospo-
dárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska 
v efektívnej integrácii do Európskeho vý-
skumného priestoru. Zároveň to bude inšti-
túcia otvorená ďalším civilizačným výzvam 
a novým vedeckým problémom, na ktoré 
bude schopná flexibilne, kreatívne a inova-
tívne reagovať výsledkami svojho výskumu 
a príspevkom k vyváženému celospoločen-
skému rozvoju.

(Krátené, plné znenie na www.sav.sk, do-
kumenty SAV)



 

3 | 2015    s p r á v y s a v     téma

12

>Dlhodobý zámer rozvoja 
SAV je materiál, ktorý by 
mal pomôcť zmeniť Akadé-
miu. O texte, ktorý už pre-
šiel Predsedníctvom i Sne-
mom SAV, hovoria Správy 
SAV s jeho hlavnými tvor-
cami, podpredsedníčkou 
SAV pre vedu a výskum 
RNDr. Evou Majkovou, 
DrSc., a podpredsedom 
SAV pre tretie oddelenie 
vied prof. PhDr. Emilom 
Višňovským, CSc.

Povedzme si trochu o tom, ako a prečo tento 
dokument, označený aj ako SAV 2020, 
vznikol...

E. Majková: Niekedy v marci minulého 
roku sa na Sneme objavila otázka, či sa ne-
budeme venovať novelizácii koncepcie ved-
nej politiky Akadémie. Posledná sa robila 
v roku 2004, tak sme na tom začali praco-
vať. Koncom minulého roka vtedajší minis-
ter školstva Peter Pellegrini žiadal, aby sme 
napísali zámery SAV na najbližších päť ro-
kov. Stalo sa, vznikla prvá verzia, diskuto-
vali sme o nej v Predsedníctve (na Snem 
sa nedostala, boli rušné týždne) a postup-
ne som ju dopracovávala. Potom sa k tvor-
be materiálu pripojil aj profesor Višňovský.
E. Višňovský: Podnet som dostal od predse-
du Pavla Šajgalíka. Zadanie znelo: pozrieť 
nanovo na poslanie SAV (a nielen na to) 
a presne formulovať našu misiu neuniver-
zitného výskumu. No, a nasledovali ďalšie 
časti... V zásade môžeme povedať, že takto 
dopracovaný materiál tu ešte nebol, hoci 
napríklad nie som spokojný s časťou o sú-
časnom stave SAV, kde by sme mali dopra-
covať SWOT analýzu. Tá je teraz len nazna-
čená. Treba ukázať, kde sú silné a kde slabé 
stránky Akadémie.

V čom je tá formulácia poslania nová?

E. M.: Za dôležité považujeme zdôrazniť, 
že nie sme „tridsiata piata slovenská univer-
zita“, ktorá sa od ostatných líši len tým, že 
nemá študentov, ale len doktorandov. Naše 
poslanie je špecifické. Pokrývame predo-
všetkým tie oblasti vedy, kde sme kompe-

tentní a kde vieme dosiahnuť úspech. Ob-
lasti, ktoré sú náročné na infraštruktúru, 
ľudský potenciál, ktoré sú na hranici pozna-
nia, sú inovatívne. K tomu sa pridáva dru-
há oblasť – hľadanie odpovedí na globálne 
problémy. V SAV sú odborníci, čo sa tejto 
oblasti výskumu venujú, len sa to málo vy-
užíva. To by mal byť prínos Akadémie, aby 
vedela kvalifikovane reagovať a hľadať od-
povede na globálne výzvy. A tretia oblasť sú 
národné a regionálne štúdie typu archeoló-
gia, literatúra, história... Jednoducho to, čo 
za Slovensko nikto nespraví.
E. V.: Pojem neuniverzitného, resp. mi-
mouniverzitného výskumu (ten druhý ter-
mín je možno ešte lepší, pretože neevokuje 
zápor predponou ne-) treba v našom verej-
nom diskurze o vede nanovo etablovať ako 
legitímny a produktívny. V súčasnom sve-
te plní vedecký výskum množstvo funk-
cií a jeho výstupy sú relevantné nielen pre 
vzdelávanie a výchovu či vývoj a inovácie, 
ale rovnako aj pre sociálne riadenie a roz-
hodovanie, prognózovanie vývoja a riešenie 
civilizačných problémov, kultúrnu identi-
tu a sebareflexiu atď. Tieto funkcie isto plní 
aj univerzitný výskum, no potenciál Akadé-
mie je koncentrovanejší a mal by byť aj fle-
xibilnejší.

Dokument venuje pozornosť východiskám 
a rámcom pre stratégiu rozvoja Akadémie... 

E. M.: Dosť sme sa inšpirovali kolegami 
z Českej republiky, ktorí majú pred nami 
trochu predstih. Teraz sa dá identifikovať 
zmenená situácia vo výskume oproti po-
sledným desaťročiam 20. storočia. Všetko 
je rýchlejšie. Poznatky sa šíria veľmi rých-
lo, kto spomalí, už to nemusí dobehnúť. 
Ďalšia vec – výskum je oveľa drahší. Kom-
binácia rôznych diagnostických metód pri-
náša úplne novú kvalitu, poznatky sa lep-
šie získavajú – pokiaľ máte peniaze, aby 
ste si také zariadenie kúpili. No a potom je 
tu tá známa dilema: tí, ktorí odoberajú vý-
sledky práce vedcov, rozmýšľajú v krátko-
dobom intervale, často v intervale štvor-
ročných volebných období. Ale vedecký 
výskum je beh na dlhé trate. Výsledkom je 
trvalá nespokojnosť: na jednej strane pre-
to, že výsledky neprichádzajú dosť rýchlo, 
a na druhej, že financie do výskumu netečú 
tak, ako by mali.

Je tento dokument aj reakciou na vládnu 
Stratégiu výskumu a inovácií pre inteli-
gentnú špecializáciu (RIS3)?

E. M.: Áno, je. Tá stratégia je jedným z ná-
rodných rámcov. Ďalším je dokument Eu-

rópa 2020 [Desaťročná stratégia Európskej 
únie pre rast a zamestnanosť], lebo tá sa, sa-
mozrejme, týka aj Slovenska.
E. V.: RIS3 je ekonomický materiál. Hovorí 
o vede, technológiách a inováciách, ale robí 
to takmer výhradne z ekonomického hľadis-
ka. To chápeme. Zo spoločenských či soci-
álnych problémov venuje väčšiu pozornosť 
starnutiu, mládeži a zamestnanosti. Náš 
materiál prekračuje RIS3, rozšírili sme spo-
ločenskovednú sféru o ďalšie oblasti.

Čo je dôležité pripomenúť pri cieľoch?

E. M.: Pri cieľoch, ktoré sú rozdelené podľa 
výhľadu na strategické, strednodobé a ope-
račné, všade zdôrazňujeme, že treba trans-
formáciu, výkonové financovanie, ohodno-
tenie kvality, zvýšený tlak na publikovanie 
v prestížnych časopisoch, ktoré majú ohlas. 
Nezanedbateľná je aj otázka monogra-
fií, kde musíme dosiahnuť, aby vychádzali 
v medzinárodných nakladateľstvách. Lebo 
Slovensko je malý trh, a keď niekto píše 
pre slovenskú komunitu, má to dielo veľmi 
malý impakt.

Mení materiál pohľad na postavenie základ-
ného a aplikovaného výskumu v SAV?

E. M.: My nehovoríme o základnom a apli-
kovanom výskume. Je to trochu anachro-

C i e l e  s ú  f o r m u l o v a n é , 
p r o g r a m y  b u d ú  n a s l e d o v a ť



 

téma      s p r á v y s a v     3 | 2015

13

nizmus. Výskum je to, čo prináša nový 
poznatok. Či to je na úžitok hneď, alebo 
o niekoľko rokov, to sa nám nezdá také dô-
ležité. My sme zdôraznili, že musí byť rov-
nováha medzi tým, čo chce hospodárska 
sféra a čo si všíma slobodná veda. Tak uva-
žuje celá Európa. Veď program Horizont 
2020 je postavený tak, že jednou nohou je 
excelentná veda a druhou je riešenie spo-
ločenských a priemyselných výziev. K tomu 
prispieva tak základný, ako aj aplikovaný 
výskum. Je jasné, že ak hovoríme o exce-
lentnej oblasti, je to zamerané viac na po-
súvanie hraníc poznania. A tak na to poze-
ráme aj my.

Akceptuje tento materiál záujem napríklad 
priemyselných zväzov, ktoré volajú po tom, 
aby bola SAV otvorenejšia spolupráci?

E. M.: My to akceptujeme, ale musíme 
označiť veci pravými menami. Ak má pod-
nik problém, ktorý treba do pol roka vyrie-
šiť, to spravidla nie je výskum, ale vývoj. 
A z nášho pohľadu služba. My tie služby 
neodmietame, len to správne pomenujme. 
Keď sa napríklad hľadá nový materiál, to je 
výskum. Ale takých požiadaviek je zatiaľ 
málo. Máme rozbehnuté rokovania s prie-
myselnými zväzmi.

Na nedávnom stretnutí s predsedom parla-
mentu Petrom Pellegrinim predseda SAV 
Pavol Šajgalík povedal, že tento materiál 
by mal posunúť Akadémiu k dynamike. Je 
to cieľ?

E. M.: Je to jedna z hlavných ambícií. Lebo 
istú zotrvačnosť cítime. Trochu tkvie už 
v samotnom systéme rozpočtovej sféry. Aj 
preto potrebujeme transformáciu.

E. V.: Dynamika sa skrýva v tých troch vrs-
tvách cieľov: operačných, strednodobých 
a strategických.

Akadémia vied Českej republiky pripravila 
program Strategie AV21 s heslom Špič-
kový výskum vo verejnom záujme. Bude 
aj v prípade SAV po dokumente, o ktorom 
hovoríme, nasledovať taký konkrétny 
výstup, ako je ten český?

E. M.: Iste. Ide o to vytypovať širšie vý-
skumné smery, ktoré by mala potom SAV 
deklarovať, že sú to tie, v ktorých sa bude 
prioritne angažovať. Ale všetko musíme za-
čať diskusiou. Českým kolegom trvala prí-
prava toho programu vyše roka.
E. V.: Už na tom pracujeme. Od tretieho 
oddelenia vied mám kompetentné zdro-
je, podklady, ako zostaviť výskumnú štruk-
túru, a tým by sme chceli v ďalšej fáze 
dokument doplniť. Pracovne som k tej vý-
skumnej štruktúre tretieho oddelenia na-
hodil aj prvé a druhé oddelenie vied. Do ta-
kej podoby, ako to dotiahli českí kolegovia 
v Stratégii AV21, by sme to chceli dostať asi 
tak do konca roka. Podobne ako ich témy, 
aj tie naše by mali byť inter- a multidiscipli-
nárne. Mali by sa týkať základných otázok 
súčasného globálneho sveta. Nielen príro-
dy, ale aj spoločnosti. Napríklad zdravia, aj 
toho duševného... 

Môžeme skúsiť nejaký príklad takého 
budúceho programu?

E. M.: No vezmime si hoci starnutie popu-
lácie. Vieme o skúsenosti Fínska, ktoré to 
riešilo. Je to komplexná otázka – od nových 
senzorov cez liečivá, diagnostiku až po úlo-
hu pre spoločenské vedy, ako seniorom po-
môcť udržať sa medzi platnými členmi spo-
ločnosti. Vo Fínsku taký program beží už 
pätnásť rokov.

Česi hovoria aj o novom pohľade na skla-
danie tímov – bez administratívnych obme-
dzení či ohľadov na ústavy. Je SAV na také 
čosi pripravená?

E. V.: Čiastočne áno. V niektorých oblas-
tiach určite. Pri určovaní tých okruhov by 
sa mohlo stavať na špičkových tímoch a vý-
skumoch, ktoré už sú v Akadémii identifi-
kované. Na tých, ktoré majú špičkové vý-
sledky a mohli by tieto svoje výstupy ďalej 
rozvíjať tým smerom, ako je zdravie, ekoló-
gia, civilizačné tempo a problémy techno-
logického rozvoja nielen z technickej, ale aj 
humánnej stránky...

Povedzme, že to bude – ako v Česku – 
štrnásť programov. Čo ostatní? Nebudú 
problémy s tým, že sa neocitnú medzi prio-
ritami?

E. V.: Aj tu si môžeme za vzor zobrať Akadé-
miu vied Českej republiky, kde sú tri úrovne 
výskumu. Prvý – nazvime ho inštitucionál-
ny – je za inštitucionálne zdroje. Väčšinou 
ide o základný výskum, ktorý robia ústa-
vy tradične, mohli by sme povedať – zo svo-
jej podstaty a vedeckého záujmu. Druhý je 

grantový, za súťažné zdroje. A to, o čom tu 
hovoríme, je tretia úroveň. Môžeme ju na-
zvať programová. Reaguje na spoločen-
skú objednávku s relevantnými výstupmi 
do spoločenskej praxe. Musí byť dobrovoľ-
ná, motivovaná samotnou problematikou. 
A na to Česi dostali extra prostriedky. Mimo 
grantov, mimo inštitucionálnych peňazí. 

Uvažujete, že by financie prišli aj zo 
súkromnej sféry?

E. V.: Isteže. My tam máme napríklad tému, 
ktorá sa venuje psychologickým a celkovo 
zdravotným dôsledkom tempa a dynami-
ky našej doby. Viem si predstaviť, že by si 
čosi také vedel zaplatiť alebo skôr podieľať 
sa na financovaní napríklad nejaký zamest-
návateľský zväz.

Slovenská akadémia vied teda deklaruje 
ochotu intenzívnejšie sa podieľať na riešení 
spoločenských problémov. Naskytá sa 
otázka, či je to spoločnosť schopná prijať. 
Napríklad tvorcovia politík...

E. V.: Vedecký výskum sa po celé svoje de-
jiny robí na báze vedeckého záujmu. Ved-
ci skúmajú to, čo ich zaujíma. To je ich 
základná motivácia. Druhá úroveň je spo-
ločenská objednávka. Ale tu je otázka: Kto 
ju má formulovať? Úradníci ministerstiev? 
Politici? Podnikatelia? Vo svete je to tak, že 
ak ju už aj neformulujú sami vedci, prinaj-
menšom sú k tomu prizývaní. U nás túto 
rolu čiastočne plní grantový systém, kto-
rý má tematické i všeobecné výzvy. Tie vý-
skumné programy, ktoré sformulujeme – to 
je naša ponuka spoločnosti. Odberateľom 
by mohla byť aj centrálna štátna správa 
(vláda, parlament). 

Predseda AV ČR profesor Jiří Drahoš 
v súvislosti s ich stratégiou veľmi zdôraz-
ňoval flexibilitu neuniverzitného výskumu. 
Myslí sa na takýto prístup aj v dokumente 
SAV 2020?

E. M.: Hoci to tam tuším nie je úplne do-
slova napísané, mysleli sme na to. My – 
na rozdiel od univerzít – nemusíme učiť 
a k tomu robiť celé spektrum toho odboru. 
Môžeme sa sústrediť na aktuálnu vec, prí-
padne sa pružnejšie prispôsobiť. 
E. V.: Flexibilita je otvorený problém, kto-
rý naráža na zvyčajný slovenský konzerva-
tivizmus. Stále je mnoho takých, ktorí chcú 
žiť v tom svojom svete, smerovaní – len „...
nech nás nikto neruší“. A mladých, ktorí by 
to prelomili, stále nie je v SAV dosť. Musí-
me na tom pracovať.

Dokument upozorňuje na nevyhnutnosť 
spoločného hodnotenia všetkých vedec-
kých inštitúcií a premietnutí výsledkov do 
inštitucionálneho financovania...

E. M.: Presne. Externý hodnotiteľ by mal 
urobiť analýzu výskumného prostredia. 
A budeme mať objektívny pohľad na to, 
kde sme, a podľa toho sa vedieť zariadiť. Aj 
pri financovaní.
martin Podstupka | Foto: Vlado Šimíček
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Není to až tak dlouho, kdy se ústavy 
Akademie věd zásadním způsobem trans-
formovaly. Nakolik si novou Strategii AV21 
vyžádal vývoj ve společnosti?

Domnívám se, že spojovat novou stra-
tegii Akademie věd s její zásadní trans-
formací není zcela na místě. Především 
bych rád zdůraznil, že systém Akademie 
věd a jejích pracovišť umožňuje koncepč-
ní a efektivní práci a je přitom dostatečně 
flexibilní, aby výzkumné týmy mohly re-
agovat jak na světový vývoj daného obo-
ru, tak i na společenskou poptávku. Proto 
bych před pojmem transformace dal jed-
noznačně přednost termínu flexibilita. 
Jsem dokonce přesvědčen, že právě fle-
xibilita neuniverzitního výzkumu by měla 
do budoucna představovat jednu z důle-
žitých konkurenčních výhod České repub-
liky. Pracoviště Akademie věd, přestože 
jsou úzce propojena se vzdělávacím pro-
cesem, mají totiž ve srovnání s univerzita-
mi nezbytné předpoklady a současně i po-
vinnost orientovat se především na řešení 
vysoce specializovaných či rozsáhlých in-
terdisciplinárních projektů, které vyžadu-
jí dlouhodobé soustředění kapacit a ná-
kladnou infrastrukturu. Témata, jako jsou 
například energetická budoucnost Čes-
ké republiky, zdraví občanů nebo kvali-
ta veřejných politik, představují složité 
okruhy problémů, jejichž řešení si vyža-
duje široce založený interdisciplinární vý-
zkum, který bude rozvíjen v Akademii věd 
právě díky její nové strategii.

Při přípravě strategie jste se pochopitelně 
inspirovali v sousedních zemích s rozvi-
nutým neuniverzitním výzkumem. Které 
hlavní zdroje to byly?

Jako velmi užitečná inspirace pro přípravu 
nové strategie Akademie věd a pro konstruk-
ci výzkumných programů nám sloužily zku-
šenosti kolegů z významných zahraničních 
neuniverzitních vědeckých institucí, napří-
klad německých Max-Planck-Gesellschaft, 
Helmholtz-Gemeinschaft a Leibniz-Gemein-

schaft nebo francouzské CNRS. Jen pro za-
jímavost, Leibnizova společnost formulova-
la celkem 11 „Leibniz Research Alliances“, 
tedy analogii k našim výzkumným progra-
mům. Zajímali jsme se rovněž o způsoby 
alokací finančních toků a metody koordina-
ce – logicky jsme neměli zájem vymýšlet na 
zelené louce něco, co už jinde prošlo ověřo-
vací fází a rozumně funguje.

Na sněmu jste představil tři nově zformu-
lované výzkumné programy z celkových 14 
navržených. S kolika programy počítáte, 
respektive kolik by jich mělo optimálně 
vzniknout?

Programový rámec strategie ve formě 14 
výzkumných programů byl dokončen v zá-
věru roku 2014 s tím, že další programy 
bude možné navrhovat i v budoucnu. Výše 
jsem zmínil počet výzkumných progra-
mů Leibnizova společenství a pro srovnání 
mohu ještě uvést, že jiná německá institu-
ce – Helmholtzova společnost – připravila 
celkem 28 výzkumných programů a spo-
lečnost Maxe-Plancka nedávno představila 
svou novou iniciativu, tzv. „Research Per-
spectives 2014“, která zahrnuje šest pri-
oritních témat. Cílem těchto programů a 
témat je reagovat na důležité výzvy naší 
doby, a demonstrovat tak skutečnost, že 
základní výzkum představuje klíčovou ak-
tivitu nejen pro rozšiřování našich znalos-
tí, ale je rovněž hnacím motorem skuteč-
ných inovací.

Nové motto „Špičkový výzkum ve 
veřejném zájmu“ podle mého názoru 
vystihuje, co by měla věda společnosti 
přinést. Ovšem špičky potřebují ke svému 
růstu podhoubí a taky sběrače. Jak 
dalece počítá nová strategie se zapojením 
univerzit na jedné straně a aplikační sféry 
na straně druhé?

Zapojení partnerů z vysokých škol, podni-
katelské sféry a ze státní správy, včetně je-
jich personálních a finančních kapacit, do 
tvorby a řešení výzkumných programů Aka-

demie věd je dalším sledovaným cílem Stra-
tegie AV21. Zdůrazňuji, že jsme připraveni 
k diskusi o nových možných formách spo-
lupráce, které uskutečňování této strategie 
nabízí. Její neméně důležitý přínos spočívá 
i ve vytváření expertního zázemí pro efek-
tivní rozhodování ve státní správě a dalších 
sférách veřejného života. Akademie věd je 
připravena poskytnout vládě, Parlamen-
tu České republiky i dalším orgánům stát-
ní a regionální správy vědecky podložené 
podklady pro přípravu a realizaci odpověd-
ných rozhodnutí. Jsem přesvědčen, že Aka-
demie věd má díky spolupráci s univerzita-
mi a dalšími partnery ve vědě, ekonomice 
a společnosti všechny předpoklady pro to, 
aby mohla ukazovat cesty, jak se vyrovnat 
se současnými i budoucími výzvami národ-
ního i globálního charakteru, jimž je a bude 
vystavena Česká republika.

Podobně smýšlejí také další akademie 
sdružené v Expertní radě evropských 
akademií EASAC, které připravily spo-
lečný dokument k zásadám dialogu aka-
demické obce s politickou reprezentací. 
Dokument publikoval v českém překla-
du Akademický bulletin formou přílo-
hy v září minulého roku a naleznete jej i 
na http://abicko.avcr.cz/2014/09/14.in-
dex.html.

marina Hužvárová | Foto: Stanislava kyselová, Akademický bulletin

(Prevzaté)

Š p i č k o v ý  v ý z k u m  v e  v e ř e j n é m 
z á j m u
Akademie věd ČR představila na loňském prosinco-
vém zasedání Akademického sněmu svou novou stra-
tegii, kterou vyjadřuje heslem z titulku tohoto příspěv-
ku. Příprava Strategie AV21 probíhala dlouhou dobu 
kromě jiného v diskusi s řediteli všech pracovišť AV ČR. 
V této souvislosti jsem požádala předsedu Akademie 
prof. Jiřího Drahoše o zodpovězení několika otázek.
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>Koncom decembra prerokoval Akademic-
ký snem Akadémie vied Českej republiky 
(AV ČR) novú Stratégiu AV21, ktorá má zá-
sadne ovplyvniť smerovanie tejto inštitú-
cie a prehodnotiť jej postavenie v prostredí 
českej vedy a výskumu. Zámerom je identi-
fikovať problémy a výzvy súčasnej spoloč-
nosti a koordinovať výskumné úsilie pra-
covísk AV ČR na ich riešenie. Jednotlivé 
okruhy stratégie sa dotýkajú tém, ako sú 
napríklad zdravie, využitie energie či život-
né prostredie (spolu je to 14 programov). 
Podieľať na ich splnení by sa mali kon-
krétne vedecké tímy, nie jednotlivé ústa-
vy. Správy SAV prinášajú prehľad a struč-
nú charakteristiku cieľov programov, ako 
aj rozhovor s predsedom Akadémie vied 
ČR prof. Jiřím Drahošom, ktorý uverejnil 
jej časopis (Akademický bulletin 1/2015).

Nádeje a riziká digitálneho veku
Ciele: vývoj nových postupov pre matema-
tické modelovanie zložitých procesov, vý-
voj algoritmov pre analýzu mnohoroz-
merných signálov a štatistických údajov, 
výskum a posúvanie hraníc možností počí-
tačov, objavovanie závislosti a kauzálnych 
vzťahov v časových radoch.

Systémy pre jadrovú energetiku
Ciele: riešiť kľúčové fyzikálne a technologic-
ké problémy spojené s realizáciou fúzneho 
reaktora ITER a budúcich fúznych zariade-
ní, vyvinúť materiály odolávajúce extrém-
nym podmienkam v reaktoroch IV. gene-
rácie a fúznych reaktoroch, vyvinúť nové 
metódy na stanovenie seizmického ohro-
zenia jadrových zariadení, stanovenie chý-
bajúcich dát pre jadrové reakcie prebieha-
júce v pokročilých jadrových zariadeniach, 
príprava novej generácie odborníkov na vý-
skum a prevádzku v budúcich jadrových za-
riadeniach, najmä v oblasti jadrovej fúzie.

Účinná premena a skladovanie energie
Ciele: nanoštruktúrne materiály pre konver-
ziu energie, efektívne využitie obnoviteľných 
zdrojov, skladovanie energie z obnoviteľ-
ných zdrojov, decentralizácia výroby a inte-
ligentný prenos energie, palivá pre účinné 
a čisté spaľovanie, zvýšenie účinnosti a spo-
ľahlivosti tepelných elektrární, diagnostika 
a riadenie procesov premeny energií.

Prírodné hrozby
Ciele: hlbšie a komplexné porozumenie proce-
sov vnútri Zeme, na jej povrchu a v atmosfére 
i kozmickom priestore vedúcich k rizikovým 
prírodným javom, široko medziodborovým 

výskumom hľadať možnosti ich predpovedí, 
výrazne obmedziť či úplne redukovať ich ne-
gatívny vplyv na vývoj spoločnosti.

Nové materiály na báze kovov, keramík 
a kompozitov
Ciele: výskum a vývoj nových materiálov 
na báze kovov, keramík a kompozitov, hlb-
šie poznanie vlastností materiálov vo vzťa-
hu k ich technickým aplikáciám, integrácia 
vedeckej komunity AV ČR v odbore a úzka 
spolupráca s priemyslom, efektívne využi-
tie existujúcich či budovaných veľkých vý-
skumných infraštruktúr.

Diagnostické metódy a techniky
Ciele: využite fyziky nízkych teplôt pre bio-
lógiu a kozmický výskum, pokročilé nein-
vazívne postupy pre diagnostiku v humán-
nom aj veterinárnom lekárstve a v biológii, 
nanodiagnostika štruktúr a ich vytváranie 
pomocou elektrónových, iontových a sve-
telných zväzkov, meracie metódy a met-
rológia pre výskum i priemysel, špeciálne 
technológie pre extrémne presné a tech-
nicky pokročilé aplikácie.

Kvalitný život v zdraví aj nemoci
Ciele: multidisciplinárny biomedicínsky 
výskum, integrácia a podpora vedeckých 
tímov v odbore, efektívny transfer po-
znatkov do praxe, aktívne vyhľadávanie 
závažných tém.

Potraviny pre budúcnosť
Ciele: získanie nových poznatkov o štruk-
túre dedičnej informácie poľnohospodár-
skych plodín a hospodárskych zvierat, vý-
voj markerov na šľachtenie s využitím 
molekulárnych metód, charakterizácia 
črevnej mikroflóry a dynamiky jej zmien, 
prevencia nemocí tráviaceho traktu a ne-
gatívnych reakcií na potraviny, využitie 
mikrorias v potravinárstve, príprava funkč-
ných potravín.

Rozmanitosť života a zdravia 
ekosystémov
Ciele: pochopenie procesov vytvárania 
biologickej rozmanitosti a vzniku nových 
druhov, poznanie štruktúry a dynami-
ky biodiverzity ekosystémov, identifikácia 
kľúčových mechanizmov koevolúcie a vzá-
jomných vzťahov druhov, poznanie dyna-
miky šírenia invazívnych a nepôvodných 
druhov, pochopenie podstaty stresových 
odpovedí, ktoré zabezpečujú prežitie orga-
nizmov, poznanie mobility a akumulácie 
environmentálne významných stopových 

prvkov, analýza dnešnej štruktúry krajiny 
a jej ovplyvňovania človekom. 

Molekuly a materiály pre život
Ciele: nové katalyzátory pre efektívne che-
mické procesy s nižšou energetickou ná-
ročnosťou, selektívne účinné liečivé látky 
a prostriedky pre modernú medicínu na za-
bezpečenie vyššej kvality života, nová generá-
cia polymérov pre cielene smerované liečivá, 
biomateriály na regeneráciu a náhrady tkanív 
a prostriedky na selektívnu diagnostiku, po-
znanie procesov samoorganizácie makromo-
lekúl do vyšších nadmolekulárnych štruktúr 
a riadenie ich interakcií s cieľovými molekula-
mi v bunkách a tkanivách organizmu.

Európa a štát: medzi barbarstvom 
a civilizáciou
Ciele: organizácia spoločnosti a jej nástroje, 
formovanie a deštrukcia civilizačných pro-
cesov, právne, filozofické, etické a nábožen-
ské reflexie štátu, kultúra, umenie a štát, eu-
rópsky štát v mimoeurópskych kontextoch.

Pamäť v digitálnom veku
Ciele: výskum individuálnej a kolektívnej pa-
mäti, analýza kultúry spomínania a „zabúda-
nia“, sledovanie premien tradičných hodnôt 
a štruktúr spoločnosti, rozvíjanie výskumných 
infraštruktúr na uchovanie a analyzovanie pa-
mäte, sprístupňovanie historickej pamäti.

Efektívne verejné politiky a súčasná 
spoločnosť
Ciele: skúmať faktory a problémy socio-eko-
nomickej, normatívnej a filozofickej povahy, 
ktoré dynamicky ovplyvňujú verejné politiky, 
prinášať pohľady do kauzality spoločenských 
fenoménov a procesov, zrozumiteľne prezen-
tovať výsledky a vedecké poznatky širšej ve-
rejnosti, participovať na verejných diskusiách, 
obohacovať ich o nezávislé a kritické pohľady.

Formy a funkcie komunikácie
Ciele: analyzovať formy, nástroje a riziká 
verejnej komunikácie, skúmať úlohu ko-
munikácie a sociálnej interakcie vo vývoji 
osobnosti, ukázať historické podoby a pre-
meny komunikácie, navrhnúť nové spôso-
by formálnej analýzy a modelovania ko-
munikácie, analyzovať možnosti a funkcie 
medziodborovej komunikácie a dialógu 
medzi vedou a spoločnosťou, skúmať ko-
munikatívny potenciál umenia.

Viac na: http://www.cas.cz/miranda2/
export/sitesavcr/data.avcr.cz/sys/galerie-
-download/150402-strategie-av21.pdf
(pod) | Ilustračné foto: skys

N o v á  s t r a t é g i a  A k a d é m i e  v i e d 
Č e s k e j  r e p u b l i k y
cieľom je identif ikovať problémy a výzvy súčasnej spoločnosti a koordinovať vý-
skumné úsilie na ich riešenie
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>Transformácia, meniaca sa vládna vedná 
politika, tlak hospodárskej sféry a v nema-
lej miere i verejnosti nútia vedcov čoraz in-
tenzívnejšie sa vracať k úlohe základného 
a aplikovaného výskumu. Správy SAV oslo-
vili s touto témou vedcov z Akadémie.

Vieme naozaj obhájiť financovanie základného 
výskumu?
MUDr. Richard Imrich, DrSc., Ústav experimentálnej endokri-
nológie SAV

Keď sa z času na čas len tak náhodne na ulici alebo cielene po prá-
ci stretnem s mojím liberálne orientovaným priateľom, viem, že 
mi hneď na úvod „naloží“ tvrdou otázkou: „Čo nového v SAV-ke? 
O koľko centimetrov si posunul tento týždeň okraje ľudského po-
znania?“ Aj keď táto otázka prichá-
dza pravidelne, priznám sa, že ako 
vedecký pracovník odchovaný na 
popperovsko-polanyiovskej tradícii 
mám zakaždým problém rýchlo re-
agovať. Namiesto zdĺhavého vysvet-
ľovania o tom, ako pomaly postupuje 
objasňovanie podstaty vzniku autoi-
munity, radšej zmením tému rozho-
voru. 

To, že financovanie vedy a výsku-
mu na Slovensku je dlhodobo ka-
tastrofálne nízke a v takmer všetkých 
súvisiacich štatistických ukazovate-
ľoch sa spolu s Bulharskom a Cyprom 
potácame kdesi úplne na chvoste, je 
všeobecne známa vec. Prinajmen-
šom v našich odborných kruhoch sa 
z toho stala mantra, ktorá už roky 
odznieva počas väčšiny formálnych 
aj neformálnych stretnutí predstavi-
teľov vedeckej obce s decíznou sfé-
rou. Efektívnosť tejto argumentá-
cie je však zjavne minimálna a z boja 
o zlepšenie postavenia vedy v spoloč-
nosti sa postupne stáva boj o prežitie 
nielen vedeckých tímov, ale aj celých 
vedných oblastí. Na jednej strane je 
tento selekčný tlak pri obmedzených 
zdrojoch veľmi prirodzeným očist-
ným mechanizmom, avšak po prekro-
čení istej miery únosnosti začína pôsobiť negatívne až deštruktívne 
na základy existencie vedy a výskumu na Slovensku. 

Najstaršia generácia vedcov na Slovensku dnes už môže iba spo-
mínať, ako veda za komunistického režimu predstavovala takmer 
ilegálny ostrovček intelektuálnej slobody a spiaci zárodok liberál-
nej demokracie. O to tvrdšie je však viac ako dve dekády trvajúce 
vytriezvenie z ponovembrovej eufórie do systému vednej politiky, 
ktorý je na západ od našich hraníc už od šesťdesiatych rokov mi-
nulého storočia riadený ekonomickým prístupom k vede ako jed-

nému z hlavných motorov rastu a vývoja spoločnosti. V posled-
ných rokoch je tento prístup cítiť čoraz silnejšie aj na Slovensku, 
čoho dôkazom je napríklad aj dikcia slovenskej RIS3 (Poznatkami 
k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špe-
cializáciu Slovenskej republiky), ktorá je podľa môjho skromného 
názoru prelomovým dokumentom  vednej politiky u nás. Pri stag-
nácii výdavkov na vedu však vzniká smrtiaca kombinácia, ktorej 
jedným z hlavných rizík je ohrozenie základného výskumu presu-
nom k aplikovanému výskumu a technologickému vývoju, teda – 
aby som bol presný – v ideálnom prípade by mal byť ohrozený iba 
neexcelentný výskum. Pocit priameho ohrozenia financovania zá-
kladného výskumu sa vyskytol aj počas dlhých diskusií o filozofii 
transformácie SAV. 

Aplikovaný výskum už z definície využíva poznatky základné-
ho výskumu na dosiahnutie riešenia konkrétnych problémov zadá-
vateľa, ktorý by mal byť za vyriešenie problému schopný/ochotný 
zaplatiť. To implikuje, že aplikovaný výskum si vie na seba zarobiť, 
a to za cenu straty slobody bádania. Hodnotenie úspešnosti apliko-
vaného výskumu je potom veľmi jednoducho vykonateľné na zák-
lade dodania alebo nedodania riešenia problému zadávateľa, nech 
je to v zaujme zvýšenia jeho zisku, všeobecného prospechu v rámci 
zvyšovania blahobytu spoločnosti alebo dokonca ideológie, nábo-

ženstva či politickej agendy na zvýše-
nie volebných preferencií. Inými slo-
vami, aplikovaný výskum je bytostne 
podriadený svojmu zadávateľovi. Na 
rozdiel od „čistého“ základného vý-
skumu, ktorý je postavený na vysvet-
lení a pochopení reality, môže byť 
tento utilitárny výskum vnímaný ako 
ten, ktorý neprávom odčerpáva ob-
medzené zdroje.

Základný výskum, ktorý vo veľ-
mi hrubej podstate je inštrumen-
tom na hľadanie pravdy a poznania, 
musí byť jednoznačne postavený na 
kvalite (excelentnosti) a nezávislos-
ti. Zároveň je extrémne dôležitý svo-
jím vplyvom na formovanie verej-
nosti, politikov (nezávisle od nich) 
a v neposlednom rade je základný 
výskum nevyhnutný pri formulova-
ní samotných problémov spoločnos-
ti. Akékoľvek čo i len slabé zaváha-
nie či už v kvalite alebo nezávislosti 
znamená stratu pravdepodobne je-
dinej silnej argumentácie na ob-
hajobu vlastnej existencie, ktorá je 
v kontexte ekonomického prístupu 
vo vednej politike a v prostredí slo-
bodného trhu sama osebe veľmi ťaž-
ko zdôvodniteľná. 

Je paradoxom, že inovatívna kul-
túra s koreňmi nielen v Kalifornii, Bostone, Londýne, ale aj v Sin-
gapure či v južnej Indii v posledných rokoch ešte viac zdanlivo na-
hlodáva dôležitosť kvality základného výskumu. Zakladateľmi 
start-upov sú často mladí ľudia bez formálneho vedeckého vzdela-
nia (alebo práve oslobodení od neho?). Ak sa potom postaví do kon-
trastu slonovinová veža akademického výskumu postavená výlučne 
na kvalite poznania a nezávislosti hľadania pravdy na jednej strane 
a dynamická cesta pokus-omyl v mediálne krásnom a navoňanom 
podaní na strane druhej, má základný výskum ešte väčší problém 

T é m a  d e b a t y :  z á k l a d n ý 
a  a p l i k o v a n ý  v ý s k u m  a  S A V 

ZákLADNý VýSkuM tVOrí NIELEN StAtIckú 

BáZu PyrAMíDy, NA VrchOLE ktOrEJ JE úSPEŠNý 

APLIkOVANý VýSkuM čI tEchNOLOgIcké FIrMy, 

ALE JE AJ hNAcíM MOtOrOM Ich kVALIty.
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obhájiť svoju pozíciu pri prerozdeľovaní zdrojov, verejných alebo 
súkromných. 

Zvýšenie podielu financovania na aplikovaný výskum na Slo-
vensku znie veľmi lákavo najmä s výhľadom na zmenu štruktúry 
priemyslu, tvorby hrubého domáceho produktu, a tým aj na zvidi-
teľnenie vedy ako takej. Paradoxne však môže dôjsť veľmi rýchlo 
k saturácii – reálnej možnosti ekonomiky nasať investície do výsku-
mu a inovácií, pričom základný výskum ostane naďalej podfinan-
covaný. Investície do aplikovaného výskumu a technologického 
vývoja by mali byť hlavne zo súkromného sektora, čo predstavuje 
omnoho prirodzenejší mechanizmus.

Nazdávam sa, že argumentácia na podporu základného výsku-
mu musí byť preto jasnejšia, postavená na symbióze, a nie parazi-
tizme. Základný výskum tvorí nielen statickú bázu pyramídy, na vr-
chole ktorej je úspešný aplikovaný výskum či technologické firmy, 
ale je aj hnacím motorom ich kvality. Základ argumentácie by mal 
byť postavený hlavne na nevyhnutnosti vyváženej podpory základ-
ného aj aplikovaného výskumu. Zdôrazňovať treba interakciu me-
dzi oboma – napríklad prostredníctvom mobility medzi jedným 
i druhým táborom. Dokonca sa bude pravdepodobne potrebné oslo-
bodiť od rigidného delenia na základ a aplikáciu a zdôrazňovať plu-
ralitu, tekutosť, vzájomnú prepojenosť či dokonca jedinosť. Aj na 
Slovensku bude musieť základný výskum do väčšej miery fungovať 
v kontexte aplikácií, transdisciplinárne, migrujúco bez stabilnej hie-
rarchie, zodpovednejšie a s jasnými prioritami, teda v móde 2, tak 
ako o tom hovorí Michael Gibbons so svojimi spolupracovníkmi vo 
svojej už klasickej knihe The New Production of Knowledge. The Dy-
namics of Science and Research in Contemporary Societies. 

Obhajoba financovania základného výskumu sa tak v skutoč-
nosti možno zmení na naozajstnú záchranu vedy na Slovensku.
Foto: gabriel kuchta

Veda nie je biznis
Mgr. Matej Stano, PhD., vedec-
ký pracovník Ústavu molekulárnej 
biológie SAV, koordinátor iniciatívy 
Veda chce žiť! 

Aké šváby žili na Zemi v čase dinosau-
rov? Ako bakteriálna bunka vie, kde 
má svoj stred, a teda v ktorom mieste 
sa má rozdeliť na dve dcérske bunky? 
Aké tajomstvá skrývajú mayské chrá-
my v Guatemale? Aj na tieto otázky sa 
pokúšajú nájsť odpovede vedci zo SAV. 
Prinesie zodpovedanie týchto otázok 
praktický úžitok či ekonomický profit 
pre našu spoločnosť? S veľkou pravde-
podobnosťou nie. Má byť preto takýto 
základný výskum financovaný z pros-
triedkov daňových poplatníkov? Roz-
hodne áno!

Základný výskum je poháňaný 
prirodzenou ľudskou zvedavosťou. 
Túžbou hľadať odpovede na otázky a 
porozumieť tomu, ako svet okolo nás 
funguje. Pre mňa je práve základný 
výskum prapodstatou vedeckého bá-
dania. Praktické využitie poznatkov 
v podobe nových technológií a pro-
duktov je až určitá nadstavba alebo pridaná hodnota vedeckého 
snaženia. Základný výskum vytvára akési inšpiratívne podhubie 
aplikovaného výskumu.

Pochopiteľne, iba malý zlomok teoretických poznatkov nájde svo-
je reálne uplatnenie v praxi. Zároveň nie je možné dopredu pred-
povedať, ktorý zdanlivo bezvýznamný poznatok bude v budúcnosti 
kľúčový pri vývoji revolučných inovácií. Z tohto pohľadu je základ-
ný výskum značne neefektívny a finančne náročný. Môže si Sloven-
sko dovoliť takýto luxus? Som presvedčený, že áno. Slovensko patrí 
medzi najvyspelejšie krajiny sveta, a preto je na mieste očakávať, že 
bude adekvátnou mierou prispievať k poznaniu celého ľudstva.

Základný výskum však musí (nielen u nás) bojovať o svoju exis-
tenciu. Podpora aplikovaného výskumu, ktorý má ambíciu riešiť 
aktuálne problémy spoločnosti, zvyšovať konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast krajín, je celoeurópskou stratégiou v oblasti 
vednej politiky. Je prirodzené, že v čase, keď krajiny konsolidujú 
svoje verejné rozpočty, politici majú snahu, aby prostriedky vlože-
né do vedy a výskumu boli investované efektívne. Avšak aj stimulá-
cia aplikovaného výskumu musí mať svoje medze. Jeho neúmerná 
podpora na úkor základného je krátkozraká a z dlhodobého hľa-
diska zhubná.

V tomto ohľade vo mne vyvoláva znepokojenie dokument s 
názvom Akčný plán implementácie Stratégie výskumu a inovácií 
pre inteligentnú špecializáciu SR. Tento miestami ťažko zrozu-
miteľný dokument vnáša zvláštne prvky do organizácie, riade-
nia a financovania vedy a výskumu, a teda má priamy dosah aj 
na SAV.

V Akadémii pôsobím iba zopár rokov, no domnievam sa, že táto 
inštitúcia mala vždy snahu byť centrom excelentného základného 
a aplikovaného výskumu. Akčný plán sľubuje drastickú degradáciu 
základného výskumu, ktorý je pre SAV kľúčový. A, zrejme, ani ex-
celentnosť nebude podstatná, keďže kritériá, na základe ktorých 
sa budú jednotlivé aplikačné projekty posudzovať, sú definované 
veľmi vágne. Čo je na viacerých miestach Akčného plánu zjavné, 
je snaha podnikateľského sektora o získanie zásadného vplyvu na 
riadenie vedy a výskumu u nás.

V žiadnom prípade sa nebránim užšiemu prepojeniu vedy 
a biznisu, ktoré môže byť prospešné pre obe strany. Je potreb-
né vytvoriť prostredie, ktoré prienik týchto dvoch svetov uľah-
čí. Avšak toto prepojenie musí vzniknúť prirodzene na základe 
vzájomnej komplementarity a synergie a vedci nesmú byť doň 
nútení. Zároveň vedci musia byť tí, ktorí sú na strane ponuky, 
teda tí, ktorí „presviedčajú“ firmy, že sa im oplatí investovať do 
ich originálnych nápadov a výsledkov. Odmietam, aby kritériom 

pri posudzovaní kvality vedeckých 
pracovníkov bola ich ochota prispô-
sobovať svoje projekty požiadavkám 
podnikateľského sektora či schop-
nosť zakladať spin-off firmy. Akadé-
mia sa nesmie stať slúžkou záujmov 
podnikateľov a strediskom priemy-
selného vývoja. Naopak! Musí zo-
stať nezávislou vedeckou inštitú-
ciou, centrom mimouniverzitného 
excelentného výskumu, miestom 
originálnych objavov a nápadov. 
A je podľa mňa absurdné, aby o tom, 
čo je a čo nie je originálny nápad, 
rozhodovali podnikatelia či politici.

Obávam sa, že takýto aplikovaný 
výskum „na steroidoch“, ako je pre-
zentovaný v Akčnom pláne, spôsobí 
závažné deformácie v našom vednom 
prostredí. Drastický presun finan-
cií do aplikačnej sféry nemusí viesť  
k progresu vedy a výskumu v súkrom-
nom sektore. Je pravdepodobné, že 
firmy budú aj bežné prevádzkové ná-
klady vykazovať ako výdavky na vý-
skum. Skôr ako transferu poznatkov 
a technológií budú tieto firmy slú-
žiť transferu peňazí. V konečnom dô-
sledku to bude na úkor reálnej podpo-

ry vedy a výskumu u nás a skôr to povedie k útlmu, ako k rozvoju 
vedy na univerzitách, v SAV a na ďalších vedeckých pracoviskách. 
V susednej Českej republike už zistili, že neúmerná podpora firem-
ného výskumu z verejných zdrojov je kontraproduktívna, a snažia 
sa ju obmedziť.

Myslím si, že aj tí, ktorí tieto zmeny vehementne presadzujú, sú 
si vedomí, že nie sú na prospech rozvoja vedy a výskumu na Slo-
vensku a v budúcnosti prinesú problémy. Ide tu však o veľké penia-
ze. Tak prečo neurobiť zopár nedobrých rozhodnutí, keď sa dá na 
nich dobre „zarobiť“?!
Foto: archív  

PrE MňA JE PráVE ZákLADNý VýSkuM 

PrAPODStAtOu VEDEckéhO BáDANIA.
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Základný a/kontra(?) aplikovaný výskum
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., 
riaditeľ Archeologického ústavu SAV

Existuje nespočetné množstvo definícií vedy. Pri zadaní otázky „čo 
je veda“ do vyhľadávača sa iba v slovenskom jazyku objaví viac 
ako dva milióny informácií. Definície sa líšia v závislosti od toho, 
či ide o filozofickú charakteristiku, alebo definíciu zo strany logiky 
či iných uhlov pohľadu. Jedno je isté: veda je tvorivá činnosť, sys-
tematická práca s poznatkami, tvorba hypotéz a práca s nimi, hľa-
danie logických štruktúr, príčin a následkov javov, ale najmä sys-
tematický proces získavania nových poznatkov, cibrenie mozgu, 
rozvíjanie ducha osobnosti i spoločnosti, zvyšovanie znalostí vo 
všetkých sférach bádania.

V poslednom období je verejnosť doslova bombardovaná infor-
máciami o nenáležitej podpore základného výskumu na úkor apli-
kovaného. O tom, že veľa výskumu sa robí bez priamej nadväznos-
ti na komerčný efekt. Tieto konštatácie sa dotýkajú celého spektra 
výskumných činností a často vedcov stavajú do pozície akýchsi prí-
živníkov, žijúcich na úkor zostávajúcej časti spoločnosti, tej efektív-
nej. Neefektívne financovanie sa najčastejšie dáva do spojitosti so 
základným výskumom. 

Vládou schválená stratégia RIS3 konštatuje, že podstatná časť 
verejných zdrojov určených na výskum a inovácie kryje výdavky 
na základný výskum bez väzby na ekonomickú výkonnosť kraji-
ny. V podstate z nej úplne vypadli pôvodne navrhnuté spoločenské 
výzvy, čo nie je dobrou správou pre slovenský spoločenskovedný 
a humanitný výskum. 

Dozvedáme sa, že sa v rokoch 
1989 až 2013 prioritne podporo-
val základný výskum, takže je dô-
vodné predpokladať, že z tých 
zdrojov, ktoré doteraz išli na zák-
ladný výskum, sa postupne (mož-
no i rýchlo) budú presúvať zdro-
je do výskumu priamo napojeného 
na podnikateľský sektor. Na druhej 
strane je paradoxom, že práve pod-
nikateľský sektor, na rozdiel od 
mnohých vyspelých ekonomík, má 
v pomere k celkovým zdrojom fi-
nancií určených na vedu výrazne 
menšie vstupy ako napríklad mno-
hé „fabriky“ vo svojich materských 
krajinách. Okrem priamej podpory 
vlastných výskumných centier majú 
veľké koncerny v týchto krajinách 
svoje podporné fondy venované ši-
rokej škále vedných odborov, často 
v značných finančných objemoch. 
Iba snívať sa nám môže o takých 
podporných schémach ako Volk-
swagenstiftung, Robert Bosch Stif-
tung a ďalších. Ale nemusíme cho-
diť ďaleko. 

Kúsok od Bratislavy, v neďale-
kom Hainburgu, sa jedna veľká fi-
nančná inštitúcia zaviazala na pod-
poru ochrany kultúrneho dedičstva 
a výskumov s ním spojených kaž-
doročným poručením stabilnej per-
centuálnej časti svojho zisku bez ohľadu na dobré či zlé časy. 
Ak by sa títo investori u nás správali ako v materských kraji-
nách, možno by nebolo treba plakať nad podporou aplikované-
ho výskumu. Tu je na mieste aj zamyslenie sa nad možnosťou, 
či naliehanie na prioritné financovanie aplikovaného výskumu 
v skutočnosti nie je iba hľadanie cesty na odčerpanie zdrojov 
z rôznych rozpočtových schém univerzít a výskumných ústavov 
do súkromného sektora. Nie sú v tomto procese najohrozenejšie 
práve humanitné a spoločenské vedy, resp. väčšina „vlastived-
ných“ disciplín, t.j. odbory, ktoré sa prioritne venujú výskumu 
Slovenska? Voči vyššej podpore aplikovaného výskumu nemám 

námietky, ale malo by sa tak diať zároveň so zvyšovaním finan-
cií vložených do vedy. Zároveň by mali vznikať špeciálne pod-
porné programy pre jedinečné odbory venujúce sa „slovenským 
reáliám“, ktoré v nových programoch pod egidou RIS3 majú mi-
nimálne uplatnenie.

Konštatovania o krytí výdavkov na základný výskum (77 per-
cent) bez väzby na ekonomickú výkonnosť krajiny sú v rámci spo-
ločenských a humanitných vied naozaj neopodstatnené a najmä 
neodôvodnené. V prvom rade stále chýba komplexná analýza po-
zitívneho ekonomického dosahu týchto disciplín, čo určite nie je 
ľahká úloha, ale dozaista nie nemožná. Navyše v oblasti spoločen-
ských a humanitných vied je hranica medzi základným a aplikova-
ným výskumom veľmi krehká a nezriedkavo nedefinovateľná. Sa-
mozrejme, pokiaľ nechápeme pod pojmom aplikovaný výskum iba 
tú činnosť, ktorá prináša priamy/bezprostredný finančný zisk. Som 
presvedčený, že pre spoločnosť je oveľa dôležitejšie rozlíšiť kvalit-
ný výskum od nekvalitného, ako hľadať hranicu medzi základným 
a aplikovaným výskumom.

Je napísanie kvalitnej publikácie o výsledkoch konkrétneho vý-
skumu aplikáciou, alebo je to základný výskum? Napríklad z via-
cerých publikácií nášho ústavu bolo potrebné pripraviť ďalšie vy-
dania, vysoko prevyšujúce počet špecialistov na danú tematiku na 
Slovensku a v zahraničí. Takže naše knihy číta i široká laická ve-
rejnosť, ktorá z nich profituje duchovne. To sa dá iba ťažko vyjad-
riť finančne. 

Vyrobíme náučné CD pre školy, sprístupníme cez web mnohé 
údaje zaujímavé aj pre verejnosť, vymyslíme nový softvér na prácu 
s archeologickými dátami, zachránime mnohé objekty kultúrneho 

dedičstva, ktoré slúžia všetkým, vybu-
dujeme archeologický park, pripraví-
me výstavu či expozíciu, staráme sa  
o stotisíce unikátnych archeologic-
kých pamiatok – je to aplikácia? To 
isté platí pre celý rad spoločenských 
a humanitných odborov, ale i pre ďal-
šie sféry vedeckého výskumu. Na jed-
nej strane voláme po kreatívnej eko-
nomike, na strane druhej zvažujeme, 
či financovať to, čo je jej podstatou...

Veľmi nebezpečné môžu byť laic-
ké úvahy o (ne)užitočnosti jednot-
livých vedných odborov. Asi by sme 
boli všetci šťastnejší, keby sme robili 
iba výskumy, ktoré sa skončia svetovo 
uznaným výsledkom. Na to však tre-
ba vždy množstvo potu a driny a často 
aj neúspešných pokusov, ale i omylov. 
Bez toho sa jednoducho kvalitná veda 
robiť nedá. A vždy vopred vedieť, kde 
všade sa výsledok využije, je takmer 
nemožné. Tu stojí za pripomenutie 
výrok Louisa Pasteura: „Prostoduchí 
ľudia podceňujú vo vede všetko, čo 
nemá bezprostredné využitie.“

Ukážkou dobrého prístupu 
k disciplínam základného výskumu 
sú aj susedné krajiny. 

Napríklad v Česku, kde už tradič-
ne v rámci Akademie vied Českej re-
publiky pracujú dva archeologické 
ústavy, sa v minulom roku zo zdro-
jov akadémie postavila úplne nová 

budova pre výskumné centrum v Mikulčiciach a pred pár dňami 
sa otvorila ďalšia, komplexne zrekonštruovaná a plne technolo-
gicky vybavená budova v Brne. Iba potichu (resp. nahlas) závi-
díme. U nás sme viac-menej odkázaní na podporu zo štrukturál-
nych fondov, ktorých získanie – najmä po zavedení RIS3 do života 
– bude pre naše disciplíny veľmi zložité. 

Prehnaný dôraz iba na aplikovaný výskum môže mať pre slo-
bodný vedecký výskum v mnohých oblastiach zničujúci charakter. 
To sa nepochybne negatívne odrazí na celej spoločnosti a v koneč-
nom dôsledku bude mať i negatívny ekonomický dosah.
Foto: gabriel kuchta

PrE SPOLOčNOSť JE OVEľA DôLEžItEJŠIE 

rOZLíŠIť kVALItNý VýSkuM OD NEkVALItNéhO, 

AkO hľADAť hrANIcu MEDZI ZákLADNýM 

A APLIkOVANýM VýSkuMOM.
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>Cenu Charles D. Scott 
Award udelili nedávno v ka-
lifornskej La Jolle RNDr. 
Petrovi Bielemu, DrSc., 
z Chemického ústavu SAV. 
Viac v rozhovore Správ SAV 
s týmto biochemikom.

V apríli vám udelili v USA Charles D. Scott 
Award, cenu Spoločnosti pre priemyselnú 
mikrobiológiu a biotechnológiu. Priblížte ju?

Je to ocenenie, ktoré každoročne udeľuje 
táto spoločnosť na medzinárodnom sympó-
ziu venovanom biotechnológii palív a che-
mikálií.

Komu?

Táto cena sa udeľuje od roku 1995 jednotliv-
com, ktorí „...výnimočným spôsobom prispe-
li k zavádzaniu biotechnológií na produkciu 
palív a chemikálií z obnoviteľných zdrojov 
vrátane rastlinnej biomasy“. Nesie meno 
doktora Charlesa D. Scotta, ktorý založil tra-
díciu sympózií o biotechnológii palív a che-
mikálií a desať rokov bol ich organizátorom. 
Okrem toho, že bol známym vedcom, bol aj 
popredným členom Národnej akadémie in-
žinierstva a bývalým riaditeľom amerického 
Inštitútu chemického inžinierstva.

Za čo ste ju dostali vy?

Náš kolektív v Chemickom ústave SAV sa 
od roku 1975 venuje výskumu enzymoló-
gie mikrobiálnej degradácie rastlinných po-
lysacharidov. Prispeli sme predovšetkým 
novými poznatkami o vlastnostiach enzý-
mov, objavmi viacerých nových druhov ka-
talytických bielkovín aj metodikami, ktoré 
sa využívajú po celom svete. V osemdesia-
tych a deväťdesiatych rokoch bola naša bra-
tislavská skupina na špici výskumu poly-
sacharid hydroláz, ktoré našli významné 
priemyselné uplatnenie. Napríklad v roku 
1990, hneď po politických zmenách, som 
mal na akademických a priemyselných in-
štitúciách v Škandinávii a v zámorí 12 po-
zvaných prednášok o produkcii a spôsobe 
účinku takých enzýmov. 

Aký je mechanizmus výberu?
Na toto ocenenie vás musí niekto navrh-
núť. Moju nomináciu pripravil doktor Tho-
mas Jeffries, bývalý pracovník USDA (Vý-
skumný ústav amerického ministerstva 
poľnohospodárstva) v Madisone (Wiscon-

sin). Ten nedávno založil firmu Xylome 
Corporation, ktorá vyvíja nové geneticky 
modifikované kmene kvasiniek vhodné na 
fermentáciu lignocelulózových, teda rast-
linných hydrolyzátov na etanol. Tu sa ro-
zumie etanol druhej generácie, teda etanol 
z celulózy a ďalších rastlinných polysacha-
ridov. Nie zo škrobu alebo sacharózy, z kto-
rých sa vyrába etanol prvej generácie. Moju 
nomináciu – ako predstaviteľa základného 
výskumu – prezident a výbor Spoločnosti 
pre priemyselnú mikrobiológiu a biotech-
nológiu prijal a  rozhodovalo sa hlasova-
ním. Výber spomedzi nominovaných robia 
predošlí držitelia Charles D. Scott Award, 
a tí dali tentoraz najviac hlasov mne. Toto 
ocenenie znamená pre mňa a náš kolektív 
mimoriadne uznanie našej vedeckej tvor-
by na medzinárodnom fóre. Na 37. sympó-
ziu bolo 620 registrovaných účastníkov zo 
44 štátov sveta. Je to významná pocta, kto-
rá je súčasne vyjadrením kreditu základné-
mu výskumu viac-menej na prax orientova-
nou vedeckou komunitou. To, že základný 
výskum generuje nové poznatky potrebné 
na aplikovaný výskum a ďalší technologic-
ký pokrok, sa jednoducho musí akceptovať 
a niekedy ho treba aj oceniť.

Vraj sa členovia poroty na vás nie celkom 
zhodli...

V kuloároch som sa dozvedel, a aj zo sprá-
vania niektorých účastníkov vycítil, že bolo 
viacero nominovaných a že nie všetci členo-
via komisie boli za mňa. Hlavným argumen-
tom proti bolo, že som vzdialený od praxe 
a že som sa doteraz nezúčastnil ani na jed-
nom z predošlých sympózií. Napriek tomu 
väčšina predošlých držiteľov tejto trofeje sa 
priklonila na moju stranu, pretože sa hod-
notil vedecký prínos. 

Užili ste si ten pocit?

Na záverečnej ceremónii ma uviedla profe-
sorka Sharon Sheomakerová, výkonná ria-
diteľka California Institute of Food and Ag-
ricultural Research, ústavu pri Kalifornskej 
univerzite v Davies. Uviedla naše priekop-
nícke práce o mikrobiálnych sacharifikač-
ných enzýmoch z osemdesiatych a deväť-
desiatych rokov minulého storočia i novšie 
výsledky opisujúce objavy nových mikrobi-
álnych enzýmov zúčastňujúcich sa na pro-
cese degradácie rastlinnej hmoty. Vyzdvihla 
obrovský počet recenzovaných (peer-re-
viewed) prác z nášho kolektívu, ako aj ich 
vysokú citovanosť vo vedeckej komunite. 
Bolo to naozaj príjemné počúvať, čo o mne 
a našich výsledkoch táto významná osob-
nosť povedala.

Znamená cena aj nejaký benefit?

Ak sa pýtate na finančný – tak nie. Držiteľ do-
stáva pamätnú plaketu na záverečnej cere-
mónii sympózia, jeho fotografia a stručný ži-
votopis sú uverejnené v programovej knižke 
sympózia a organizátori mu hradia registračné 
poplatky na tri za sebou idúce sympóziá veno-
vané biotechnológii palív a chemických látok. 
To je samo osebe veľká česť. Ocenený sa stá-
va automaticky členom komisie, ktorá hlasuje 
o držiteľoch vyznamenania v ďalších rokoch. 
Musím zdôrazniť, že cena nie je len moja. Patrí 
aj kolegom, s ktorými sme poctivo drhli v labo-
ratóriu celé desaťročia. Práce prinášali origi-
nálne výsledky, boli pravdivé, jasne napísané, 
a to sú kritériá, prečo našu prácu v cudzine ak-
ceptovali. Je to dlhší zoznam kolegov, ale chcel 
by som spomenúť aspoň RNDr. Máriu Vršan-
skú, DrSc., a Máriu Cziszárovú, ktoré ma spre-
vádzajú na mojej profesionálnej dráhe doteraz.
(pod) | Foto: archív

P r e s t í ž n a  c e n a 
s l o v e n s k é m u  b i o c h e m i k o v i

RNDr. Peter Biely, DrSc., vyštudoval Prí-
rodovedeckú fakultu Univerzity Komen-
ského v Bratislave. Pracuje v Chemickom 
ústave SAV, kde bol aj zástupcom riadite-
ľa či predsedom vedeckej rady. Absolvo-
val študijné pobyty v USA (1968), v Ka-
nade (1985) či Austrálii (1996) a pôsobil 
ako hosťujúci profesor na viacerých konti-
nentoch. Venuje sa výskumu enzymológie 
mikrobiálnej degradácie rastlinných poly-
sacharidov. Publikoval 215 prác a kapitol, 
má viacero realizovaných patentov a zhru-
ba 6 200 citácií. Je vedúcim výskumu via-
cerých projektov, viedol 10 doktorandov. 
Získal rad ocenení – Zaslúžilý vynálezca 
(1988), Cena SAV (1997, 2007), Zlatá me-
daila SAV (2001), Vedec roka (2003), Rad 
Ľudovíta Štúra II. triedy (2011).



3 | 2015    s p r á v y s a v     ľudia

20

>Kancelária pre trans-
fer technológií poznat-
kov a ochranu duševné-
ho vlastníctva SAV vznikla 
ako súčasť Technologické-
ho inštitútu (no už niekoľ-
ko dní patrí priamo pod 
Úrad SAV) a má za cieľ 
zintenzívniť spoluprácu 
vedcov s komerčnou a ve-
rejnou správou. O podrob-
nejšie informácie o tomto 
pracovisku požiadali Sprá-
vy SAV jeho vedúcu Ing. 
Katarínu Müllerovú.

Podľa vašej webovej stránky sú podobné 
kancelárie v zahraničí bežnou súčasťou 
univerzitných alebo vedeckých pracovísk...

Niekde je to súčasť univerzity, inde to pre 
vedecké pracovisko robí externá firma. Ale 
skutočne je zaužívané, že nejaký subjekt má 
za úlohu zavádzať výsledky práce vedcov do 
praxe či už formou poskytnutia licencie, či 
predajom...

Takže táto kancelária vznikala podľa vzoru 
zo zahraničia?

Pri jej koncepcii sa vychádzalo čiastočne aj 
z amerických vzorov, ale nešlo o mechanic-
ké preberanie nejakého modelu, skôr využí-
vanie skúseností a ich prispôsobenie našim 
podmienkam. Pri navrhovaní konceptu sme 
vychádzali tiež z mojich znalostí vedecké-
ho prostredia, ktoré mám ako dieťa dvoch 
vedcov doslova v krvi. Verím, že pomohli aj 
moje predchádzajúce kontakty s riaditeľmi 
organizácií SAV pri budovaní komunikač-
ných kanálov. A tie sú pre takúto prácu veľ-
mi dôležité.

Prečo?

Získavaním informácie sa všetko začína. In-
formácie, že niekto vymyslel niečo, čo môže 
byť zaujímavé pre prax. Môžete to potom 
analyzovať, zhodnotiť, či je to naozaj tak, 
odporúčať postup a ďalej konať alebo ne-
konať. Predovšetkým sa však musíte dostať 
k tej prvotnej informácii. A až potom sa za-
čína ten ďalší kolobeh. Súbežne sa komuni-
kuje so štatutárnym zástupcom a s pôvod-
covským kolektívom. Obvykle pôvodcov 
zastupuje jeden z nich, ten, ktorý vynález 
nahlási. Spoločne upravujeme nielen vzťa-

hy medzi pôvodcami či organizáciami, ak 
je ich v hre viacero, ale sa pochopiteľne sú-
streďujeme na konkurenciu a trh, keďže nás 
ako transferové centrum zaujíma uplatne-
nie vynálezu v praxi. Hoci nie vždy, väčši-
nou pôvodca vynálezu má aspoň predstavu 
o konkurencii, vie nás nasmerovať.

Povedzme si viac o pracovisku, ktoré 
vediete...

Transfer technológií má niekoľko častí. Jed-
nou je ochrana duševného vlastníctva, kde 
sú pomerne jasné pravidlá. V princípe ide 
podľa istej schémy. Základné vedomosti 
a orientáciu možno získať pomerne jedno-
ducho, existuje množstvo prednášok, ško-
lení aj vzdelávanie Úradu priemyselného 
vlastníctva SR. Našou úlohou okrem samot-
ného transferu technológií vo všeobecnos-
ti je odbremeniť pôvodcu vynálezu. Je dô-
ležité, aby celý proces už od nahlásenia bol 
v súlade s platnou legislatívou, aby sme sa 
dostali k patentovým zástupcom, aby ich 
mal kto zaplatiť. Je to dôležitý prvý krok, 
lebo vedci chcú a potrebujú svoje veci publi-
kovať. Ak chceme teda vynález využiť a po-
sunúť do praxe, isté štádium ochrany dušev-
ného vlastníctva musí byť vyriešené už pred 
publikovaním. 

A druhá časť...

... je komercializácia. Je zložitejšia, lebo jej 
pravidlá nie sú presne dané, odvíjajú sa od 
zamerania, konkrétneho výstupu, trhu, kon-
kurencie... V tejto oblasti vás nikto nezaškolí, 
tu je každá rada drahá. Doslova. Chce to skú-
senosti, a o tie sa obchodníci nedelia.

Ako je to s tipmi?

Spočiatku sme začali aktívne vyhľadávať. 
Neskôr k tomu pribudli prvé podnety z or-
ganizácií SAV, najmä z tých, kde sme mali 
intenzívnejšie kontakty. Potom sme narazi-
li na kapacitu našej kancelárie. Teraz máme 
čo robiť, aby sme zvládli k riešeným prípa-
dom aj podnety, ktoré dostávame z praco-
vísk SAV bez výraznejšieho zníženia kvali-
ty našej práce.

Nakoľko sú výstupy zrelé pre prax?

Sú také, čo sú skutočne len vo fáze nápa-
du či myšlienky, ale väčšinou sa stretávame 
s tým, že ide o vec overenú v laboratórnych 
podmienkach, či dokonca je na svete neja-
ký prototyp. Zväčša však vyzerá – a tým sa 
nechcem nikoho dotknúť –, ako keby ho po-
skladali z detskej stavebnice. Nie je v stave, 
aby sme ho mohli prezentovať zástupcom fi-
riem. Stále chýba systém, cez ktorý by sme 
mohli prototypy realizovať či financovať.

Čo všetko treba prekonať na ceste od 
nápadu po kontakt s možným budúcim 
partnerom?

Niekedy dostávame podnet o zaujímavej 
veci ešte skôr, ako je na svete. Príde za nami 
vedec, ktorý ju má v hlave – pôvodca. S tým, 
že si myslí, že je na dobrej ceste k vynálezu, 
ktorý by nás mohol zaujímať. Povieme si, 
ako sa to nahlasuje, čo treba zadministro-
vať z jeho strany. Treba pripraviť opis vyná-
lezu, o čo ide, čo je prínosom atď. Jednodu-
cho. Svojimi slovami. Aby sme to vedcom 
čo najviac uľahčili a informácie boli pokope 
v praktickej a prehľadnej forme, pripravili 
sme formulár s pomocnými otázkami, kto-
rý hovorí o obsahu, technológii alebo pro-
dukte, ktorý je výsledkom výskumu, o tom, 
v čom je jeho konkurenčná výhoda. Ale tiež 
o financovaní, vzniku a viazanosti na pro-
jekty. No napríklad aj o tom, čo bolo o ňom 
publikované (lebo aj to sa stáva, že publiko-
vanie celý tento proces predbehne). 

Hovorili ste o informovaní riaditeľa 
ústavu...

Ako prvého treba podľa zákona (ak vynález 
podlieha zamestnaneckému režimu) infor-
movať zamestnávateľa, čiže štatutárneho 
zástupcu – riaditeľa organizácie SAV. Ten 
ako keby mal „predkupné právo“ a má tri 
mesiace na to, aby ho uplatnil. 

Ako to u štatutárov zvyčajne dopadne?

Rozhodujú o tom, či si organizácia SAV 
uplatní svoje „predkupné“ právo na vyná-
lez, ktorý vznikol v jej ústave. My oslovíme 
štatutárov, ponúkneme im služby našej kan-
celárie a  v prípade záujmu sa staráme o to, 
aby mali dosť informácií, ktoré im rozhodo-
vanie uľahčia.

Takže ako postupujete ďalej?

Na základe rozhovorov s pôvodcom a na-
šich analýz robíme evaluačnú správu o vy-
náleze, kde sú základné informácie, o kto-
rých sme už hovorili. Je tam aj stupeň 
vývoja, technická jedinečnosť, predpokla-
daná hodnota pre zákazníka, hodnotenie 
trhu. Okrem toho žiadame pre každý prípad 
Úrad priemyselného vlastníctva SR, aby 
urobil rešerš. Jej výsledky, prediskutova-
né s pôvodcom, vytvárajú dobrú predstavu 
o tom, aká je šanca na získanie priemysel-
noprávnej ochrany. Toto všetko pomôže šta-
tutárovi rozhodnúť sa. Väčšinou to vychá-
dza „za“. Ale už sa neraz stalo, že z rešerše 
a ďalšej diskusie vyplynulo, že výsledok by 
ani predbežne nesplnil kritériá patentova-
teľnosti, a štatutár si neuplatnil právo na 
riešenie.

C e s t a  d o  p r a x e
Ako rieši špecializovaná kancelária SAV detaily transferu technológií 
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Ako je to s peniazmi?

Ak si štatutár právo uplatní, vynález sa stá-
va majetkom organizácie SAV a jeho pô-
vodca má nárok na primeranú odmenu. 
Pokiaľ má organizácia v súlade s uznese-
ním Predsedníctva SAV prijatú smernicu na 
nakladanie s priemyselným vlastníctvom, 
v nej je riešená aj výška odmeny pôvod-
com. Ak si právo neuplatní – patrí im celá. 
Ale znášajú aj výdavky. 

Koľko prípadov riešite?

Od začiatku tohto roku tuším jedenásť. 
Spolu – od roku 2010 – je to vyše šesťdesiat. 
Nie vždy to vyústilo do prihlášky patentu, 
v niekoľkých prípadoch sme štatutárovi 
neodporúčali uplatniť si právo na riešenie 
alebo išlo o špecifické dohody, respektíve 
zmluvy, ale môžeme pracovať s týmto čís-
lom.

Keď teda šéf ústavu uplatní nárok organi-
zácie SAV na vynález, čo nasleduje?

Predovšetkým pomôžeme s vyrovnaním 
práv a podaním napríklad patentovej pri-
hlášky. Zúčastňujeme sa na celom procese 
prípravy, niekedy ho len sledujeme, ale nie-
kedy komunikujeme obsah prihlášok. Pa-
tentová prihláška môže byť naformulovaná 
rôzne a pre nás je dôležité, aby boli ochrá-
nené tie „správne“ veci vzhľadom na budú-
ce komerčné využitie. To musíme postrážiť, 
pokiaľ je to možné.

Prvé kroky sú za nami, čo ďalej?

Musí sa definovať, čo ideme ponúkať. 
V čom je napríklad produkt nový, v čom sa 
odlišuje od konkurencie, aké prináša vý-
hody, úspory, čo treba na jeho zavedenie 
do praxe, aká je životnosť, prípadne účin-
nosť... Urobí sa marketingový list, kde je 
zhrnutie základných informácií – taká náv-
nada. Ďalší krok je vytipovanie konkrét-
nych komunikačných kanálov. Pokiaľ sa vy-
berieme spôsobom priameho oslovovania 
firiem, je ich treba vytipovať a nájsť v nich 
tých správnych ľudí. A potom už všetko zá-
leží na komunikácii, šikovnosti, schopnos-
ti zaujať či vyjednávať. Samozrejme, každá 
aplikačná oblasť má svoje špecifiká. Opísa-
ný postup však v hlavných črtách sedí na 
každú z nich.

Stáva sa, že sa na kanceláriu obrátia firmy, 
ktoré potrebujú vyriešiť nejaký – povedzme 
technologický – problém?

Áno, ale len zriedkavo. Skôr vyhľadajú 
pomoc priamo v ústavoch, najmä keď už 
z minulosti majú skúsenosť. Nikdy nebo-
lo zámerom, že všetky vzťahy SAV s pra-
xou by plynuli cez našu kanceláriu. Pre fir-
my je praktické sa na nás obrátiť pri prvom 
kontakte. Vždy sme tu pre naše organizá-
cie, takže sa na nás môžu aj neskôr, keď 
potrebujú radu alebo pomoc, obrátiť. Ale 
riešiť každý kontakt by nebolo kapacitne 
možné. 

Zrejme ide aj o odbornosť. Iste by bolo 
komplikované pokrývať všetky možné 
špecializácie, od polymérov po – povedzme 
– otázky materiálov a mechaniky strojov...

Pokiaľ by sme sa držali len v tom diapazó-
ne, ktorý ste uviedli, bolo by to oveľa jedno-
duchšie, ako v skutočnosti je. Keďže zame-
ranie organizácií SAV je diverzifikované, 
treba zastrešovať určité základné smery. 
Aby sme mohli efektívne plniť svoju funk-
ciu, nestačí mať minimálne základné zna-
losti z oblasti práva, marketingu, psycho-
lógie, dizajnu, tvorby log a reklamných 
textov a podobne, ale je potrebná aplikácia 
znalostí na konkrétnu oblasť. Ja som tech-
nológ strojárskej výroby, je tu chemik, do-
časne máme ešte dve kolegyne zamerané 
na biotechnológie. To je zrejme odpoveď 
na vašu otázku. Je to jednoducho otázka 
kapacít, nájsť tých správnych ľudí, vzdela-
nie v danom smere rozhodne pre túto prá-
cu nestačí. Vždy sa musíme pozerať na vý-
stup komplexne.

Hovoríme stále o transfere technológií. 
Pripadá do úvahy aj spolupráca s ústavmi 
z tretieho oddelenia vied, kde o technoló-
giách ťažko hovoriť? 

Ale áno. Transfer technológií je termi-
nus technicus, takže neoznačuje výhradne 
technológiu tak, ako si to väčšina ľudí pred-

staví. Aj organizácií zameraných spoločen-
skovedne sa určite týka transfer výsledkov 
výskumu do praxe. Takých príkladov by 
sme našli dosť na Slovensku i v zahraničí. 

Poďme ešte k tým kontaktom... Ak sa 
podarí spojiť pôvodcu patentu a nejakej 
firmy, vy riešite aj praktické veci, ako sú 
zmluvy, ceny a podobné záležitosti?

Iste. Sme súčasťou celého procesu. Pomá-
hame si pri tom znalcami z externého pros-
tredia, právnikmi... Musím upozorniť, že sa 
to netýka len pôvodcu, aj keď hrá význam-
nú rolu, ale aj štatutára a organizácie ako 
takej, keďže ona spravuje prípadné majet-
kové práva.

Často sa možno stretnúť s názorom, že 
vedci a predstavitelia hospodárskej sféry 
hovoria do istej miery inými jazykmi 
a musia sa naučiť spolu komunikovať. Čo 
hovoria vaše skúsenosti?

Že je to tak. Potvrdzujú to mnohé rokova-
nia, pri ktorých sme boli. Ale nejde len o ro-
kovania. A hoci to možno bude znieť ne-
skromne – aj spolupráca s nami môže byť 
tou správnou cestou. Robiť praktický „pre-
kladový slovník“ – aj to je jedna z našich 
úloh.

martin Podstupka | Foto: gabriel kuchta
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>Všeobecne prevláda pred-
stava o historikovi ako 
o človekovi s okuliarmi, ho-
diny zhrbenom v archívoch 
nad dokumentmi, ktorých 
sivastú farbu rokmi prebe-
rá aj jeho pleť. Ale moder-
ní historici jej čoraz menej 
zodpovedajú. Listiny a do-
kumenty sa totiž digitali-
zujú, monitory v archívoch 
sa s prachom nekamarátia, 
už to nie sú len páni v ro-
koch. Hádam iba tie oku-
liare zostávajú...

Súperom je čas

Keď sme navštívili profesora PaedDr. Šte-
fana Šutaja, DrSc., v jeho malej pracov-
ni v košickom Spoločenskovednom ústa-
ve SAV, našli sme ho obkoleseného haldou 
kníh a bleskovo ťukajúceho do počítača. 
„Času je málo, do konca júna musím odo-
vzdať rukopis novej knihy, ak ju chcem vy-
dať za európske peniaze. Fondy...“ usmial 
sa ospravedlňujúco, hoci ospravedlniť sme 
sa mali skôr my, že ho oberáme o vzácny 
čas. Na dvere zaklopala diplomantka, naj-
bližšie dva týždne mal profesor stráviť na 
štátniciach na Katedre histórie Filozofic-
kej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Ko-
šiciach, ktorú pred časom zakladal a štyri 
roky viedol. Povinnosti má aj v ústave, ro-
dina si právom tiež robí nárok na jeho čas... 
Napriek tomu mu úsmev z tváre nezmizol. 
Dôvodom našej návštevy bola Cena mesta 
Košice, na ktorú ho pri príležitosti jeho 60. 

narodenín navrhlo vedenie ústavu i spomí-
nanej katedry. A mestské zastupiteľstvo sa 
s tým stotožnilo. 

Cenu si prevzal v Deň Košíc 7. mája 
v historickej radnici z rúk primátora Ri-
charda Rašiho. (Pozn. autora: Keď už pí-
šeme o historikovi, žiada sa dodať, že 7. 
máj je pre Košice dôležitým dňom. V roku 
1369 tomuto mestu v Diósgyöri vydal kráľ 
Ľudovít Veľký – ako najstaršiu európsku – 
erbovú listinu pre právnickú osobu.) Z ná-
vrhu uveďme aspoň niekoľko faktov: Š. 
Šutaj bol dlhé roky pracovníkom Spolo-
čenskovedného ústavu SAV, v rokoch 1992 
– 2004 vo funkcii riaditeľa. Zakladal Ka-
tedru histórie Filozofickej fakulty UPJŠ 
a podieľal sa aj na založení fakulty ve-
rejnej správy tej istej univerzity. Je auto-
rom 215 publikačných jednotiek, z toho 
24 monografií, z ktorých štyri vyšli v za-
hraničí. Je zostavovateľom 11 vedeckých 
publikácií a zborníkov, 240 popularizač-
ných článkov a má zaznamenaných oko-
lo 1 200 ohlasov na jeho práce. Je členom 
výboru Slovenskej historickej spoločnosti 
i členom Slovenského národného komitétu 
historikov. Desať rokov (2005 – 2015) bol 
predsedom slovenskej časti Slovensko- 
-maďarskej komisie historikov.

Dôležitý je prístup, výklad 
a súvislosti 

Tu sa zastavme – práve s históriou a vý-
vojom slovensko-maďarských vzťahov sa 
jeho meno spája najčastejšie. Logicky nás 
teda zaujímalo, kto z rodiny michalovské-
ho rodáka mal maďarských predkov, keď- 
že profesor bežne študuje archívne ma-
teriály v maďarčine. „Nikto!“ pobavene 
sa zasmial. „Maďarčinu som sa učil sám 
a dodnes ju poriadne neovládam. Odborné 
texty čítam aj v ruštine, angličtine a fran-
cúzštine...“ Prišlo to vraj akosi samo, lebo 
pri písaní diplomovky na tému Politické 

strany po II. svetovej vojne ho pri konzultá-
ciách vtedajší riaditeľ ústavu Juraj Briškár 
informoval, že ústav dostal do vienka veno-
vať sa politickým stranám a národnostným 
menšinám. Tam si našiel priestor a v ňom 
videl veľa zaujímavých tém pre historika, 
a tak sa v roku 1977 čerstvý absolvent Pe-
dagogickej fakulty UPJŠ v Prešove s apro-
báciou slovenský jazyk – história klasickým 
učiteľom nestal. Na otázku, prečo si zvolil 
najnovšiu históriu a nie „bezpečnejší“ stre-
dovek, odpovedal: „U historikov nikdy ne-
boli problémom fakty, ale prístup a výklad 
histórie.“ Priznal, že ešte žijú ľudia, ktorí 
majú svoje spomienky na ním prebádané 
a publikované udalosti a vzťahy a môžu to 
vnímať zo svojho pohľadu. Agresivita po-
sudzovania je u súčasníkov iná, predovšet-
kým z hľadiska politiky. „Ale historik to 
vníma širšie, v súvislostiach. Aj mne sa sta-
lo, že som sa dostal do rozporu aj s jednou, 
aj s druhou stranou. Nejde o to, či je niekto 
spokojný, ja ako historik sa snažím priblí-
žiť k pravde,“ skonštatoval s tým, že poli-
tik chce využiť dejiny v prospech svojej ar-
gumentácie. 

Kniha, ktorú Š. Šutaj nedávno dokon-
čil, bude venovaná Parížskej mierovej kon-
ferencii (1946). „O tejto, pre Českosloven-
sko a jeho budúci vývoj veľmi významnej 
konferencii, existuje málo literatúry. V pod-
state len spomienky diplomata Dalibo-
ra Krna,“ povedal. Po jej dopísaní sa chys-
tá na ďalšie štúdium archívnych materiálov 
a dokumentov k povojnovej výmene obyva-
teľstva medzi Československom a Maďar-
skom a štúdiu dokumentov k dejinám Košíc. 
Jeho obľúbené kaktusy, známky i dopĺňa-
nie zbierky podpisov významných osobnos-
tí budú musieť počkať...
Text a foto: Katarína čižmáriková

M e n š i n y :  z a u j í m a v ý  p r i e s t o r 
p r e  h i s t o r i k a
cena mesta košice pre profesora Štefana Šutaja 

ArchíVNy ZáBEr SPrED DVOch 

rOkOV – Z uVEDENIA kNIhy MAďArSká 

MENŠINA NA SLOVENSku V 20. StOrOčí. 

VENOVANIE PODPíSAL AJ VtEDAJŠEJ 

gENEráLNEJ kONZuLkE MAďArSkA 

V kOŠIcIAch éVE cZIMBALMOSNé 

MOLNár, ktOrá JE V SúčASNOStI 

MIMOrIADNOu A SPLNOMOcNENOu 

VEľVySLANkyňOu MAďArSkA NA 

SLOVENSku.

hIStOrIkOVI ŠtEFANOVI ŠutAJOVI (VľAVO) 

ODOVZDAL cENu MEStA kOŠIcE PrIMátOr kOŠíc 

rIchArD rAŠI NA SLáVNOStNOM cErEMONIáLI 

V ráMcI DNí kOŠíc. 
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O tom, prečo sú pri diagnostike ochorení dô-
ležité cukry a čo s tým majú spoločné chemi-
ci, sa hovorilo na májovej vedeckej kaviarni 
Slovenskej akadémie vied SAVinci. Jej hos-
ťom v bratislavskom klube KC Dunaj bol Ing. 
Ján Tkáč, DrSc., z Chemického ústavu SAV. 

Je absolventom Fakulty chemickej a po-
travinárskej technológie Slovenskej technic-
kej univerzity v Bratislave. V Chemickom 
ústave SAV začal pracovať pred pätnástimi 
rokmi. Absolvoval viacero zahraničných pra-
covných pobytov a teraz pôsobí na oddelení 
glykobiotechnológie tohto ústavu. Ako prvý slovenský vedec získal prestížny grant European 
Research Council. Projekt s názvom Elektrochemické lektínové a glykánové biočipy integrované 
s nanoštruktúrami, ktorý vedie, sa venuje elektrochemickej analýze (glyko)proteínov (komplex-
ných cukrov) ako biomarkerov rôznych ochorení, najmä však rozličných typov rakoviny.

Na vedeckej kaviarni SAVinci J. Tkáč vysvetlil, prečo sa ústav, v ktorom pracuje, volá aj Cen-
trum glykomiky. Medzi témami vedeckej kaviarne pochopiteľne dominovala tvorba biočipov. 
Vysvetľoval sa význam cukrov pre kódovanie informácií bunky, hovorilo sa o možnostiach bio-
čipov, ktoré tento tím využil napríklad pri detekovaní reumatickej artritídy, ale aj iných chorôb. 
Jedným z cieľov výskumu tejto skupiny Chemického ústavu SAV je detekcia rakoviny. Ako po-
vedal J. Tkáč, dokážu už odlíšiť rakovinové bunky, ktoré môžu byť liečivami usmrtené, od tých, 
ktoré odolávajú. Biočipy sú schopné odlíšiť aj rakovinové bunky, ktoré sú veľmi agresívne, od 
tých menej agresívnych, čo má význam pre správne nastavenie liečby. Na otázku, ako sa bude 
výskum jeho tímu vyvíjať, tento vedec zdôraznil, že najprv treba dosiahnuť, aby technológia, 
ktorú vyvinuli, spoľahlivo fungovala. Cesta do praxe bude trvať iste viac ako desaťročie. Súčas-
ne pripomenul, že využije všetky možnosti udržať pokope výborný tím talentovaných mladých 
vedcov pre prácu na vývoji možnej diagnostiky rôznych ochorení.

V diskusii vedeckej kaviarne SAVinci hovorili jej hostia s J. Tkáčom o tom, ako udržať 
v slovenskej vede talentovaných ľudí, o využívaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
možnostiach ústavov, aj o tom, prečo sa tento vedec na Slovensko vrátil. 
(pod)| Foto: gabriel kuchta

Dvoch nových riaditeľov vymenovalo Pred-
sedníctvo Slovenskej akadémie vied na zá-
klade výberových konaní od 1. júna. Ria-
diteľkou Sociologického ústavu SAV sa 
stala prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., a na 
čele Molekulárno-medicínskeho centra SAV 
bude MUDr. Miroslav Vlček, PhD.

Silvia Miháliková 
ukončila štúdium so-
ciológie na Filozofic-
kej fakulte UK v Bra-
tislave v roku 1976, 
od roku 1997 pôso-
bila ako docentka 
a od roku 2009 ako 
profesorka v odbo-
re politológia naj-

skôr na Filozofickej fakulte UK a potom na 
Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. 
V rokoch 2010 až 2014 tam bola dekankou. 
Od roku 2003 je hosťujúcou profesorkou na 
Inštitúte politických vied na Univerzite vo 
Viedni. Absolvovala rad zahraničných štu-
dijných pobytov, je členkou redakčných rád 
viacerých odborných časopisov doma a v za-
hraničí, ako aj členkou vedeckých rád niekoľ-
kých univerzít. V rokoch 2004 – 2010 zastu-

povala SR v Standing Committee for Social 
Sciences v European Science Foundation. 
S. Miháliková je členkou Rady vlády SR pre 
ľudské práva, národnostné menšiny a rodo-
vú rovnosť. Od februára 2015 je výskumnou 
pracovníčkou Sociologického ústavu SAV.
Miroslav Vlček ukončil v roku 2004 štúdium 
všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte 
UK v Bratislave. V roku 2009 obhájil titul PhD. 
v odbore normálna a patologická fyziológia 
v Ústave experimentálnej endokrinológie 
SAV. Jeho hlavným vedeckým zameraním 

sú neuro-endokrin-
noimunitné interak-
cie pri chronických 
zápalových ocho-
reniach, regulácia 
glukózového meta-
bolizmu a inzulínová 
rezistencia. Je auto-
rom a spoluautorom 
32 vedeckých člán-
kov, z toho 24 v im-

paktovaných časopisoch, ktoré majú vyše 120 
WOS/Scopus citácií. M. Vlček sa tiež venuje 
pregraduálnej výučbe predmetu patologická 
fyziológia.
(fk) | Foto: archív

N o v í  r i a d i t e l i a

Ú l o h a  c h é m i e 
p r i  d i a g n o s t i k e  o c h o r e n í

Vedci sa učia prenasledovať nádor

O tom, ako sa vedci dopracovali k poznatkom 
o nádorových ochoreniach. O práci v Ústave 
experimentálnej onkológie SAV, o výskume 
dospelých kmeňových buniek, ktoré príro-
da vybavila unikátnou schopnosťou rozpo-
znať v organizme poškodené miesto i nádor, 
ku ktorému sa vedia dopraviť, i o ďalších té-
mach hovorila Mgr. Marína Cihová, PhD., na 
júnovej bratislavskej vedeckej kaviarni Slo-
venskej akadémie vied SAVinci.

Táto mladá vedkyňa, Študentská osobnosť 
Slovenska v kategórii Lekárske vedy a farmá-
cia a tiež absolútna víťazka všetkých kategó-
rií tejto súťaže v roku 2012, študovala na Prí-
rodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. 
Doktorandúru si robila v Ústave experimentál-
nej onkológie SAV, kde mala možnosť pripojiť 
sa k tímu, ktorý sa venoval téme dospelých 
mezenchýmových kmeňových buniek a ich 
možnému využitiu v protinádorovej génovej 
terapii. „V čase, keď som sa pridala, sa génová 
terapia prostredníctvom enzymatickej preme-
ny predliečiva, v ktorej kmeňové bunky zohrá-
vali úlohu cieleného transportného systému, 
javila ako veľmi potenciálna metóda zasiah-
nutia nádorových buniek,“ hovorí. V rámci 
doktorandského štúdia sa venovala skúmaniu 

účinnosti tejto metódy v liečbe najagresívnej-
šieho mozgového nádoru – glioblastómu. Ten-
to prístup testovali v liečbe experimentálneho 
mozgového nádoru pri potkanoch. Svoju pre-
zentáciu na vedeckej kaviarni SAVinci Marína 
Cihová nazvala Kľukatá cesta onkologického 
výskumu. Návštevníkom podujatia predsta-
vila pohľady na rakovinu v minulosti, opísa-
la krátke dejiny rôznych liečebných postupov, 
ako aj výskumu, ktorým vedci pri skúmaní on-
kologických ochorení prešli. Vysvetlila, ako sa 
líši „normálna“ bunka od nádorovej, jej pre-
zentácia obsahovala pre laikov zrozumiteľne 
charakterizované vlastnosti nádorovej bunky. 
Napríklad že nepotrebuje signály na to, aby sa 
delila. Ignoruje rozkaz „nedeľ sa“. Je invazív-
na a rozpínavá. Vie sa deliť donekonečna. Vie 
si zabezpečiť stály prísun „živín“...

Predovšetkým sa však M. Cihová sústredila 
na predstavenie projektu, na ktorom sa v ústa-
ve podieľa. Opísala vlastnosti kmeňových bu-
niek, ich schopnosť nájsť v tele miesto zápalu či 
poškodenia, dostať sa tam a poškodenie opra-
viť. Priblížila návštevníkom vedeckej kaviarne 
SAVinci, ako sa vedci snažia využiť tieto vlast-
nosti pri snahe zlikvidovať nádorové bunky. 

Diskutujúci na SAVinci sa zaujímali najmä 
o šance vedcov urýchliť výskum v tejto oblasti.
(pod) | Foto: Vladimír Šimíček

MAríNA cIhOVá (VPrAVO) NA SNíMkE S MODErá-

tOrkOu NOrOu guBkOVOu
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P r e d s e d a  p a r l a m e n t u 
n a  p ô d e  A k a d é m i e

Dlhodobému zámeru rozvoja Slovenskej akadémie vied a jej vybraným špičkovým vedec-
kým výsledkom bola venovaná májová návšteva predsedu Národnej rady Slovenskej re-
publiky Petra Pellegriniho na pôde tejto vedeckej inštitúcie. 

Na stretnutí sa zúčastnil predseda Pavol Šajgalík, podpredsedovia Eva Majková, Juraj 
Koppel, Karol Fröhlich, Karol Marhold a Emil Višňovský, vedecký sekretár Dušan Gálik 
i predsedníčka Snemu SAV Ľubica Lacinová.

Podpredsedníčka SAV pre vedu a výskum E. Majková priblížila predsedovi parlamentu do-
kument SAV 2020: Dlhodobý zámer rozvoja SAV. Ako upozornila, materiál analyzuje súčas-
ný stav Akadémie, charakterizuje východis-
ká a rámce pre stratégiu jej rozvoja, určuje 
strategické ciele tejto inštitúcie, ich konkre-
tizáciu do roku 2020 a cesty ich napĺňania 
(Správy SAV sa mu venujú na inom mieste). 
P. Pellegrini ocenil, že materiál zachytáva 
snahu SAV intenzívne vnímať problémy spo-
ločnosti a aktívne sa podieľať na ich riešení. 

Na návšteve SAV mal predseda parla-
mentu možnosť zoznámiť sa s niektorými 
špičkovými vedcami a ich významnými ve-
deckými výsledkami. Fedor Gömöry z Elek-
trotechnického ústavu SAV hovoril o tak- 
zvanom plášti magnetickej neviditeľnosti. 
Ide o objekt, ktorý detektory magnetické-
ho poľa nezaregistrujú, pričom skrytý zostane aj magnetický materiál, ktorý sa do takéhoto 
plášťa umiestni. V súčasnosti výsledky vedcov z tohto ústavu zaujali ich kolegov z NASA, kde 
skúmajú vplyv magnetického poľa na živé organizmy pre potreby vesmírneho výskumu, a obe 
pracoviská už začali na tejto téme spolupracovať. Výsledky výskumu svojho ústavu v oblasti 
mikrokapsúl pre transplantáciu buniek produkujúcich inzulín, ktoré môžu zmeniť život cuk-
rovkárom, priblížil hosťovi riaditeľ Ústavu polymérov Igor Lacík. Je v tíme vedcov, ktorí pra-
cujú na tom, aby bolo možné enkapsulované pankreatické ostrovčeky transplantovať do bruš-
nej dutiny tak, aby sa v tele diabetika starali o správnu hladinu cukru. Objavy Archeologického 
ústavu SAV na veľkomoravských hradiskách predstavil jeho riaditeľ Matej Ruttkay. 

P. Pellegrini navštívil tiež Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a trans-
feru technológií v areáli SAV na bratislavskej Patrónke.                        (fk, pod) | Foto: gabriel kuchta

Dvesto rokov od narodenia Ľudovíta Štúra 
si Bratislava pripomenula žúrom. Jazyko-
vedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej aka-
démie vied usporiadal 21. mája pri tejto prí-
ležitosti festival nazvaný Štúr-žúr. 

Pôvodný plán umiestniť podujatie na 
Rudnayovo námestie, ktoré malo lákať 
priestranstvom pod holým nebom, a to na-
vyše v tesnej blízkosti budovy Jazykoved-
ného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, narušili 
predpovede nepriaznivého počasia. Len 48 
hodín pred podujatím organizátori infor-
movali o náhlom presune do Starej tržnice. 
Tá však prekonala všetky očakávania, keď 

vďaka unikátnej osobnosti Ľudovíta Štúra pritiahla všetky generácie: od obdivovateľov po 
zvedavcov, od žiakov po vedcov a širokú verejnosť. 

Program na pódiu ponúkol celú škálu rôzne orientovaných rozhovorov. Napríklad o stvár-
není úloh zo štúrovských čias s hercami Emíliou Vášáryovou, Dušanom Jamrichom, Ludwigom 
Baginom. S kritikom Radom Ondřejíčkom, jazykovedkyňami Ingrid Hrubaničovou a Sibylou 
Mislovičovou i etnologičkou Katarínou Nádaskou. Výberom tém sa organizátori snažili poskyt-
núť publiku čo najucelenejší pohľad na Štúrov odkaz od minulosti až po súčasnosť.

Rozhovory viedla Lucia Satinská z Jazykovedného ústavu: „Mojou základnou vlastnosťou 
je zvedavosť, veľmi osožná aj pri práci vedkyne. Na Štúr-žúre mi zas pomohla k tomu, aby som 
vďaka svojim hosťom a hostkám odhalila množstvo aspektov osobnosti Ľudovíta Štúra,“ pove-
dala. Priaznivci vydareného žúru dúfajú, že sa z jednorazovej akcie stane tradícia.
(mm) | Foto: gabriel kuchta

V y d a r e n ý  Š t ú r - ž ú r

P. PELLEgrINI V cENtrE APLIkOVANéhO VýSkuMu 

NOVých MAtErIáLOV A trANSFEru tEchNOLógIí

Významné osobnosti SAV

Jedenástim vedcom bol v máji pri príleži-
tosti ich životných jubileí venovaný tradič-
ný slávnostný seminár. Za účasti predstavi-
teľov SAV – predsedu Pavla Šajgalíka, členov 
Predsedníctva SAV, ako aj spolupracovníkov 
a rodinných príslušníkov ich Akadémia oce-
nila ako Významné osobnosti SAV. Ocene-
nie dostali Ing. Štefan Jakabský, PhD. (Ústav 
geotechniky SAV), prof. RNDr. Vladimír Po-
rubčan, DrSc. (Astronomický ústav SAV), 
doc. PhDr. Magdalena Kouřilová-Urbanczik, 
CSc. (Ústav experimentálnej farmakológie 
a toxikológie SAV), Ing. Danica Mislovičová, 
PhD. (Chemický ústav SAV), Ing. Jana Na-
varová, CSc. (Ústav experimentálnej farma-
kológie a toxikológie SAV), Ing. Zdeněk Pá-
nek, DrSc. (Ústav anorganickej chémie SAV), 
prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc. (Ústav gene-
tiky a biotechnológií rastlín SAV), prof. MUDr. 
Vladislav Zikmund, DrSc. (Ústav normálnej 
a patologickej fyziológie SAV), MUDr. Fedor 
Jagla, CSc. (Ústav normálnej a patologickej 
fyziológie SAV), prof. PhDr. Mária Kohúto-
vá, CSc. (Historický ústav SAV) a PhDr. Mária 
Lamiová-Schmiedlová, CSc. (Archeologický 
ústav SAV). Predseda SAV Pavol Šajgalík im 
pri tejto príležitosti poďakoval za prínos Aka-
démii a vyzdvihol význam ich vedeckej práce.
(fk) | Foto: gabriel kuchta

Udalosť v Historickom ústave

V máji navštívili His-
torický ústav SAV 
manželia Rybářov-
ci z Martina, rodi-
čia mladej historičky 
Mgr. Petry Rybářo-
vej, PhD., ktorej ťaž-
ká choroba minulý 
rok definitívne zabrá-
nila rozvíjať báda-
teľské záujmy a tešiť 

sa z bežných radostí života. Manželia sa roz-
hodli pre symbolické gesto: vyjadriť vďaku 
pracovisku svojej dcéry, ktoré sa jej usilovalo 
pomáhať v najťažších chvíľach. Keďže je Teré-
zia Rybářová neterou akademického sochára 
Fraňa Štefunku, venovali historickej obci jed-
no z jeho umeleckých diel. V roku 200. výro-
čia narodenia Ľudovíta Štúra darovali Histo-
rickému ústavu SAV bustu Ľ. Štúra z terakoty, 
ktorá od 7. mája zdobí priestory tohto praco-
viska. F. Štefunko ju vytvoril v roku 1956, teda 
pri príležitosti 100. výročia Štúrovej smrti. Ro-
dičov predčasne zosnulej kolegyne a jej snú-
benca prijala zástupkyňa riaditeľa PhDr. Edi-
ta Ivaničková.
mgr. Peter macho, Phd.
Historický ústav SAV

LucIA SAtINSká Z JAZykOVEDNéhO úStAVu 

ľuDOVítA ŠtúrA SAV
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„Prišiel som, videl som, nechápem, odchá-
dzam.“ Takýmto sloganom na tričku Mgr. 
Michal Figura zo Štátneho inštitútu vzde-
lávania síce pobavil, ale nevystihol atmo-
sféru vedeckých brlohov, ktoré pre deti 
každú poslednú sobotu v mesiaci spoloč-
ne organizuje v Košiciach tím SPOTs (tzv. 
výmenníky = kultúrne body na sídliskách) 
a SAV. Lebo z vedeckých brlohov deti 
predčasne neodchádzajú, a už vôbec nie 
s tým, že nechápu. Lektori, na ktorých 
výbere si garantka RNDr. Mária Zentková, 
CSc., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV 
v Košiciach dáva záležať, v interaktívnej 
prednáške vysvetlia vedu aj škôlkarom.  

M. Figura pravdivosť tohto tvrdenia prakticky predviedol na vedeckom brlohu, ktorý sa 31. 
mája konal v centre Košíc – pred Auparkom. Trpezlivo vysvetľoval podstatu experimentov, 
a čím viac to fučalo, dymilo, tieklo, praskalo, tým viac sa deťom kúzla fyziky páčili. Na inom 
mieste tím odborníkov pod vedením Mgr. Lucie Hricovej z Katedry pedagogickej psychológie 
a psychológie zdravia FF UPJŠ zasa pomáhal testami a hrami odhaľovať tajomstvá poznávania. 

Sériu dvoch desiatok vedeckých brlohov zavŕšili pred prázdninami LEGO roboty a ich 
programovanie pod vedením Ing. Danky Daneshjoovej, riaditeľky ZŠ Krosnianska 4, v so-
botu 20. júna. Legoroboty „trafili“ vkus malých návštevníkov, ktorých prišla hromada, pri-
čom prevažovali mladší školáci. 

Deťom mohli závidieť dospelí priaznivci vedy, lebo im vlna dažďov neumožnila zažiť májo-
vú dvojprednášku Ovládanie vecí mysľou – fikcia alebo realita? v bubline Aeropolis. Pre búrku 
ju organizátori nemohli nainštalovať pred Urbanovou vežou na Hlavnej ulici tak, ako plánova-
li. Lektori RNDr. Ján Gálik, CSc. (Neurobiologický ústav SAV) a doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc. 
(ÚEF SAV) museli prednášať v náhradných priestoroch a posunúť začiatok vedeckej kaviarne. 

Posledná predprázdninová vedecká kaviareň sa niesla v znamení baktérií (tie boli, zho-
dou okolností, najčastejšou témou posledného roka). Ing. Iveta Štyriaková, PhD., z Ústavu 
geotechniky SAV z vlastnej vedeckej praxe (napr. aj v Čile, Peru atď.) vysvetlila, ako využiť 
baktérie v rozklade minerálov.
Katarína čižmáriková

K jubileu Jána Slezáka

Popredný slovenský vedec, fyziológ a ex-
perimentálny kardiológ prof. MUDr. Ján 
Slezák, DrSc., sa v máji v plnom pracov-
nom nasadení dožil päťasedemdesiatin.

Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte 
UK v Bratislave v roku 1963 pokračoval v post- 
graduálnom štúdiu v Ústave experimentál-
nej chirurgie SAV. Tam obhájil titul kandi-
dáta vied a ako 47-ročný získal titul doktora 
vied z odboru anatómie a morfológie. Za-
ložil oddelenie histochémie a elektrónovej 
mikroskopie a v roku 1988 sa vďaka svojim 
odborným a manažérskym schopnostiam 

stal riadite-
ľom ústa-
vu. Koncep-
ciu výskumu 
p r a c o v i s -
ka zameral 
na komplex-
né štúdium 
mechaniz-
mov vzniku 
a prevencie 
ischemické-

ho poškodenia srdca, s čím súviselo preme-
novanie ústavu na Ústav pre výskum srd-
ca SAV. Ústav viedol do roku 1998, keď bol 
zvolený do Predsedníctva SAV. Vo funkcii 
prvého podpredsedu SAV pôsobil jedenásť 
rokov. V rokoch 2010 až 2014 bol aj prorek-
torom Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Svoju vedeckú prácu zameral J. Slezák 
na riešenie problematiky súvisiacej s via-
bilitou a adaptabilitou srdcového svalu na 
hypoxiu a ischémiu a jeho ochranou cez 
hľadanie nových faktorov a mechanizmov 
využiteľných pre cielenú terapiu. Dokla-
dom toho je aj projekt Agentúry na pod-
poru výskumu a vývoja Vplyv ionizujúceho 
žiarenia na kardiovaskulárny systém a mož-
nosti prevencie jeho negatívneho pôsobenia, 
ktorému sa venuje ako zodpovedný riešiteľ.

Výskumné aktivity J. Slezáka sú umoc-
nené jeho dlhoročným pôsobením vo výbo-
re International Society for Heart Research 
a zahraničnými pobytmi na renomovaných 
vedeckých pracoviskách v Nemecku, Ho-
landsku, USA, Kanade a v ďalších krajinách. 
Publikoval viac ako 550 odborných článkov, 
10 vedeckých monografií, päť učebníc a jeho 
práce boli citované viac ako 900-krát. Jeho 
popularizačná činnosť, zameraná na tema-
tiku kardiovaskulárneho systému, zahrnu-
je popularizačné knižky, články v denníkoch 
a odborných populárnych časopisoch, vy-
stúpenia v rozhlase a televízii. J. Slezák je 
členom viacerých domácich a zahraničných 
edičných rád odborných časopisov a taktiež 
voleným členom učených spoločností a aka-
démií vied doma a v zahraničí.

Okrem vedeckých a odborných aktivít je 
potrebné vyzdvihnúť aj iniciatívu tohto vedca 
pri zakladaní odborných spoločností, akými 
boli Česká a Slovenská histochemická spoloč-
nosť a Spoločnosť experimentálnej kardioló-
gie. Je aktívny nielen v profesionálnom, ale 
aj v súkromnom živote. „Dopingom“ sú pre 
neho koníčky, láska k rodine a prírode. 
narcisa Tribulová, miroslav Barančík, 
Ján Styk | Foto: archív

M e m o r a n d u m  o t v á r a  m o ž n o s t i

K t o  n e r o z u m i e ,  t o m u  v y s v e t l i a

Memorandum o porozumení medzi Slo-
venskou akadémiou vied a Joint Research 
Centre (JRC) – referenčným centrom pre 
vedu a technológie EÚ podpísali začiatkom 
mája v Bratislave predseda SAV Pavol Šajga-
lík a generálny riaditeľ JRC Vladimír Šucha. 

Na stretnutí sa zúčastnili aj podpred-
sedníčka SAV pre vedu a výskum Eva Maj-
ková, podpredseda SAV pre tretie oddele-
nie vied Emil Višňovský a vedecký sekretár 
Dušan Gálik.

Ako pred podpisom memoranda povedal 
P. Šajgalík, Slovenská akadémia vied vníma 
s celou vážnosťou svoju úlohu odpovedať na 
problémy spoločnosti. Pripomenul, aké dô-
ležité pre slovenskú vedu je neuzatvárať sa, a v tejto súvislosti ocenil možnosti, ktoré podpis 
memoranda medzi SAV a JRC otvára. „My potrebujeme referenčnú hodnotu vo svete, a tá musí 
mať veľmi vysokú kvalitu,“ povedal. A dodal, že Joint Research Centre takou kvalitou je.

Podpis memoranda umožní ústavom Slovenskej akadémie vied podieľať sa na projek-
toch JRC i na výmene podstatných vedeckých a technologických informácií prostredníc-
tvom seminárov a workshopov. V rámci EÚ spolupráca zjednoduší študijné a pracovné po-
byty pre vedeckých pracovníkov Akadémie v zahraničí. Joint Research Centre tiež ponúka 
prístup k zaujímavým európskym programom, na ktorých môže Akadémia spolupracovať.

Generálny riaditeľ Joint Research Centre V. Šucha v tejto súvislosti pripomenul, že pre ná-
rodné inštitúcie, akou je SAV, je dôležitý pohľad von, ale rovnako dôležitá je ambícia ten vonkaj-
šok ovplyvňovať. Poslaním Joint Research Centre je poskytovať zákaznícky orientovanú vedeckú 
a technickú podporu pri koncipovaní, vývoji, implementácii a monitorovaní politík Európskej únie. 
(fk, pod) | Foto: Vladimír Šimíček

MEMOrANDuM PODPíSAL gENEráLNy rIADItEľ 

Jrc VLADIMír ŠuchA (VľAVO) A PrEDSEDA SAV 

PAVOL ŠAJgALík

MIchALOVI FIgurOVI VEľMI ZáLEžALO NA tOM, 

ABy VŠEtcI VIDELI A AJ POchOPILI kúZELNý SVEt 

FyZIky Foto: tomáš čižmárik
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Prácu prof. RNDr. Pavla Brunovského, 
DrSc., ocenili v apríli Zlatou medailou SAV. 
Udelil mu ju predseda SAV prof. RNDr. P. 
Šajgalík, DrSc. P. Brunovský (80) je býva-
lý vedecký pracovník Ústavu technickej ky-
bernetiky SAV a neskoršie aj Matematické-
ho ústavu SAV.

Tento rodák z Viedne začal po absolvo-
vaní štúdia matematiky, odbor matematic-
ká analýza, na Prírodovedeckej fakulte UK 
v Bratislave pracovať v Ústave technickej 
kybernetiky SAV (1959 – 1970), v nasledu-
júcich štyroch rokoch pôsobil v Matematic-
kom ústave SAV a od roku 1974 pôsobí na 
terajšej Fakulte matematiky, fyziky a infor-
matiky UK. Patrí k najvýznamnejším súčas-
ným slovenským matematikom, ktorých vý-
znam dávno prekročil hranice Slovenska. Je 
držiteľom Pribinovho kríža III. triedy, eme-
ritným členom Učenej spoločnosti SAV, čle-
nom Akademickej spoločnosti, čestný za-
hraničný člen Učenej spoločnosti Českej 
republiky. Začiatkom deväťdesiatych rokov 
bol členom Predsedníctva SAV.

Na začiatku vedeckej kariéry bola hlav-
nou oblasťou záujmu P. Brunovského teória 
a aplikácie optimálneho riadenia. Dosiahol 
rad významných výsledkov, akými sú naprí-
klad regularita syntézy optimálneho riade-
nia pre dôležité triedy úloh alebo kánonic-
ká forma pre lineárne riadené systémy, dnes 

nazývaná Brunovského normálna forma 
(1970).  Ďalšími významnými výsledkami 
sú klasifikácie typických bifurkácií diskrét-
nych dynamických systémov (1971), regula-
rita optimálnej spätnej väzby (1976 – 1978), 
opis štruktúry atraktora skalárnej reakčno-
-difúznej rovnice (1985 – 1990). Je autorom 
viac ako 95 špičkových vedeckých prác, na 
ktoré získal niekoľko stoviek citácií.

Neskôr upriamil pozornosť na príbuznú 
oblasť matematického výskumu a onedlho 
sa stal expertom aj v teórii dynamických sys-
témov. V osemdesiatych rokoch sa začal ve-
novať kvalitatívnej teórii evolučných parciál-
nych diferenciálnych rovníc. Založil a viedol 
seminár z kvalitatívnej teórie dynamických 
systémov, v ktorom vyrástlo viacero matema-
tických osobností medzinárodného formátu.

Dôkazom uznania vedeckej činnosti toh-
to vedca bola aj pozvaná prednáška na Sve-
tový kongres matematikov v roku 1978, kde 
predniesol svoje výsledky o štruktúre opti-
málnej spätnej väzby. Zatiaľ to bol jediný 
slovenský matematik, ktorý dostal takéto 
pozvanie na svetový kongres matematikov.

V roku 1994 sa začal venovať príprave no-
vého študijného programu Ekonomická a fi-
nančná matematika, ktorý predstavoval je-
dinečný program a príležitosť pre študentov 
aplikovať získané matematické poznatky 
v odboroch matematickej ekonómie a teórie 

financií. P. Brunovský vychoval celú generá-
ciu dnes už významných slovenských mate-
matikov a veľké množstvo diplomantov.

Významnou súčasťou vedecko-pedago-
gického pôsobenia P. Brunovského bola aj 
popularizačná a publicistická aktivita. V sérii 
článkov propagoval svoje zaujímavé pohľa-
dy na rôzne matematické problémy. V popu-
larizačných matematických článkoch sa naj-
mä mladým čitateľom snažil priblížiť pohľad 
skúseného matematika na riešenie zaujíma-
vých úloh, väčšinou pochádzajúcich z rôz-
nych aplikácií. Svoje úvahy o postavení a úlo-
hách matematiky a matematikov v modernej 
spoločnosti a celkovom smerovaní vedy na 
Slovensku publikoval v mienkotvorných ča-
sopisoch. Dodnes počuť jeho hlas pri komen-
tovaní súčasných problémov pri podpore 
vedy a vzdelávania na Slovensku.

Okrem iného bol trojnásobným maj-
strom Československa v orientačnom behu, 
majstrom Západoslovenského kraja a aka-
demickým majstrom Slovenska v štafeto-
vom behu na lyžiach.
Anatolij dvurečenskij, matematický ústav 
SAV | Foto: gabriel kuchta

Zlatú medailu SAV si nedávno prevzal Ing. 
Jozef Rychlý, DrSc., z Ústavu polymérov SAV. 

Tento vedec nastúpil v roku 1967 ako dok-
torand do Ústavu polymérov SAV, na tom-
to pracovisku získal v roku 1971 titul CSc. 
a v roku 1996 titul doktora chemických vied. 
Okrem vedeckej práce pôsobil v rokoch 1995 – 
2002 ako zástupca riaditeľa ústavu a v dvoch 
obdobiach do roku 2010 ako riaditeľ.

Špecializoval sa na oblasť výskumu stabili-
zácie, degradácie a horľavosti polymérov, po-

lymérnych zmesí a kompozitov. Významne 
prispel k rozvoju poznania v oblasti mechaniz-
mu degradácie a horenia polymérnych mate-
riálov so snahou aplikovať získané poznatky 
v praxi a využiť ich aj pri vysokoškolskej výuč-
be. Jeho vedecký prínos demonštruje viac než 
170 vedeckých publikácií v CC časopisoch, je 
spoluautorom štyroch knižných publikácií 
a jeho práce boli citované viac ako 900-krát. 

J. Rychlý dosiahol najdôležitejšie výsled-
ky v oblasti horenia a horľavosti polymérov, 
kde v deväťdesiatych rokoch formuloval 
model, ktorý spojil vznietenie, stacionár-
ne horenie a zhasnutie horiaceho materiálu 
do  jedného systému diferenciálnych bilanč-
ných rovníc. Model dovoľuje predpoveď teo- 
retických hodnôt limitného kyslíkového čís-
la, ako aj rýchlosti vyhorievania pre väčšinu 
známych polymérov. 

Značnú časť svojej kapacity venoval stabi-
lizácii polymérov (syntetických i prírodných) 
a predlžovaniu ich životnosti vplyvom stabi-
lizátorov a antioxidantov. Podieľal sa na vý-
voji a propagácii extrémne citlivého chemi-
luminiscenčného prístroja Lumipol 3, ktorý 
v súčasnosti meria oxidáciu na 10 význam-
ných pracoviskách v Európe a Austrálii. Počas 
svojej kariéry sa presadzuje výraznou snahou 
o prepojenie vedeckého základného výsku-
mu s priemyselnou praxou, ktorá sa prejavuje 
v početných spoluprácach s firmami nielen na 
Slovensku, ale v celej Európe. Bol pedagogic-
ky činný, prednášal makromolekulovú ché-
miu na Katedre organickej a fyzikálnej chémie 
Prírodovedeckej fakulty UK a na Fakulte che-
mickej a potravinárskej technológie STU. Do-
posiaľ aktívne pracuje v laboratóriu.
(pd) | Foto: gabriel kuchta

O c e n i l i  o s o b n o s ť 
s l o v e n s k e j  m a t e m a t i k y

Z l a t á  m e d a i l a  p r e 
c h e m i k a  a  m a n a ž é r a

OcENENIE Z rúk PrEDSEDu SAV P. ŠAJgALíkA



Slávik, Juraj:
Moja pamäť – živá kniha. Moje poslanie vo Varšave II, 1938 – 1939
Němeček, Jan – Bystrický, Valerián (ed.)
Viaz., formát 170 x 240 mm, 512 strán, fotopríloha

Juraj Slávik bol významným československým politikom a diplomatom, 
ktorý zastával v medzivojnovom období postupne vysoké administratív-
no-správne a politické funkcie. Druhý diel Slávikových pamätí zahrnu-
je obdobie od januára 1938 do marca 1939, keď autor odišiel z Poľska, 
kde pôsobil od roku 1936 ako vyslanec, do exilu do Spojených štátov 
amerických. Išlo o obdobie, ktoré bolo poznamenané rastúcim česko-
slovensko-poľským antagonizmom, ktorý vyvrcholil na jeseň 1938 poľ-
ským ultimátom voči Československu týkajúcim sa poľských územných 
nárokov na Těšínsku. Všetky snahy československej strany o ústretové 
kroky voči Poľsku sa skončili neúspešne. Odstúpením územia na Těšín-
sku sa však poľské nároky nekončili: prišli ďalšie, ktoré sa týkali niekto-
rých hraničných úsekov na severnom Slovensku v oblasti Čadce, Oravy 
a Spiša. Slávikove spomienky, v ktorých je vedľa zahraničnopolitických 
udalostí a československo-poľského vzťahu zachytený aj poľský vnútro-
politický vývoj, dobre charakterizujú toto, pre československý štát také 
tragické obdobie, ktoré vyvrcholilo vyhlásením Slovenského štátu a ne-
meckou okupáciou českých krajín v marci 1939.
 

Gajdošová, Martina – Kerecman, Peter:
Prvé ženy v slovenskej advokácii
Viaz., formát 170 x 240 mm, 320 strán, ilustrované

Dnes je v advokácii zhruba rovnako veľa mužov ako žien, no pred 150 rok-
mi bolo slovo advokátka neznáme. Na Slovensku sa stalo realitou až po 
vzniku Československa. Advokácia bola mužskou doménou. Ako sa advo-
kácia zmenila, keď do súdnych siení vstúpili prvé ženy? Čo ženy do advo-
kácie priviedlo, ako vykonávali osnovnícku a advokátsku prax, ako sa im 
darilo, ako a prečo sa postupne rozširovali i znižovali ich počty?  O tom 
hovorí táto kniha. Ženy v advokácii sa postupne zaradili k intelektuálnej 
elite národa, pestovali tradície a noblesu advokácie. Často boli ľavicovo 
orientované, zapojili sa do protifašistického odboja a po skončení vojny 
do obnovy štátu. Autori svoje skúmanie časovo ohraničili na jednej stra-
ne vznikom ČSR a vstupom prvých žien na právnické štúdiá, na druhej 
strane rokom 1945 s potrebným krátkym presahom. Práca podľa dostup-
ných údajov obsahuje úplný a vyčerpávajúci prehľad všetkých žien, ktoré 
boli zaevidované v matrikách advokátskych komôr v sledovanom období 
ako advokátky či osnovníčky (celkovo ide o 104 žien, z toho 17 advoká-
tok). Kniha zapĺňa medzeru v slovenskej monografickej literatúre o polo-
žení ženy v istých sociálnych okolnostiach, ktoré vyjadrujú jej právne po-
stavenie v rámci advokácie v prvej polovici 20. storočia. 

Slavkovský, Peter:
S nošou za industrializáciou krajiny
Viaz., formát 170 x 240 mm, 128 strán, ilustrované

Historicko-hospodársky vývin Slovenska už od včasného stredoveku 
utváral jeho roľnícko-pastiersku kultúru, ktorej charakter podmienili 
predovšetkým dva faktory: geografické prostredie a nízky hospodársky 
potenciál územia. Tento roľnícky svet nadobúdal stáročiami svoje cha-
rakteristické znaky a vyhranil sa do mnohých regionálnych podôb. Im 
zodpovedali i spôsoby tradičného transportu a dopravy. Hospodárenie 
obyvateľov slovenského vidieka v predindustriálnom období bolo ur-
čené predovšetkým pre vlastnú spotrebu a obchodovanie v najbližšom 
okolí. Pri organizovaní svojho materiálneho prostredia museli generá-
cie žijúce na území Slovenska vyriešiť i problém transportu a dopravy 
osôb, potrebného poľnohospodárskeho náradia, rôznych druhov mate-
riálu, ale i tovaru v existujúcej obchodnej výmene. Doprava mala v kaž-
dom štádiu civilizačného vývoja spoločnosti veľa foriem, ktoré v čase 
a priestore vytvárali zaujímavý obraz kultúrnej diverzity. Kultúrna zotr-
vačnosť, osvedčené spôsoby transportu a dopravy spôsobili, že aj v his-
toricky následnom, civilizačne vyspelejšom období existovali vedľa in-
dustriálnych foriem dopravy i tie tradičné ako funkčná súčasť spôsobu 
života. Ambíciou publikácie je priblížiť funkciu, tvar i hospodársky vý-
znam dopravných prostriedkov v materiálnej kultúre predchádzajúcich 
generácií obyvateľov Slovenska, ktoré sa v mnohých podobách uchova-
li až do druhej polovice 20. storočia, do obdobia industrializácie krajiny. 
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