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s p r á v y s a v s p r á v y >Uprostred januára vymenil 
prezident republiky Andrej 
Kiska predsedu Slovenskej 
akadémie vied. Do tejto 
funkcie vymenoval Pavla 
Šajgalíka, keď z nej krát-
ko predtým odvolal Jaro-
míra Pastoreka. Urobil to 
na návrh ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR 
Juraja Draxlera. Ten zasa 
konal na podnet Snemu 
Slovenskej akadémie vied. 
J. Pastorek bol na čele 
SAV od jari 2009 a v roku 
2013 bol zvolený na druhé 
funkčné obdobie. 

Ako Správy SAV už informovali (Správy 
SAV 12/2014, Snem SAV prijal návrh na od-
volanie predsedu SAV), rozhodnutie o vý-
mene na čele tejto inštitúcie padlo 18. de-
cembra na mimoriadnom Sneme SAV. Ten 
vtedy prijal návrh na odvolanie dovtedaj-
šieho predsedu J. Pastoreka. Kritici mu vy-
čítali najmä nedostatočnú razanciu pri ro-
kovaniach o rozpočte na rok 2015, ale tiež 
chýbajúcu komunikáciu vnútri SAV. Za od-
volanie sa vtedy postavilo 62,5 percenta 
(priemerné percento za jednotlivé komo-
ry). Vzápätí odstúpil aj dovtedajší predseda 
Snemu SAV Ján Sedlák a viacerí ďalší členo-
via výboru snemu. Snem na tom istom za-
sadnutí schválil ich náhradníkov. Za svojho 
predsedu si zvolil Karola Marholda. „Dôvo-
dom na odvolanie predsedu SAV bol jeho 
spôsob riadenia Akadémie, nerešpektova-
nie princípov samosprávnosti a netranspa-
rentnosť viacerých jeho krokov. Následné 
názorové rozpory vnútri Predsedníctva SAV 
a medzi Snemom SAV a Predsedníctvom 
SAV postupne prerástli do celoakademic-
kej komunikačnej krízy,“ znelo vyhlásenie 
pre tlač, ktoré Snem SAV vydal 19. decem-
bra. „Čo sa týka odstúpenia predsedu Sne-
mu SAV a väčšiny členov jeho výboru, bolo 
to ich vlastné rozhodnutie, ktorým prevzali 
zodpovednosť za chyby v komunikácii me-
dzi Predsedníctvom SAV a výborom snemu. 
Ja si však myslím, že za celoakademickú ko-
munikačnú krízu zodpovední neboli,“ uvie-
dol k tomu predseda Snemu K. Marhold. 

Voľba predsedu

Predvianočný mimoriadny Snem SAV sa 
rozchádzal s tým, že podstatným bodom 

ďalšieho stretnutia bude rokovanie a hla-
sovanie o návrhu nového predsedu Sloven-
skej akadémie vied. Na rokovaní 7. januára 
získal – po zhruba dvojhodinovom marató-
ne otázok a odpovedí hlasy 71 percent čle-
nov Snemu SAV P. Šajgalík. V prvej komore 
to bolo 75 percent, v druhej 63,6 percenta 
a v tretej 75 percent. Po hlasovaní pre mé-
diá povedal, že sa necíti ako víťaz, ale ako 
človek, ktorý má SAV vyviesť zo zložitej si-
tuácie. Okrem iného zdôraznil, že považu-
je za dôležité otvorene diskutovať vnútri 
SAV o transformácii Akadémie, doterajšie 
predstavy o jej podobe označil za prekona-
né. Pripomenul, že za jednu zo svojich naj-
dôležitejších úloh považuje zmeniť spôsob 
komunikácie vnútri SAV a obnoviť dôveru 
vnútri tejto inštitúcie.

Rekonštrukcia Predsedníctva SAV

Tretie z rýchlej série rokovaní Snemu SAV 
bolo 22. januára a venovalo sa predsedníc-
tvu. 

Členovia snemu si vypočuli krátke prezen-
tácie – bilancie práce prítomných členov Pred-
sedníctva SAV a rozhodovali o ich zotrvaní vo 
funkcii. Pri dvoch sa väčšina vyslovila za ná-
vrh na odvolanie. Išlo o Richarda Imricha 
(priemerné percento za jednotlivé komory 
bolo 54,4) a Miroslava Londáka (priemerné 
percento 52). Ostatní členovia si naďalej udr-
žali dôveru snemu, ktorý poveril K. Marholda, 
aby R. Imricha a M. Londáka z Predsedníctva 
SAV odvolal. Na tomto sneme dostali priestor 
na svoje prezentácie aj dve kandidátky na 
miesto v predsedníctve uvoľnené po J. Pas-
torekovi, ktorý sa členstva v ňom vzdal ešte 
v decembri. Za II. oddelenie vied kandidovali 
Mária Omastová a Mária Matulová. 

Snem SAV si medzi týmito dvoma kandi-
dátkami vyberal na svojom ďalšom zasada-
ní 2. februára. Vo voľbách sa jeho členovia 
priklonili k M. Omastovej, za ktorú hlasova-
lo 74,9 percenta. 

Na rokovaní sa v bloku otázok a odpo-
vedí venovali tiež práci troch členov Pred-

sedníctva SAV, ktorí sa z rôznych dôvodov 
na predchádzajúcom rokovaní nezúčastnili. 
Snem SAV sa v hlasovaní nepostavil za ná-
vrh na odvolanie z funkcie členov predsed-
níctva. Za odvolanie Jána Duszu bolo len 
17,6 percenta, Juraja Marušiaka 40,6 per-
centa a Juraja Lapina 47,7 percenta. 

O voľbe dvoch členov predsedníctva, 
ktorí v ňom nahradia R. Imricha a M. Lon-
dáka, rozhodoval Snem SAV po uzávierke 
tohto čísla Správ SAV. 

Najbližšie mesiace

„Ďalšie zmeny v Predsedníctve SAV sa už 
očakávať nedajú,“ povedal K. Marhold. 
„Na zasadaniach sme sa pokúsili v disku-
sii s členmi predsedníctva analyzovať príči-
ny krízového stavu v SAV. Diskusie boli ne-
sporne veľmi užitočné a všetci sme si z nich 
odniesli viaceré poučenia pre našu budúcu 
prácu,“ dodal s tým, že najdôležitejšou úlo-
hou snemu a predsedníctva, ako aj pred-
sedu v najbližšom období bude zabezpe-
čiť, aby SAV zvládla proces transformácie 
ústavov na verejné výskumné inštitúcie po-
kiaľ možno s najmenším množstvom prob-
lémov. „Čo sa týka otázky zlučovania ústa-
vov, ktorá bola predmetom dlhých diskusií, 
vždy som na pôde Snemu SAV zastával myš-
lienku, že tento proces musí byť dobrovoľ-
ný, musí vychádzať predovšetkým z potrieb 
ústavov a musí viesť k vytvoreniu zmyslupl-
ných jednotiek. Akékoľvek vonkajšie tlaky 
sú v tomto procese takmer vždy kontrapro-
duktívne a násilne vytvorené jednotky sa 
pri prvej možnej príležitosti rozpadnú, čoho 
sme boli v SAV svedkami po roku 1989. Ďal-
šou neľahkou úlohou pre predsedu SAV 
a členov Predsedníctva SAV budú rokova-
nia s ministrom financií a čiastočne aj s mi-
nistrom školstva, vedy, výskumu a športu 
o rozpočte SAV na rok 2016 a ďalšie nasle-
dujúce roky,“ odpovedal na otázku o ďal-
ších úlohách vedenia Slovenskej akadémie 
vied K. Marhold.
(pod) | Foto Gabriel Kuchta  

R u š n é  t ý ž d n e  v e d e n i a  S A V
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>Za pomerne dramatických okolností sa stal 
začiatkom januára predsedom Slovenskej 
akadémie vied. Predtým bol jej podpredse-
dom pre ekonomiku a aj teraz je táto téma 
veľmi dôležitou súčasťou jeho poslania. Ale 
– ako vidieť z rozhovoru – rovnako dôležité 
je presvedčovať. Správy SAV hovoria s pred-
sedom SAV Pavlom Šajgalíkom.

Keď ste pred dvoma rokmi kandidovali za 
člena Predsedníctva SAV a zvolili vás, iste 
ste mali svoje predstavy o pôsobení v ňom. 
Nesplnili sa? Sklamalo vás to?

No, fakt je, že nie všetky moje predstavy sa 
naplnili. Niektoré boli utlmené, iné sa mi 
podarilo uskutočniť.

Čo vás presvedčilo, aby ste kandidovali na 
uvoľnenú funkciu predsedu v zložitej situ-
ácii na prelome rokov?

Do veľkej miery aj samotná zložitosť tej si-
tuácie. Už som sa pre niektoré médiá vyjad-
ril, že som mal pocit, že Slovenská akadé-
mia vied zažila „karambol“, je pacientom 
v zložitom stave, ktorý by sa dal prirovnať 
k umelému spánku. Niekedy je taký stav pre 
pacienta dobrý, ale v tomto prípade bolo 
potrebné, aby sa čo najskôr prebral.

To bol hlavný motív?

Áno. Bolo mi jasné, že v takto zložitej situá-
cii nebude kandidátov na ten post veľa. Mal 
som dokonca obavu, že ak to neurobím ja, 
možno to neurobí nikto. 

Čo by to v tom momente znamenalo?

Predstavte si inštitúciu, ktorú nechce nikto 
viesť. Keby som bol ministrom a mal by som 
takú vo svojom systéme, celkom iste by som 
sa zaoberal otázkou, či ju vôbec potrebuje-
me. Takže jedným z hlavných motívov bolo 
sfunkčniť SAV. Ale rovnakú váhu malo aj to, 
že – nech to znie akokoľvek pateticky – mne 
na Akadémii veľmi záleží.

DôLEžItá DôVErA A užItOčNá 

NEDôVErA

Hneď po zvolení ste pripomenuli, že odvo-
lanie vášho predchodcu je krok, ktorý v deji-
nách SAV nemá obdoby, a že treba obnoviť 

dôveru v rámci Snemu i Predsedníctva SAV. 
Bolo dlhšie cítiť nedôveru zdola? 

Áno. Išla z akademických obcí. Svedčí o tom 
už fakt, že na pôde tunajších odborov vzni-
kol krízový výbor, ktorý sa snažil riešiť situ-
áciu okolo minuloročného rozpočtu. Keď-
že ide o odbory, najviac ich zaujímali mzdy 
v SAV. K tomu vznikla iniciatíva Veda chce 
žiť, ktorá pomenovala tento problém kom-
plexnejšie. Zjednodušene: že vedu na Slo-
vensku potrebujeme. Tieto dve iniciatívy 
dali definitívne najavo, že niečo vo vedení 
Slovenskej akadémie vied nefunguje, keď-
že ich predseda a predsedníctvo nezastu-
puje v takej miere, aby ony nemuseli niečo 
iniciovať. Takže tá nedôvera bola výrazná 
a citeľná.

Dôvera je zaujímavá téma. Na čom by mala 
byť podľa vás v takej zložitej a pestrej inšti-
túcii, ako je SAV, postavená?

Môžete viesť či riadiť inštitúciu dvoma spô-
sobmi. Jeden je direktívny. Pri ňom sa za-
mestnanci nie celkom zaujímajú o dôvody 
rozhodnutí. Len dôverujú svojmu vedeniu, 
že sú správne a rozumné. Podľa mňa tak 
funguje väčšina bežných firiem. Slovenská 
akadémia vied je však špecifická. Je totiž 
z veľkej časti zložená z vedeckých pracov-
níkov, ktorých prvoradou pracovnou metó-
dou je nedôvera.

Vyplýva z podstaty ich práce?

Iste. Ak robíte experiment a vyjdú vám vý-
sledky, ktoré vás potešia, musíte ako prvé po-
vedať: ... ale čo keď to tak nie je?! Musím to 
preveriť ešte raz a potom zasa... Takže je tu 
iný spôsob myslenia a dôvera sa tu nedá do-
siahnuť čo ako múdrymi direktívnymi roz-
hodnutiami a nariadeniami. Porozumenie 
sa dá dosiahnuť len diskusiou. Aj vo vede je 
to tak. O probléme diskutujete dovtedy, kým 
– na základe argumentov – oponenta nepre-
svedčíte, že máte pravdu. To je podľa mňa 
jediný spôsob, akým sa dá Akadémia viesť. 
A to je aj cesta, ako sa dá dôvera obnoviť.

Je na to pripravený či vymyslený mecha-
nizmus?
Snažím sa ho intuitívne vytvárať. Nej-
de o čosi úplne nové. Veď schému máme. 
Snem SAV možno prirovnať k parlamentu, 
predsedníctvo k vláde. Je dôležité, aby ko-
munikovali tak, že si navzájom dôverujú. 
Vyžaduje to veľkú dávku trpezlivosti v roz-

hovoroch a transparentnosti v konaní. Ak 
tieto dva atribúty splníme, dôvera medzi 
nimi sa obnoví. Potom by sa mal prejaviť sy-
nergický efekt právomocí a významu týchto 
dvoch orgánov. A nie, aby ich vzťahy pôso-
bili na SAV ako brzda... Lebo ak proti sebe 
bojujú, všetky procesy sa spomalia. Takže si 
to predstavujeme tak, že tie dva orgány by 
mali byť v konštruktívnom dialógu. To by 
malo posúvať Akadémiu dopredu.

rOZPOčEt A StABILItA

Hneď po zvolení ste označili ako veľmi 
dôležité zmeniť prístup pri rokovaniach 
o rozpočte. Vaši predchodcovia vo funkcii 
by zrejme potvrdili, že ten proces je rok čo 
rok rovnaký a noty píše vláda... Je šanca, že 
sa to podarí prelomiť?

Nechcem povedať, že tento „karambol“ 
z prelomu rokov nám pri rokovaniach aj 
v nejakom smere pomohol. Ale pri rokova-
niach s ministrom školstva Jurajom Draxle-
rom (s ministrom financií a vnútra som sa 
ešte nestretol) som cítil vysokú dávku poro-
zumenia pre to, že Akadémia nemôže každý 
rok týmto spôsobom bojovať o svoj rozpo-
čet. Potrebovala by stabilizovať inštitucio-
nálnu zložku svojho financovania. Tým ne-
hovorím, že nemáme ísť do súťaže o zdroje. 
Naopak. Ale prostriedky, ktoré pokrývajú 
„bežný život“ SAV, by mali byť stabilizova-
né. Aj som čítal nejaký mediálny výstup, kde 
minister školstva povedal, že to vie pre Aka-
démiu zabezpečiť.

Takže sa črtá zmena?

Na základe týchto signálov dúfam, že v tom-
to roku by sme boj o ten bazálny rozpočet 
zvádzať nemuseli. 

Ale tvorcovia rozpočtu sa tak či tak v istom 
momente ocitnú nad tabuľkami, ktoré im 
ukážu, že treba škrtať...

Na strane štátu by mala vzniknúť predsta-
va, akú Akadémiu chce. Teda – ako má vy-
zerať, aká má byť veľká a čo má pokrývať. 
Už roky sa potácame v situácii, že – či od po-
litikov, alebo z verejnosti – sem-tam zaznie: 
je vás veľa, načo to všetko skúmate, kto to 
vôbec potrebuje... A od tohto tvrdenia nie je 
ďaleko k tomu, že keď sa robí rozpočet, tak 

A k a d é m i a  p o t r e b u j e 
v e d e c k ú  v í z i u
Chce to trpezlivosť v rozhovoroch a transparentnosť v konaní, hovorí (nielen) o transformácii 
Pavol Šajgalík
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sme dosť „na rane“. Minulý rok bol v tom-
to zlomový. Akadémia sa dostala na hranu 
a samotní jej zamestnanci povedali: „Keď 
nás nechcete, tak nám to otvorene povedz-
te, veď väčšina z nás má dosť schopností 
a príležitostí, aby sme sa vedeli uživiť iným 
spôsobom...“ Na druhej strane by isto rad-
šej počuli, že štát vedu potrebuje. A potom 
by štát mal vnímať, že je nutná nejaká zák-
ladná výška nášho rozpočtu. Keď ju bude-
me mať na niekoľko rokov istým spôsobom 
garantovanú, vieme si predstaviť, že nastú-
pime aj do druhej fázy, ktorá bude rozvojo-
vá. Ponúkneme vyššiu efektivitu, lepšie vý-
kony.

Nie je tu problém perspektívy? Kým vedci 
sú bežci na dlhé trate, politici počítajú život 
na volebné obdobia...

To je presné. Podľa mňa základný problém 
v chápaní vedy je, že politik alebo dokon-
ca aj investor zatiaľ na Slovensku rozmýš-
ľa v krátkych cykloch. Ak za mnou ako za 
riaditeľom ústavu [Ústav anorganickej ché-
mie SAV] prišiel možný partner – investor, 
zvyčajne sa pýtal, že keď dá do projektu 
korunu, kedy z nej bude mať dve. Ak zne-
la odpoveď: nevieme kedy, ba nevieme, či 
vôbec – prestalo ho to zaujímať. Lebo veď 
čo je to za investícia! A to isté sa podľa mňa 
premieta v hlavách politikov. Povedia si: 

za nášho funkčného obdobia podporíme 
vedu, ale chceme vidieť, ako sa to odra-
zí v našich preferenciách. Ale my na takú-
to otázku nemôžeme dať žiadnu odpoveď.

Ale volebné obdobia sú rovnako krátke aj 
v iných krajinách, kde na vedu pozerajú 
inak...

Zoberme si povedzme Nemecko, kde podiel 
hrubého domáceho produktu investovaný do 
vedy predstavuje takmer tri percentá, a na 
Slovensku je to 0,82 percenta. Z drvivej väč-
šiny idú tie peniaze do základného výskumu. 
U nás sa spochybňuje, či to vôbec treba. Ale 
je predsa jasné, že základný výskum je živ-
ná pôda pre aplikovaný výskum, pre inová-
cie. Som presvedčený, že napríklad Nemecko 
neinvestuje do vedy toľko preto, že je bohaté. 
Je bohaté aj preto, že investuje veľa do vedy, 
Nemci to dávno pochopili. Je im jasné, že len 
na báze základných poznatkov môžete získať 
nejakú vynikajúcu inováciu.

Nie je problém aj v tom, že Slovensko nemá 
jasnú vednú politiku, ktorá by pretrvala 
cez rôzne politické garnitúry?

Je. Ostatné vlády sa vždy snažili zaviesť svo-
ju vlastnú vednú politiku, takže vznikli pro-
jekty ako Fénix, Minerva, teraz – aj na po-
žiadanie Európskej únie – vznikla Stratégia 

inteligentnej špecializácie. Tá hovorí o tom, 
ako by mohli veda, výskum a inovácie po-
môcť hospodárstvu. Do istej miery je to ved-
ná politika, ale primárny výstup z toho je 
počet vytvorených pracovných miest, zlep-
šenie slovenskej ekonomiky. No vedná poli-
tika musí v sebe zahŕňať aj investíciu do zá-
kladného výskumu, teda to oblasti, ktorá 
nemá okamžité uplatnenie v hospodárskej 
praxi. A táto časť v tej stratégii chýba.

Myslíte si, že je šanca, že sa politici v tejto 
sfére dohodnú bez ohľadu na politickú 
príslušnosť a zafixujú istý prístup k vede?

Ja som celoživotný optimista, takže tomu 
verím. Príklady sú, povedzme, v pomer-
ne kompaktnej zahraničnej politike. Tak-
že takouto témou by sa mohla stať aj ved-
ná a vzdelanostná politika. Myslím si, že sa 
to v nedávnej minulosti podarilo zaviesť vo 
Fínsku, kde garantom, že koncept vydrží aj 
po voľbách, bol prezident.

Kritici vyčítali vášmu predchodcovi Jaro-
mírovi Pastorekovi okrem iného aj slabú 
argumentáciu pri rokovaní o rozpočte. Ale 
on zrejme argumentoval pri rokovaniach 
veľmi podobne, nie?

Nechcem hodnotiť môjho predchodcu 
a spôsob jeho komunikácie, lebo by to  

Prof. rndr. PAVol ŠAJGAlík, drSc., VyŠtuDOVAL ExPErIMENtáLNu FyZIKu NA PrírODOVEDECKEJ FAKuLtE uNIVErZIty KOMENSKéhO. V SLOVENSKEJ 

AKADéMII VIED PrACuJE OD rOKu 1979. tItuL PrOFESOrA DOSIAhOL V rOKu 2004. ŠtrNáSť rOKOV PôSOBIL NA POStE rIADItEľA úStAVu ANOrGANICKEJ 

ChéMIE SAV. V rOKu 2013 SA StAL čLENOM PrEDSEDNíCtVA SAV A PODPrEDSEDOM PrE EKONOMIKu. JE čLENOM MNOhýCh ODBOrNýCh KOMISIí 

A ABSOLVOVAL MNOžStVO VEDECKýCh POBytOV V ZAhrANIčí (tALIANSKO, NEMECKO, uSA, JAPONSKO). JEhO VEDNOu OBLASťOu JE MAtErIáLOVý VýSKuM, 

KONŠtruKčNá KErAMIKA, FáZOVá trANSFOrMáCIA A MIKrOŠtruKtúrA. JE DržItEľOM trOCh PAtENtOV A SPOLuAutOrOM 13 VEDECKýCh KNIžNýCh 

PuBLIKáCIí. ZíSKAL MNOhé PrEStížNE OCENENIA DOMA I V ZAhrANIčí.
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nebolo korektné ani fér. Nepredpokla-
dám, že by jeho argumentácia bola iná, 
hoci som sa týchto rozhovorov nikdy ne-
zúčastnil. Ja považujem za najdôležitejšie 
viesť diskusiu na najvyššej úrovni. Teda 
s ministrom školstva, ministrom financií aj 
s ministrom vnútra, ktorého sa to týka cez 
reformu verejnej správy ESO. Myslím si, 
že to bolo naše slabé miesto. Že sa nám 
týchto šéfov rezortov nepodarilo presved-
čiť o tom, že peniaze vieme transformovať 
až k výskumníkovi zdravým a transparent-
ným spôsobom. Keď sa nám to podarí, ne-
budú vidieť problém v tom, aby nás finan-
covali.

trANSFOrMáCIA MôžE Byť 

INŠPIruJúCA

Po zvolení ste povedali, že doterajšia 
podoba transformácie je zrejme preko-
naná, bude sa treba baviť o novej... Jeden 
čas bola v hre podoba po tri celky v každom 
oddelení, neskôr to bolo spolu 12 celkov... 
V čom je teda prekonaná?

Nakoniec bol, po drobných peripetiách, 
presadzovaný model trikrát štyri, teda 
v každom oddelení štyri vedecké výskumné 
inštitúcie. Nebol dobre odkomunikovaný 
a bol proti nemu odpor zo strany niektorých 
ústavov, ktoré doň boli vsunuté spôsobom, 
ktorý bol pre ne neprijateľný. Vznikali aj až 
paradoxné situácie, keď z odporu voči jed-
nému celku vznikal iný, často veľmi neča-
kaný. Istá časť Akadémie sa s týmto mode-
lom nestotožnila a bolo jasné, že bude robiť 
všetko pre to, aby nebol priechodný. Vidím 
to tak, že nemôžeme pokračovať v presa-
dzovaní modelu, ktorý vyústil až do toho 
„karambolu“ koncom minulého roka. 

Ale spájaniu sa SAV zrejme vyhnúť nemôže.

Isteže. Myslím si, že isté spájanie ústavov, 
dokonca aj naprieč vednými odbormi, je 
moderná cesta. Vo svete takéto inštitúcie 
existujú. Už som v nejakom rozhovore spo-
mínal ako príklad fínsku univerzitu Aalto, 
ktorá zastrešila prírodné vedy, technické 
vedy a umenie. Za niekoľko rokov od svoj-
ho vzniku sa stala v krajine jednou z naj-
prestížnejších. Ide o to, že tam vzniká krea-
tívna atmosféra úplne iným spôsobom.

Ako?

Ak je celok uzavretý do seba, napríklad 
vedecký tím, stráca komunikáciu s ostat-
ným svetom a už vôbec neprijíma impul-
zy z prostredia, ktoré mu na prvý pohľad 
nemá čo povedať, sám seba vyčerpá. Navy-
še dnes najväčšie pokroky vo vede, v zák-
ladnom výskume určite, sa dejú na rozhra-
ní disciplín. Prvý príklad, čo mi napadne, je 
biológia a chémia alebo biológia a fyzika. 
Jednoducho tie hraničné oblasti sú veľmi 
dôležité. Z tohto pohľadu je spájanie inšti-
túcií prirodzený jav. Mal by vytvoriť tvorivú 
atmosféru a zdravú konkurenciu.

Zdôrazňovali ste, že o tom treba disku-
tovať. Ale čas vás trochu naháňa. Ako 
budete postupovať?

Pripravujeme informačnú kampaň do- 
vnútra SAV. Teraz práve debatujeme 
o tom, ako to budeme robiť. Chceme naj-
mä jednotlivým ústavom vysvetľovať limi-
ty. Nebudeme ich presvedčovať, že majú 
urobiť to alebo ono. Len povieme obme-
dzenia. Teda napríklad – aká môže byť 
z hľadiska zákona najmenšia verejná vý-
skumná inštitúcia. Akým rizikám bude 
čeliť. Budeme hovoriť o tom, ako by to 
mohlo fungovať. Zdôrazňujem – nebu-
deme robiť propagačnú kampaň za alebo 
proti spájaniu ústavov.

A potom?

Mal by rýchlo prísť druhý krok. Prichá-
dzajú signály, že niektoré ústavy sa chcú 
úplne prirodzene spojiť. Chceli by sme 

tieto „pilotné projekty“ veľmi silno pod-
poriť. Technicky, ale aj inak. V týchto 
ústavoch sa už o spojení diskutuje, vyjas-
ňujú si pozície, dohovárajú sa, aké prá-
vomoci kde budú. Takže vlastne začínajú 
tvoriť aj organizačné poriadky, štatúty... 
Vznikajú teda prirodzené jednotky, kto-
ré nám vygenerujú model. Už vieme o ta-
komto pohybe v prvom oddelení, som 
presvedčený, že bude aj v druhom. Nie 
som si istý, či aj v treťom. Bolo by to ide-
álne, lebo by sme mali pre každé oddele-
nie pilotný projekt. 

Slúžili by ako vzory?

Chceli by sme tieto pilotné projekty a ich 
protagonistov predstaviť ostatným ústa-
vom. Aby konkrétni ľudia vysvetlili svojim 
kolegom, prečo je to výhodné, ako to ro-
bia, ako si predstavujú budúcnosť v takom-
to celku. Tak je šanca, že nájdu nasledovní-
kov. Alebo aj nie.
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Ak nie, čo sa stane?

Nemyslím si, že by ten proces mal byť kon-
com roka definitívne ukončený. Skôr som 
zástancom toho, aby sme vytvorili malý po-
čet takýchto nových jednotiek, ktoré budú 
stopercentne funkčné a budú dobrým prí-
kladom. Pre ostatných si nechajme nejaké 
prechodné obdobie.

Z tých každá vytvorí vedecko-výskumnú 
inštitúciu?

Áno. Jedna k jednej. Ak to dovolia limity. 
Jedným z nich je minimálny počet pracov-
níkov.

OBAVy A ZáruKy

Počuť aj názory, že spájanie môže v niekto-
rých prípadoch naraziť na osobné ambície 
riaditeľov. Ak áno, nebolo by riešením 
najať do čela vedecko-výskumných inšti-
túcií profesionálnych manažérov?

To je nepriechodné. Pri vysvetľovaní mu-
sím zopakovať, že zamestnanci SAV nie 
sú bežnými pracovníkmi firmy. Je nutnou 
podmienkou, aby človek, ktorý ich ria-
di, mal ich rešpekt. Primárne vo vedeckej  
oblasti. 

Objavujú sa hlasy, aj zvnútra Sloven-
skej akadémie vied, že transformácia je 
len podoba tichej privatizácie. Ako ich 
vnímate?

Voči tomu sa musím jednoznačne ohradiť. 
V zahraničí jestvujú inštitúcie, ako je Slo-
venská akadémia vied, a pokiaľ viem, ani 
jedna z nich nie je rozpočtová alebo prí-
spevková. Ten proces transformácie, kto-
rý nás čaká, je prirodzený. Vyskúšaný 
napríklad v Česku. Zákon o vedeckých vý-
skumných inštitúciách je postavený tak, že 
ony nemôžu vlastniť iný majetok, než aký 
je potrebný na účely ich zriadenia. Do ich 
vlastníctva neprejde iný majetok, len ten, 
čo potrebujú na svoju prácu. Nič navyše. 
Zákon definuje, ktorý majetok je označený 
ako prioritný. Väčšinou sú to nehnuteľnos-
ti. A s prioritným majetkom nesmie vlast-
ník nakladať. To môže iba štát. Takže zákon 
na tú hrozbu myslel.

Rovnako intenzívne, možno ešte silnejšie, 
bolo počuť výhrady, že transformácia 
ohrozí základný výskum...

Aj to rozhodne odmietam. Princíp je jed-
noduchý. Zatiaľ som nepočul zo stra-
ny ministerstiev žiadne hlasy, že by sa po 
transformácii mal rozpočet nejako meniť. 
Takže prejdeme na verejné výskumné in-
štitúcie a dostaneme z rozpočtu – dúfam 
– tých zhruba 60 miliónov eur, ako to bolo 
v predminulom roku. Teraz existuje kľúč, 
ako sa ten balík delí medzi ústavy. Nevi-
dím dôvod, prečo by sa mal po transfor-
mácii meniť. 

Čo bude iné?

Niektoré naše ústavy majú bližšie k hospo-
dárskej sfére. A nemyslím tým len ústavy 
prvého alebo druhého oddelenia vied. Tie 
budú mať možnosť priamo podpisovať kon-
trakty. Peniaze nepôjdu na účet SAV, ale 
na konto príslušnej verejnej výskumnej in-
štitúcie. Pritom zákon hovorí, že musia byť 
investované do ďalšieho rozvoja vedy a vý-
skumu. Takže keď to zhrnieme: bude to ako 
doteraz, len niektorí budú mať trochu lep-
šie možnosti. Ale nemôže prísť k ohrozeniu 
nejakej časti, ústavy sa nebudú mať horšie 
ako teraz.

Nemôže práve toto viesť ústavy, aby sa 
viac zamerali na aplikácie a ustupovali od 
základného výskumu?

Taká atmosféra môže vzniknúť, ale bolo by 
to veľmi krátkozraké. Základný výskum je 
základný preto, lebo je základom pre apli-
kovaný. Laicky: nemôžete nikoho naučiť 
piruety, keď nevie korčuľovať. Potrebujete 
urobiť penzum základného výskumu, aby 
sa ujala nejaká aplikácia. Ako príklad uveď-
me Fedora Gömöryho z Elektrotechnického 
ústavu SAV. Zaoberá sa magnetickými vlast-
nosťami látok a jeho tím potvrdil možnosť 
vytvorenia takzvaného plášťa magnetickej 
neviditeľnosti. Klasický príklad základné-
ho výskumu. Asi ťažko niekto predpokla-
dal, že by to dospelo k aplikáciám. Navyše 
tak rýchlo. Ale teraz nadviazal spoluprá-
cu s NASA, ktorá jeho výskum chce využiť 
pri výskume toho, čo hrozí kozmonautom 
pri dlhodobých letoch (Správy SAV sa tejto 
téme venujú na inom mieste – pozn. red.). Vý-
borný príklad, že základná časť výskumu sa 
nedá obísť. Nazvať ju nepotrebnou je – keď 
chcem byť slušný – krátkozraké.

V súvislosti s transformáciou sa často 
spomína skúsenosť z podobného procesu 
v Akadémii vied Českej republiky. Považu-
jete ju za úspešnú?

Pýtal som sa nedávno jej predsedu pro-
fesora Jiřího Drahoša, či sú signály, že 
v niektorých ústavoch je nostalgia za pred-
chádzajúcim spôsobom hospodárenia. Jed-
noznačne povedal, že nie. Ani v žiadnom 
ústave z tretieho oddelenia vied netúžia 
vrátiť sa do starého systému.

Aj tam boli najsilnejšie obavy v treťom 
oddelení vied?

Áno. Ale oni mali ten proces jednoduchší 
o to, že neznižovali počet inštitúcií, čo chce-
me urobiť my. Pretransformovali sa v zásade 
jedna k jednej. Ale miera neistoty v treťom 
oddelení bola aj tam veľmi vysoká. 

PrELOMOVý MINuLý rOK

Česko je zaujímavé i tým, že láka sloven-
ských vedcov. Aj na pracoviská akadémie 
vied?

Najväčší problém nám urobil Juhomorav-
ský kraj, ktorý je geograficky blízko. Tam 
s príchodom štrukturálnych fondov poda-
li žiadosť o projekt podobný nášmu projek-
tu SASPRO. Môžu prijať zahraničných post-
doktorandov za exkluzívnych platových 
podmienok, pričom im pomáhajú peniaze 
z toho projektu. Bolo to nastavené zhruba 
na plat dvetisíc eur. Takže tam odišlo dosť 
mladých vedcov najmä z Bratislavy. Platili 
sme im štúdium a hotových ľudí sme posu-
nuli susedom...

Platy v SAV sú témou stále. Myslíte si, že je 
v dohľade nejaké riešenie?

Bol by som rád, keby to tak bolo. Stále sa 
snažím hovoriť všetkým, ktorí sú ochotní 
počúvať, že rozvoj slovenskej vedy a vzde-
lávania nemožno stavať na finančne dlho-
dobo podhodnotených ľuďoch. Lebo en-
tuziazmus je vyčerpateľný. Mladí hovoria, 
že ich to baví, ale zakladajú si rodiny, mu-
sia bývať, vytvoriť dôstojné podmienky 
na život. Ak im to nezabezpečíme, potom 
– napriek tomu, že majú vysoký potenciál 
a predpoklady na vedeckú prácu – idú robiť 
povedzme obchodných cestujúcich, kde nie 
je ich potenciál naplno využitý. Ak je v roz-
hlase reklama, že robiť vedeckú prácu je za-
ujímavé, musí tam byť čiarka a za ňou: a fi-
nančne výhodné. Súčasný priemerný plat 
v SAV je približne 830 eur. 

Je to na slovenskej vede vidieť?

Spomeňte si na futbalovú Petržalku. Hrala 
tretiu ligu. Prišiel bohatý investor a dosta-
la sa do Ligy majstrov. Odišiel – a Petržalka 
je tam, kde je. Ale to je prirodzené. Tak to 
funguje vo svete. A týka sa to aj vedy. Takže 
ak budeme sústavne finančne podvyživení, 
nikto sa nemôže čudovať, že v Európe bu-
deme hrať druhú či tretiu ligu a slovenské-
mu hospodárstvu nebudeme nič prinášať.

Hovoríte o optimizme aj pri odmeňovaní, 
ale už o tento rozpočet bol minulý rok 
tvrdý boj...

Som presvedčený, že minulý rok bol zlo-
mový. Slovenská vedecká komunita reálne 
ukázala, že je tu, že sa vie postaviť za svo-
ju pravdu aj sa za ňu biť. Súčasne sme mali 
niekoľko mediálne úspešných výsledkov. 
Spoločnosť na základe toho pochopila, že 
sa tu robí naozaj kvalitná veda, len je ne-
docenená. Ak spoločnosť, teda voliči menia 
na tento stav názor, zmenia ho i politici. 

KrOKy VON A DNu

Objavili sa tlaky na to, aby sa niektoré 
ústavy pričlenili k univerzitám, prípadne 
zlúčili s inými pracoviskami, ktoré sú mimo 
SAV. Ako to vnímate?

Ja to nevidím ako šťastné. Keď som kan-
didoval za predsedu, jedným z bodov   
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môjho programu bolo, že Akadémia by 
mala mať vedeckú víziu. Začali sme na nej 
pracovať. Mala by reflektovať množstvo 
vecí. Jedna z tých podstatných je, že tre-
ba povedať, na čo bude SAV slúžiť, v čom je 
iná ako vysoké školy a v čom je s nimi kom-
plementárna. Ak prijmeme túto víziu a po-
darí sa nám presadiť ju v spoločnosti, po-
tom otázky tohto typu budú irelevantné. 
Ak chceme príklad, pozrime si Nemecko. 
Má množstvo vynikajúcich univerzít, kto-
ré robia špičkovú vedu na svetovej úrovni. 
Ale má aj Spoločnosť Maxa Plancka, kto-
rá je zameraním podobná Slovenskej aka-
démii vied. Chodím tam desaťročia a ešte 
som nepočul výhradu, že načo je nejaký 
ústav v tejto spoločnosti, keď jeho zame-
ranie rieši aj nejaká univerzita. Naopak, je 
medzi nimi úzka spolupráca.

Okrem iného ide pri transformácii aj 
o spoluprácu s podnikateľským sektorom. 
Je na to SAV pripravená? Je viacero 
ústavov, ktoré majú skúsenosti, iné takmer 
žiadne. Aké zmeny Akadémiu v tomto 
zmysle čakajú?

Je to beh na dlhé trasy. Musíme najprv nájsť 
spoločnú reč, aby sme si rozumeli. Preko-
nať počiatočné bariéry. Časť predstaviteľov 
podnikateľskej sféry hovorí, že v SAV sa ľu-
dia hrajú s nepotrebným výskumom a mali 
by robiť niečo iné. To je nepochopenie z ich 
strany. A z našej? Počuť veľa názorov z rôz-
nych ústavov, že si vôbec nevedia predsta-
viť, čo by pre hospodársku oblasť robili. Ale 
ak nájdeme spoločnú reč, objavíme kopu 
prienikov. Aj nečakaných.

Skúsme príklad...

Bol som zodpovedný za priority v rámci 
Stratégie inteligentnej špecializácie. Raz 
som zorganizoval stretnutie, kde boli zá-

stupcovia podnikateľskej sféry, hlavne prie-
myslu, a zástupcovia Akadémie, aj z nášho 
tretieho oddelenia vied. Bolo až šokujúce, 
aké množstvo otázok kládli priemyselníci 
práve im. Napríklad – okolo zmien správa-
nia zamestnancov pri zvyšovaní produkti-
vity práce. Chceli by poradiť, ako pracov-
níkom pomôcť, aby vedeli znášať ten tlak, 
možno vytvoriť nejakú štúdiu. Pointa je: 
bez takejto komunikácie by nám určite ne-
napadlo, že podnikatelia potrebujú riešiť aj 
takýto problém.

Takže hovoríte, že to chce otvorenú myseľ 
na oboch stranách...

V prvom rade sa musíme začať poriadne 
rozprávať. Napríklad v Japonsku nám ho-
vorili, že robia stretnutia medzi vedcami 
a predstaviteľmi priemyslu každý mesiac. 
Aby si definovali, čo je možné. To je jedna 
z ciest.

Nemal by byť – práve pre tretie odde-
lenie – vaším veľkým zákazníkom štát? 
Ak napríklad v Prognostickom ústave 
robia štúdiu pozerajúcu sa na popu-
láciu o dvadsať rokov, mal by s ňou štát 
pracovať. Mal by to byť zdroj poznania pre 
Sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu, 
viaceré ministerstvá...

Rozhodne. Preto zámerne nehovorím 
o priemysle, ale o hospodárskej sfére 
a mohli by sme ísť ešte širšie. Máme nes-
mierne množstvo vedomostí, ako sa spo-
ločnosť vyvíja, kam smeruje, čo sú a budú 
jej silné a slabé stránky. Sme jedna z mála 
inštitúcií, ktoré túto gramotnosť majú. Mali 
by sme to vedieť štátu predať. Lebo to, že 
berieme zo štátneho rozpočtu peniaze, ne-
znamená, že by sme mu takéto poznatky 
mali dávať zadarmo. Pre jednotlivé oblasti 
štátnej správy by sme mali takéto veci robiť 

úplne rutinne. Myslím si, že nedostávame 
dosť zadaní na takéto práce. 

Prečo?

Nám sa nešťastným riadením osudu – 
a možno z veľkej časti aj z našej viny – po-
darilo dosiahnuť stav, že Akadémia je ako-
by izolovaným ostrovom. Aspoň pohľad 
zvonku je často taký. A my sme tú pomysel-
nú blanu, ktorá je medzi nami a okolitým 
svetom, neurobili priepustnou. Zjednodu-
šene – politici nechápu, na čo nám je Aka-
démia, a akademici nevidia dôvod niečo 
vysvetľovať politikom, ktorí tomu aj tak ne-
rozumejú. Je to nezmysel. My musíme spo-
lu komunikovať. My máme predsa – nech 
to znie akokoľvek – spoločný cieľ. A na jeho 
dosiahnutie sú nevyhnutné vzájomné inter- 
akcie. Jedným z mojich cieľov je posunúť 
Akadémiu do oveľa flexibilnejšej polohy.

Je SAV schopná sústrediť sa na to, v čom je 
dobrá, a ostatnému venovať menej pozor-
nosti a prostriedkov?

Opäť je tu ten problém, že keď máte pelotón 
podvyživených bežcov, ťažko povedať, kto-
rý z nich je lepší. To už potom závisí od toho, 
komu dáte lepší tonizujúci nápoj. To sa sta-
lo v prvom období čerpania štrukturálnych 
fondov. Zvolili sme centrá excelentnosti, ale 
začali sme ich budovať v totálne podvyžive-
nom prostredí. Preto sme investovali veľké 
množstvo peňazí do rôznych centier. Je ich 
pomerne veľa. Ale tou investíciou sme ne-
naplnili význam slova excelentnosť, ale len 
dosiahli nejaké štandardné vybavenie, kto-
ré sa približuje k európskemu. Potom vznik-
li kompetenčné centrá, kde sa to trochu sú-
stredilo, a teraz máme vedecko-výskumné 
parky a výskumné centrá, kde sme sa už pri-
blížili k pôvodnému zámeru vytvoriť exce-
lentné pracoviská.

Ako jedno z mála vedeckých pracovísk sa 
SAV angažovala aj pri objektívnom hodno-
tení vedeckých pracovníkov...

Nechali sme v Akademickej rankingovej 
a ratingovej agentúre vyhodnotiť sciento-
metriu jednotlivých vedeckých tímov. Zisti-
li sme, že máme špičkové tímy, ktoré z hľa-
diska kvality publikácií a ohlasov na ne 
dosahujú v Európe či vo svete priemernú 
či nadpriemernú hodnotu. Ale, paradox-
ne, tieto hodnotenia a investície zo štruk-
turálnych fondov do centier excelentnosti 
ako keby spolu nesúviseli. Nie každý špič-
kový tím je súčasťou centra excelentnosti 
a napokon aj vedeckého parku. Mojou am-
bíciou je, aby sme v súťaži mohli získať do-
datočné zdroje na rozvoj. Ide o to, aby sme 
mohli spojiť špičkové vedecké tímy európ-
skej či svetovej kvality s infraštruktúrou 
vybudovanou vo vedeckých parkoch či v 
centrách výskumu. Optimálnym stavom 
je vytvorenie nadštandardných podmie-
nok špičkovým tímom. Myslím tým doslo-
va špičkovým – takým, ktoré majú vedecký 
potenciál na svetové výsledky a aj potenciál 
na uplatnenie v spoločenskej praxi.
martin Podstupka|Foto Gabriel Kuchta

>
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>Prezident republiky udelil 
začiatkom roku pri príleži-
tosti štátneho sviatku Dňa 
vzniku Slovenskej repub-
liky štátne vyznamenania 
desiatim osobnostiam. Me-
dzi nimi aj dvom vedcom zo 
Slovenskej akadémie vied. 

„Každé výnimočné osobné dielo – či už ve-
decké, umelecké alebo v oblasti občianskej 
angažovanosti, ktoré vzniklo vďaka slobod-
nému duchu a humanistickým hodnotám 
jeho autora a tvorcu – nám osobitne v tých-
to dňoch pripomína silu a hodnotu našej eu-
rópskej civilizácie,“ povedal pri tejto príle-
žitosti prezident Andrej Kiska. Z jeho rúk 
prebral v Rytierskej sále Bratislavského hra-
du predseda SAV Pavol Šajgalík Rad Ľudo-
víta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy 
o rozvoj vedy, techniky a školstva. 

„Za roky, čo sa venujem štúdiu progresív-
nych keramických materiálov, som získal via-
cero ocenení. Veľa z nich v zahraničí. A veľmi 
si ich vážim,“ povedal k tomu pre Správy SAV 
P. Šajgalík. „Ale som presvedčený, že vysoké 
štátne vyznamenanie v domovskej krajine je 
niečo špecifické. Získať ocenenie doma, vo 
vlastnej komunite je často zložitejšie ako za 
hranicami,“ pripomenul. A dodal, že nikdy 
v minulosti nesledoval, z koľkých a ako boli 
ocenení vybraní. „Teraz, keďže sa ma to tý-
kalo, som to vnímal viac. A zistil som, že to 
›sito‹ bolo výrazné a prezident si dal výraz-
ným spôsobom záležať na tom, aby vybral 
tie osobnosti, ktoré boli podľa jeho súdu tie 
pravé,“ povedal ocenený vedec. (Rozhovor 
s P. Šajgalíkom uverejňujeme na inom mies-
te Správ SAV.) 

Okrem iného predseda SAV po prebera-
ní cien zdôraznil, že je nesmierne šťastný, že 
medzi ocenenými bol aj jeho dlhoročný kole-
ga, excelentný historik Milan Zemko. Tomu 
udelil prezident Rad Ľudovíta Štúra I. triedy 
in memoriam za mimoriadne celoživotné zá-
sluhy v oblasti slovenskej historiografie a roz-
voja demokracie. A iste hovoril i o ňom, keď 
v príhovore povedal, že „... niektorí z tých, 
ktorých dnes v mene Slovenskej republiky 
oceníme, pracovali a tvorili v nepriaznivých, 
neslobodných podmienkach. Napriek tomu, 
že v priaznivejších podmienkach by možno 
dosiahli viac a získali väčšie uznanie na Slo-
vensku alebo pozornosť v zahraničí, nerezig-
novali a nezišli zo svojej osobnej cesty, pre 
ktorú sa rozhodli a ktorej verili. Vďaka tomu 
im dnes môžeme byť vďační za to, čo vytvo-
rili“. Vyznamenanie prevzala manželka M. 
Zemka, Tamara Zemková. 
(pod)

P r e z i d e n t  o c e n i l  v e d c o v
Štátne vyznamenania Pavlovi Šajgalíkovi a Milanovi Zemkovi (in memoriam)

milan Zemko bol moderný sloVenský intelek tuál

Historik, filozof a politológ Milan Zemko patril nielen k neprehliadnuteľným osobnos-
tiam nášho kultúrneho a verejného života, ale svojím spôsobom stelesňoval aj pohnuté 
osudy autentického slovenského intelektuála. Prezentoval to jednak vlastnou, široko- 
spektrálnou vedeckovýskumnou, resp. vedecko-organizačnou prácou, jednak neutí-
chajúcimi spoločenskými, čiastočne i politickými aktivitami. 
Počas vysokoškolských štúdií v prvej polovici šesťdesiatych rokov sa zapojil do študent-
ského hnutia. Bol redaktorom i usilovným prispievateľom do jeho časopisov Echo a Fi-
lozof. Už tam prezentoval nielen svoje bystré, impozantnými znalosťami podložené ná-
zory, ale aj zdravú skepsu a príťažlivú formu podania. 
Tieto črty si zachoval až do konca svojej publicistickej činnosti. Už vtedy sa začal pro-
filovať na akéhosi neoficiálneho politológa, hoci tento odbor bol na Slovensku ešte 
v prednatálnom štádiu. 
Na začiatku sedemdesiatych rokov sa stal Milan Zemko obeťou takzvanej normalizácie, 
ktorá priam neomylne postihovala tie najinvenčnejšie a najvýraznejšie osobnosti slo-
venského kultúrneho života vo všetkých jeho oblastiach. 
Aj v týchto nepriaznivých podmienkach však písal, aj keď iba „do zásuvky“, zúčastňoval 
sa na pololegálnych stretnutiach predstaviteľov nekonformnej slovenskej kultúry, kde 
zanietene diskutoval. Po roku 1989 nakrátko vstúpil do politického života, kde zastá-
val viaceré funkcie v parlamente, resp. v prezidentskej kancelárii. Od aktívnej politiky 
si zachovával kritický odstup. 
Dobré časy Milana Zemka sa spájajú s jeho prácou v Slovenskej akadémii vied. Histo-
rický ústav v jeho osobe získal erudovaného bádateľa, obetavého redaktora a autora 
viacerých syntetických i monografických prác a štúdií, invenčného organizátora a ini-
ciátora výskumných projektov, kultivovaného moderátora vedeckých podujatí a ne-
únavného propagátora vedeckých výsledkov z oblasti dejín. 
Zemkov široký výskumný záber vo výstižnej skratke charakterizujú názvy jeho dvoch 
posledných publikácií: Slovensko – krajina v medzičase a Občan, spoločnosť, národ v po-
hybe slovenských dejín. 
Svoj prístup k slovenskej histórii nikdy nechápal úzko nacionalisticky a izolovane, ale 
v širokých medzinárodných súvislostiach, čím pomáhal zapojiť slovenské dejepisectvo 
do celoeurópskeho kontextu. 
Nemožno zabudnúť ani na Zemkove ľudské vlastnosti, ktoré dotvárajú profil jeho osob-
nosti: dobroprajnosť, ochota pomôcť kolegom, vzácna tolerancia k iným názorom, po-
tešenie kultivovane diskutovať i polemizovať. Teda črty spájajúce sa s predstavou mo-
derného intelektuála, ktorých na Slovensku nemáme až tak veľa. 
Phdr. Ivan kamenec, cSc., historický ústav SAV
(Text bol publikovaný v denníku Sme 14. januára.)

Foto: Marian Garaj, Kancelária prezidenta Sr

VyZnAmEnAnIE PrEVZAlA mAnžElkA mIlAnA ZEmkA, TAmArA ZEmkoVá. 
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Medzi významné míľniky svetového výsku-
mu kozmu patrilo vlaňajšie pristátie robo-
tického modulu Philae vesmírnej sondy Ro-
setta na 500 miliónov kilometrov vzdialenej 
kométe 67P/Čurjumov-Gerasimenko. Na 
konštrukcii systému pristávacieho modulu 
sa podieľal medzinárodný tím vedcov, me-
dzi ktorými bol aj Slovák – Ing. Ján Baláž, 
PhD., z Oddelenia kozmickej fyziky Ústa-
vu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. 
Nikto z divákov, ktorí 1. februára sledova-
li na RTVS 18. ročník odovzdávania prestíž-
neho ocenenia Krištáľové krídlo za význam-
ný počin vo svojom odbore v roku 2014, 
sa preto nečudoval nominácii tohto vedca 
v kategórii Medicína a veda. J. Baláž sa na-
koniec na javisko Slovenského národného 
divadla v Bratislave nepostavil, keď Krištá-
ľové krídlo po rozhodnutí odbornej poroty 
získal profesor Juraj Pechan. Po udeľovaní 
Krištáľových krídel požiadali Správy SAV J. 
Baláža o krátky rozhovor.

Ako vnímate nomináciu a poradie?

Mal som veľmi silných spolunominantov, 
špičkových medicínskych expertov. Profe-
sor Juraj Šteňo bol nominovaný za operácie 
mozgových nádorov a porušených cievnych 
štruktúr hlboko v mozgu, profesor Juraj Pe-
chan zase ako autor monografie Chirurgic-
ká liečba pre Crohnovu chorobu a hlavný edi-
tor a spoluautor encyklopedického diela 
Princípy chirurgie III, ktoré posúva hranicu 
slovenského medicínskeho poznania na sve-
tovú úroveň. Získať cenu mohol len jeden. 

Projekt Európskej vesmírnej agentúry 
(ESA) Rosetta sa začal pripravovať pred 30 

rokmi, z toho let vesmírnej sondy trval vyše 
desať rokov do novembra 2014, keď modul 
Philae pristál na kométe. Pre poriadok 
pripomeňme čitateľom, na ktorej jej súčasti 
ste sa podieľali... 

Bol som členom tímu, ktorý v Laborató-
riu kozmických technológií STIL Írskej ná-
rodnej univerzity v Maynooth skonštruo-
val elektronický servisný systém (ESS). To 
je interfejs medzi orbitálnym komplexom 
a pristávacím modulom.

Ako ste sa do medzinárodného tímu dostali?

Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dob-
ré. Naše pracovisko spolupracovalo s Írmi 
už pri vývoji aparatúry SLED-2 pre misiu 
MARS-96, ktorá sa pre poruchu raketového 
motora síce skončila neúspechom, ale po-
čas piatich rokov spoločnej práce sme zís-
kali veľmi dobré kontakty a referencie. Vďa-
ka nim nás vedúca osobnosť írskeho tímu 
profesorka Susan McKenna-Lawlor oslovi-
la na spoluprácu aj pri Rosette. Ponuku sme 
prijali s radosťou, lebo projekt bol prestíž-
ny a na kométu sa ešte nikdy neletelo. Bolo 
však najprv potrebné certifikovať súčiastky, 
laboratórium aj ľudí, lebo ESA veľmi dbá na 
kvalitu a postupuje systémom certifikácie.
 
Aj ľudí?

Áno, pracovať na projekte za vyše miliardu 
eur je veľká zodpovednosť. Veľkú rolu zohrá-
va ich „história“, teda kde a na čom už pra-
covali, aké majú skúsenosti. Nie je to robota 
pre začiatočníkov, žiadny postup systémom 
pokus – omyl. Keď sa vo vesmíre niečo po-

kazí, už to neopravíte. Musel som absolvo-
vať aj zdravotné testy, napríklad či mám vy-
hovujúci zrak. Dlhodobejší pobyt v špeciálne 
čistých laboratóriách, kde sa udržovala tep-
lota 20 °C, filtrovaný vzduch, kde stále hu-
čali ventilátory, kam chodili inšpektori kon-
trolovať, či pracujeme v ochranných odevoch 
– skafandroch, bol náročný. Pôsobil som tam 
v rokoch 2000 až 2001. Oplatilo sa vydržať, 
Rosetta bola úspešná. V súčasnosti načúva, 
či modul Philae ožije, lebo kométa sa pribli-
žuje k Slnku, ktorého silnejúci svit by mu mal 
nabiť batérie. Najbližšie k nemu bude 13. au-
gusta. Tím vedcov na Zemi zatiaľ vyhodno-
cuje údaje, ktorými nás stihla zásobiť. 

Nedostali ste ponuku zostať?

Dostal, a nielen od Írov.

Ale stále je vaším materským pracoviskom 
Oddelenie kozmickej fyziky ÚEF SAV v Koši-
ciach. V súčasnosti Slováci vítajú možnosť 
pôsobiť v zahraničí...

Do Slovenskej akadémie vied som nastúpil 
v roku 1986. Často cestujem do krajín, s kto-
rými naše oddelenie spolupracuje na ďal-
ších vesmírnych projektoch – do Ruska, Číny, 
Švédska a inde. Rád sa vraciam na Sloven-
sko, asi som domased. Kým boli deti menšie, 
nechcel som ich ťahať po svete. Keby však boli 
také podmienky, keď som končil vysokú ško-
lu [Elektrotechnická fakulta Vysokej školy tech-
nickej v Košiciach, dnes Technickej univerzity, 
pozn. red.], šiel by som. Pre mladých, vzdela-
ných, so znalosťou jazykov je túžba po uplat-
není sa v lepších podmienkach prirodzená. 
Avšak pre štát je to strata najmä z ekonomic-
kého hľadiska. Tu vyštudujú – a odchádzajú. 
Žiaľ, najmä tí najtalentovanejší sa už nevrátia 
späť. Možno až na penziu. Ale štát ich svojimi 
podmienkami na život, keď sa boja založiť si 
rodinu, vziať si hypotéku, „vyháňa“. Je to za-
čarovaný kruh, ja to nevyriešim, ale aj o tom 
sú dramatické udalosti v SAV.

Na čom s kolegami teraz pracujete? 

Fyzici z nášho oddelenia sú priamo zapojení 
do projektu JEM-EUSO, zameraného na de-
tekciu kozmických častí ultravysokých ener-
gií. Obrovský detektor na tento účel budujú 
v Japonsku a po dokončení ho vynesú a in-
štalujú na orbitálnej stanici ISS. Prispieva-
me aj k misiám ESA-BepiColombo na pla-
nétu Merkúr (štartuje o rok), ESA-JUICE 
k mesiacom Jupitera (2022), k magnetosfé-
rickým misiám MIT (Čína) a RESONANCE 
(Rusko) a mesačnej misii LUNA-GLOB. Mô-
žeme sa pochváliť aj prípravou vedeckého 
nákladu pre prvý slovenský satelit skCUBE 
s plánovaným štartom v roku 2016.
katarína Čižmáriková |Foto: autorka 

O p l a t i l o  s a  v y d r ž a ť
Medzi nominantmi na Krištáľové krídlo bol aj Ján Baláž z ústavu experimentálnej fyziky SAV 

PO NáStuPE DO SAV V rOKu 1986 BOL JáN BALáž PrIrADENý K tíMu JOZEFA rOJKA (VPrAVO), KtOrý SA 

ZAPáJAL DO KOZMICKéhO VýSKuMu. rADI SA StrEtáVALI AJ PO ODChODE J. rOJKA DO DôChODKu, NA 

ZáBErE Z FEBruárA 2009 DISKutuJú PO PrEDNáŠKE V ráMCI POPuLArIZAčNéhO PrOJEKtu hODINA 

VEDy V KOŠICKOM tELEDOME. 
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>Ocenenia získal za dizertačnú prácu v od-
bore biotechnológia, v ktorej sa venoval 
jednej z veľmi citlivých metód na detek-
ciu glykoproteínov (komplexných cukrov). 
Tá pomohla získať tímu jeho školiteľa, ako 
prvému na Slovensku, prestížny grant od 
European Research Council (ERC). T. Ber-
tók sa venuje využitiu nanotechnológií pri 
príprave biosenzorov, ktoré sa aplikujú 
v analýze ochorení (napríklad reumatoid-
nej artritídy, rakoviny prostaty).

Smer veda

Tento vedec nedávno v Nočnej pyramíde Rá-
dia Slovensko (kde bol hosťom spolu so svojím 
školiteľom) hovoril, aké bolo dôležité, že rodi-
čia ho ešte ako dieťa nechali robiť prvé expe-
rimenty, a tým podporili jeho zvedavosť. Ako 
študent gymnázia obľuboval predmety ako 
biológia, chémia a matematika. „Keď som sa 
rozhodoval o ďalšom štúdiu, hľadal som čosi, 
čo by zahŕňalo všetky moje obľúbené disciplí-
ny,“ spomína. Odolal pri tom nátlaku okolia, 
ktoré ho presviedčalo, aby šiel študovať medi-
cínu a stal sa lekárom. Rodina ho videla ako 
budúceho úspešného zubára a o tom, že by 
šiel študovať chémiu, nechceli ani počuť. 
T. Bertók vedel, že sa chce zaoberať nie-
čím komplikovanejším, niečím, čo ho pri-
núti riešiť komplexné problémy a ďalej sa 
vzdelávať v rôznych odboroch. Rozhodol sa 
pre dráhu vedca a zvolil si Fakultu chemic-
kej a potravinárskej technológie STU, odbor 
biotechnológia.

Dobrý tím a sexi výskum

Začiatok pôsobenia v SAV považuje za šťast-
nú náhodu. Skúsiť to v Chemickom ústave 

SAV mu odporučil školiteľ diplomovej prá-
ce. Poradil mu prihlásiť sa na doktorandské 
štúdium k odborníkovi na biotechnológiu, 
ktorý dlho pracoval v zahraničí (Švédsko, 
Anglicko). Nastúpil ako čerstvý absolvent 
a okamžite vedel, že to bola správna voľba. 
Získal si ho dobrý tím a hlavne školiteľ jeho 
dizertačnej práce Ing. Ján Tkáč, DrSc., ktorý 
bol vždy ochotný odložiť ostatné povinnosti 
a venovať sa svojim študentom naplno. Ná-
zov ocenenej dizertačnej práce T. Bertóka 
je Príprava nanoštruktúrovaných povrchov 
a ich využitie v biorozpoznávaní. Práca, na 
ktorej robil štyri roky, sa zameriava najmä 
na využitie nanotechnológií a nanomateriá-
lov pri príprave biosenzorov. Vzhľadom na 
zameranie oddelenia glykobiotechnológie 
ide hlavne o detekciu rôznych komplexných 
sacharidov (glykánov) v krvi. 
„Tento výskum má veľké praktické využitie 
v modernej medicíne,“ hovorí. „Vďaka tým-
to čipom možno predpovedať rýchlo a rela-
tívne jednoducho rôzne zdravotné problé-
my u pacientov,“ dodáva. Jeho dizertačná 
práca prekračuje hranice chémie a využí-
va poznatky z iných odborov, ako je bioló-
gia a matematika. Je súčasťou viacerých 
domácich i zahraničných projektov, na kto-
rých riešení sa podieľajú okrem odborníkov 
z chemických a technických vied i pracovní-
ci medicínskych zariadení a lekári.

Rôzne ukotvenia

Pri každom mladom slovenskom vedeckom 
pracovníkovi sa ponúka otázka, či neuva-
žuje o práci v zahraničí. T. Bertók je však 
momentálne v Slovenskej akadémii vied 
spokojný. „Mám podpísanú zmluvu na päť 
rokov, môžem pokračovať vo svojom výsku-

me a spolupracovať s tímom ľudí, s ktorý-
mi som ho začínal,“ hovorí. V rodnej kraji-
ne ho určite drží aj to, že je čerstvo ženatý 
a s manželkou čakajú potomka. O sťahova-
ní zatiaľ neuvažuje, najbližšie roky vedeckej 
činnosti teda plánuje prežiť na Slovensku. 
Vzhľadom na vek (28) má za sebou zaujímavú 
publikačnú činnosť. Vyšiel mu, spolu s tímom, 
ktorého je súčasťou, článok v odbornom časo-
pise Analytical Chemistry, publikoval aj v ča-
sopise Analytica Chimica Acta, ktorý sa venuje 
všetkým odvetviam analytickej chémie. 

Nečakanie na aplikácie

Tomáš Bertók je na svoje akademické a ve-
decké úspechy hrdý, najviac však vyzdvihu-
je to, ako sa oddelenie glykobiotechnológie 
za posledné roky posunulo vďaka tvrdej prá-
ci celého tímu. Výrazne pri tejto téme pripo-
mína prínos svojho šéfa J. Tkáča, ktorý má 
podľa neho veľký podiel na tom, že tím zís-
kal tri medzinárodné projekty (INT Marie 
Curie, European Research Council a Qua-
tar Science Foundation) a prilákal do svoj-
ho stredu veľké množstvo nových doktoran-
dov. Pre mladého vedca je dôležitý aj fakt, 
že vďaka štrukturálnym fondom i ERC gran-
tu Chemický ústav SAV zadovážil množstvo 
nových prístrojov a že má šancu robiť na Slo-
vensku unikátny výskum biobatérií. 
A ďalšie plány tohto úspešného oddele-
nia? Získať patent, nepracovať len na aka-
demických štúdiách, ale dostať ich výskum 
do bežnej praxe, aby mohol pomáhať pa-
cientom. To však rozhodne nie je jednodu-
ché. Proces vytvorenia finálneho a perfekt-
ne fungujúceho zariadenia pripraveného 
pre trh trvá roky.
filip krpelan |Foto Gabo Kuchta

M o d e r n ý  v e d e c  m u s í  b y ť 
t r o c h u  p o l y h i s t o r
tOP študentská osobnosť roka tomáš Bertók „je doma“ v Chemickom ústave SAV

„Moderná veda už nie je 
len o tom, že niekto je che-
mik alebo biológ. Moder-
ný vedec musí vedieť kom-
binovať rôzne poznatky,“ 
hovorí Ing. Tomáš Bertók, 
PhD., z Chemického ústa-
vu SAV. Koncom minulého 
roka si prevzal ocenenie 
TOP študentská osobnosť 
roka 2013/2014 a Cenu 
prezidenta SR.
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>Diskusia k transformácii  
Slovenskej akadémie vied 
pokračuje. Od 12. do 19. 
februára mala aj podobu 
porád jednotlivých oddele-
ní vied SAV s vedením Aka-
démie. Tento text odráža 
stav návrhu zákona v tom 
období. Treba upozorniť 
na skutočnosť, že legisla-
tívny proces spojený s ná-
vrhom zákona o verejných 
výskumných inštitúciách 
nie je ukončený, a preto 
môže dôjsť k zmenám. 

Verejná výskumná inštitúcia (v. v. i.) pred-
stavuje nový typ právnickej osoby. Ako 
právnická osoba sa bude zapisovať do re-
gistra verejných výskumných inštitúcií, kto-
rý bude viesť Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Zákon bližšie cha-
rakterizuje hlavnú činnosť v. v. i., na vyko-
návanie ktorej sa zriaďuje. Zahŕňa uskutoč-
ňovanie výskumu, zabezpečovanie a správu 
infraštruktúry výskumu a vývoja, ďalej sem 
patria činnosti ako šírenie výsledkov výsku-
mu a vývoja (organizácie vedeckých podu-
jatí, vydávanie vedeckej tlače a pod.), po-
dieľanie sa na doktorandskom štúdiu, ale 
aj spolupráca v oblasti vedy a techniky s vy-
sokými školami a s ostatnými právnickými 
osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj. 

Okrem toho môžu v. v. i. vykonávať aj 
podnikateľskú činnosť a zabezpečovať špe-
cifické požiadavky na základe objednávok 
subjektov verejnej správy. Takto bude za-
bezpečená možnosť ich viaczdrojového fi-
nancovania činnosti, ako aj zapojenie do 
procesov vývoja a inovácií. Tieto činnosti 
nesmú ohroziť hlavnú činnosť financovanú 
z prostriedkov štátneho rozpočtu. Správy 
SAV prinášajú stručné odpovede na najčas-
tejšie otázky, ktoré sa v súvislosti s trans-
formáciou v SAV objavujú.

Ako to bude s financovaním zo štátneho 
rozpočtu?
Treba zdôrazniť, že verejná výskumná inšti-
túcia má verejný charakter a zdroje finan-
covania hlavnej činnosti preto budú pochá-
dzať predovšetkým zo štátneho rozpočtu. 
Jej zaradenie medzi subjekty verejnej sprá-
vy bude pravidelne overovať Štatistický úrad 

SR podľa pravidiel EÚ. Zriaďovateľmi v. v. i. 
sú ústredné orgány štátnej správy SR a SAV. 

Môžu sa verejné výskumné inštitúcie spojiť 
alebo rozdeliť?
Zákon počíta s možnosťou, že existujúce sa 
môžu spájať alebo rozdeľovať, pričom ini-
ciatíva musí vychádzať priamo z verejnej 
výskumnej inštitúcie prezentovanej jej ko-
lektívnymi orgánmi (dozorná rada, správ-
na rada a vedecká rada), čo charakterizuje 
vysokú mieru autonómie v. v. i. vo vzťahu 
k zriaďovateľovi. 

Čo treba vedieť o orgánoch v. v. i.?
Verejná výskumná inštitúcia má tri kolek-
tívne orgány. 
Dozorná rada je kolektívny orgán, možno 
ju opísať ako „predĺženú ruku“ zriaďova-
teľa a jej prostredníctvom (t. j. nepriamo) 
má zriaďovateľ dohľad nad hospodárením 
a nakladaním s majetkom v. v. i. Za svoju 
činnosť sa dozorná rada nezodpovedá ve-
rejnej výskumnej inštitúcií, ale priamo jej 
zriaďovateľovi. 

Správna rada je kolektívny orgán v. v. 
i., ktorý sa spoločne s riaditeľom podieľa 
na riadení. Riaditeľ je zo zákona členom 
správnej rady. Ak sa v. v. i. delí na organi-
začné zložky, ich vedúci sú z dôvodu svojej 
funkcie tiež členmi správnej rady (ale ne-
môžu vykonávať funkciu predsedu správ-
nej rady). V opačnom prípade (v. v. i. nemá 
organizačné zložky) sú ďalší členovia 
správnej rady volení. Správna rada schva-
ľuje rozpočet a zaoberá sa ďalšími dôležitý-
mi úlohami pre efektívne fungovanie verej-
nej výskumnej inštitúcie.

Vedecká rada je kolektívny orgán v. v. i., 
ktorého úlohou je určovanie vedeckej pro-
filácie a koncepcie ďalšieho rozvoja organi-
zácie. Členmi vedeckej rady sú významní 
odborníci z oblasti hlavnej činnosti organi-
zácie, pričom maximálne tretina môže byť 
z externého prostredia.

Aké dlhé budú funkčné obdobia 
funkcionárov?
Funkčné obdobie riaditeľa, vedúceho orga-
nizačnej zložky, členov správnej rady a čle-
nov vedeckej rady je päťročné. Za riadite-
ľa, vedúceho organizačnej zložky alebo 
člena správnej rady môže byť tá istá oso-
ba do rovnakej funkcie vymenovaná naj-
viac v dvoch za sebou nasledujúcich funkč-
ných obdobiach. Súčasne platí, že funkcia 
riaditeľa a vedúceho organizačnej zložky je 
nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady 
a s funkciou člena vedeckej rady.

Ako je to s vlastníctvom majetku?

Verejná výskumná inštitúcia bude vlastní-
kom majetku, pričom tento majetok musí 
byť využívaný predovšetkým na vykonáva-
nie hlavnej činnosti. V tejto súvislosti treba 
zdôrazniť, že nehnuteľný majetok (trans-
formovaný zo správy štátneho majetku, 
resp. získaný z prostriedkov štátneho roz-
počtu) je definovaný ako prioritný a je usta-
novená jeho špecifická právna ochrana, 
napr. nepodlieha výkonu exekúcie, nemož-
no ním ručiť ani naň zriadiť záložné právo. 
V prípade jeho predaja sa získané financie 
môžu použiť iba na kúpu alebo zhodnote-
nie prioritného majetku (takto ostane za-
chovaný jeho prioritný charakter).

Ktoré sú dôležité termíny pri transformácii 
SAV?
Hovorí o nich tzv. „technická“ novela záko-
na o SAV. V nej je „transformačný“ paragraf, 
ktorý špecifikuje, že všetky organizácie SAV 
existujúce k 31. decembru 2015 sa 1. januá-
ra 2016 stávajú verejnými výskumnými in-
štitúciami (princíp „jedna k jednej“). Slo-
venská akadémia vied do 15. októbra tohto 
roku predloží Ministerstvu školstva, vedy, 
výskumu a športu SR potrebnú dokumen-
táciu na zápis jednotlivých v. v. i. do regis-
tra verejných výskumných inštitúcií. Minis-
terstvo ich zapíše do registra od 1. januára 
2016. Po predložení príslušných dokumen-
tov prechádza na v. v. i. od toho istého dá-
tumu majetok vo vlastníctve štátu, ktorý 
mala v správe pôvodná organizácia SAV (do 
31. decembra 2015). K rovnakému dátumu 
prechádzajú na verejné výskumné inštitúcie 
aj práva a povinnosti z pracovnoprávnych 
vzťahov, všeobecne všetky práva a povin-
nosti, ktoré mala pôvodná organizácia SAV.

Čo sa stane s majetkom, ktorý získala SAV 
zo štrukturálnych fondov?
Na túto otázku sú dve odpovede:
Prvá: Majetok, ktorý získali organizácie 
SAV ako prijímatelia alebo partneri pro-
jektov štrukturálnych fondov, sa stane ich 
majetkom k 1. januáru 2016, ale musí byť 
naďalej využívaný v zmysle zmluvy s po-
skytovateľom prostriedkov zo štrukturál-
nych fondov.

Druhá: Majetok, ktorý bol získaný zo 
štrukturálnych fondov v rámci univerzit-
ných parkov a výskumných centier, kde je 
prijímateľom SAV, prejde do vlastníctva 
príslušných verejných výskumných inštitú-
cií k 1. januáru 2021. Do tohto termínu ho 
v. v. i. bude mať vo výpožičke.

V prípade nehnuteľného majetku 
(v oboch prípadoch) SAV podá návrh na 
zápis do katastra nehnuteľností do troch 
mesiacov od prechodu jeho vlastníctva.

N a j č a s t e j š i e  o t á z k y 
o  t r a n s f o r m á c i i



téma      s p r á v y s a v     1 | 2015

13

K akému termínu sa skončí funkčné 
obdobie kolektívnych orgánov a ich 
riaditeľov?
Funkčné obdobie kolektívnych orgánov 
organizácií a ich riaditeľov (vedúcich or-
ganizačných zložiek) sa skončí podľa zá-
konov platných do 31. decembra 2015.

Čo dôležité je ešte v „technickej“ novele 
zákona o SAV?
Akademická obec je tvorená tvorivými 
zamestnancami (minimálne s 50-per-
centným úväzkom) a doktorandmi. Snem 
Akadémie je volený akademickými obca-
mi organizácií spôsobom určeným v šta-
túte Akadémie. Snem bude schvaľovať 
návrh predsedníctva SAV na zriadenie, 
splynutie alebo rozdelenie organizácií. 
Funkcia člena predsedníctva je limitova-
ná najviac na dve za sebou nasledujúce 
funkčné obdobia. Zavádza sa čestný ti-
tul „emeritný vedecký pracovník“, ktorý 
môže udeliť predseda Akadémie za vý-
znamné prínosy v oblasti vedy a výsku-
mu vedeckým pracovníkom, ktorí aj po 
odchode do dôchodku aktívne vedecky 
pôsobia. Štatút Akadémie a jeho zmeny 
schvaľuje Snem SAV dvojtretinovou väč-
šinou všetkých členov snemu.

Bude transformácia ústavov znamenať 
zmenu pracovnoprávnych vzťahov? 
Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov ve-
rejných výskumných inštitúcií sa riadia usta-
noveniami zákona č. 552/2003 Z. z. o výko-
ne práce vo verejnom záujme, teda nedôjde 
k žiadnej podstatnej zmene (jednoducho po-
vedané – pôvodné pracovné zmluvy platia). 

Koľko ľudí musí mať organizácia na to, aby 
dokázala obsadiť všetky funkcie v. v. i.?
Aj najmenšia organizácia musí adekvátne 
obsadiť post riaditeľa, 4 členov správnej rady 
a 4 členov vedeckej rady, teda spolu deväť. 
Vzhľadom na to, že nie každý vedecký pra-
covník je ochotný zastávať takéto funkcie 
a je nevyhnutná obmena funkcionárov (limit 
dvoch funkčných období), odporúča sa, aby 
každá organizácia mala minimálne trojnáso-
bok tohto počtu – teda 27 až 30 vedeckých 
pracovníkov. Existuje síce teoretická mož-
nosť „dvojnásobného“ členstva (prekrýva-
nie správna – vedecká rada), ale to sa určite 
nedá považovať za systémové riešenie. Ďal-
šie kvalifikačné predpoklady (členovia ko-
lektívnych orgánov, riaditeľ a vedúci organi-
začnej zložky) bližšie určí vnútorný predpis.

Aké sú hlavné rozdiely medzi súčasným 
stavom (rozpočtové a príspevkové 
organizácie) a v. v. i.?
Prvý: v. v. i. môže čerpať úver (len na kapitá-
lové výdavky, napríklad spolufinancovanie 
projektov z finančných prostriedkov štruk-
turálnych fondov), pričom sú dané obme-
dzenia týkajúce sa výšky úveru a zdrojov, 
ktoré možno použiť na úhradu splátok úve-
ru. Vo všetkých prípadoch sa na čerpanie 
úveru bude vyžadovať predchádzajúci pí-
somný súhlas Ministerstva financií SR.

Druhý: v. v. i. bude vlastníkom majetku 
(rozpočtová alebo príspevková organizá-
cia je iba správcom majetku štátu).

Tretí: v. v. i. môže zakladať alebo byť 
spoločníkom právnických osôb (typický 
príklad je spin-off, start-up).

Štvrtý: zriaďovateľ bude s v. v. i. uzatvá-
rať zmluvu o poskytnutí prostriedkov inštitu-
cionálnej formy podpory výskumu a vývoja.

A v čom ostane hospodárenie súčasných 
ústavov (rozpočtové a príspevkové 
organizácie) a v. v. i. rovnaké?
Ostanú účty v Štátnej pokladnici.

V tom, že finančné prostriedky zo štát-
neho rozpočtu sa dajú (okrem špecifi-
kovaných prípadov podľa zákona o roz-
počtových pravidlách) čerpať iba v rámci 
kalendárneho roka, keď boli zriaďovate-
ľom pridelené.

A ešte – mimorozpočtové prostriedky 
(vrátane zahraničných grantových pro-
striedkov) nie sú viazané na rozpočtový 
rok, teda podľa svojho charakteru sa môžu 
čerpať aj v dlhšom časovom období.

Aký je možný postup pri spájaní 
organizácií?
Existujú dve možnosti.

Prvá: organizácie sa môžu spojiť počas 
tohto roka, ale v zmysle platnej legislatívy 
s tým musí vopred súhlasiť ministerstvo fi-
nancií vzhľadom na to, že by išlo o zme-
ny počas rozpočtového roka. Tento proces 
je spojený okrem iného aj s mimoriadnou 
uzávierkou účtovníctva, uzavretím účtov 
zanikajúcej organizácie a ďalšími predpí-
sanými postupmi. Z praktického hľadiska 
môže k nemu dôjsť buď k 30. júnu/1. júlu, 
alebo 30. septembru/1. októbru. V tejto 
súvislosti treba zohľadniť aj typ spájajú-
cich sa organizácií, teda či vznikne rozpoč-
tová alebo príspevková organizácia. Táto 
splynutá (zlúčená) organizácia potom  
k 1. januáru 2016 prejde na v. v. i. 

Druhá možnosť: Súčasné organizácie 
prejdú k 1. januáru 2016 na v. v. i. (jedna 
k jednej) a potom ku koncu ďalšieho kalen-
dárneho roka (ďalších rokov) sa zlúčia (sply-
nú) do väčšej verejnej výskumnej inštitúcie.

Pripravil: 
prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., 
podpredseda SAV pre ekonomiku
Ilustračné foto Katarína Selecká
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>Fakt, že transformácia Slovenskej akadé-
mie vied je nevyhnutná, nikto nespochyb-
ňuje. No názory na jej rozsah, podobu, 
prostriedky a ciele sa rôznia. Správy SAV 
požiadali vedca a každého z troch oddele-
ní SAV o jeho komentár tohto procesu.

Ako pohnúť stojatými vodami
Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.,
člen Snemu SAV za Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach

V Slovenskej akadémii vied sa hovorí o transformácii už vyše de-
sať rokov. V prvej polovici tohto obdobia nemal vrcholový ma-
nažment Akadémie jasno, či je vôbec reálne pustiť do tohto pro-
cesu. Dôvod bol jednoduchý: SAV je samosprávna organizácia 
a proces transformácie vyvolá množstvo protichodných názorov 
a reakcií, ktoré by mohli pozíciou tohto manažmentu silne otriasť. 
Že to neboli plané obavy, sme sa presvedčili nedávno. Proces 
transformácie bol jedným z najváž-
nejších dôvodov odvolania predsedu 
SAV a niektorých členov predsedníc-
tva Snemom SAV. Na druhej strane 
netransformovaná SAV úplne vypa-
dáva z niektorých procesov a legis-
latívnych noriem, ktoré sa prijímajú 
na podporu vedy v Slovenskej repub-
like aj Európskej únii. Stačí spome-
núť zákon o vede a technike, kde sa 
definujú inštitúcie ako spin-off ale-
bo start-up, ktoré Akadémia nemô-
že vytvárať, čo limituje jej možnos-
ti prenosu výsledkov vedy do praxe. 
Podobne najnovšie významné doku-
menty ako Stratégia výskumu a ino-
vácií pre inteligentnú špecializáciu 
Slovenskej republiky (tzv. RIS3) rá-
tajú s inštitúciami, ako sú verejné vy-
soké školy (ktoré majú tento status 
už dlho) a verejné výskumné inšti-
túcie. Z tohto hľadiska znamená pre-
chod na verejnú výskumnú inštitúciu 
(v. v. i.) potrebnú zmenu v podobe 
novej ekonomickej a organizačnej 
formy. Snem SAV zámer transfor-
mácie rozpočtových a príspevkových 
výskumných organizácií na v. v. i. 
odobril a tento proces je podľa môj-
ho názoru nevyhnutný a nezvratný.

Ekonomická podstata fungovania 
v. v. i. je od začiatku sprevádzaná le-
gendou, že ide o formu, ktorá nielen 
umožňuje ďalšie formy získavania 
zdrojov a finančných prostriedkov 
predovšetkým na komerčnej báze, ale že takto získané zdroje sú 
nevyhnutnou podmienkou prežitia organizácie transformovanej 
na v. v. i. A teda forma v. v. i. je pre organizácie, ktoré nerobia čin-
nosť pre komerčnú sféru, likvidačná. Ak by to bola pravda, išlo 
by o likvidáciu celej Akadémie. Asi jediný aplikačne orientovaný 

ústav SAV, ktorý má silné väzby s priemyselnými partnermi v SR 
a mal by akú-takú šancu prežiť na „komerčnej“ báze, je Ústav ma-
teriálov a mechaniky strojov. Pre zaujímavosť hodno uviesť, že 
Ústav organickej chémie a biochémie AV ČR, v. v. i., má vďaka 
prácam a patentom profesora Antonína Holého ročný komerč-
ný príjem 1,4 miliardy českých korún. Ale to je naozaj sveto-
vá rarita, ktorá prekonáva napr. aj príjmy slávnej Princetonskej 
univerzity. Väčšina príjmov vedeckých a univerzitných praco-
vísk má iný pôvod. Nemecké ústavy Fraunhoferovej spoločnosti, 
orientované na aplikovaný výskum a vývoj (na rozdiel od ústa-
vov Spoločnosti Maxa Plancka, ktoré robia – podobne ako SAV 
– hlavne základný výskum), získavajú najväčšie prostriedky nie 
z komerčnej sféry, ale sú najúspešnejšími prijímateľmi aplikač-
ných grantov Rámcových programov EÚ, dnes Horizontu2020. 
Aplikovaný výskum je rizikové podnikanie a všade vo svete sa na 
ňom popri komerčných zdrojoch výrazne podieľajú štátne zdro-
je. Základný výskum v Európskej únii je takmer výhradne finan-
covaný z národných zdrojov. Financovanie našich ústavov bude 
teda závisieť od nastavenia slovenského grantového systému pre 
základný aj aplikovaný výskum, v. v. i. nám len umožnia väč-
šiu flexibilitu pohybu v európskom a slovenskom výskumnom 
priestore, pokiaľ tam vhodné koridory budú.

S transformáciou SAV sa spá-
ja tiež možné zlučovanie ústavov 
do väčších centier, ktoré vytvoria 
v. v. i., pričom ústavy tvoriace cen-
trum zostanú organizačnými zlož-
kami v. v. i. Na rozdiel od trans-
formácie samotnej boli doterajšie 
úvahy o spájaní ústavov chaotické, 
prezentované ako pokyny „zhora“ 
a absentovala zmysluplná debata 
o potrebe či nevyhnutnosti takéhoto 
kroku. Je jasné, že spájanie ústavov 
v rámci transformácie je osobitný 
problém, ktorý a priori s transfor-
máciou nesúvisí. Akadémia vied 
ČR transformovala svoje ústavy bez 
toho, aby ich spájala. Kvôli politic-
kej priechodnosti spájania sa v Sne-
me SAV sľubovalo zachovanie sta-
tusu dnešných ústavov. To by však 
znamenalo prechod na trojúrov-
ňovú formu riadenia v SAV, kde by 
popri Predsedníctve/Úrade SAV 
a riaditeľoch ústavov vznikli (gene-
rálni?) riaditelia v. v. i. s ich sekreta-
riátmi, služobnými autami (?), teda 
jasná cesta ku „racionalizácii a šet-
reniu“! Pritom šetrenie bolo jedným 
z dôvodov, ktorými sa argumento-
valo pre potrebu spájania (ESO). 
Predchádzajúce vedenie SAV videlo 
zrejme vzor v centrách vytvorených 
v ostatnom čase v Maďarskej akadé-
mii vied, ale tam ich budovanie bolo 
spojené so značnými investíciami.

Z racionálnych argumentov v prospech spájania sa spomí-
na minimálna veľkosť v. v. i., potrebná na vytvorenie takých 
orgánov, ako je dozorná, správna či vedecká rada, ale žiadne 
modelové riešenie nebolo predložené. Hovorí sa, že veľké v. v. 
i budú lepšími partnermi veľkých univerzít, resp. sa im bude 

T é m a  d e b a t y :  p r e c h o d  n a 
v e r e j n é  v ý s k u m n é  i n š t i t ú c i e

EKONOMICKá PODStAtA FuNGOVANIA V. V. I. JE 

OD ZAčIAtKu SPrEVáDZANá LEGENDOu, žE IDE 

O FOrMu, KtOrá NIELEN uMOžňuJE ďALŠIE 

FOrMy ZíSKAVANIA ZDrOJOV A FINANčNýCh 

PrOStrIEDKOV PrEDOVŠEtKýM NA KOMErčNEJ 

BáZE, ALE žE tAKtO ZíSKANé ZDrOJE Sú 

NEVyhNutNOu PODMIENKOu PrEžItIA 

OrGANIZáCIE trANSFOrMOVANEJ NA V. V. I.
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ľahšie uchádzať o granty štrukturálnych fondov EÚ alebo Ho-
rizontu2020. Pravda je, že najmä infraštruktúrne projekty za-
merané na vytváranie rôznych vedeckých parkov a centier, 
napr. výzva Teaming H2020, uvažujú o udržateľnosti takých-
to projektov po skončení projektu vo forme inštitúcie. Mnoho 
otázok s tým spojených však ostáva nejasných. Napr. najlepšie 
ústavy a univerzity aj v najvyspelejších krajinách EÚ vytvárajú 
spoločné tematicky orientované projekty. Ale chcú sa nových 
inštitúcií po ich vybudovaní vzdať, aby tie mohli pôsobiť ako 
samostatné právne subjekty, nezávislé od svojich matiek? Ne-
pochybne, trendy integrácie vedeckých a univerzitných praco-
vísk sú silné v mnohých európskych krajinách. Sú odpoveďou 
na konkurenčný tlak najúspešnejších inštitúcií, ktoré sú sku-
točne veľké, ako americké univerzity či čínska akadémia vied. 
Vo Francúzsku aj v Nemecku tak vznikajú konzorciá univerzít 
a vedeckých ústavov, ako KIT – Karlsruhe Institute of Techno-
logy či PSL – Paris Sciences et Lettres atď. Mnohé tieto spojenia 
sú však tzv. horizontálne, teda nelikvidujú právnu subjektivitu 
partnerov. To je jedna z možných ciest aj pre nás. Mimochodom, 
Slovenská akadémia vied ako právny subjekt úspešne vstúpila 
do výzvy vedeckých parkov a centier a bola vyrovnaným partne-
rom slovenským univerzitám. V súčasnej podobe s dvojúrovňo-
vou štruktúrou riadenia má SAV aj vhodný mechanizmus vnú-
tornej koordinácie svojich zámerov. Oddelenia vied predstavujú 
osvedčenú platformu na takúto diskusiu, len ju musí Predsed-
níctvo SAV chcieť. 

Spájanie pracovísk SAV do skutočného právneho subjektu v. v. i. 
netreba vylučovať. Stojaté vody sa môžu pohnúť napr. pod vplyvom 
vzniku veľkého lekárskeho ústavu, ktorý bude mať k dispozícii nový 
areál biomedicínskeho centra na Patrónke, a biomedicínsky výskum 
zrejme potrebuje koordinované úsilie veľkých tímov. Už teraz môžu 
vzniknúť aj ďalšie spojenia na základe dobrovoľnosti. Ostatní adepti 
zrejme potrebujú lepšie poznať „okrajové podmienky“ tohto procesu 
a rozhodnú sa neskôr. Zákon o v. v. i. to nevylučuje.

Dlhý čas chýbala def inícia

Mgr. Anna Guttová, PhD., 
riaditeľka Botanického ústavu SAV 

O transformácii SAV sa hovorí už niekoľko rokov. Ako plynul čas, dis-
kusie košateli rôznym smerom. Do októbra minulého roku som ich 
vnímala ako vedecká pracovníčka, od toho obdobia ako riaditeľka Bo-
tanického ústavu. Pohľad na transformáciu sa tým u mňa nezmenil.

V prvom rade ju vidím pred sebou ako produkt. Pýtam sa: Je to 
pekné? Užitočné? Koľko to stojí? Oplatí sa to? Uľahčí, spríjemní to 
prácu? Čo by to prinieslo pracovisku? Vzápätí prídu pragmatickej-
šie otázky... Je to povinné? Máme na výber?

Nevyhnem sa ani profesionálnej deformácii človeka zaoberajúce-
ho sa systematikou. A tak chcem vedieť, čo to presne znamená, čo je 
v botanickej reči „diagnóza“ – čiže originálny opis tohto procesu. Defi-
nícia dlhý čas chýbala. Je to pritom záchytný bod, bez ktorého sa nedá 
postupovať, pripraviť časový plán, míľniky. Východiskom bola a je mi-
sia nášho pracoviska a jeho smerovanie do budúcnosti. Je nám jasné, 
prečo sme tu. Zaujíma nás robiť vedu, základný výskum na témach, 
ktoré nás fascinujú a ktorých praktické aplikácie sú užitočné pre spo-
ločnosť. Toto je hlavným predmetom našej činnosti. Rastlinstvo, ktoré 
študujeme, je úžasným zdrojom rozmanitých vedeckých otázok.

S podstatou transformácie, čiže so zmenou typu právnickej oso-
by na takú, ktorá bude mať posilnenú právnu samostatnosť, aby sa 
zvýšila jej ekonomická sila, môžeme len súhlasiť. Čokoľvek, čo nám 
uľahčí doterajšiu prácu (napr. niektoré stránky administrácie, vstu-
povanie do medzinárodných projektov), je plus. Tento krok je aj 
motivačným na získavanie mimorozpočtových zdrojov. O efektivi-
te transformácie môžeme získať orientačný obraz, keď sa pozrie-
me k susedom do Českej republiky. S transformáciou sa však spoji-
li sprievodné kroky – zlučovanie ústavov. Spôsob prezentácie tejto 
myšlienky bol neprehľadný a nezrozumiteľný. Chýbali argumenty, 
aké pozitíva by to prinieslo. A pritom je zlučovanie v určitých prípa-
doch veľmi logické, rozumné a užitočné. Nový právny subjekt má 
byť schopný postaviť zákonom stanovené orgány (správna, vedecká 
a dozorná rada). Existuje teda prahová hodnota počtu zamestnan-
cov, ktorú menší ústav nie je schopný naplniť. Botanický ústav je poč-
tom pracovníkov príkladom väčšieho ústavu. Teoreticky sme schop-

ní „samosprávy“. V minulosti sme vždy deklarovali, že táto cesta je 
pre nás optimálna. Pokiaľ sme potrebovali vytvoriť širšie konzorcium 
(napríklad pri príprave projektov do výziev štrukturálnych fondov), 
operatívne sme ho vytvorili spoločne s ďalšími ústavmi. Avšak   

VýChODISKOM BOLA A JE MISIA NáŠhO PrACOVISKA A JEhO 

SMErOVANIE DO BuDúCNOStI

Foto Gabriel Kuchta
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ako organizmy, ktoré študujeme, aj my musíme byť pripravení na 
každú alternatívu vývoja situácie. Chceli sme mať odpoveď na naj-
prv zadanú schému „3+3+3“ (teda aby vznikli po tri celky v každom 
oddelení SAV). Tú sme si pripravili, ale stále sme sa pýtali: Prečo? Mi-
mochodom, tá úloha mi pripomínala úsmevný príbeh zo skúšky z fyzi-
ky. Obaja skúšaní adepti nemali svoj deň, no profesor mal snahu niečo 
z nich dostať. Posledná úloha znela – „aspoň behajte okolo stola“. Je-
den sa rozbehol, druhý ostal stáť. Profesor sa ho pýta – „a čo vy, prečo 
nebeháte?“. – „Chýba mi zadaná rýchlosť a smer pohybu,“ znela štu-
dentova odpoveď. Jeden zo zúfalcov so zapísanou skúškou odišiel...

Naším algoritmom na vytvorenie hypotetického zlúčeného pra-
coviska boli vzájomná geografická blízkosť a dopĺňajúce sa metodic-
ké postupy. V najbližšom období si v ústave aktualizujeme pozíciu 
na možnosť zlučovania. Predpokladám, že ak budeme mať na výber, 
pokúsime sa kráčať ďalej ako verejná výskumná inštitúcia samostatne.

Otáznikov je stále veľa
Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD.,
riaditeľka Prognostického ústavu SAV

Myslím, že nebudem ďaleko od pravdy, keď uvediem, že transfor-
mácia SAV sa v treťom oddelení vied aj naďalej vníma skôr s obava-
mi, než s entuziazmom. Pokiaľ hlavnou motiváciou transformácie 
stále zostáva v minulosti prezentovaná snaha zapojiť do financova-
nia vedy súkromné zdroje, väčšina spoločenských a humanitných 
vedcov stojí mimo prúdu. Výsledky ich vedeckej činnosti sa väč-
šinou nedajú realizovať na trhu, a to ani v polohe aplikovaného 
výskumu. Výstupy nie sú obchodovateľné, pretože ide napríklad 
o myšlienkové postupy, ktoré sa nedajú patentovať, alebo o výsled-
ky slúžiace širokej verejnosti (tzv. public good), za ktoré nikto nie 
je ochotný zaplatiť zo súkromných zdrojov, pričom často majú ce-
lospoločenský význam.

Pokiaľ ďalšou motiváciou transformácie má byť spájanie ústa-
vov do veľkých kolektívov schopných konkurovať v boji o veľké 
projekty, ani to v treťom oddelení vied nerezonuje. Prevládajú tam 
výskumné procesy, ktoré majú buď úplne individuálny charakter, 
alebo si nevyžadujú ani spoluprácu veľkých kolektívov, ani veľké 
prístrojové vybavenie.

Počas prvých rokov prípravy transformácie chýbala celoakade-
mická diskusia a pokusy o riešenie problémov. Reálne legislatívne 

práce sa uskutočnili expresným spôsobom počas niekoľkých krát-
kych mesiacov na prelome rokov 2013 a 2014. Ani po nedávnych 
zmenách vo vedení SAV sa už nepodarilo vniesť podstatné zmeny 
do procesu transformácie, aby sa mohli riešiť problémy, na ktoré 
v minulosti poukazovali ústavy tretieho oddelenia vied. Možnosť 
plurality právnych foriem, ktorá by bola uľahčila život mnohým 
spoločenskovedným a humanitným ústavom (napríklad koexis-
tencia príspevkových organizácií a verejných výskumných inšti-
túcií – v. v. i.) pod spoločnou rozpočtovou organizáciou úradu 
Predsedníctva SAV) bola „zametená pod koberec“ na samom za-
čiatku procesu transformácie a nikdy sa o nej patrične nediskuto-
valo. Všetky ústavy teda budú musieť fungovať ako v. v. i. a budú 
si musieť založiť a udržiavať orgány typické pre obchodné spoloč-
nosti, aj pokiaľ nebudú hospodáriť so súkromnými prostriedkami 
a nebudú vyvíjať obchodnú činnosť. V takom prípade tieto štruk-
túry budú skôr na ťarchu, budú zaťažovať a odčerpávať čas, ktorý 
by pracovníci mohli venovať výskumu. V novej forme budú v. v. i. 
hospodáriť v dvojakom režime: s prostriedkami štátneho rozpočtu 
a so súkromnými prostriedkami. Nikto zatiaľ poriadne nedocenil 
komplexnosť takého režimu ani riziká vyplývajúce z obchodných 
vzťahov vo všeobecnosti – a v slovenských pomeroch osobitne. Aj 
keď tlak na určitý model usporiadania a určitý počet verejných vý-
skumných inštitúcií nakoniec ustal, situáciu ústavov tretieho od-
delenia vied, ktoré sa väčšinou spájať nechceli, to nerieši. Teraz 
sa budú môcť spájať „dobrovoľne“, tlačené iba nutnosťou pokryť 
potrebné počty funkcionárov alebo nazbierať potrebný počet ad-
ministrátorov schopných zvládať nový režim prežitia vo svete ob-
chodných vzťahov.

Z pôvodne deklarovaného českého modelu transformácie sa 
nám postupne z hľadiska nastavenia parametrov vykľul skôr ma-
ďarský model. V tejto súvislosti možno citovať zistenia prieskumu 
„sebareflexia spoločenských a humanitných vedcov v SAV“, kto-
rý sa uskutočnil v roku 2014 v rámci činnosti Centra excelentnos-
ti SAV CESTA v spolupráci Prognostického ústavu SAV a Ústavu 
svetovej literatúry SAV (Sebareflexia spoločenských a humanitných 
vedcov na Slovensku: výsledky empirického prieskumu). Medzi za-
ujímavé zistenia prieskumu, ktoré by mali nájsť reflexiu v proce-
se transformácie tretieho oddelenia vied SAV, patria napríklad vy-
soký podiel základného výskumu v spoločenskovednom výskume, 
prevládajúci individuálny štýl výskumu vyplývajúci zo samotného 
charakteru spoločenskovedných disciplín, ako aj prevládajúce pre-
svedčenie, že základný spoločenskovedný a humanitný výskum by 
nemal byť financovaný zo súkromných zdrojov. Medzi ďalšie za-
ujímavé zistenia prieskumu treba zaradiť napríklad vysoké hod-
notenie súčasného inštitucionálneho prostredia SAV v porovnaní 
s inými výskumnými organizáciami, vysokú mieru interdisciplina-
rity výskumu (a s ňou súvisiaci potenciál na zapájanie sa do in-
terdisciplinárnych projektov, ktorý podľa názoru autorov zostáva 
v súčasnosti nepovšimnutý a nevyužitý), ako aj vysokú mieru ve-
rejnej angažovanosti spoločenských a humanitných vedcov SAV. 

Podnes nad procesom transformácie visí veľa otáznikov. Naprí-
klad – nikto neurobil odhad nákladov transformácie ani cost-bene-
fit analýzu. Nevieme, koľko a akých verejných výskumných inštitúcií 
nakoniec vznikne. Bude mať aj niekto iný okrem SAV záujem existo-
vať vo forme v. v. i.? Budú nové celky v treťom oddelení vied z dô-
vodu príbuznosti vedných odborov pripomínať komplikované „zle-
pence“ sídliace na rôznych adresách a spravujúcich mnoho rôznych 
častí rôznych objektov? Ako budú také celky vnútorne fungovať 
a spolupracovať? Ako budú spolupracovať medzi sebou? Aké súk-
romné zdroje sa do našich v. v. i. zapoja? Aká bude vnútorná štruktú-
ra SAV, jej orgánov, spôsob ich kreovania upravovaný štatútom SAV 
a inými podzákonnými normami? Aké v nich bude zastúpenie tre-
tieho oddelenia vied? Ako sa budú preregistrovávať na nové subjek-
ty projekty a doktorandské štúdium? Nevypomstí sa nám nakoniec 
zapojenie súkromných zdrojov do výskumu tým, že vláda obmedzí 
už aj tak slabé verejné financovanie? A tak ďalej...

Popri všetkých neistotách a nejasnostiach zostáva len dúfať, že 
transformácia dopadne podľa hesla koniec dobrý – všetko dobré. 
Mierny optimizmus je na mieste. Slovenská akadémia vied totiž 
v uplynulom období preukázala, že nie je žiadnou „partičkou di-
nosaurov“ ani prežitkom socializmu, za ktoré ju mnohí považovali, 
ale že je skutočne samosprávnou organizáciou, ktorá predstavuje 
reálnu spoločenskú silu.

POKIAľ hLAVNOu MOtIVáCIOu trANSFOrMáCIE StáLE ZOStáVA 

V MINuLOStI PrEZENtOVANá SNAhA ZAPOJIť DO FINANCOVANIA 

VEDy SúKrOMNé ZDrOJE, VäčŠINA SPOLOčENSKýCh 

A huMANItNýCh VEDCOV StOJí MIMO PrúDu

Foto archív

>



ľudia      s p r á v y s a v     1 | 2015

17

>Bývalý predseda Slovenskej akadémie vied 
Jaromír Pastorek sa stal uprostred januára 
splnomocnencom vlády pre výskum a ino-
vácie. Bude koordinovať úlohy vo sfére pod-
pory a rozvoja výskumu a inovácií v súlade 
so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteli-
gentnú špecializáciu SR (RIS3).

Ako uviedol minister školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR Juraj Draxler, návrh na 
vytvorenie takéhoto postu vyšiel od premié-
ra Roberta Fica. Podľa hovorcu predsedu 
vlády Erika Tomáša je zriadenie funkcie spl-
nomocnenca – po nedávnom schválení da-
ňových úľav pre firmy, ktoré zainvestujú do 
vedy a výskumu – ďalší dôkaz, že kabinet 
venuje vede zvýšenú pozornosť. 

Stratégiu RIS3 schválila vláda v novem-
bri predminulého roku. Má zásadne zmeniť 
systém riadenia vedy, výskumu a inovácií. 
Ako hovorí predkladacia správa, vláda po-
važovala v tejto súvislosti za nutné posilniť 
funkčnosť Rady vlády pre vedu, techniku 
a inovácie vytvorením postu splnomocnen-
ca (ten sa stal podpredsedom tejto rady). 
Podľa štatútu má splnomocnenec v súčin-
nosti s relevantnými inštitúciami zabezpečiť 
pre vládu návrhy koncepčných materiálov 
v oblasti výskumu a inovácií, návrhy materi-
álov o výstavbe, údržbe a využití infraštruk-
túry pre výskum a inovácie či analýzy toho, 
ako sa v tejto oblasti uplatňujú právne pred-
pisy, prípadne ako ich treba zmeniť.

Dôležitá stabilita i súťaženie

„Medzi najvážnejšie úlohy považujem – 
v súčinnosti s ministerstvom školstva i ďal-
šími rezortmi – nastaviť systém financova-
nia vedy a výskumu,“ povedal pre Správy 
SAV k svojim budúcim úlohám J. Pastorek. 
„Dôležité je zabezpečiť pre tieto oblasti fi-
nančnú stabilitu,“ dodal. Jeho štvorčlenný 
tím (vrátane splnomocnenca) sa teda bude 
venovať aj tomu, či je systém prerozdelenia 
inštitucionálnych prostriedkov efektívny. 

„Vážny problém je aj to, že len zhruba 
9,3 percenta peňazí určených na vedu ide 
na súťažné prostriedky, kým v okolitých 
krajinách je to výrazne vyššie,“ povedal J. 
Pastorek. „Treba urobiť aj systémové zme-
ny v riadení vedy. Mali by sme sledovať, či 
sa približujeme k tomu, čo si vláda vytýčila 
v stratégii RIS3 a čo treba pre to spraviť. Na-
príklad aj v legislatívnej oblasti,“ pripome-
nul. Medzi cieľmi je podľa neho vytvorenie 
výskumnej agentúry, technologickej agen-
túry, posilnenie postavenia Rady vlády SR 
pre vedu, techniku a inovácie... 

„Pri financovaní výskumu a vývoja je me-
dzi prioritami zvýšenie podielu súkromného 
sektora,“ pripomína J. Pastorek. Takže treba 
riešiť úlohu, ako lepšie zapojiť privátne zdro-
je a či sú na to vhodné legislatívne podmien-
ky. K tomu podľa neho patrí aj úloha skva-
litniť transfer poznatkov z vedy do praxe. 

Zdôrazňuje, že inteligentná špecializácia sa 
má týkať celého procesu od základného vý-
skumu cez aplikovaný až k inováciám. „Celý 
ten proces treba nastaviť tak, aby bol účinný 
a efektívny,“ hovorí. Spôsob komunikácie vý-
skumných inštitúcií a hospodárskej praxe po-
važuje za jednu z výrazných úloh úradu spl-
nomocnenca. „Treba vytvárať komunikačné 
platformy, ale – povedzme to jednoducho – 
treba sa stretávať,“ zdôrazňuje a dodáva, že 
obe strany sa musia naučiť chápať požiadav-
ky toho druhého. Pripomína, že treba určitú 
časť výskumu cielene nasmerovať na to, čo 
štát potrebuje riešiť. Tým smerom by mali ísť 
aj výzvy zo štrukturálnych fondov. Či už ide 
o priemysel, energetiku, životné prostredie... 
Podľa neho nejde len o dosah do priemy-
selnej sféry, ale aj do rozhodovacej, kde by 
mohli nájsť širšie uplatnenie výsledky výsku-
mov zo spoločenských a humanitných vied. 

Význam nadrezortnosti

J. Pastorek považuje za dôležité zhodnotiť 
programovacie obdobie 2007 až 2013 a po-
učiť sa. Zdôrazňuje, že inteligentná špecia-
lizácia je aj o tom, ako sa využije ten veľký 
balík finančných prostriedkov na roky 2014 
až 2020. „Finančné prostriedky zo zdrojov 
EÚ v Operačnom programe Výskum a ino-
vácie (2,3 miliardy eur) treba využiť efek-
tívne, pretože je veľmi pravdepodobné, že 
takéto masívne financovanie z tohto zdroja 
už zrejme nedostaneme,“ upozorňuje. 

Nový splnomocnenec vlády však zdôraz-
ňuje, že vníma ako džob pre svoj útvar celý 
balík problémov, ktoré sú s vedou spojené. 

Okrem financovania vedy, výberu prioritných 
smerov, spojenia s praxou, legislatívnej pruž-
nosti v otázkach vedy, výskumu a inovácií be-
rie ako tému pre prácu útvaru splnomocnen-
ca napríklad aj otázky administratívnej záťaže 
vedcov. Preto považuje za užitočné, že po prvý 
raz nie je splnomocnenec pre výskum a inová-
cie pri niektorom z ministerstiev, ako to bolo 
doteraz, ale pri Úrade vlády SR, čím sa vyjad-
ruje aj to, že má pôsobiť nadrezortne. 

Aj podpredsedníčka SAV pre vedu a vý-
skum Eva Majková vníma vymenovanie spl-
nomocnenca vlády pre výskum a inovácie za 
signál, že vláda považuje podporu výskumu 
za dôležitý faktor rozvoja ekonomiky a spo-
ločnosti. „Verím, že spolupráca SAV s pánom 
splnomocnencom bude konštruktívna a prí-
nosná,“ pripomenula. „Profesor Pastorek je 
špičkový vedec, ktorý problematiku podpo-
ry výskumu na Slovensku dobre pozná. Spo-
ločným cieľom by malo byť nastavenie vý-
skumného prostredia tak, aby Slovensko 
a SAV úspešne a efektívne dosiahli tie cie-
le, ktoré pred nami stoja,“ dodala. Nástupca  
J. Pastoreka na čele SAV Pavol Šajgalík ozna-
čil novozriadený post splnomocnenca za veľ-
mi významný. Na otázku Správ SAV o bu-
dúcej spolupráci zdôraznil, že pokiaľ sa má 
Slovensko posunúť z pozície výrobnej dielne 
na krajinu, kde je rozum ľudí pridanou hod-
notou hospodárskej praxe, tak predseda SAV 
a splnomocnenec pre výskum a inovácie jed-
noducho musia spolupracovať. „Splnomoc-
nenec z hľadiska politického rozhodovania 
a predseda Akadémie z hľadiska vedeckého 
naplnenia tej misie,“ povedal.
(pod) |Foto archív SAV

V e d a  a  p r a x  p o t r e b u j ú  k o m u n i k o v a ť
Jaromír Pastorek sa stal splnomocnencom vlády pre výskum a inovácie
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>Ako náš časopis už stručne informoval 
(Správy SAV 12/2014, Bližšie k vývoju lie-
ku), kolektív vedcov z Ústavu molekulár-
nej biológie SAV, Ústavu molekulárnej 
fyziológie a genetiky SAV a ich kolegov 
z waleskej Cardiff University posunul svo-
jím výskumom poznanie bližšie k novým 
liekom na srdcové arytmie. Osemročné 
bádanie viedlo k tomu, že sa podarilo (po 
prvýkrát vôbec) určiť štruktúru počiatoč-
ného úseku ľudskej bielkoviny, nenahra-
diteľnej pre prácu srdca – ryanodínového 
receptora (RyR2). Práve RyR2 regulu-
je koncentráciu vápnika v srdcovom sva-
le. Ak tieto receptory nepracujú správne, 
napríklad pre mutáciu, počas uvoľnenia 
sťahu srdca sa vyplaví dovnútra bunky 
priveľa vápnika, čo môže viesť k srdcovej 
arytmii.

Mutácie, ktoré zabíjajú

Katecholaminergná polymorfná komorová 
tachykardia (CPVT – Catecholaminergic 
polymorphic ventricular tachycardia) sa 
týka zhruba jedného z desaťtisíc ľudí, čo by 
zodpovedalo 500 pacientom na Slovensku. 
Ak sa nelieči, do štyridsiateho roku veku na 
ňu zomrie 30 až 50 percent postihnutých. 
Ale často sa zistí až po smrti. 

„Ryanodínový receptor je jedným 
z dvoch proteínov, ktoré toto ochorenie 
spôsobujú,“ hovorí Ing. Alexandra Zahrad-
níková, DrSc., z Ústavu molekulárnej fyzio-
lógie a genetiky SAV. 

Arytmogénna kardiomyopatia pravej 
komory (ARVC – Arrhythmogenic right 
ventricular cardiomyopathy) je o niečo 
častejšia ako CPVT, odhaduje sa na jedné-
ho z dvoch až piatich tisícok ľudí. Tiež sa 

často zistí až po smrti. Podľa zahraničných 
štúdií môže až za tri percentá úmrtí mla-
dých ľudí a športovcov. Môže ju spôsobo-
vať niektorý z 12 proteínov, RyR2 je me-
dzi nimi. 

Syndróm náhlej smrti novoroden-
cov (SIDS – Sudden infant death syndro-
me) je podobne zriedkavý, postihuje jedno 
z dvoch tisíc novonarodených detí. A rya-
nodínový receptor môže podľa odhadov le-
károv spôsobiť jedno až dve percentá tých-
to úmrtí. 

Ale zlyhanie srdca patrí k najčastejším 
srdcovým ochoreniam, týka sa približne 
dvoch percent populácie, teda na Sloven-
sku ním trpí zhruba 100-tisíc pacientov. 
Môže sa podieľať až na deviatich percen-
tách úmrtí. RyR je jedným z mnohých pro-
teínov, ktorých poruchy sa spolupodieľajú 
na tomto ochorení. 

Ú s p e š n ý  p r o j e k t  p o n ú k o l 
o d p o v e d e  a j  ď a l š i e  o t á z k y
ryanodínový receptor stále láka vedcov 

OBrAZ KVAPKy rOZtOKu S KryŠtáLOM N-KONCOVEJ čAStI ryr2 (100 × 100 × 40 μM) V POLArIZAčNOM MIKrOSKOPE.
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Ako sa spojiť s Walesanmi

V roku 1994 vyhlásila americká nadácia 
Howard Hughes Medical Institute (HHMI) 
nový typ výzvy na podávanie žiados-
tí o grant. Išlo o podporu vedy a výskumu 
v postkomunistických štátoch. Zo Sloven-
ska dostalo podporu päť vedeckých pra-
covníkov. Medzi úspešnými žiadateľmi bol 
aj Ing. Jozef Ševčík, DrSc., z Ústavu mole-
kulárnej biológie SAV. A nezávisle od neho 
aj A. Zahradníková. Podľa J. Ševčíka HHMI 
chcela, aby sa zodpovední riešitelia kaž-
dý rok stretávali a referovali, čo za ten čas 
urobili. Na jednom z týchto stretnutí v roku 
1998 referovala A. Zahradníková o mecha-
nizmoch aktivácie ryanodínového recepto-
ra. „Inžiniera Ševčíka veľmi lákala možnosť 
určiť štruktúru tohto proteínu a pozýval 
ma k spolupráci,“ hovorí A. Zahradníková. 
„Sprvu som odmietala, lebo som vedela, že 
na tom v zahraničí pracuje aspoň päť veľ-
kých, skvele vybavených laboratórií, už od-
kedy receptor vyklonovali, ale aj to, že sa 
im to nedarí. Ale on bol vytrvalý,“ spomí-
na vedkyňa. 

Na jednom smolenickom seminári sa 
potom stretli s cardiffským vedcom Antho-
nym Laiom, jedným z najvýznamnejších 
odborníkov na molekulárnu biológiu ry-
anodínového receptora. Práve publikoval 
článok o RyR, v ktorom ukázal nové štruk-
túrne detaily tohto proteínu. To bol v tej-
to sfére prelom. Na stretnutí sa dohodli na 
spolupráci: Briti si vzali na starosť centrál-
nu a Slováci N-koncovú, alebo inak – po-
čiatočnú časť bielkoviny. S tým, že vedci 
zo SAV dostanú od Cardiffčanov úsek génu 
zodpovedajúci tej časti proteínu, ktorej 
štruktúru mali určiť. 

To bolo v roku 2006. Slovenský tím vy-
pracoval projekt zameraný na určovanie 
štruktúry N-koncovej časti ryanodínové-
ho receptora a podal žiadosť o jeho finan-
covanie na Agentúru na podporu výskumu 
a vývoja (APVV). Uspel a tri roky na tom in-
tenzívne robil. „Bielkovinu sme izolovali, 
charakterizovali a pripravili v dostatočnom 
množstve a kvalite, ale nepodarilo sa nám 
pripraviť kryštály,“ spomína J. Ševčík, vedú-
ci projektu.

Koniec projektu ich teda nezastihol 
v optimistickej nálade. Získali síce dosť 
originálnych a významných výsledkov, 
ale hlavný cieľ – určenie štruktúry prote-
ínu – nedosiahli. „Ale aj tak, na naše pre-
kvapenie, boli naše výsledky hodnotené 
ako vynikajúce,“ spomína A. Zahradníko-
vá. Cardiffčania s kryštalizáciou za to ob-
dobie tiež nepokročili. No slovenský tím sa 
nechcel vzdať. Posmelený výborným hod-
notením výsledkov prvého projektu požia-
dal v roku 2010 APVV o ďalší grant. Uspel 
a čakal ho prelom. 

Nik nenapipetuje tak ako robot

V druhom projekte sa podarilo získať opti-
málne podmienky kryštalizácie. Aj s pomo-
cou zahraničných pracovísk disponujúcich 
technikou, aká na Slovensku nebola. Na-
príklad za špeciálnym kryštalizačným ro-
botom išli do Max Perutz Laboratories 

k to bol V tíme 

Slovenská časť

Mgr. Vladena Bauerová-Hlinková, PhD., od roku 1997 pracuje v Ústave molekulárnej 
biológie SAV. Špecializuje sa na štúdium vzťahov štruktúry a funkcie bielkovín. Absol-
vovala postdoktorandské pobyty na University of Western Ontario, v kanadskom Lon-
done a na britskej Cardiff University. Bola členkou tímu, ktorý získal v roku 2005 cenu 
SAV za štrukturálny výskum ribonukleáz. Je jedinou pracovníčkou tohto kolektívu, kto-
rá ešte stále pracuje v Ústave molekulárnej biológie SAV.
Mgr. Ľubomír Borko, PhD., pracoval v Ústave molekulárnej biológie SAV už počas štú-
dia na Katedre molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK. Po ňom nastúpil do 
tohto ústavu na interné doktorandské štúdium. Získal vedeckú hodnosť PhD. v odbore 
molekulárna biológia. Odišiel do súkromného sektora, pracuje v spoločnosti Quintiles 
Slovakia ako koordinátor klinických projektov.
Ing. Juraj Gašperík, CSc., do Ústavu molekulárnej biológie nastúpil v roku 1969. Špe-
cializuje sa na izoláciu, purifikáciu a charakterizáciu bielkovín a biologicky aktívnych 
látok z pôvodných producentov. Zaoberal sa štúdiom amylolytických enzýmov produ-
kovaných kvasinkou Saccharomycopis fibuligera, rastovými faktormi produkovanými 
vírusmi, prípravou rekombinantných antimikrobiálnych peptidov, imunosupresívnych 
látok zo slín kliešťov a nakoniec sa zapojil do riešenia problematiky tohto tímu, kde vy-
užil skúsenosti s izoláciou a purifikáciou bielkovín. V rokoch 2011 až 2014 bol externým 
pracovníkom ústavu, v súčasnosti je na dôchodku.
Ing. Eva Hostinová, CSc., začala pracovať v Ústave molekulárnej biológie SAV v roku 
1967. Špecializovala sa na štúdium enzýmov degradujúcich škrob, produkovaných 
priemyselnými mikroorganizmami. Izolovala gény štyroch nových amylolytických en-
zýmov, ktorých sekvencie sú uložené vo svetovej databáze. Pracovala aj v inštitútoch 
Maxa Plancka v Gottingene, Heidelbergu a Dortmunde, kam bola pozvaná ako špecia-
listka na techniky génových manipulácií, prípravu mikrobiálnych produkčných kmeňov 
a izolácie rekombinantných bielkovín pre potreby bielkovinového inžinierstva. V ro-
koch 2011 až 2014 bola externou pracovníčkou ústavu, v súčasnosti je na dôchodku.
Ing. Jozef Ševčík, DrSc., do Ústavu molekulárnej biológie SAV nastúpil v roku 1960, 
v rokoch 1988 až 1990 bol jeho riaditeľom. Vedeckú hodnosť CSc. v matematicko-fyzi-
kálnych vedách získal v roku 1975 a hodnosť DrSc. v molekulárnej biológii v roku 1989. 
Pôsobil aj na viacerých zahraničných pracoviskách – vo Veľkej Británii (York Univer-
sity), v Nemecku (Europäisches Laboratorium für Molekularbiologie v Hamburgu) či 
USA (Texas A&M University, College Station). Kryštalografii bielkovín sa venoval od 
roku 1980, v posledných rokoch sa orientoval aj na štúdium ľudských bielkovín. Získal 
viacero ocenení, medzi nimi aj „International Research Scholar Award“ od Howard Hu-
ghes Medical Institute (USA). Aj on pracoval od roku 2011 ako externý pracovník Ústa-
vu molekulárnej biológie SAV, po ukončení projektu odišiel do dôchodku.
Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc., jediná slovenská členka tímu mimo Ústavu mo-
lekulárnej biológie SAV, pôsobí v Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky SAV od 
jeho vzniku v roku 1990. Špecializuje sa na štúdium mechanizmov vápnikovej signa-
lizácie, ktorá riadi spúšťanie sťahu srdcových svalových buniek, rozvíja teoretické prí-
stupy na objasňovanie problémov biofyziky srdcovej svalovej bunky. Aj ona sa môže po-
chváliť (dvojnásobne) ocenením „International Research Scholar Award“ od Howard 
Hughes Medical Institute. Vlani dosiahla dôchodkový vek, ale stále je kmeňovou za-
mestnankyňou ústavu.

Britská časť

Prof. Konrad Beck prednáša na cardiffskej univerzite biofyziku proteínov. 
Prof. F. Anthony Lai je profesorom na Wales Heart Research Institute na Cardiff Uni-
versity.

SLOVENSKá čASť tíMu. ZľAVA A. ZAhrADNíKOVá, V. BAuErOVá-hLINKOVá, J. GAŠPEríK,  

E. hOStINOVá A J. ŠEVčíK.
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vo Viedni, spoločného vedeckého cen-
tra viedenskej univerzity a lekárskej uni-
verzity. „Roboty totiž dokážu veľmi pres-
ne pipetovať neuveriteľne malé množstvá 
materiálu,“ vysvetľuje Mgr. Vladena Baue-
rová-Hlinková, PhD., z Ústavu molekulár-
nej biológie SAV. Reč je o nanolitroch (teda 
miliardtinách litra). „Keď to robíte ruč-
ne, miniete veľmi veľa materiálu – vzácnej 
bielkoviny,“ dodáva. Z bielkoviny získanej 
z jednej izolácie kryštalizačný robot urobí 
až dvadsaťkrát viac pokusov, ako sa dá uro-
biť v bežnom laboratóriu. 

To všetko priviedlo bratislavský tím 
k úspešnej príprave kryštálov. Urobili tak 
zásadný krok k tomu, aby pomocou syn-
chrotrónového žiarenia (na pracovisku 
BESSY v Berlíne) získali z kryštálov súbor 
dát, ktoré treba na určenie štruktúry RyR2. 
Štruktúra im potom umožnila pozrieť si 
miesta, na ktorých sa u pacientov vyskytu-
jú mutácie tohto receptora, a porozumieť, 
ako môžu tieto mutácie ovplyvňovať jeho 
štruktúru, a teda aj funkciu. V priprave-
nej časti proteínu je i miesto, na ktoré sa 
môže viazať liečivá látka, brániaca niekto-
rým mutáciám v ich škodlivých účinkoch. 
Túto časť proteínu však nebolo v štruktú-
re vidieť. „Rozličnými pokusmi, ktoré sme 
v práci opísali, sme zistili, že táto dôležitá 
časť sa v štruktúre nachádza. Ale sa – laic-
ky povedané – priveľmi rýchlo hýbe, tak- 
že je taká rozmazaná, že ju nebolo mož-
né identifikovať,“ hovorí A. Zahradníková. 
Použili matematický program, ktorý vy-
tvoril model tejto časti. Tak spoznali celú 
štruktúru N-konca ryanodínového recep-
tora aj s oblasťou, na ktorú sa liečivo môže 
naviazať.

Vedci venujúci sa základnému výsku-
mu neradi odpovedajú na otázky typu: 
kedy sa to, čo ste zistili, uplatní v praxi, 
v tomto konkrétnom prípade – kedy by to 
mohlo pomôcť pacientom? Členovia tímu 
boli na decembrovej tlačovke aj na také-
to otázky pripravení. Vysvetľovali, koľ-
ko práce treba ešte urobiť v rámci základ-
ného výskumu predtým, než bude možné 
začať aplikovaný výskum. A po ňom bude 
nasledovať ďalšia etapa vývoja lieku, kto-
rý sa nakoniec objaví v lekárni. Zdôrazni-

li, že komplikovaná cesta ku kryštalizá-
cii proteínu, rovnako ako spoznanie jeho 
štruktúry sú iba prostriedkom uľahčujú-
cim dosiahnutie tohto cieľa. 

Koľko rokov má mať vedec

Ako to pri príbehoch býva, aj tento skrýva 
viacero námetov. Jeden je o tom, že veda 
je beh na dlhé trate. Slovensko-britský tím 
si to overil v asi osemročnom bádaní, ktoré 
bolo všelijaké, len nie jednoduché. 

Ďalší námet je napríklad o vede bez hra-
níc. Okrem medzinárodného zloženia tímu 
a zdieľaní výsledkov je jeho príkladom aj 
prístup slovenských odborníkov k drahým 
prístrojom v Rakúsku či Nemecku. 

A ešte jeden – možno trochu nečaka-
ný – sa týka veku vedcov. Je pre tých, kto-
rí majú radi štatistiky, napríklad koľko vý-
skumníkov v Slovenskej akadémii vied je 
v dôchodkovom veku. Podpredsedníčka 
SAV RNDr. Eva Majková, DrSc., v súvislosti 
s týmito hlasmi upozorňuje, že profesionál-
na kariéra vedcov sa v skutočnosti rozbie-
ha oveľa pozvoľnejšie než pri iných profesi-
ách. Štyri roky trvá doktorandské štúdium, 
potom ešte niekoľko rokov pracujú mla-

dí vedci na postdoktorandských pozíciách. 
Je to celosvetový trend. Vo vyspelých kraji-
nách západnej Európy sa vek odchodu do 
dôchodku profesorov a vedúcich pracovní-
kov vo výskume blíži k sedemdesiatke. 

„Napríklad podľa štatistík amerického 
National Institutes of Health je momen-
tálne menej než 15 percent zodpovedných 
riešiteľov projektov lekárskeho výskumu 
mladších než 40 rokov,“ dodáva A. Zahrad-
níková. 

„Zatiaľ čo v roku 1980 mala menej než 
stotina zodpovedných riešiteľov vyše 65 ro-
kov, dnes je to desaťnásobok. V osemde-
siatych rokoch minulého storočia bola te-
mer pätina vedúcich grantových projektov 
financovaná National Institutes of Health 
mladšia než 37 rokov, dnes je to len o nie-
čo viac ako tri percentá,“ hovorí. Zo živo-
topisov i z rozprávania členov tímu je jas-
né, že bez „dôchodcov“, teda bez ľudí, ktorí 
robia alebo robili v SAV ako externí spolu-
pracovníci (treba dodať, že členovia tohto 
tímu v dôchodcovskom veku boli financo-
vaní iba z prostriedkov APVV), by tento prí-
beh o ryanodínovom receptore zrejme ne-
mal pointu.
martin Podstupka |Foto: Gabriel Kuchta

Výsledky svojho výskumu publikoval slo-
vensko-britský kolektív na jeseň minulé-
ho roku v časopise Acta Crystallographica 
D – Biological Crystallography Online. Je to 
vedecký časopis spoločnosti International 
Union of Crystallography, ktorej cieľom 
je podporovať medzinárodnú spoluprácu 
v kryštalografii a medzinárodné publikova-
nie výsledkov kryštalografického výskumu. 
Ako povedali koncom roka vedci zo sloven-
ského tímu na tlačovej besede novinárom, 
otvorili tak cestu kolegom, ktorí budú mať 
dosť prostriedkov na to, aby v ich výsku-
me pokračovali. Medzičasom získali tri ne-
závislé kolektívy – jeden z Columbia Uni-
versity v New Yorku, druhý z Max Planck  
Institute v Dortmunde a ETH v Zürichu 
a tretí z Tsinghua University v Beijingu – 

nové údaje o štruktúre proteínu RyR1, ana-
lógu RyR2 v kostrovom svale. Tieto tri prá-
ce vyšli povedľa seba v novoročnom vydaní 
prestížneho časopisu Nature.

Slovenská akadémia vied na ďalší vý-
skum štruktúry ryanodínového receptora 
v tomto momente už peniaze nemá, tím 
sa rozpadol. No, ako hovorí A. Zahradní-
ková, to neznamená, že nepokračujú vô-
bec. „Napríklad sa chceme venovať mate-
matickému modelovaniu vzťahov medzi 
štruktúrou a funkciou, ktoré sa dá vyko-
návať pomocou našich vlastných údajov 
a údajov z verejne dostupných databáz,“ 
dodáva. Podobne ako kolegovia doma 
i v zahraničí, vníma stále to isté. Že ide 
o to postrčiť poznanie zasa o kus ďalej. 
Smer je jasný. Liek na srdcové arytmie.

Čo BudE ďAlEJ

ŠtruKtúrA N-KONCOVEJ čAStI ryANODíNOVéhO rECEPtOrA ryr2. ŠtruKtúrA N-KONCOVEJ čAStI ryr2 DOMODELOVANá O ChýBAJúCE 

AMINOKySELINy.

>
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>Trojmesačný pobyt dok-
toranda z NASA Yoha Na-
gasakiho v Elektrotech-
nickom ústave Slovenskej 
akadémie vied bol prvým 
krokom k zatiaľ neformál-
nej spolupráci slovenských 
vedcov s kolegami z ame-
rickej vesmírnej agentúry. 

Tých zaujal výskum tímu zo SAV týkajúci 
sa tzv. magnetického „plášťa neviditeľnos-
ti“. V polovici januára o tom – za prítomnosti  
Y. Nagasakiho – informovali v Bratislave novi-
nárov pracovníci tohto ústavu doc. Ing. Fedor 
Gömöry, DrSc., a Mgr. Mykola Soloviov, PhD. 

Vedci z Elektrotechnického ústavu SAV 
informovali už pred dvoma rokmi, že sa im 
podarilo zhotoviť takzvaný plášť magnetic-
kej neviditeľnosti. Potvrdili tak výskum špa-
nielskych kolegov, ktorí predtým teoreticky 
odvodili, že niečo také je možné. A pracov-
níkov Elektrotechnického ústavu SAV oslo-
vili s tým, že práve oni by mohli dokázať, 
že to funguje. To sa potvrdilo. Výsledky vý-
skumu slovenského tímu publikoval v marci 
2012 prestížny vedecký časopis Science. 

Plášť by mal rásť
Takzvaný plášť magnetickej neviditeľnos-
ti je objekt, ktorý detektory magnetického 
poľa nezaregistrujú, pričom skrytý zostane 
aj magnetický materiál, ktorý sa do takého-
to plášťa umiestni. 

Na rozpracovanie myšlienky získali vý-
skumníci financovanie od Agentúry na pod-
poru výskumu a vývoja (APVV). Projekt sa za-
čal v októbri 2013. Vedci z Elektrotechnického 
ústavu SAV pri jeho ďalšom riešení dosiah-
li pokroky vo zväčšení rozmerov vnútorného 
odtieneného priestoru a rozšírení funkčnosti 
z jednosmerného na striedavé polia. Ich vý-
sledky zaujali kolegov z NASA Ames Research 
Center v americkej Kalifornii, kde skúma-
jú vplyv magnetického poľa na živé organiz-
my. „Oslovili nás s tým, že si myslia, že práve 
náš plášť by sa hodil na vytváranie priestoru 
s magnetickým poľom blízkym nule,“ spomí-
na na začiatok spolupráce F. Gömöry. Sloven-
skí a americkí vedci sa rozhodli – zatiaľ úpl-
ne neformálne – spolupracovať na zhotovení 
magnetického plášťa, do ktorého by sa dali 
umiestniť laboratórne zvieratá. Ako pripomí-
na F. Gömöry, v čase publikácie v Science išlo 
o objekt zhruba centimeter kubický, teraz ide 
o veľkosť niekoľkých centimetrov a pracu-

jú na vytvorení nulového magnetického poľa 
v rúrke, ktorú chcú postupne zväčšiť tak, aby 
sa zhruba o rok do nej zmestila myš. 

Riziká dlhých letov
Výskum NASA v tejto sfére sa venuje aj 
otázke, ako zemské magnetické pole vplý-
va na priebeh biologických procesov a ako 
sa jeho absencia môže odraziť na ľudskom 
organizme pri dlhodobom pobyte vo ves- 
míre. Podľa F. Gömöryho je plášť magne-
tickej neviditeľnosti perspektívne vhodný 
na to, aby mohli experimentovať na Zemi. 
„Snažíme sa skúmať, čo sa stane, ak sa ne-
jaký biologický objekt nájde v nulovom 
magnetickom poli. Sme však presvedčení, 
že to menšie magnetické pole by mohlo byť 
lepšie ako magnetické pole na Zemi,“ pove-
dal k cieľom americkej vesmírnej agentúry 
v tejto oblasti Yoh Nagasaki. Motívom je vi-
dina letu na Mars a experimenty NASA by 
mali dokázať, čo kozmonautom hrozí. 

Začiatkom stále ešte neformálnej spolu-
práce vedcov z Elektrotechnického ústavu 
SAV s výskumníkmi z NASA bol práve jeho 
trojmesačný pobyt na bratislavskom praco-
visku. Podieľal sa na vývoji meracích me-
tód, ktoré by umožnili zistiť, do akej miery 
sa podarilo magnetické pole vnútri plášťa 
magnetickej neviditeľnosti potlačiť. 

Projekt je stále financovaný z prostried-
kov APVV, no slovenskí vedci hovoria, že ak 
by sa mala spolupráca rozšíriť, boli by po-
trebné prostriedky zvonku. 

Ako pripomína F. Gömöry, hoci v tom-
to projekte ide o základný výskum, vo svete 
sa objavilo viacero zaujímavých citácií po-
tvrdzujúcich presah ich výskumu do praxe. 
Podľa M. Soloviova napríklad výskumníci 
z Nankinskej univerzity v Číne využili prí-
stup slovenských vedcov k problému pri 
skúmaní chemickej protikoróznej ochra-
ny kovových tyčí. Iná citácia vedcov z uni-

verzity v Singapure sa venuje zlepšeniu 
vlastností tepelného plášťa, keď využíva 
jeho zloženie z viacerých vrstiev s rôznymi 
vlastnosťami. Tím z Technologického inšti-
tútu v nemeckom Karlsruhe zasa využil po-
znatky zo základného výskumu pracovní-
kov SAV pri skúmaní vlastností plášťa pre 
svetlo v difúznom prostredí. Podľa F. Gö-
möryho boli veľmi úspešní, pokiaľ ide o op-
tickú neviditeľnosť, no len v prostredí, kto-
ré je znečistené nejakou hmlou či prachom.
(pod) | Foto: Gabriel Kuchta

P l á š ť  m a g n e t i c k e j 
n e v i d i t e ľ n o s t i  z a u j a l  N A S A

ZľAVA FEDOr GöMöry, yOh NAGASAKI A MyKOLA SOLOVIOV

Doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., je ab-
solventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT, 
po ukončení v r. 1976 nastúpil na študijný 
pobyt do Elektrotechnického ústavu SAV, 
oddelenia supravodičov, kde pracuje – s vý-
nimkou zahraničných pobytov v Taliansku 
a Rusku – dodnes. Venuje sa aplikáciám 
supravodičov v elektrotechnike a energe-
tike, je vedúcim tímu, ktorý úspešne riešil 
projekty financované rámcovými progra-
mami EÚ na podporu výskumu a vývoja.

Mgr. Mykola Soloviov, PhD., v roku 
2006 absolvoval Užhorodskú národnú 
univerzitu, v ďalšom roku nastúpil na 
doktorandské štúdium v Elektrotechnic-
kom ústave SAV v rámci projektu Ma-
rie Curie Research Training Network. Po 
úspešnej obhajobe pokračuje v ústave vo 
vedeckej kariére. 

Yoh Nagasaki absolvoval v roku 2013 
štúdium elektrotechniky a elektroniky na 
Univerzite v Kjóte. V rámci doktorand-
skej práce vyvíja pre Japonskú kozmic-
kú agentúru systém pohonu so supravo-
divým magnetom. Od júna 2014 pracuje 
tiež ako výskumník v NASA Ames Rese-
arch Center na probléme ochrany koz-
monautov pred magnetickým poľom 
s použitím supravodivých materiálov.
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> >Laici predpokladajú, že pomenovať živočí-
cha je rovnako zložité, zdĺhavé a adminis-
tratívne náročné ako, povedzme, kopec či 
aspoň ulicu. Ale nie. Samostatný vedecký 
pracovník Ústavu zoológie SAV RNDr. Ľu-
bomír Vidlička, CSc., siahol po Slovenských 
menách hmyzu, nalistoval sieťokrídlovce 
a povedal: „Keďže po latinsky je belavka, 
ktorú som objavil v Tatrách, Helicoconis tat-
ricus, po slovensky to teda bude belavka tat-
ranská.“ A bolo. Na otázku, či je slovenské 
pomenovanie skutočne také jednoduché, 
pritakal. „Pravda, iná vec je, že kolegovia to 
nemusia rešpektovať, pretože slovenské ná-
zvoslovie nie je záväzné,“ dodal. 

Kalamita vyrobila terén

Reč je o malom, doteraz neznámom živo-
číchovi, o ktorom Ľ. Vidlička publikoval 
v decembri v odbornom vedeckom časo-
pise Zootaxa. „Po veternej kalamite, ktorá 
bola v roku 2004 v Tatrách a Podtatranskej 
kotline, sme tam chodili osem rokov zbie-
rať materiál,“ hovorí. Išlo o systematický 
prieskum viacerých skupín živočíchov na 
plochách, ktoré zničila kalamita, a na po-
rovnanie aj na neporušených lesných plo-
chách. „Jednou zo sledovaných skupín boli 
sieťokrídlovce (Neuroptera), ktoré sa do-
vtedy na území Tatier bližšie neskúmali. 
Sú druhovo nepočetným radom hmyzu,“ 
pokračuje Ľ. Vidlička. Zo sveta je známych 
okolo šesť- až sedemtisíc druhov, z Európy 
približne dvestopäťdesiat. A na Slovensku 
žije len okolo sto druhov. 

Ako tento vedec vysvetľuje, medzi sieťo-
krídlovce patrí hmyz s dvoma pármi približ-
ne rovnako veľkých krídiel zvyčajne s bohato 
vyvinutou žilnatinou, ktorá vytvára na kríd-
lach hustú sieť. Od tohto znaku sa odvodi-
lo aj slovenské meno celej skupiny, ale aj ná-
rodné mená v iných jazykoch. Táto skupina 
je – nielen pre zoológov – zaujímavá aj pre-
to, lebo takmer všetci jej zástupcovia sú v štá-
diu lariev aj dospelcov dravé a zvyčajne sa ži-

via drobným hmyzom, ktorý pokladáme za 
škodcov rastlín (napríklad voškami, mérami, 
červcami). „Sieťokrídlovce sú tvarovo a veľ-
kostne veľmi rôznorodá skupina. Najväčšie sú 
mravcolevy (Myrmeleontidae) s rozpätím krí-
diel takmer 20 centimetrov, známe zlatooč-
ky (Chrysopidae) s rozpätím krídiel okolo tri 
centimetre tvoria strednú veľkostnú kategóriu 
a belavky (Coniopterygidae) patria k najmen-
ším. Majú rozpätie krídiel okolo tri milimetre.“

Za osem rokov výskumu bolo v Tatrách 
zistených 43 druhov sieťokrídlovcov, čo je 
viac ako 40 percent z celkového počtu na-
šich druhov. Ako hovorí Ľ. Vidlička, mnohé 
zistenia boli veľmi prekvapivé. Výskum sa 
robil v horskom stupni, teda v pásme 800 
až 1 500 metrov nad morom. Natrafili na-
príklad na viaceré druhy, ktoré sa doteraz 
v tomto výškovom stupni ešte nezazname-
nali. Dva z nich sa doteraz pokladali iba za 
obyvateľov nížin. 

Keď je nález udalosťou

Významným výsledkom bol aj objav na území 
Slovenska doteraz neznámeho druhu Nineta 
inpunctata. „V predchádzajúcich rokoch ho 
zaznamenali v okolitých štátoch – v Poľsku, 
Rakúsku, Maďarsku a Českej republike, tak-
že sa to dalo očakávať,“ vysvetľuje Ľ. Vidlička.

Najvýznamnejší výsledok výskumu bol 
však úplne neočakávaný. V roku 2009 sa  
Ľ. Vidličkovi podarilo na dvoch lokalitách 
v tatranskom podhorí zachytiť jeden druh be-
lavky (Coniopterygidae), ktorý bol zatiaľ pre 
vedu neznámy. Objavil ho v smrekovom lese 
pri Vyšných Hágoch a na vyťaženej kalamit-
nej ploche v Novej Polianke. „Preštudoval som 
ho, opísal a v decembri minulého roku som 
o svojom náleze publikoval prácu v špeciali-
zovanom časopise Zootaxa,“ hovorí tento en-
tomológ. A vysvetľuje, že o jedinečnosti tohto 
živočícha sa môžeme presvedčiť porovnaním 
jeho kopulačných orgánov. To nie je žiadna 
novinka, ako hovorí, používajú sa na deter-
mináciu (určenie príslušnosti) pri mnohých 

skupinách hmyzu. „Lebo práve kopulačnými 
orgánmi sa musí líšiť druh od druhu, aby ne-
dochádzalo k medzidruhovému kríženiu. Keď 
tieto orgány samčeka a samičky nepasujú, ne-
môžu sa krížiť,“ vysvetľuje. Takže pre vedcov 
je to výborný znak na určovanie druhov. Ďal-
ším znakom sú napríklad žilky krídiel.

Rod Helicoconis zahŕňa 25 druhov rozší-
rených po celom svete. Podrod Helicoconis 
(kam patrí aj novoobjavený druh) má iba 
šesť druhov rozšírených v Eurázii a Severnej 
Amerike. Všetky sú typické výskytom hlav-
ne v ihličnatých lesoch či už na severe Euró-
py alebo v horských oblastiach. Overovanie, 
či ide o nález svetovo unikátny, je v takých-
to prípadoch vec trpezlivosti. Keďže na Slo-
vensku je zvyčajne počet druhov v skupi-
nách, ktorým sa entomológovia venujú, 
malý, dokážu odborníci z hlavy určiť, že ná-
lez je „nový“. Či je známy odinakiaľ, to už je 
zložitejšie. Pokiaľ ide celosvetovo o úplne 
nový druh, to sa ukáže až po nasledujúcom 
pátraní v literatúre. Hoci vzniklo viacero di-
gitálnych databáz, žiadna nie je kompletná. 
A navyše v databázach nie sú opisy, bez kto-
rých je porovnanie nemožné. Preto sa v ta-
kejto situácii porovnávajú údaje z  okolitých 
štátov, potom aj odinakiaľ. Nástrojom sú – 
pokiaľ existujú – kľúče na určovanie.

Hoci zo zahraničia už Ľ. Vidlička pre vedu 
nové druhy živočíchov objavil a opísal, na 
Slovensku je takéto čosi predsa len nie kaž-
dodenná udalosť. Podarilo sa mu to po prvý 
raz. Živočíchovi dal meno Helicoconis tatri-
cus. A pre potreby čitateľov Správ SAV (a kto 
vie, možno aj pre potreby kolegov vedcov) aj 
v národnom názvosloví – belavka tatranská.
(pod) | Foto archív

V  T a t r á c h  o b j a v i l i  n e z n á m y 
d r u h  b e l a v k y
Slovenský entomológ ľubomír Vidlička publikoval v decembri pozoruhodný nález

VZhľAD BELAVKy 

Z čEľADE 

CONIOPtEryGIDAE

ľuBOMír VIDLIčKA
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>Upozorňujeme na situáciu 
v životnom prostredí už 
roky. Dávame návrhy. Ale 
dostať výsledky našich vý-
skumov do praktickej po-
litiky v oblasti životného 
prostredia je ťažšie ako tie 
výskumy samotné. 
Aj takéto slová odzneli, keď začiatkom feb-
ruára prezentovali pracovníci Ústavu kra-
jinnej ekológie SAV novinárom jeho päť-
desiatročné výsledky. Viac v rozhovore 
s riaditeľkou tohto ústavu RNDr. Zitou Iza-
kovičovou, PhD.

Aké sú hlavné smery výskumu v Ústave 
krajinnej ekológie SAV, ktorý vediete?
Základom je vedecko-výskumná činnosť 
v oblasti krajinnej ekológie. Sústreďujeme 
sa na riešenie problémových okruhov tý-
kajúcich sa krajiny, jej zložiek, na výskum 
javov a procesov v krajine. Výskum je po-
stavený na interdisciplinárnej báze. K naj-
významnejším výskumným témam pat-
ria: identifikácia a špecifikácia prírodných 
a človekom vyvolaných či ovplyvnených 
hazardov. Mapovanie reprezentatívnych 
ekosystémov, hodnotenie ich služieb a úžit-
kov, ktoré človeku poskytujú. Ďalej skúma-
me zaťaženie zložiek životného prostredia, 
obsah ťažkých kovov v prostredí, kvalitu ži-
votného prostredia. Je toho viac.

Aký vplyv majú výsledky vašich výskumov 
na rozhodnutia politikov?
Náš ústav ponúka vedecké riešenia environ-
mentálnych problémov na základe celospo-
ločenských požiadaviek. Výraznou mierou sa 
podieľa na implementácii medzinárodných 
dohovorov v oblasti životného prostredia. Vy-
pracovali sme napríklad podklady pre tvorbu 
medzinárodnej siete NATURA 2000, spraco-
vali sme typizáciu krajiny Slovenska. Dá sa 
povedať, že po transformačných zmenách 
spoločnosti sme stáli pri zrode novej environ-
mentálnej legislatívy. Spracovali sme meto-
dické príručky pre tvorbu záväznej krajinno- 
ekologickej dokumentácie i viaceré strategic-
ké environmentálne hodnotenia a posúdenia 
strategických rozvojových dokumentov. Naše 
poznatky sa využívajú výraznou mierou aj 
v regionálnej a lokálnej politike. 

Ako konkrétne?
Veľmi dobrú spoluprácu máme napríklad 
s Trnavským samosprávnym krajom. Podieľa-
li sme sa na spracovaní jeho regionálnej integ-

rovanej územnej stratégie, pre viaceré obce 
sme spracovali strategické rozvojové doku-
menty na báze krajinnoekologických princí-
pov. V niektorých obciach tohto regiónu sa 
naše projekty dotiahli až do realizačnej fázy, 
realizovali sa modelové prvky územného sys-
tému ekologickej stability. Teda biocentrá, 
biokoridory, ktoré boli príspevkom k posilne-
niu priestorovej ekologickej stability intenzív-
ne využívanej poľnohospodárskej krajiny. 

Váš kolega László Miklós povedal, že tento 
ústav disponuje podstatne väčším vedo-
mostným potenciálom, než aký spoločnosť 
využíva. Cítite sa neuznaní? 
Skôr by som povedala, že máme väčší poten-
ciál vedomostí aj pre prax, ako je stupeň ich 
využitia. Výsledky ústavu sú oveľa viac vy-
užívané v zahraničí ako na Slovensku. Par-
ticipovali sme napríklad na hodnotení sta-
vu biodiverzity v Európe, podieľali sme sa 
na budovaní informačného systému prí-
rody (EUNIS) a jeho troch zložiek (druhy, 
biotopy, lokality), na identifikácii poľno-
hospodárskej krajiny s vysokými prírodný-
mi hodnotami. Takéto poznatky a databázy 
máme aj na národnej úrovni, zatiaľ sa v envi-
ronmentálnej politike využívajú minimálne.

Je to u nás iné ako v okolitých krajinách?
Nedá sa to povedať jednoznačne. Niekto-
ré krajiny sú na tom aj horšie, ale iné aj ove-
ľa lepšie. Uvediem jeden príklad. Metodika 
krajinnoekologicky optimálneho využívania 
(LANDEP), rozpracovaná v Ústave krajin-
nej ekológie SAV, bola medzinárodne uzna-
ná a zakotvená v Agende 21, kapitola 10 ako 
jedna z odporučených metodík pre integro-
vanú ochranu prírodných zdrojov. Apliko-
vala sa v ôsmich krajinách sveta. U nás tvo-

rila metodickú bázu na tvorbu krajinných 
plánov ako podklad pre územnoplánova-
ciu dokumentáciu a metodiku územných 
systémov ekologickej stability ako podklad 
pre tvorbu pozemkových úprav. Krajinno- 
ekologické limity však často nevyhovovali in-
vestorom, a tak sa vyvinuli tlaky na vypuste-
nie a vylúčenie týchto krajinnoekologických 
štúdií z nového zákona o územnom plánova-
ní. Obávam sa, že sa k tomu aj dospeje.

Z tlačovej správy, ktorú ste nedávno vydali, 
je cítiť nespokojnosť, že sa vaše upozor-
nenia neberú dosť vážne. Môžeme si 
povedať konkrétne príklady?
Uvediem jeden. Spracovali sme niekoľ-
ko štúdií krajinnoekologickej optimalizá-
cie území, kde boli stanovené krajinno- 
ekologické limity využitia územia. Špecifiko-
vali sme tie, ktoré nie sú vhodné na zástav-
bu pre riziko záplav, navrhli sme tam vysadiť 
ochrannú vegetáciu. Nestalo sa. Vytvorila sa 
tam nová obytná štvrť. Po dvoch rokoch bolo 
územie zaplavené a hľadali sa vinníci...

Aký je podiel peňazí z rozpočtu na hospo-
dárení ústavu?
Ústav je príspevkovou organizáciou, a teda 
jeho povinnosťou je získavať prostriedky 
na prevádzku aj z iných zdrojov, ako je štát-
ny rozpočet. Doposiaľ sa nám to darí formou 
projektovej činnosti. Výhodné sú najmä pro-
jekty rámcových programov EÚ a projekty zo 
štrukturálnych fondov. Vďaka nim sa nám – 
okrem pokrytia režijných nákladov – podari-
lo zabezpečiť špičkovú techniku a kvalitné dá-
tové vybavenie. A aký je podiel? Je to rôzne, 
kolíše to z roka na rok. Zvyčajne je to zhruba 
60 percent zo štátneho rozpočtu a 40 percent 
z projektovej činnosti. Niekedy aj viac. (pod)

E k o l ó g o v i a  p o t r e b u j ú 
s i l n e j š í  h l a s

ZItA IZAKOVIčOVá | Foto: Gabriel Kuchta
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M i n i s t e r  š k o l s t v a  v  S A V

Vedecká rada SAV sa stretla 10. februára v Bratislave aj za účasti ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR Juraja Draxlera. Na rokovaní predstavila podpredsedníčka SAV pre 
vedu a výskum Eva Majková zámery Akadémie na roky 2015 až 2017. Prítomní debatovali 
o otázkach financovania výskumu a zámere hodnotiť všetky výskumné organizácie a vyso-
ké školy zahraničným subjektom. Minister podporil požiadavku stabilne financovať vedu, 
hovorilo sa aj o podobe transformácie, ako aj na tému propagácie výsledkov SAV. Bolo to 
v krátkom čase už druhé stretnutie predstaviteľov SAV so šéfom rezortu školstva. Už pred 
koncom januára sa v Bratislave konalo jeho neformálne stretnutie s členmi Predsedníc-
tva SAV. Prezentovali sa na ňom súčasné aj plánované projekty Slovenskej akadémie vied 
a hovorilo sa o úspešných vedeckých tímoch, ktoré úzko spolupracujú s hospodárskou sfé-
rou. Diskusia sa venovala najmä budúcej spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied. 
(fk)| Foto Gabriel Kuchta

S u p e r o d p o č e t  p o d p o r í 
v ý s k u m  a  v ý v o j

Firmy venujúce sa výskumu a vývoju si budú môcť už tento rok znížiť základ dane o 25 per-
cent hodnoty výdavkov na túto oblasť. Inak: okrem samotných nákladov na výskum a vý-
voj si budú môcť podniky odrátať z daňového základu ešte štvrtinu ich celoročného obje-
mu navyše. Hovorí o tom jesenná novela zákona o dani z príjmov. Navyše si budú môcť 
tiež odpočítať 25 percent nákladov na mzdy pracovníkov vo výskume a vývoji, ktorých pri-
jali spomedzi absolventov stredných a vysokých škôl. Od roku 2016 pribudne 25-percent-
ný odpočet z medziročného rastu výdavkov na výskum. Štát sa tak snaží finančne podpo-
riť tých podnikateľov, čo investujú do tejto sféry. „Uvedomujeme si, že Slovensko nemôže 
dlhodobo byť krajina, ktorá bude odkázaná iba na montovanie alebo na lacnejšiu pracov-
nú silu ako v iných štátoch, ale že musíme prinášať podstatne viac nápadov, nových myš-
lienok. Chceme motivovať podnikateľské subjekty, ktoré majú svoju výskumnú a vedeckú 
základňu, aby pokračovali intenzívnejšie,“ komentoval zmeny predseda vlády Robert Fico 
pre médiá. „Potrebujeme urobiť prelom v oblasti súkromných investícií do vedy a výsku-
mu, a toto je krok správnym smerom. Jeho veľkosť sme ochotní a schopní prispôsobiť mož-
nostiam štátnej kasy a konkrétnym skúsenostiam,“ povedal k tomuto kroku minister finan-
cií Peter Kažimír. Opatrenie by malo spôsobiť daňový výpadok zhruba 24 miliónov eur.
Podľa zákona možno od základu dane odpočítať len daňové výdavky, ktoré sú evidova-
né oddelene od ostatných výdavkov daňovníka. Ak vynaložené výdavky na výskum a vý-
voj súvisia s realizáciou projektu výskumu a vývoja len sčasti, možno uplatniť odpočet len 
z rozdielu medzi skutočnými výdavkami a výdavkami nesúvisiacimi s realizáciou projektu 
výskumu a vývoja. Podmienkou na tieto odpočty je vypracovaný projekt výskumu a vývoja 
v podobe, ktorú predpisuje zákon o dani z príjmov.
(pod)

Čestná plaketa Aurela Stodolu 
Tatsukimu Ohjimu

Čestnú plaketu Aurela Stodolu za zásluhy 
v technických vedách udelilo Predsedníc-
tvo SAV Dr. Tatsukimu Ohjimu. Predseda 
SAV Pavol Šajgalík mu ju odovzdal 30. ja- 
nuára počas Medzinárodnej konferencie 
a výstavy pokročilých kompozitov a kera-
miky (International Conference and Ex-
position on Advanced Ceramics and Com-
posites) na Floride v USA. Tatsuki Ohji je 
významnou vedeckou osobnosťou v oblas-
ti výskumu a vývoja keramických materiá-

lov. Pôsobí v National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology (AIST) 
v Japonsku.
(mš) |Foto: archív SAV

V košickom vedeckom brlohu 
bol domáci predátor

Posledná sobota v mesiaci patrí vo Výmen-
níku na Ulici obrody v Košiciach budúcim 
vedcom. Pod vedením skúsených lektorov 
z rôznych oblastí môžu nazrieť napríklad do 
tajov fyziky v kuchyni, zahrať sa s legoro-
botmi, získať odpoveď na otázky, ako vzni-
ká zvuk, prečo máme zuby atď. Tím projek-
tu SPOTs spolu s RNDr. Máriou Zentkovou, 
CSc., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV 
pripravil už 15 interaktívnych prednášok 
pre školákov i škôlkarov. Na poslednom, ja-
nuárovom vedeckom brlohu sa mňaukalo. 
Mgr. Angelika Lencsesová zo Štátneho in-

štitútu odborného vzdelávania objasnila, 
prečo mačka nie je len milé chlpaté klbko 
na pohladkanie, ale aj tajomný domáci pre-
dátor. Má vynikajúce zmysly (zrak, čuch aj 
sluch) i na lov dokonale prispôsobené telo. 

Text a foto: katarína Čižmáriková
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Slovensko spolupracujúcim 
štátom Európskej vesmír-
nej agentúry (ESA – Euro-
pean Space Agency). 

Ako oznámilo Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, 16. februára podpí-
sal šéf tohto rezortu Juraj Draxler a Karl-
heinz Kreuzbert, riaditeľ Kabinetu gene-
rálneho riaditeľa ESA, v Bratislave zmluvu 
o európskom spolupracujúcom štáte. Tým 
bude Slovensko päť rokov, potom môže zís-
kať plnohodnotné členstvo. Od roku 2010 
platí medzi Slovenskom a ESA dohoda 
o spolupráci.

Podľa slovenského ministra školstva 
tak získajú slovenskí vedci, ale aj sloven-
ské spoločnosti lepší prístup k projektom 
v oblasti kozmu. „Pre nás je to zavŕšenie 
dlhoročného procesu, keď sme sa zapá-
jali ešte ako pridružený člen do projek-
tov vesmírnej agentúry, a teraz získame 
väčšie možnosti podieľať sa na tomto za-
ujímavom vedeckom výskume,“ uviedol 
J. Draxler. Slovenským výskumno-vývo-
jovým organizáciám a inovačným firmám 
sa týmto krokom otvoria možnosti na par-
ticipáciu na medzinárodných projektoch 
zameraných na vývoj technológií použí-
vaných vo vesmírnom sektore, ako aj v os-

tatných odvetviach hospodárstva. Členský 
príspevok, ktorý bude musieť Slovensko 
ročne platiť, je zhruba 1,4 milióna eur. Eu-
rópska vesmírna agentúra garantuje, že 
minimálne 85 percent z tejto sumy sa cez 
projekty slovenských vedcov krajine vráti. 
Konkrétne výzvy na projekty by mali byť 
známe v priebehu tohto roka.

„Podpisom zmluvy akoby sa spustili 
hodiny a do jedného roka musíme naplniť 

dohodu tým, že sa musia začať realizovať 
projekty,“ dodal K. Kreuzberg. Nezaško-
dí zopakovať, že práve Európskej vesmír-
nej agentúre sa podarilo vyslať vesmírnu 
sondu Rosetta ku kométe 67P/Čurjumov-
-Gerasimenko, ktorej modul Philae na ko-
méte aj pristál. Na konštrukcii pristávacie-
ho modulu sa podieľal Ján Baláž z Ústavu 
experimentálnej fyziky SAV (Správy SAV 
o ňom píšu na inom mieste).                (pd)

Ď a l š í  k r o k  S l o v e n s k a 
d o  E u r ó p s k e j  v e s m í r n e j  a g e n t ú r y

KOMétA 67P/ 

čurJuMOV-

GErASIMENKO SA AJ 

S MODuLOM PhILAE 

PrIBLIžuJE K SLNKu, 

KtOré By MALO NABIť 

JEhO BAtérIE, ABy OPäť 

MOhOL POSIELAť úDAJE 

PrIAMO Z POVrChu 

KOMéty.

Vedci z rôznych krajín vrátane Slovenska 
sa stretli koncom minulého roku v hlavnom 
meste Burundi, Bujumbure, kvôli téme Is-
lamská civilizácia a kultúra a úloha Ománu 
v krajinách regiónu veľkých afrických jazier 
(Islamic Civilisation and Culture and the 
Omani Role in the Countries of the African 
Great Lakes Region).

O tom, že vplyv Ománu (a okolitých ob-
lastí) na túto časť Afriky je osobitný feno-
mén, svedčí aj fakt, že to bola v poradí už 
tretia konferencia s týmto zameraním. Uspo-
riadal ju sultanát Omán v spolupráci s dvo-
ma burundijskými univerzitami – Universi-
té de Burundi a  Université de la paix et de 
la reconciliation (Univerzita mieru a uzmie-
renia). Zúčastnili sa na nej odborníci z Afri-

ky, Ázie, Európy a jeden delegát z USA. Eu-
rópu zastupovala Veľká Británia, Nemecko 
a pozvanie organizátorov prijala aj sloven-
ská afrikanistka doc. PhDr. Viera Vilhanová, 
DrSc., z Ústavu orientalistiky SAV.

Vzťahy medzi Arabským polostrovom 
a východnou Afrikou siahajú hlboko do mi-
nulosti. Juhoarabskí kupci z Jemenu, Omá-
nu a Hadramautu sa už na prelome nášho 
letopočtu plavili za obchodom na výcho-
doafrické pobrežie, využívajúc pritom silu 
monzúnových vetrov, ktoré hrali význam-
nú úlohu v organizácii obchodu v oblasti vý-
chodnej Afriky a Indického oceánu. Prichá-
dzali aj po vzniku islamu, usádzali sa medzi 
miestnym obyvateľstvom, ženili sa s tamoj-
šími ženami a spoluvytvárali swahilskú civi-
lizáciu, kultúru a jazyk. Ich prostredníctvom 
sa šíril na východoafrickom pobreží islam. 
Islam a swahilská civilizácia sa stáročia ob-
medzovali na úzky pás tohto pobrežia, až 
koncom 18. storočia začali arabskí a swahil-
skí kupci pomaly prenikať za obchodom do 
vnútrozemia a v 19. storočí ich komerčné zá-
ujmy priviedli do oblasti veľkých jazier. 

Medzi poslucháčmi a členmi organizač-
ného tímu konferenciu síce ženy boli, ale 
aktívne s referátom vystúpila iba mladá 
vedkyňa Badriya Ali Juma Shaaibi z Omá-
nu s referátom O úlohe žien v politike vo 
východnej Afrike a Viera Vilhanová s refe-
rátom Stretnutia kráľovstiev Buganda a Bu-
ňoro s islamom: od ústneho tradovania k pí-
sanej literatúre a vzniku historickej spisby. 
Prítomnosť afrikanistky z, pre usporiadate-
ľov exotického Slovenska fascinovala orga-
nizátorov a ománska televízia s ňou pripra-
vila o jej účasti na konferencii dva vstupy. 

Napriek tomu, že témou konferencie bol 
islam a islamská civilizácia a kultúra, zúčast-
nili sa na nej predstavitelia rôznych nábo-
ženstiev, vedľa seba sedeli imámovia zo všet-
kých zúčastnených krajín, katolícki duchovní 
spolu s anglikánskymi, zástupcovia etiópskej 
ortodoxnej cirkvi aj židovskej obce a vo vy-
stúpeniach všetci hovorili o pokojnom spo-
lunažívaní, odsudzovali náboženský extré-
mizmus, terorizmus a násilie a zdôrazňovali 
potrebu náboženskej tolerancie a dialógu me-
dzi rôznymi náboženstvami a kultúrami. (pd)

A f r i c k ý  k u r z  e k u m e n i z m u

VIErA VILhANOVá
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Knihu Jacques Copeau  
hier et aujourd´hui 
(Jacques Copeau včera 
a dnes) prezentovali za-
čiatkom februára v Brati-
slave. 

Vyšla v medzinárodnej spolupráci VEDY, 
vydavateľstva SAV, a parížskeho Éditions 
de l´Amandier. Editorom knihy je prof. 
PhDr. Miloš Mistrík, DrSc., (Ústav divadel-
nej a filmovej vedy SAV) a spolupracovalo 
na nej 17 autorov z troch kontinentov. 

Zborník štúdií autorov z Francúzska, Ta-
lianska, Slovenska, Poľska, Japonska a USA 
je zameraný na tvorbu jedného zo zaklada-
teľov modernej francúzskej divadelnej ré-
žie Jacqua Copeaua (1879 – 1949). Venuje 
sa jeho inšpiračným zdrojom a osobnostiam 
(Jacques Rouché, André Antoine, Georges 
Hébert), s ktorými v mladých rokoch spolu-
pracoval, ale aj jeho neskoršou režijnou prá-
cou, hereckou školou či umeleckými osudmi 
jeho žiakov a nasledovníkov.

Kniha má 400 strán a je napísaná po 
francúzsky. Od januára sa predáva v troch 

frankofónnych krajinách – vo Francúzsku, 
v Kanade a Belgicku. 

Zborník je výsledkom širokej medziná-
rodnej vedeckej spolupráce koordinovanej 
z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV a je 
príspevkom nielen pre francúzsku divadel-
nú historiografiu, ale aj pre celkové európ-
ske divadelné dejiny. Túto medzinárodnú 
spoluprácu ocenila aj riaditeľka tohto ústa-
vu PhDr. Anna Hlaváčová, CSc. Podľa nej 
je prieskum európskych divadelných súvis-
lostí inšpiratívny aj pre základný výskum 
v oblasti umeleckej kultúry všeobecne. 

Na prezentácii vystúpila s  esejou o kni-
he aj o osobnosti editora prekladateľka, 
esejistka, odborníčka na francúzsku litera-
túru a divadlo Michaela Jurovská.

Popri vedeckých štúdiách od medziná-
rodne renomovaných autorov, univerzitných 
profesorov a špecialistov sa v knihe edituje aj 
dosiaľ nepublikovaná divadelná hra Mladí 
ľudia a pavúk, ktorú uviedla roku 1929 v Bur-
gundsku skupina Les Copiaus. Autormi hry 
sú Jean Villard-Gilles a Michel Saint-Denis, 
editor ju objavil v archívoch Francúzskej ná-
rodnej knižnice v Paríži.           (fk) |Foto Gabriel Kuchta

M e d z i n á r o d n á  s p o l u p r á c a  n a  z b o r n í k u

EDItOr ZBOrNíKA 

MILOŠ MIStríK 

A MODErátOrKA 

PODuJAtIA ľuBICA 

SuBALLyOVá Z úrADu 

SAV.

Keď som prvého marca 1965 nastupoval do 
zamestnania v Chemickom ústave SAV, jeho 
vtedajší riaditeľ Dr. Ing. Štefan Bauer, DrSc., 
mi nariadil pôsobiť niekoľko mesiacov v ko-
lektíve Československej zbierky kvasiniek, 
kde som sa mal priučiť mikrobiologickým 
metódam. Mal v tom čase tendenciu bio-
logizovať svoje pracovisko orientované na 
chémiu sacharidov a ja som mal byť jeden 
z tých, ktorí posilnia biochémiu. Na druhý 
deň sa konala v zbierke veľká slávnosť. Sa-
mozrejme, nie na moju počesť. Zakladateľ-
ka a vedúca zbierky kvasiniek Dr. Anna Koc-
ková-Kratochvílová, DrSc., oslavovala svoju 
päťdesiatku. A to je dôvod, prečo sa moje 

polstoročie v Chemickom ústave kryje so 
stým výročím narodenia tejto vedkyne. To 
mi ponúka príležitosť pripomenúť si výraz-
nú osobnosť československej mikrobiológie 
druhej polovice dvadsiateho storočia.

Zbierka kvasiniek patrí medzi najhodnot-
nejšie dedičstvo, ktoré nám A. Kocková-Kra-
tochvílová zanechala. Je zdrojom kmeňov 
pre výskum i priemysel, je medzinárodným 
úložiskovým miestom patentovaných kme-
ňov. Predstavuje obrovský genofond ťažko 
vyčísliteľnej hodnoty. Na existenciu zbierky 
dodnes nadväzuje viacero vedeckých pro-
jektov pracoviska, zameraných na ekoló-
giu, patogenitu a biotechnologický potenci-
ál kvasiniek. A. Kocková-Kratochvílová si pri 
tomto výročí zaslúži našu pozornosť aj preto, 
lebo trvalým spôsobom ovplyvnila vedecký 
život nielen u nás či v Českej republike. Uve-
domovala si internacionálny charakter vedy 
a vedeckého bádania, ako aj význam medzi-
národnej spolupráce a osobných kontaktov. 
Bola zakladateľkou Medzinárodnej komisie 
pre kvasinky (ICY), ktorá funguje pod zášti-
tou Medzinárodnej únie mikrobiologických 
spoločností (IUMS) a združuje kvasinkárov 
z celého sveta. ICY organizuje každoročne 
aspoň jedno menšie špecializované sympó-
zium o kvasinkách a každé tri roky kongres 

o kvasinkách pokrývajúci všetky aspekty vý-
skumu tohto mimoriadne užitočného dru-
hu mikroorganizmov. V rámci ICY pracuje aj 
Česká a slovenská komisia pre kvasinky, kto-
rá vznikla tiež z jej iniciatívy. Hlavnou čin-
nosťou komisie je organizovanie výročných 
konferencií o kvasinkách v kongresovom 
centre v Smoleniciach, ktoré majú od roka 
2000 výrazne medzinárodný charakter. 
Tento rok v máji sa na Smolenickom zámku 
bude konať už 42. výročná konferencia.

Vedeckou osobnosťou medzinárodného 
významu sa A. Kocková-Kratochvílová sta-
la vďaka svojej húževnatosti, vysokému pra-
covnému nasadeniu a oddanosti vedeckej 
činnosti. Jej postoj k vedeckej práci vyjadro-
val výstižne citát F. X. Šaldu, ktorý visel za-
rámovaný nad jej pracovným stolom: „I nej-
exaktnější vědec, když chce ve vědě tvořit, 
když chce do ní vnášet kvas, vzruch a život, 
musí mu být víc než pouhým zaměstnáním: 
osudem, vášní a láskou.“ Jej dielo žije naďa-
lej v zbierke kvasiniek v Chemickom ústave 
SAV, ale aj v ich taxonómii. Zásluhou japon-
ských vedcov nesie na jej počesť meno jeden 
nový rod a jeden nový druh kvasiniek – Koc-
kovaella a Rhodosporidium kratochvilovae.
rndr. Peter Biely, drSc., 
chemický ústav SAV

P r e d  s t o  r o k m i  s a  n a r o d i l a 
D r .  A n n a  K o c k o v á - K r a t o c h v í l o v á 

Dr. ANNA KOCKOVá-KrAtOChVíLOVá, DrSC. 

(1915 – 1992)



Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív:
Chronológia dejín Slovenska a Slovákov od najstarších čias po 
súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách I., II.
Viaz., 170 x 240 mm, I.+ II. zv. 1390 s.

Historické chronológie boli popri monografiách, historických synté-
zach a publikovaných prameňoch už v minulosti veľmi cenenou súčas-
ťou odbornej historickej spisby. V dnešnej dobe zrýchleného životné-
ho tempa ich význam a dopyt po nich významne vzrástol. Chronológia 
dejín Slovenska a Slovákov od najstarších čias po súčasnosť sa usilu-
je o maximálne dosiahnuteľnú kompaktnosť a naplnenie požiadaviek 
kladených na moderné spracovanie historickej chronológie. Publiká-
cia vznikla ako kolektívne dielo vedeckých pracovníkov Historického 
ústavu SAV v spolupráci s prizvanými odborníkmi z iných historických 
vedeckých inštitúcií. Obsahové zameranie dátových hesiel je zamera-
né na údaje z politických a hospodárskych dejín, z dejín kultúry, z de-
jín vedy a techniky, z cirkevných i vojenských dejín, z dejín diplomacie, 
z oblasti sociálneho vývoja, z demografického vývoja, z dejín škol-
stva, zdravotníctva, športu, z oblasti každodennosti, z vývoja prírod-
ných podmienok obklopujúcich človeka, z pôsobenia človeka na príro-
du a životné prostredie a podobne. Zachytávajú základné údaje nielen 
o živote Slovákov v zahraničí, ale aj o vývoji národnostných menšín 
na území Slovenska. Dôležitým prínosom je začlenenie udalostí a dát 
zo svetových a predovšetkým európskych dejín, ktoré bezprostredne 
alebo sprostredkovane súviseli s vývojom na našom území, resp. mali 
vplyv na vývoj našich dejín. Publikácia tak zachytáva široké spektrum 
dynamiky historického vývoja v jeho jednoliatom celku a zaraďuje Slo-
vensko a jeho dejiny do širších medzinárodných súvislostí.  

Ľudevít Kádaši, Ján Radvanszky a kol.
Časté monogénne dedičné ochorenia na Slovenku
Viaz., 170 x 240 mm, 655 s.

Monografia je zosumarizovaním výsledkov výskumnej práce Laborató-
ria genetiky človeka, spoločného pracoviska Ústavu molekulárnej fy-
ziológie a genetiky SAV a Katedry molekulárnej biológie Prírodovedec-
kej fakulty UK. Autori sa zamerali predovšetkým na ochorenia, ktoré 
predstavujú významný medicínsky aj spoločenský problém a sú časté 
v populácii Slovenska. Cieľom bolo pokryť čo najširšiu škálu ochorení 
a získať potrebné poznatky na ich čo najrýchlejšiu aplikáciu v oblasti 
diagnostiky, liečby a prevencie. Kompletná sekvencia ľudského genó-
mu okrem toho, že poskytla globálny pohľad na našu genetickú výba-
vu, významne urýchlila identifikáciu nových génov. Vypracované nové 
metodické postupy a verejne dostupná databáza sekvencie ľudské-
ho genómu umožnili detailnejšiu charakterizáciu už známych, ako aj 
novoidentifikovaných génov vrátane ich normálnej fyziologickej úlo-
hy v organizme, ale aj vzťahu ich poškodení k patologickým stavom. 
Výskumy nielen odhalili genetickú podstatu širokej škály dedičných 
ochorení, ale významne prispeli k zlepšeniu efektívnosti starostlivosti 
o postihnutých tak v oblasti diagnostiky, liečby, ako aj prevencie. 

Ľuboš Blaha (ed.)
Európsky sociálny model – čo ďalej?
Viaz., 170 x 240 mm, 480 s.

Európsky sociálny model je označením, ktoré sa používa relatívne 
voľne, aby sa zvýraznil rozdiel medzi sociálne orientovanou trhovou 
ekonomikou, ktorá prevláda na európskom kontinente, a liberálnym 
voľným trhom, ktorý je typický pre ekonomiku Spojených štátov ame-
rických, prípadne iných regiónov sveta. Predložená publikácia sa po-
kúša o komplexný interdisciplinárny pohľad na krízové tendencie vo 
vzťahu k európskemu sociálnemu modelu. Autorský tím zahŕňa celú 
plejádu významných vedcov, ktorí sa venujú jednotlivým segmen-
tom spoločenského života. Možno medzi nimi nájsť sociológov, poli-
tológov, ekonómov, filozofov či právnikov. Problematika je skúmaná 
aj z hľadiska európskych štúdií, medzinárodnej politiky či politickej fi-
lozofie. Výsledná práca je kolektívnym dielom, ktoré sa snaží európ-
sky sociálny model uchopiť v čo najväčšej šírke a dynamike. Publikácia 
vychádza z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa pod rovno-
menným názvom konala 8. – 9. októbra 2013 v Bratislave.
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