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DňA 19. JúNA 2014 SI NA pRIATEľSKOm STRETNuTí V KONgRESOVOm CENTRE SAV 

V SmOLENICIACh pRIpOmENuLI SúčASNí I BýVALí pRACOVNíCI úSTAVu pRE VýSKum SRDCA SAV 

50. VýROčIE JEhO ZALOžENIA. hISTóRIu úSTAVu A DOSIAhNuTé VýSLEDKy NAJmä Z ROKOV 

1964 – 1997 pREZENTOVAL BýVALý RIADITEľ úSTAVu pROF. JáN SLEZáK (VľAVO). Foto: archív úVS SAV

VíťAZI ďALŠIEhO ROčNíKA SúťAžE mLADýCh VEDECKýCh pRACOVNíKOV SAV DO 35 ROKOV 

SA TRADIčNE pREDSTAVILI NA SEmINáRI V AuLE BuDOVy úSTAVOV SAV V KOŠICIACh. 

VíťAZOm V KATEgóRII VIED O žIVEJ pRíRODE A ChEmICKýCh VEDáCh SA STAL JAROSLAV FILIp 

Z ChEmICKéhO úSTAVu SAV, KTORému CENu ODOVZDáVA pREDSEDA SAV pROF. JAROmíR 

pASTOREK. Foto: Katarína čižmáriková

V mALOm KONgRESOVOm CENTRE VEDy, VyDAVATEľSTVA  SAV, 4. JúLA 2014  SLáVNOSTNE 

uVIEDLI DO žIVOTA KNIhu Dejiny SlovenSkej akaDémie vieD. mEDZI čITATEľOV Ju SymBOLICKy 

VypREVADILI BýVALí pREDSEDOVIA SAV muDR. LADISLAV mAChO, DRSC., A pROF. muDR. 

BRANISLAV LIChARDuS, DRSC., ZA ASISTENCIE pREDSEDu SAV pROF. JAROmíRA pASTOREKA 

A VEDECKéhO REDAKTORA A EDITORA puBLIKáCIE DuŠANA KOVáčA. Foto: gabriel Kuchta
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V Kongresovom centre SAV Smolenice udelili Ceny Slovenskej akadémie vied

A j  m a l ý  k r o k  m ô ž e  b y ť  
z a č i a t k o m  v e ľ k é h o  o b j a v u 

>Ceny Slovenskej akadémie 
vied udeľované v Smole-
niciach každoročne pripo-
mínajú výročie  založenia 
našej vrcholnej vedeckej 
ustanovizne. Najvýznam-
nejšie vedecké ocenenia si 
19. júna 2014 odniesli po-
prední výskumní pracovní-
ci a popularizátori vedy. 

Cena Slovenskej akadémie vied je ocene-
ním vedeckovýskumných úloh zásadného ve-
deckého, hospodárskeho, kultúrneho a iné-
ho spoločenského významu a rozhoduje o nej 
Vedecká rada SAV. Ocenenie si prevzali aj tí, 
ktorí sa zaslúžili o propagáciu a popularizáciu 
vedy prostredníctvom publikácií a médií. Tie-
to ceny udeľuje Predsedníctvo SAV. 

Na slávnostnom udeľovaní bol prítomný aj 
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Dušan Čaplovič, mimoriadna a splnomocne-
ná veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slo-
vensku Margarita Ganeva, členovia Predsed-
níctva i Snemu SAV, ako aj ďalší hostia.

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek 
všetkým oceneným poďakoval a okrem 
iného uviedol: „Práca vedcov nechce len 
odbornosť, cieľavedomosť, rozhľadenosť 
a ambicióznosť. Je to aj skúška trochu roj-
kovského predsavzatia, že práve ten môj vý-
skum môže aspoň trochu posunúť pozna-
nie. Rozumej: aspoň mikroskopicky zmeniť 
svet. Niekedy sú to skutočne len malé krôči-

ky. Ale každý vedec vie, že malý posun môže 
byť začiatkom veľkého. Že práve tak vznika-
li veľké objavy. Slovenská akadémia vied sa 
naďalej bude snažiť malé i veľké kroky in-
špirovať. Vytvárať pre ne stále lepšiu pôdu. 
A neustále tlačiť na to, aby ich dokázali oce-
niť aj ľudia mimo vedeckého prostredia.“ 

Laureátmi Ceny SAV sa stali:

• Prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc., 
z Ústavu geotechniky SAV, ktorý získal 
Cenu SAV za vedeckovýskumnú prácu a vý-
voj nových materiálov.

• Kolektív z Ústavu molekulárnej bio-
lógie SAV, oddelenia génovej expresie, 
v zložení: RNDr. Ján Kormanec, DrSc., Mgr. 
Renáta Nováková, CSc., RNDr. Dagmar Ho-
merová, CSc., RNDr. Ľubomíra Fecková, 
Ing. Bronislava Řežuchová, RNDr. Beatri-
ca Ševčíková, Renáta Knirschová, ktorý bol 
ocenený Cenou SAV za výsledky v oblasti 
výskumu vlastností nového angucyklínové-
ho antibiotika auricínu a komplexného me-
chanizmu regulácie jeho biosyntézy.
• PhDr. Miroslav Londák, DrSc., a  PhDr. 
Slavomír Michálek, DrSc., z Historického 
ústavu SAV, za kolektívnu monografiu Mi-

CENu SAV ZA VEDECKOVýSKumNú pRáCu A VýVOJ NOVýCh mATERIáLOV pROF. 

RNDR. VLADImíROVI ŠEpELáKOVI, DRSC. (V STREDE)  Z úSTAVu gEOTEChNIKy SAV 

ODOVZDALI pREDSEDA SAV JAROmíR pASTOREK A pODpREDSEDA SAV JuRAJ LApIN.

pREDSEDA SAV JAROmíR pASTOREK BLAhOžELá RNDR. JáNOVI KORmANCOVI, 

DRSC., VEDúCEmu KOLEKTíVu Z ODDELENIA géNOVEJ ExpRESIE úSTAVu 

mOLEKuLáRNEJ BIOLógIE SAV, K CENE SAV ZA VEDECKOVýSKumNú čINNOSť.

ODOVZDáVANIE CIEN SAV 2014 NA SmOLENICKOm ZámKu. pOhľAD NA pREDSEDNíCKy STôL pOčAS 

pREJAVu pREDSEDu SAV pROF. JAROmíRA pASTOREKA. NA SNímKE: ZľAVA mgR. JuRAJ mARuŠIAK, 

phD., pROF. RNDR. pAVOL ŠAJgALíK, DRSC., mINISTER ŠKOLSTVA DuŠAN čApLOVIč, phDR. DAgmAR 

pODmAKOVá, CSC., INg. JuRAJ LApIN, DRSC., pROF. RNDR. JAROmíR pASTOREK, DRSC.
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roslav Londák, Slavomír Michálek a kol.: 20 
rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedi-
nečnosť a diskontinuita historického vývoja.

Cena SAV pre mladého vedeckého 
pracovníka:  

• Mgr. Marína Cihová, PhD., z Ústavu ex-
perimentálnej onkológie SAV, ktorá získa-
la ocenenie za vedecko-výskumnú prácu 
v oblasti výskumu využitia dospelých me-
zenchýmových kmeňových buniek v ciele-
nej génovej terapii nádorov.

• Mgr. Adam Hudek, PhD., z Historického 
ústavu SAV, za kolektívnu monografiu Adam 
Hudek et al.: Overcoming the old Borders: bey-
ond the Paradigm of Slovak National History.

Cena SAV v oblasti medzinárodnej 
vedecko-technickej spolupráce:

• Kolektív pracovníkov Ústavu experi-
mentálnej fyziky SAV, oddelenia subjad-
rovej fyziky, v zložení: Ing. Jaroslav Bán, 
CSc., doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc., 
RNDr. Eduard Kladiva, CSc., RNDr. Michal 
Seman, CSc., RNDr. Pavol Stríženec, CSc., 
za výsledky pri objave a meraní vlastnos-
tí častice konzistentnej s Higgsovým bozó-
nom v spolupráci s CERN.

Cena SAV za popularizáciu vedy:

Kolektív pracovníkov Ústavu experimen-

tálnej fyziky SAV a Neurobiologického 
ústavu SAV v zložení: RNDr. Mária Zent-
ková, CSc., RNDr. Matúš Mihalik, PhD., 
Ing. Emil Gažo, doc. Ing. Zoltán Tomori, 
CSc., RNDr. Milan Timko, CSc., Mgr. Pavol 
Szabó, CSc., RNDr. Marián Mihalik, CSc., 
RNDr. Jozef Kováč, CSc., Bc. Katarína Pau-
lovičová, RNDr. Ján Gálik, CSc., za vedec-
ko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť.
 
• Mgr. Martin Hajduch, PhD., z Ústavu ge-
netiky a biotechnológií rastlín SAV, za ve-
decko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť.

• PhDr. Milan Majtán, DrSc., z Jazyko-
vedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, za 

vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu čin-
nosť.
 
• Emil Borčin z vydavateľstva VEDA, za pro-
pagáciu vedy a presadzovanie jej rozvoja.
 
• PhDr. Igor Haraj, PhD., z RTVS, za pro-
pagáciu vedy a presadzovanie jej rozvoja.

Za všetkých ocenených predniesol ďa-
kovnú reč PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., 
riaditeľ Historického ústavu SAV.

(red.) | Foto: gabriel Kuchta

(Viac fotografií zo slávnostného 
odovzdávania cien na III. strane obálky)

pODpREDSEDA SAV pROF. pAVOL ŠAJgALíK BLAhOžELá K CENu SAV pRE 

mLADéhO VEDECKéhO pRACOVNíKA mgR. mARíNE CIhOVEJ, phD., Z úSTAVu 

ExpERImENTáLNEJ ONKOLógIE SAV.

CENu SAV ZA KOLEKTíVNu mONOgRAFIu S NáZVOm 20 rokov SamoStatnej 

SlovenSkej republiky. jeDinečnoSť a DiSkontinuita hiStorického vývoja 

pREVZALI phDR. mIROSLAV LONDáK, DRSC. (DRuhý SpRAVA), A  phDR. 

SLAVOmíR mICháLEK, DRSC. (pRVý ZľAVA) Z hISTORICKéhO úSTAVu SAV. 

ODOVZDáVALI Im Ju pREDSEDA SAV JAROmíR pASTOREK A pODpREDSEDNíčKA 

SAV pRE III. ODD. VIED DAgmAR pODmAKOVá.

CENu SAV V OBLASTI 

mEDZINáRODNEJ VE-

DECKO-TEChNICKEJ 

SpOLupRáCE uDELILA 

VEDECKá RADA SAV KO-

LEKTíVu pRACOVNíKOV 

ODDELENIA SuBJADRO-

VEJ FyZIKy úSTAVu ExpE-

RImENTáLNEJ FyZIKy SAV. 

ZA SpOLupRACOVNíKOV 

Ju pREVZAL RNDR. EDu-

ARD KLADIVA, CSC. (NA 

SNímKE pRVý ZľAVA, 

BLAhOžELá mu pOD-

pREDSEDA SAV pRE  

I. ODD. VIED JuRAJ LApIN).

KOLEKTíV pRACOVNíKOV úSTAVu ExpERImENTáLNEJ FyZIKy SAV 

A NEuROBIOLOgICKéhO úSTAVu SAV Z KOŠíC, KTORý ZíSKAL CENu SAV ZA 

VEDECKO-pOpuLARIZAčNú A VZDELáVACIu čINNOSť.

pREDSEDNíCTVO SAV uDELILO CENu SAV ZA VEDECKO-pOpuLARIZAčNú 

A VZDELáVACIu čINNOSť AJ  phDR. mILANOVI mAJTáNOVI, DRSC. (V STREDE), 

Z JAZyKOVEDNéhO úSTAVu ľuDOVíTA ŠTúRA SAV. CENu mu ODOVZDáVALI 

pREDSEDA SAV pROF. JAROmíR pASTOREK A čLEN pREDSEDNíCTVA SAV JuRAJ 

mARuŠIAK.
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>V Malom kongresovom centre VEDY, vyda-
vateľstva  SAV, 4. júla 2014  za účasti pred-
sedu SAV Jaromíra Pastoreka, bývalých  
predsedov SAV Branislava Lichardusa a La-
dislava  Macha, ako aj vedeckého redaktora 
a editora publikácie Dušana Kováča a ďal-
ších autorov i hostí slávnostne uviedli do ži-
vota knihu Dejiny Slovenskej akadémie vied.

Historik Dušan Kováč pri tejto príležitosti 
pripomenul, že doteraz „neexistovalo kom-
plexné dielo, ktoré by mapovalo dejiny našej 
najvýznamnejšej vedeckej inštitúcie. Autor-
ský kolektív pristúpil k spracovaniu histórie 
Akadémie výsostne vedecky.“ Taktiež uvie-
dol, že dejiny akejkoľvek inštitúcie sa nemô-
žu písať bez poznania doby, v ktorej vznik-
la a pôsobila. Práve na pozadí doby možno 
realisticky zhodnotiť prínos SAV do sloven-
skej a svetovej vedy. Na Dejinách Slovenskej 
akadémie vied možno nepochybne vidieť aj 
ten, inak pred verejnosťou skrytý, dramatic-
ký zápas o vedecké poznanie, ktoré si vedci 
dokázali vyvzdorovať na nepriaznivých spo-
ločenských okolnostiach. Snahou autorov 
bolo podať historický vývoj v SAV vo všetkej 
zložitosti a protirečivosti a čitateľ v tejto pes-
trej panoráme nájde to, čo hľadá a čo pouka-
zuje aj na význam tejto slovenskej vedeckej 
inštitúcie pre spoločnosť.

Predseda SAV Jaromír Pastorek v prího-
vore zdôraznil, že poznanie dejín Slovenskej 
akadémie vied je veľmi dôležité: „Poznanie 
dejín Akadémie – cez procesy a osobnosti – 
je nielen zaujímavé a osožné, ale poskytne 

aj náhľad na spôsoby zakotvenia vedy v spo-
ločnosti. Chcel by som pri tejto príležitosti 
vyjadriť svoj obdiv a poďakovať autorskému 
kolektívu.“

Prof. Branislav Lichardus označil knihu 
za mimoriadne dielo. „Je to dielo o úspe-
choch, výhrach, ale i o neúspechoch a ťaž-
kostiach, či o tom, aby sa vede a výskumu 
vytvorili potrebné spoločenské, politické 
a ekonomické podmienky,“ povedal. Súčas-
ne priblížil prítomným aj niektoré názory 
ďalších recenzentov knihy, ktorými sú Va-
lerián Bystrický, Fedor Čiampor, Branislav 
Lichardus, bývalý dlhoročný predseda SAV 
Štefan Luby a Silvester Takács.

„Krstnými otcami“ knihy Dejiny Sloven-
skej akadémie vied sa stali a novú publikáciu 
symbolicky uviedli do života Ladislav Ma-
cho a Branislav Lichardus.

Nová kniha Dejiny Slovenskej akadémie 
vied má 687 strán, obsahuje aj početné foto-
grafie a dokumenty. Vyšla vo VEDE, vydava-
teľstve SAV, a vznikla pod vedením Dušana 
Kováča s kolektívom autorov z Historického 
ústavu SAV (okrem D. Kováča ešte K. Hollý, 
A. Hudek) a Ústredného archívu SAV (I. Ga-
žová, J. Gubášová Baherníková, L. Kamen-
cová, J. Klačka, K. Majerová, A. Marčeková, 
Ľ. Nemeskürthyová, J. Pavlová).

Publikácia obsahuje kapitoly o snahách 
o inštitucionalizáciu slovenskej vedy pred 
rokom 1939, t. j. v  období od čias Mate-
ja Bela po vznik Matice slovenskej, Uče-
nej spoločnosti Šafárikovej, približuje aj 
osudy predchodkyne Akadémie – Sloven-

skej akadémie vied a umení, mapuje vznik 
SAV v roku 1953, jej prvé kroky, formovanie 
vedeckých pracovísk v zložitých podmien-
kach totality a jej krízy, odraz obrodného 
procesu v 60. rokoch, obdobie „konsolidá-
cie“ a „normalizácie“ až po zmeny a vývoj 
po vzniku samostatnej SR v roku 1993.  Či-
tateľ tu nájde aj nezanedbateľnú kapito-
lu o najdôležitejších vedeckých výsledkoch, 
ktoré dosiahli pracoviská SAV. Rozsiah-
lu časť knihy tvorí dokumentárna príloha 
a profily predsedov SAV, zoznamy akademi-
kov, členov korešpondentov a členov Učenej 
spoločnosti SAV, predsedníctiev, rady ved-
cov, snemu vedeckých kolégií i pracovísk 
v ich premenách.
M. Š, E. B. | Foto: gabriel Kuchta

Slávnostná prezentácia publikácie Dejiny Slovenskej akadémie vied

A k o  s a  i n š t i t u c i o n a l i z o v a l a 
n a š a  v e d a

pREZENTáCIA puBLIKáCIE DuŠANA KOVáčA A KOL.: DEJINy SLOVENSKEJ AKADémIE VIED. pOhľAD DO 

mALéhO KONgRESOVéhO CENTRA VEDy, VyDAVATEľSTVA SAV, pOčAS pRíhOVORu pREDSEDu SAV pROF. 

JAROmíRA pASTOREKA. 

O pRáCI NA TVORBE puBLIKáCIE hOVORIL 

SpOLuAuTOR, VEDECKý REDAKTOR A EDITOR 

phDR. DuŠAN KOVáč, DRSC.

OBáLKA puBLIKáCIE DEJíN SAV
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>Dňa 19. júna 2014 si na priateľskom stretnu-
tí v Kongresovom centre SAV v Smoleni-
ciach pripomenuli súčasní i bývalí pracov-
níci Ústavu pre výskum srdca Slovenskej 
akadémie vied 50. výročie jeho založenia. 
Riaditeľ ústavu RNDr. Miroslav Barančík, 
DrSc., privítal na ňom vzácnych hostí, me-
dzi ktorými boli prodekanka Prírodovedec-
kej fakulty UK prof. RNDr. Marta Kolláro-
vá, DrSc., podpredsedovia SAV prof. Pavol 
Šajgalík a prof. Daniela Ježová, člen Pred-
sedníctva SAV prof. Juraj Koppel, riadite-
lia a zástupcovia spolupracujúcich ústavov 
SAV, ako aj zástupcovia spolupracujúce-
ho pracoviska Institute of Cardiovascular 
Sciences, St. Bonifac Gen. Hosp., Univ. Ma-
nitoba, Winipeg, Kanada (prof. P. K. Sin-
gal, prof. N. S. Dhalla, prof. G. N. Pierce) 
a Fyziologického ústavu Akadémie vied ČR 
(prof. F. Kolář).

Základné informácie z histórie ústavu, 
významné dosiahnuté výsledky a aktivity 
pracoviska predstavili prof. MUDr. Ján Sle-
zák, DrSc., ktorý vo svojom vystúpení pripo-
menul roky od založenie ústavu (1964) až 
do roku 1997, a MUDr. Ján Styk, CSc., ktorý 
spomínal na činnosť ústavu v rokoch 1998 
až 2010. Obaja títo bývalí riaditelia pripo-
menuli, že v doterajšej histórii ústavu sú dva 
významné medzníky: prvým je vznik Ústa-
vu experimentálnej chirurgie SAV v roku 
1964 a druhým zmena názvu na Ústav pre 
výskum srdca SAV v roku 1990. 

Ústav experimentálnej chirurgie SAV 
vznikol ako experimentálna základňa roz-
víjajúcej sa kardiochirurgie na Slovensku 
a z toho vyplývalo i vedeckovýskumné za-
meranie ústavu. Prvým riaditeľom bol aka-
demik prof. MUDr. Karol Šiška, DrSc. Na 

jeseň v roku 1975 sa ústav presťahoval do 
novej budovy v areáli SAV na Dúbravskej 
ceste. Po roku 1980 sa výskum na praco-
visku začal čoraz viac a cielene orientovať 
na riešenie aktuálnych problémov experi-
mentálnej, resp. molekulovej kardiológie. 
Vzhľadom na toto zameranie vedeckový-
skumnej činnosti došlo v roku 1990 k zme-
ne názvu pracoviska na Ústav pre výskum 
srdca SAV, ktorý plne vystihuje i jeho teraj-
šie zameranie.

Súčasný riaditeľ Ústavu pre výskum 
srdca SAV Miroslav Barančík sa vo svojej 
prezentácii venoval dnešku i budúcnos-
ti pracoviska a potom odovzdal jubilejné 
pamätné plakety. Ocenené boli pracovis-
ká, s ktorými má ústav dlhoročnú a úspeš-
nú spoluprácu, a to tak z rezortu vysokého 
školstva (Prírodovedecká fakulta UK, Le-
kárska fakulta UK, Farmaceutická fakulta 
UK, Fakulta matematiky, fyziky a informa-
tiky UK), ako aj z Akadémie (Ústav normál-
nej a patologickej fyziológie SAV, Ústav ex-
perimentálnej farmakológie a toxikológie 
SAV, Ústav experimentálnej endokrinoló-
gie SAV, Ústav merania SAV, Ústav moleku-
lárnej fyziológie a genetiky SAV, Chemický 
ústav SAV, Ústav experimentálnej onkoló-
gie SAV, Neuroimunologický ústav SAV). 
Pamätnými plaketami boli ocenení takis-
to bývalí i súčasní pracovníci ústavu, kto-
rí dlhodobo prispievali a prispievajú k jeho 
rozvoju.

V druhej časti slávnostného stretnu-
tia dostali priestor prítomní hostia. Dekan 
Prírodovedeckej fakulty UK udelil ústavu 
Striebornú medailu dekana PríF UK, kto-
rú odovzdala aj s pozdravným listom pro-
dekanka fakulty prof. RNDr. M. Kollárová, 

DrSc. S pozdravnými listami vystúpili i ria-
ditelia alebo zástupcovia pracovísk Sloven-
skej akadémie vied, s ktorými má Ústav pre 
výskum srdca SAV dlhoročnú spoluprácu. 
Doterajšiu spoluprácu, dosiahnuté výsledky 
a aktivity ústavu ocenili aj zahraniční hos-
tia z Kanady.
M. Barančík, J. Styk | Foto archív úVS SAV

polstoročie vedeckých aktivít ústavu pre výskum srdca SAV

E x p e r i m e n t á l n a  z á k l a d ň a  
m o l e k u l o v e j  k a r d i o l ó g i e

BýVALý RIADITEľ úSTAVu JáN STyK SpOmíNA NA 

čINNOSť pRACOVISKA V ROKOCh 1998 – 2010.

RIADITEľ úSTAVu pRE VýSKum SRDCA SAV mIROSLAV BARANčíK pREBERá 

Z RúK pROF. mARTy KOLLáROVEJ, pRODEKANKy pRíF uK STRIEBORNú mEDAILu 

A pOZDRAVNý LIST, KTORé uDELIL úSTAVu DEKAN pRíRODOVEDECKEJ FAKuLTy uK.

pOhľAD DO ZApLNENEJ pREDNáŠKOVEJ mIESTNOSTI KONgRESOVéhO CENTRA 

SAV V SmOLENICIACh.
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>Polstoročie uplynulo od chvíle, čo v Koši-
ciach vznikol Ústav experimentálnej bioló-
gie SAV. Bol spoločným predchodcom dvoch 
súčasných pracovísk Akadémie – Neurobio-
logického ústavu (NbÚ) a Ústavu fyzioló-
gie hospodárskych zvierat (ÚFHZ). Históriu 
bývalého spoločného pracoviska a úspešnú 
cestu nových ústavov si jeho bývalí i súčas-
ní zamestnanci a ich priaznivci pripomenu-
li na slávnostnom seminári v aule Katolíckej 
univerzity v Košiciach.

Slávnostným seminárom sprevádza-
li ako moderátori RNDr. Ján Gálik, CSc., 
z NbÚ SAV a RNDr. Dobroslava Bujňáková, 
PhD., z ÚFHZ SAV. V úvode privítali všet-
kých prítomných a menovite člena Predsed-
níctva SAV, bývalého dlhoročného riadite-
ľa ÚFHZ SAV, prof. MVDr. Juraja Koppela, 
DrSc., dekana Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriela Se-
manišina, PhD., riaditeľov a zástupcov ústa-
vov SAV z Košíc, Bratislavy, Zvolena a Ivan-
ky pri Dunaji. Ako to už pri oslave výročí 
býva zvykom, vedúci pracovníci a pamät-
níci sa vo vystúpeniach zamerali na prierez 
aktivít a vývoja pôvodného ústavu a nástup-
cov, ako aj na osobné kľúčové udalosti v ko-
lektíve a na jeho dominantné osobnosti.

Pripomeňme si niektoré fakty. Ústav ex-
perimentálnej biológie SAV v Košiciach, 
ktorý bol založený v apríli 1964, vznikol 
z iniciatívy nadšencov pre rozvoj slovenskej 
vedy. Popredné miesto medzi nimi mal vte-
dajší povereník Slovenskej národnej rady 
pre poľnohospodárstvo a vedúci Katedry 
patologickej fyziológie a morfológie Vete-

rinárskej fakulty Vysokej školy poľnohos-
podárskej (dnes Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie) prof. MVDr. Koloman 
Boďa, DrSc. Do roku 1969 ústav viedol prof. 
MUDr. Pavel Mäsiar, DrSc. Pôvodne mal tri 
oddelenia. Ukázalo sa však, že vedeckový-
skumné smerovanie jeho oddelení bolo na-
toľko odlišné, že viac než spoločné napre-
dovanie by prospela ich ďalšiemu rozvoju 
samostatnosť a nezávislosť. Po vzájomnej 
dohode a odobrení Predsedníctvom SAV 
vznikli v roku 1969 dva ústavy. Z pôvodné-
ho Ústavu experimentálnej biológie sa vy-
členilo oddelenie fyziológie hospodárskych 
zvierat a stal sa z neho Ústav fyziológie hos-
podárskych zvierat SAV (pod vedením pro-
fesora K. Boďu). Po ňom viedol ústav MVDr. 
Imrich Zeleňák, DrSc., potom 19 rokov prof. 
J. Koppel a od roku 2009 stojí na jeho čele 
doc. MVDr. Štefan Faix, DrSc. Výskum sa 
postupne zameriaval najmä na komplexný 
výskum fyziológie tráviaceho traktu z inter-
disciplinárneho pohľadu na rôznych úrov-
niach – od molekulárnej cez bunkovú až 
ku systémovej, s dôrazom na molekulár-
nu diagnostiku komenzálnej mikroflóry vo 
vzťahu k zdravotne vyhovujúcim potravi-
nám, ochrane zdravia zvierat a ľudí a fyzio-
logické regulácie makroorganizmu. osobit-
ne významné boli práce zamerané na oblasť 
gravitačnej fyziológie pri japonskej prepeli-
ci, ktoré riešilo pracovisko v Ivanke pri Du-
naji, z ktorého sa v roku 1990 stal samostat-
ný Ústav biochémie a genetiky živočíchov 
SAV. Výsledky týchto prác sa stali súčasťou 
medzinárodného programu Interkozmos. 

Vráťme sa však do roku 1969, keď bol po 
odčlenení a vzniku ÚFHZ za riaditeľa Ústa-
vu experimentálnej biológie SAV menova-
ný prof. MUDr. Jozef Maršala, DrSc. Tento 
známy neuroanatóm, absolvent Lekárskej 
fakulty Karlovej univerzity v Prahe, po prí-
chode do Košíc v roku 1961 viedol najprv 
Katedru histológie a embryológie na Le-
kárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika. Na 
jej pôde založil školu funkčnej neuromor-
fológie, ktorá sa významne uplatnila nie-
len doma, ale aj v zahraničí. Po krátkom 
externom pôsobení v Ústave experimentál-
nej biológie SAV sa prof. J. Maršala stal in-
terným pracovníkom SAV a na jej pôde roz-
vinul veľmi dynamickú vednú disciplínu 
– neurobiológiu. Po zmenách vo vedeckom 
smerovaní sa pracovisko v januári 1977 pre-
menovalo na Neurobiologický ústav SAV. 
Prof. J. Maršala ho viedol až do roku 1999, 
po ňom bol plný tucet rokov riaditeľom 
MVDr. Ivo Vanický, CSc., a v súčasnosti sto-
jí na čele ústavu RNDr. Nadežda Lukáčová, 
DrSc.

Toto výskumné pracovisko sa orientuje 
na výskum akútnych neurodegeneratívnych 
onemocnení nervového systému stavovcov. 
K hlavným témam patria mozgovo-cievne 
poruchy ako jedny z najzávažnejších ocho-
rení nervového systému u ľudí. Projekty sú 
zamerané hlavne na štúdium mechanizmov 
poškodenia nervového systému spôsobené-
ho ischémiou (nedostatočné krvné zásobe-
nie) alebo traumou (poranenie). Cieľom 
experimentálnych štúdií je zníženie dôsled-
kov poškodenia prostredníctvom neuropro-

Košickí neurobiológovia a fyziológovia oslávili jubileum bývalého spoločného pracoviska

Ú s p e š n á  c e s t a  
n á s t u p n í c k y c h  ú s t a v o v

...A O pRáCI NEuROBIOLOgICKéhO úSTAVu SAV hOVORILA JEhO RIADITEľKA 

NADEžDA LuKáčOVá... 

DOC. ŠTEFAN FAIx pREDSTAVIL Ním RIADENý úSTAV FyZIOLógIE 

hOSpODáRSKyCh ZVIERAT...
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tektívnych látok, neurotransplantácií a za 
využitia regeneračnej kapacity CNS.

Na slávnostnom seminári odznelo množ-
stvo zdravíc. Prof. J. Koppel prečítal list 
predsedu SAV prof. J. Pastoreka, ktorý oce-
nil vedeckú prácu oboch ústavov a pozitív-
ne synergie, ktoré vznikli pri ich 20-ročnom 

pôsobení v spoločnej budove na Šoltésovej 
ulici v Košiciach. Dekan Prírodovedeckej fa-
kulty UPJŠ doc. G. Semanišin okrem iné-
ho vyjadril potešenie z toho, že veľa absol-
ventov ich fakulty našlo uplatnenie v oboch 
ústavoch a pod vedením skúsenejších ko-
legov sa tiež stali úspešnými vedcami. Ria-

diteľom oboch ústavov pri tejto príležitosti 
odovzdal pozdravné listy dekana, pozdrav-
ne listy jubilantom odovzdali aj riaditeľ Pa-
razitologického ústavu SAV doc. MVDr. Bra-
nislav Peťko, DrSc., riaditeľ Ústavu ekológie 
lesa SAV Ing. Jozef Váľka, CSc., a ďalší.
Katarína Čižmáriková | Foto: autorka

pOhľAD DO AuDITóRIA SLAVNOSTNéhO STRETNuTIA. ORgANIZáTOROV 

pOTEŠILA SVOJOu účASťOu mANžELKA pROF. JOZEFA mARŠALu (VpRAVO), 

VýZNAmNéhO VEDCA, KTORý TRI DESIATKy ROKOV VIEDOL Tím KOŠICKýCh 

NEuROBIOLógOV. ICh SyN mARTIN, KmEňOVý pRACOVNíK NBú SAV, JE TIEž 

pROFESOROm A VENuJE SA NEuROBIOLógII AKTuáLNE NA KALIFORNSKEJ 

uNIVERZITE V SAN DIEgu (uSA).

ZDRAVICu pREDSEDu SAV JAROmíRA pASTOREKA pREčíTAL čLEN 

pREDSEDNíCTVA SAV, BýVALý DLhOROčNý RIADITEľ úFhZ SAV KOŠICE, pROF. 

JuRAJ KOppEL.

>

>

Rada slovenských vedeckých spoločnos-
tí (RSVS) zorganizovala v Bratislave koncom 
mája pri príležitosti desiateho výročia člen-
stva Slovenska v Európskej únii konferenciu 
pod názvom Desať rokov v EÚ. Za organizáto-
rov ju otvoril predseda RSVS RNDr. Dalibor 
Krupa, CSc., DPhil. Odbornou náplňou po- 
dujatia boli dve prednášky. Prof. RNDr. Dušan 
Podhorský, DrSc., hovoril o meteorológii ako 
vede pre každého. Ukázal prítomným všetky 
užitočné aplikácie, ktoré sú dostupné na inter-
nete a ktoré nám slúžia pre každodenné po-
treby poznania počasia. Druhý príspevok, na-
zvaný Európska integrácia – výzva pre mladú 
generáciu?, predniesol prof. Ladislav Machá-
ček. Stručne v ňom načrtol zmeny, ktoré na-
stali po vstupe Slovenska do Európskej únie.

Druhou časťou konferencie bolo val-
né zhromaždenie RSVS, spojené s voľbou 
nových orgánov rady na ďalšie trojroč-
né funkčné obdobie, teda na roky 2014 – 
2017. Po hodnotení minulého obdobia a po 
krátkej diskusii prítomní predsedovia ve-
deckých spoločností zvolili nové zloženie 
Výkonného výboru (VV) RSVS. Nový vý-
konný výbor potom na svojom prvom za-
sadnutí zvolil predsedu a podpredsedu pre 
nové funkčné obdobie.

V nasledujúcom období bude rada pra-
covať v zložení: prof. Ladislav Macháček, 

CSc. – predseda (Fakulta sociálnych vied, 
UCM, Trnava), prof. Ing. Viktor Milata, 
DrSc. – podpredseda (Fakulta chemickej 
a potravinárskej technológie, STU, Bratisla-
va), RNDr. Ladislav Hric, CSc. – člen výboru 
(Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomni-

ca), RNDr. Miroslav Tibor Morovics, CSc. – 
člen výboru (Historický ústav SAV, Bratisla-
va), RNDr. Igor Tunyi, DrSc. – člen výboru 
(Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava).

Ladislav Hric | Foto: g. Juhásová  

Konferencia a valné zhromaždenie Rady slovenských vedeckých spoločností

V ý k o n n ý  v ý b o r  v  n o v o m  z l o ž e n í

NOVý pREDSEDA VýKONNéhO VýBORu RADy SLOVENSKýCh VEDECKýCh SpOLOčNOSTí pROF. LADISLAV 

mACháčEK, CSC. (V pOpREDí VľAVO) A DNES už BýVALý pREDSEDA RNDR. DALIBOR KRupA, CSC., DphIL.
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>Kazachstan a životné prostredie. Na jed-
nej strane ekonomický hlavolam, ako riešiť 
„prekliatie“ nerastným surovinovým bohat-
stvom, na druhej strane príťaž ekologické-
ho dedičstva 20. storočia. Semipalatinský 
výskumný polygón, kozmické centrum Baj-
konur, vysychajúce Aralské more, dnes už 
vlastne iba sem-tam jazero, výrazný pokles 
vodnosti na riekach Syrdarja a Irtyš, tope-
nie ľadovcov na Ťanšane a nastupujúce vy-
sychanie unikátneho jazera Balchaš, tech-
nogénne zemetrasenia na náleziskách ropy 
Tengiz – to je iba stručný výpočet ekologic-
kých hrozieb, resp. pohrôm  tejto dynamic-
ky rozvíjajúcej sa krajiny.

Snaha vedcov Kazašskej republiky pre-
sadzovať do povedomia ako štátnych, tak aj 
komunálnych  politikov, a najmä do akade-
mického prostredia, problematiku ochrany 
životného prostredia ako celospoločenské-
ho fenoménu vyústila v roku 2005 do vzni-
ku Eurázijskej medzinárodnej akadémie 
ekológie a bezpečnosti života (EMANEB). 
V súčasnosti je táto akadémia asociovaným 
členom Departmentu pre spoločenské in-
formácie OSN a Výboru pre ekonomické 
a sociálne problémy OSN (ECOSOS).

Eurázijská medzinárodná akadémia eko-
lógie a bezpečnosti života združuje 57 vý-
znamných vedeckých, spoločenských a po-
litických  predstaviteľov Kazachstanu a zo 
zahraničia, ktorí sa venujú riešeniu prob-
lémov ekológie, ochrany životného pros-
tredia a regionálnej bezpečnosti. Činnosť 
členov akadémie koordinuje Vedecká rada 
EMANEB a pre riešenie akútnych  (opera-
tívnych) problémov sa vytvárajú na dobro-
voľnom základe tzv. problémové rady. V sú-
časnosti EMANEB koncentruje svoje úsilie 
na rozšírenie svojej prítomnosti na územie 
Strednej Ázie, a to v prvom rade na suse-
dov Kazachstanu – Kirgizsko, Uzbekistan, 
Turkmenistan, Tadžikistan a na Čínu. 

Na zabezpečenie vlastného inovačného 
rozvoja tejto regionálnej akadémie a na zís-
kanie štátnej podpory od Kazašskej republi-
ky boli podpísané memorandá o spolupráci 
s Ministerstvom ochrany životného prostre-
dia a vodných zdrojov, s Ministerstvom prie-
myslu a nových technológií a s Minister-
stvom zahraničných vecí Kazachstanu.

V posledných siedmich „úrodných“ ro-
koch sa podarilo realizovať viacero sloven-
sko-kazašských a slovensko-kirgizských 
ekologických projektov, a to najmä pri bu-
dovaní komplexného automatizovaného 
monitoringu atmosféry a hydrosféry, pri 
riešení monitoringu kvality povrchových 
vôd na cezhraničných riekach Kazachstanu 
a Číny a pod. 

Eurázijská medzinárodná akadémia vied 
ekológie a ochrany života – EMANEB oce-
nila prínos RNDr. Dušana Podhorského, 
DrSc., z Geofyzikálneho ústavu SAV, pri rie-

šení ekologických problémov Strednej Ázie 
za posledné desaťročie a zvolila ho na za-
sadnutí  svojho prezídia 16. mája 2014 v As-
tane za svojho prvého zahraničného čestné-
ho člena – akademika.

Dňa 9. júna 2014 sa uskutočnilo slávnostné 
spoločné zasadnutie Prezídia EMANEB a part-
nerskej Kazašsko-ruskej univerzity v Astane, 
aby uskutočnili inauguráciu D. Podhorského 
za čestného akademika Eurázijskej medziná-
rodnej akadémie vied ekológie a bezpečnos-
ti života. Na zasadnutí sa zúčastnil aj veľvy-
slanec Slovenska v Kazachstane a Kirgizsku 
Peter Juza. Súčasťou podujatia bola odborná 
prezentácia o spolupráci Slovenskej republi-
ky a Kazachstanu v oblasti ochrany životného 
prostredia a zabezpečenia monitoringu kva-
lity atmosféry a hydrosféry v Strednej Ázii na 
báze prístrojovej techniky slovenskej spoloč-
nosti ECM EKO Monitoring, Bratislava.  
(E. B., red.)

RNDr. Dušana podhorského, DrSc., menovali čestným akademikom EmANEB-u

O c e n e n i e  z á s l u h  
o  e k o l ó g i u  S t r e d n e j  Á z i e

čLENOVIA pREZíDIA EmANEB, VEDENIA KAZAŠSKO-RuSKEJ uNIVERZITy V ASTANE pO mENOVANí RNDR. 

DuŠANA pODhORSKéhO, DRSC. (ŠTVRTý ZľAVA) AKADEmIKOm EmANEB-u. pO JEhO ľAVICI  V BLEDOm 

OBLEKu VEľVySLANEC SR V KAZAChSTANE A KIRgIZSKu pETER JuZA. FOTO ARChíV D. p.

C e n Y  p r e  m l a d E  V E D K Y N E
V Národnom poľnohospodárskom a potra-
vinárskom centre v Nitre sa 10. júna t. r. ko-
nalo 44. valné zhromaždenie členov Slo-
venskej akadémie poľnohospodárskych 
vied (SAPV), na ktorom vyhodnotili aj 10. 
ročník súťaže mladých vedeckých pracov-
níkov o ceny SAPV, v ktorej boli ocenení aj 
dvaja mladí pracovníci zo SAV. 

Za najlepšiu vedecká prácu roku 2013 
v odbore rastlinnej výroby odovzdal mi-

nister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR Ľubomír Jahnátek ocenenie SAPV Mgr. 
Ľubici Uváčkovej, PhD., z Ústavu genetiky 
a biotechnológií rastlín SAV v Nitre. Oce-
nenie získala za prácu MSE based multiplex 
protein analysis quantified important aller-
genic proteins and detected relevant pepti-
des carrying known epitopes in wheat grain 
extracts, publikovanú vo vedeckom časopi-
se Americkej chemickej spoločnosti Journal 

of Proteome Research (IF 5.1). Ocenená prá-
ca je súčasťou dlhodobého výskumu aler-
génnych proteínov oddelenia reprodukčnej 
a vývinovej biológie Ústavu genetiky a bio-
technológií rastlín SAV pod vedením Mgr. 
Martina Hajducha, PhD.

Druhou ocenenou mladou vedkyňou 
z radov SAV bola RNDr. Lucia Blaňarová 
z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach
(Zdroj: ÚGBR SAV)
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>Jedným z dvoch mladých vedcov, ktorí si 
prevzali Cenu Slovenskej akadémie vied 
pre mladého vedeckého pracovníka, bol 
aj Mgr. Adam Hudek, PhD., z Historické-
ho ústavu SAV. Vedecká rada SAV ocenila 
jeho podiel na príprave publikácie Over-
coming the old Borders: beyond the Para-
digm of Slovak National History.

S akým zámermi ste pristúpili k tvorbe 
tejto kolektívnej publikácie? Aké ciele ste si 
postavili? 

Hlavnou ambíciou práce je sprostredkovať naj-
mä zahraničnej vedeckej obci v ucelenej podo-
be ukážku práce predstaviteľov rôznorodej 
skupiny mladých slovenských historikov pô-
sobiacich v Historickom ústave SAV. Jednotli-
vé kapitoly sa zaoberajú problémami historic-
kého vývoja na Slovensku a v strednej Európe 
za posledné dve storočia. Ich autori vychádza-
jú z rozmanitých teórií a aplikujú rôznoro-
dé metodologické prístupy. Tematický, chro-
nologický a teritoriálny záber knihy je tak do 
značnej miery reprezentatívnou ukážkou prá-
ve riešených tém na kľúčovej inštitúcii historic-
kého výskumu na Slovensku. Kniha je určená 
predovšetkým odborníkom na dejiny strednej 
Európy. Európski a americkí experti na túto 
oblasť sa totiž veľmi zaujímajú o produkciu 
„domácich“ historikov,  najradšej ju však čítajú 
v angličtine. Okrem toho kniha je v tejto podo-
be využiteľná aj ako študijný text pre ich štu-
dentov a doktorandov. Zatiaľ sa ju darí pomer-
ne rýchlo rozširovať, k čomu prispieva fakt, že 
je prístupná online (na stránke www.forum-
historiae.sk). Aj ohlasy sú zatiaľ priaznivé.  

V poslednom období sledujeme dosť 
výraznú aktivitu mladých historikov, čo 
sa prejavuje aj na publikačnej produkcii. 
Čo nové podľa vás môže mlada generácia 
priniesť do slovenskej historiografie? 

Slovenská historická obec v súčasnosti preží-
va pomerne rýchlu generačnú obmenu. Na 
rozvoj profesionálnej historiografie tak má 
čoraz väčší vplyv generácia tridsať- až štyrid-
saťročných historikov. Tento proces sa výraz-
ne prejavil aj v Historickom ústave Sloven-
skej akadémie vied. Je prirodzené, že každá 
nová generácia vedeckých pracovníkov sa sna-
ží vymedziť voči svojim predchodcom. Viace-
rí mladí historici svojimi prácami vnášajú do 
slovenskej historiografie nové metodologic-
ké postupy, nanovo analyzujú tradičné histo-
rické konštrukcie alebo sa venujú doteraz ne-

prebádaným fenoménom historického vývoja. 
V porovnaní so svojimi staršími kolegami majú 
nepopierateľnú výhodu práce v slobodnej spo-
ločnosti, takmer žiadne obmedzenia pri výbe-
re výskumných tém a veľké možnosti zahra-
ničnej spolupráce. Ich hlavnou úlohou teraz je 
čo najlepšie využívať dané výhody, hlavne na 
dosiahnutie kompatibility so súčasnými trend-
mi svetovej historiografie. Súčasná slovenská 
spoločnosť totiž potrebuje  najmä kritickú re-
flexiu minulosti, zbavenú mýtov a predstáv, 
z ktorých mnohé majú pôvod ešte v 19. storočí.

Okrem iného ste spoluautorom ďalšej publi-
kácie ocenenej Slovenskou akadémiou vied 
– 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky, 
ale aj Dejín Slovenskej akadémie vied, ktoré 
vyšli v týchto dňoch, či publikácie Gustáv 
Husák – moc politiky, politik moci. Ako by 
ste sa chceli vyhraniť ako historik? A aké 
podmienky vám v tomto zmysle ponúka vaše 
pracovisko – Historický ústav SAV? 

Témou môjho doktorandského štúdia bola 
marxistická historiografia, teda analýza 
procesu tvorby oficiálnej interpretácie de-
jín v komunistickom Československu. Tento 
typ výskumu bol na Slovensku nový, v rám-
ci Európskej únie, ale aj v okolitých krajinách 
v tom čase už existovalo viacero projektov za-
meraných na témy „konštruovania minulos-
ti“. Snaha ústavu viac sa do nich zapojiť bola 
koniec-koncov jedným z hlavných dôvodov 
môjho prijatia. Nevyhnutnou súčasťou môjho 
vtedajšieho výskumu bolo štúdium inštitucio- 
nálnej základne historickej vedy na Sloven-
sku, okrem iného aj formovania a fungovania 
Historického ústavu v rámci Slovenskej aka-
démie vied. Dušan Kováč, hlavný editor Dejín 

SAV, ma preto oslovil s ponukou podieľať sa 
na príprave tejto práce. V súčasnosti začínam 
pracovať na novej téme, ktorá však do znač-
nej miery nadväzuje na moje predchádzajúce 
výskumy a týka sa vzťahu medzi komunistic-
kou ideológiou a nacionalizmom v socialis-
tických diktatúrach strednej Európy. Napriek 
všeobecne známym problémom s podporou 
vedy, a špeciálne spoločenských vied, mi His-
torický ústav SAV ponúka pomerne komfort-
né pracovné podmienky. Stále predstavuje 
najväčšie a najkvalitnejšie pracovisko histo-
rickej vedy na Slovensku. Je pomerne úspeš-
ný v získavaní grantov a projektov, z ktorých 
možno financovať vydávanie publikácií, pre-
klady alebo študijné cesty. Okrem toho ústav 
ponúka kvalitné inštitucionálne krytie, ktoré 
uľahčuje zapájanie sa do európskych projek-
tov, ako aj uchádzanie sa o zahraničné stáže.    
Pripravil: E. Borčin

Tri otázky pre mladého historika mgr. Adama hudeka, phD. 

N e p r e b á d a n é  f e n o m é n y 
h i s t o r i c k é h o  v ý v o j a

ADAm huDEK SI 

V KONgRESOVOm 

CENTRE SAV NA 

SmOLENICKOm 

ZámKu pREVZAL CENu 

SAV ZA KOLEKTíVNu 

mONOgRAFIu 

ADAm huDEK ET AL.: 

overcoming the olD 

borDerS: beyonD the 

paraDigm of Slovak 

national hiStory. 

BLAhOžELá mu 

pODpREDSEDNíčKA 

SAV pRE III. ODD. VIED 

DAgmAR pODmAKOVá.

OBáLKA OCENENEJ puBLIKáCIE.

>
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>Víťazi ďalšieho ročníka Súťaže mladých vedec-
kých pracovníkov SAV do 35 rokov sa tradične 
predstavili na seminári v aule budovy ústavov 
SAV v Košiciach. Večer 12. júna v Dome ume-
nia úspešní mladí hudobníci zase predviedli 
rovesníkom (aj ich starším kolegom) svoje in-
terpretačné majstrovstvo na koncerte pod ná-
zvom Mladí mladým – umelci vedcom.

Moderovania vedeckého seminára sa ujal 
riaditeľ Parazitologického ústavu SAV doc. 
Branislav Peťko, ktorý privítal predsedu SAV 
prof. Jaromíra Pastoreka, podpredsedov SAV 
Richarda Imricha a Juraja Lapina a ďalších 
členov Predsedníctva i Snemu SAV. So záuj-
mom počúvali mladších kolegov aj riaditelia 
viacerých ústavov SAV a spolupracovníci.

Z dvanástich celkovo ocenených mladých 
vedcov sa na prezentácii svojich vedeckých 
prác zúčastnili deviati, traja sa z pracovných 
a rodinných dôvodov ospravedlnili. Ku všet-
kým prácam bola obsiahla diskusia a vyzna-
menaným mladým vedcom slúži ku cti, že 
bez problémov vysvetľovali a odpovedali na 
otázky aj oveľa skúsenejším kolegom.

Večer sa zasa v oblekoch a spoločen-
ských šatách stretli v Dome umenia, domov-
skom stánku Štátnej filharmónie Košice. 
„Koncert Mladí mladým – umelci vedcom 
je už stabilnou súčasťou koncertnej sezóny 
košickej filharmónie. Oceneným mladým 
vedcom zahrajú mladí umelci, ktorí zase 
zbierajú vavríny na umeleckých súťažiach,“ 
uviedol na otvorení večera moderátor a je-
den z hlavných organizátorov podujatia 
Branislav Peťko. Poďakoval sa za ústreto-
vosť a pochopenie dobrej myšlienky spájať 
vedu s umením riaditeľovi Štátnej filharmó-
nie Košice Mgr. art. Júliusovi Kleinovi.

Koncert – konkrétne svedectvo dlhoroč-
nej dobrej spolupráce Akadémie s filharmo-
nikmi – ocenil vo svojom príhovore predse-
da SAV prof. Jaromír Pastorek. Poďakoval 
sa triu košických organizátorov, ktorí prišli 
s touto myšlienkou: prof. Mariánovi Reif- 

fersovi, doc. Branislavovi Peťkovi a Glórii 
Gajdošovej. Venoval sa aj otázke výchovy 
mladých ľudí, podporil ich túžbu získavať 
skúsenosti na renomovaných zahraničných 
pracoviskách. „Nech idú pracovať do špič-
kovo vybavených laboratórií, ale nech sa 
nám vrátia. Na to im my musíme vytvo-
riť podmienky. Ďakujem mladým vedcom, 
aj tým dnes oceneným, že napriek ťažším 
podmienkam robia aj u nás vedu na vyso-
kej úrovni, že majú vieru v seba a v to, čo 
je správne,“ povedal J. Pastorek a poďako-
val sa i divákom, že svojou účasťou na kon-
certe podporili mladých.

Potom odovzdal úspešným mladým ved-
com do 35 rokov Ceny Predsedníctva SAV. 

Na koncerte Mladí mladým – umelci ved-
com dirigoval po prvý raz orchester Štátnej 
filharmónie Košice Ondřej Tajovský (ČR), 
ktorý spolupracuje s viacerými umelecký-
mi telesami v Európe. Diela W. A. Mozar-
ta, F. Chopina, J. Mouqueta, F. V. Kramářa 
a O. Böhma zahrali len 13-ročný talent Mar-
tin Chudada a Zuzana Vontočíková (klavír), 
Laura Lovišková (flauta), Matúš Veľas (ho-
boj) a Stanislav Masaryk (trúbka).

 
 

Výsledky Súťaže mladých 
vedeckých pracovníkov SAV do 35 
rokov:

 
I. oddelenie vied o neživej prírode
1. miesto: RNDr. Jozef Pócs, PhD.,  Matema-
tický ústav SAV, Bratislava – za prácu Fuzzy 
konceptové zväzy a ich zovšeobecnenia;
2. miesto: Mgr. Karol Vegsö, PhD., Fyzikálny 
ústav SAV, Bratislava – Štúdie nanočastico-
vých Langmuirových vrstiev metódou GISAXS;
3. miesto: RNDr. Magdaléna Strečková, 
PhD., Ústav materiálového výskumu SAV, 
Košice – Magneticky mäkké kompozity na 
báze feromagnetík a hybridných organicko-
-anorganických povlakov;

3. miesto: Mgr. Mykola Soloviov, PhD., Elek-
trotechnický ústav SAV, Bratislava – Návrh 
a optimalizácia magnetického plášťa nevidi-
teľnosti pre DC a nízkofrekvenčné AC aplikácie.

 
II. oddelenie vied o živej prírode 
a chemických vedách
1. miesto: Ing. Jaroslav Filip, PhD., Chemic-
ký ústav SAV, Bratislava – Nanobiotechnolo-
gie – příprava biopalivových článků (biobate-
rií) s využitím nanotechnologií
2. miesto: Mgr. Timea  Kurdiová, PhD., 
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, 
Bratislava – Endokrinná aktivita kostrového 
svalstva a tukového tkaniva ovplyvňuje meta-
bolické zdravie človeka
3. miesto: RNDr. Martina Takáčová, PhD., 
Virologický ústav SAV, Bratislava – Karbo-
nická anhydráza IX – klinicky významný bio-
marker nádorovej hypoxie 

Čestné uznanie: Mgr. Stanislav Babic, 
PhD., Ústav experimentálnej endokrinoló-
gie SAV, Bratislava – Mozgová plasticita vo 
vzťahu k ochoreniam súvisiacim so stresom

 
III. oddelenie vied o spoločnosti a kultúre
1. miesto: Mgr. Diana Duchoňová, PhD., 
Historický ústav SAV, Bratislava – Palatín 
Mikuláš Esterházy a jeho dvor: Spoločnosť, 
normy, rituály každodennosti
2. miesto: Mgr. Jana Bašnáková, MSc., 
Ústav experimentálnej psychológie SAV, 
Bratislava – Jazyk a sociálna kognícia: vý-
skumy implicitných významov v reči
3. miesto: PhDr. Alena Bistáková, PhD., Ar-
cheologický ústav SAV, Nitra – Spoločnosť 
v mladšej dobe kamennej

Čestné uznanie: Ing. Mgr. Róbert Hanák, 
PhD., Ústav experimentálnej psychológie 
SAV, Bratislava – Skúmanie racionality u ex-
pertov a z pozície kognitívnych výlov

Katarína Čižmáriková | Foto: Katarína čižmáriková, Tomáš 

čižmárik

Víťazi súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov

O p ä ť  s a  s t r e t l i  v e d c i  a  u m e l c i

pREDSTAVOVANIE OCENENýCh pRáC mLADýCh VEDCOV ODŠTARTOVAL VíťAZ 

V I. ODDELENí VIED JOZEF póCS Z mATEmATICKéhO úSTAVu SAV.

pREZENTáCIu KOLEgOV pOZORNE pOčúVALI AJ KAROL VEgSö (V pOpREDí) 

Z FyZIKáLNEhO úSTAVu SAV (2. mIESTO) I mAgDALéNA STREčKOVá Z úSTAVu 

mATERIáLOVéhO VýSKumu SAV (3. mIESTO). 
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Dni otvorených dverí na Lomnickom štíte

B l i ž š i e  k  t a j o m s t v á m  S l n k a
Astronomický ústav Slovenskej akadémie 
vied organizuje v dňoch 19. a 26. júla, a po-
tom 2. a 9. augusta 2014 dni otvorených dve-
rí na svojom vysokohorskom pracovisku na 
Lomnickom štíte. V časoch od 9.30 – 15.00 
hod. sa tak budú môcť návštevníci obozná-
miť s cieľmi vedeckého výskumu a technic-
kým vybavením observatória. Usporiadanie 
dní otvorených dverí  je podporovaný  pro-
jektom APVV 0816-11 s názvom Slnečná ko-
róna: výskum fyzikálnych procesov.

Observatórium na Lomnickom štíte je naj-
vyššie položené profesionálne astronomic-
ké pracovisko na Slovensku (2 632 m n. m.). 
Jeho budovu postavili na prelome päťdesia-
tych a šesťdesiatych rokov ako samostatnú 
stavbu prepojenú so stanicou visutej lanovky. 
V roku 1962 bol na observatóriu nainštalo-
vaný prvý koronograf. O osem rokov neskôr 
k nemu pribudol druhý takýto prístroj. Ko-
ronograf je špeciálne upravený ďalekohľad, 
ktorý je vhodný na pozorovanie vrchnej čas-
ti slnečnej atmosféry (koróny) a jej jednotli-
vých štruktúr. Dôležitosť takéhoto prístroja je 
v tom, že bez jeho pomoci možno slnečnú ko-
rónu pozorovať len počas úplných slnečných 
zatmení. Prítomnosť koronografov teda urči-
la hlavné vedecké smerovanie observatória, 
ktorým je až dodnes výskum Slnka.   

Hlavné vedecké smery výskumu Astro-
nomického ústavu SAV na Observatóriu na 

Lomnickom štíte sa zameriavajú na dlho-
dobé štúdium zmien v intenzitách vyžarova-
nia slnečnej koróny v tzv. zelenej koronálnej 
čiare, ako aj na štúdium slnečných protube-
rancií. Prostredníctvom tohto výskumu mož-
no monitorovať dlhodobé zmeny slnečnej 
koronálnej aktivity. Vedecké využitie obser-
vatória sa výrazne rozšírilo v roku 2011, keď 
bol na jeden z koronografov nainštalovaný 
prístroj COMP-S (Koronálny multi-kanálo-
vý spektro-polarimeter). Ide o jedinečný prí-
stroj pripravený v spolupráci s americkými 
kolegami (High Altitude Observatory, Boul-
der, Colorado), ktorý umožňuje priame me-
rania magnetických polí v koróne. Práve ta-
kéto merania sú veľmi dôležité pri hľadaní 
odpovedí na jednu z najväčších záhad slneč-
nej fyziky, ktorá je známa ako problém ohre-
vu slnečnej koróny. Získané dáta prispejú aj 
k výskumu slnečno-zemských vzťahov. Vývoj 
tohto prístroja bol financovaný prostredníc-
tvom štrukturálnych fondov EÚ.

Počas dní otvorených dverí bude náv-
števníkom umožnený vstup do kupoly ob-
servatória, v ktorej si môžu prehliadnuť 
koronografy a prístroj COMP-S. Záujemco-
via sa od vedeckých pracovníkov dozvedia 
technické detaily prístrojov a spôsoby ich 
používania. V rámci výkladu im vysvetlia 
metodiku analýzy získavaných dát a spôsob 
ich využitia pri vedeckom výskume. Viac 

sa dozvedia aj o stále nevyriešených prob-
lémoch a otázkach týkajúcich sa našej naj-
bližšej hviezdy. 
Peter Gömöry, Astronomický ústav SAV

mNOhOKANáLOVý KORONáLNy pOLARImETER 

OBSERVATóRIA NA LOmNICKOm ŠTíTE. FOTO: 

ARChíV Aú SAV

V dňoch 10. až 12. júna 2014 sa uskutočnil 
20. ročník medzinárodnej výstavy vodné-
ho hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany 
životného prostredia, komunálnej techni-
ky a rozvoja miest a obcí – AQUA. Súčas-
ťou výstavy bola okrem zaujímavých pred-
nášok a bohatého sprievodného programu 
aj súťaž o najlepší exponát – Zlatá AQUA 
v kategóriách výrobok a technológia. V ka-
tegórii technológia sa na 3. mieste umiestnil 
účinný kompozitný sorbent na odstraňova-
nie škodlivín z vôd, ktorý vyvinuli v Ústave 

polymérov SAV a úspešne otestovali vo Vý-
skumnom ústave vodného hospodárstva.

Kompozitný sorbent sa vyznačuje často až 
niekoľkonásobne vyššou účinnosťou odstrá-
nenia kontaminantov v porovnaní so špičko-
vým komerčne dostupným sorbentom. Ide 
predovšetkým o odstránenie ťažkých kovov 
– As, Sb, Cr, Cd, Pb a ďalších. Ako základný 
vstupný materiál pre výrobu sorbenta sa vyu-
žívajú suroviny z rastlinných odpadov, ktoré 
príroda každoročne produkuje v miliardách 
ton. Tým sa dosiahla nízka cena sorbenta.

Predpokladá sa rozsiahle využitie kom-
pozitného sorbenta taktiež v oblastiach, kde 
existuje problém s kontamináciou pitnej 
vody, hlavne vo viacerých krajinách Ázie. 
Pritom často ide práve o oblasti, kde vstup-
ný materiál predstavuje odpad, a tým vý-
znamnú ekologickú záťaž prostredia. Kom-
pozitný sorbent možno využiť aj pri čistení 
odpadových vôd vrátane odpadových vôd 
z chemického a elektronického priemyslu.

Martin Gróf

účinný kompozitný sorbent na odstraňovanie škodlivín z vôd

Z l a t á  A Q U A 
p r e  Ú s t a v  p o l y m é r o v  s a v



osobnosti vedy      s p r á v y s a v     6 | 2014

11

>

pripomenuli sme si sté výročie narodenia prof. Juraja Dubinského

F y z i k á l n y  v ý s k u m  o r i e n t o v a l 
n a  a k t u á l n e  p r o b l é m y
Prof. RNDr. Juraj Dubinský sa narodil 12. 
júna 1914 v Beniakovciach. Na Univerzite 
v Brne vyštudoval špecializáciu učiteľské štú-
dium matematiky a fyziky. Do roku 1945 pô-
sobil ako asistent na Slovenskej vysokej škole 
technickej v Bratislave, potom sa stal riadite-
ľom I. štátneho gymnázia v Košiciach a súčas-
ne pôsobil ako honorovaný docent technickej 
fyziky na Vysokej škole poľnohospodárskeho 
a lesného inžinierstva v Košiciach.

V roku 1951 prešiel ako odborný asistent 
na pobočku Pedagogickej fakulty Univerzi-
ty Komenského do Prešova, kde bol povere-
ný budovaním katedry matematiky a fyzi-
ky (istý čas bol aj dekanom fakulty). V roku 
1959 prešiel do Košíc, kde na Strojníckej fa-
kulte Vysokej školy technickej vybudoval 
a viedol rádioizotopové pracovisko. Keď bola 
založená Prírodovedecká fakulta Univerzi-
ty P. J. Šafárika v Košiciach, prešiel na ňu aj 
s kolektívom svojich žiakov, mladých fyzi-
kov. Tu založil katedru jadrovej fyziky, ktorú 
viedol v rokoch 1964 – 1977. Katedra úspeš-
ne zabezpečovala pedagogické i vedeckový-
skumné úlohy. Juraj Dubinský sa postupne 
stal zástupcom profesora, neskôr mimoriad-
nym a napokon riadnym profesorom. Výraz-
ne prispel k rozvoju fyziky na východnom 
Slovensku v zložitom povojnovom období.

Keď bola v roku 1964 zriadená v Koši-
ciach pobočka Fyzikálneho ústavu SAV, stal 
sa jej vedúcim. Pobočka sa stala základom 
pre vznik Ústavu experimentálnej fyziky 
SAV. Prof. J. Dubinský bol jeho prvým ria-
diteľom, a to až do roku 1979. Neskôr vie-
dol na tomto pracovisku sektor subatómo-
vej a kozmickej fyziky ústavu. Jeho osobnou 
zásluhou i zásluhou jeho blízkych spolu-
pracovníkov sa ústav, skladajúci sa spočiat-
ku z troch oddelení, orientoval na aktuálne 
problémy fyzikálneho výskumu – v oblas-

ti kozmického žiarenia, resp. kozmickej fy-
ziky; vo fyzike vysokých energií a vo fyzike 
magnetických javov. Jeho vedecký záujem 
sa už od roku 1951 zameriaval na štúdium 
vlastností kozmického žiarenia na Lomnic-
kom štíte. Vychoval  skupinu spolupracovní-
kov, ktorí sa zaujímali tak o výskum kozmic-
kého žiarenia pozemnými metódami, ako 
aj o prvé umelé družice. Položil aj základ 
účasti slovenských fyzikov a technikov na 
družicových experimentoch v oblasti koz-
mického žiarenia a v tejto oblasti nadviazal 
aj dôležité medzinárodné kontakty.

V prvej etape svojej vedeckej práce bol 
prof. Dubinský úzko spätý s fyzikálnou ško-
lou profesora Václava Petržílku. Prispel k štú-
diu prechodového efektu kozmického žiare-
nia, k objasneniu vplyvu geomagnetického 
poľa na toto žiarenie a tiež k poznaniu pro-
cesov  prebiehajúcich v rozsiahlych atmosfé-
rických spŕškach. Neskôr sa venoval skúma-
niu časových variácií kozmického žiarenia 

a atmosférických korekcií dôležitých pre vy-
sokohorské merania tohto žiarenia. Je auto-
rom originálneho vysvetlenia denných vari-
ácií intenzity kozmického žiarenia a dôkazu 
toho, že tzv. lunárna variácia je iba zdanlivá.

So svojimi spolupracovníkmi výrazne 
prispel k vedeckému programu Medzinárod-
ného geofyzikálneho roku (1957 – 1958) v ob-
lasti experimentálneho výskumu kozmického 
žiarenia. Venoval sa budovaniu vysokohorské-
ho laboratória na Lomnickom štíte. Jeho pri-
činením sa Ústav experimentálnej fyziky SAV 
stal na Slovensku prvou inštitúciou, ktorá sa 
zúčastňovala na programe Interkozmos. Tak 
sa vytvorili podmienky na neskorší rozvoj koz-
mofyzikálneho výskumu na družiciach v na-
šich podmienkach. Viedol metodické a fyzi-
kálne práce, ktoré priniesli z týchto meraní 
pôvodné výsledky o radiačných pásoch Zeme 
a o jadrových interakciách v emulzných expe-
rimentoch exponovaných v kozme.

Už od roku 1964, keď bola založená ka-
tedra jadrovej fyziky, prof. Dubinský oriento-
val časť svojho odborného kolektívu aj na vý-
skum v oblasti fyziky vysokých energií. Tejto 
problematike sa venovalo aj jedno oddelenie 
ústavu. Nadviazal pritom veľmi dôležitú spo-
luprácu so Spojeným ústavom jadrových vý-
skumov v Dubne, čím sa na katedre i v ústave 
v tejto oblasti fyziky vytvoril základ pre efek-
tívnu prácu viacerých fyzikov a technikov. 
Tieto odborné a organizačné aktivity umož-
nili neskôr spoluprácu s významnými cen-
trami pre časticovú fyziku, akými sú napr. 
CERN Ženeva a DESY Hamburg.

Prof. Dubinský koncom roku 1987 ukon-
čil svoju profesionálnu kariéru a odišiel na 
zaslúžený odpočinok. Zomrel v Košiciach 
22. novembra 1994.
G. Martinská, K. Kudela, L. Šándor 
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Ocenili najlepšie študentské návrhy 

M L A D í  S Ú  b u d ú c n o s ť o u  V E D Y

R u š i n o v s k á  p o é z i a  ľ u d s k e j  d u š e

Školskou konferenciou v priestoroch Sloven-
skej akadémie vied bol 5. júna 2014 slávnost-
ne ukončený ďalší ročník programu Veda má 
budúcnosť. Študenti stredných odborných škôl 
prezentovali svoje vlastné návrhy na zlepšenie 
prestíže vedy na Slovensku pred odbornou po-
rotou, zloženou z manažérov spoločnosti Bay-
er, odborníkov zo vzdelávacej inštitúcie AISIS, 
o. z., a z členov Slovenskej akadémie vied. 

V praxi projekt prebieha formou aktívnej 
spolupráce firiem so školami. Mládež sa za-
pája do týchto činností:
•	 V	rámci	stretnutí	„Deň	v	živote	firmy“	štu-

denti na vlastnej koži spoznajú, ako fun-
guje medzinárodná firma zameraná na 
inovácie a výskum v oblasti prírodných 
vied v slovenskom prostredí, čomu sa 
ich pracovníci venujú, aké problémy rie-
šia, čo k svojej práci potrebujú. Zároveň 
sa oboznámia s riešeniami, aké prírod-
né vedy v praxi dokážu vytvoriť, aké celo-
spoločenské výzvy môžu pomáhať riešiť.

•	 V	 bloku	 s	 názvom	 „Tvorba	 životopisov	
a príprava na pohovor“ sa študenti pria-
mo vo firme naučia, ako sa pripraviť na 
prijímací pohovor. 

•	 Na	stretnutiach	„Veda	v	praxi“	účastníci	
preskúmajú vedu tvárou v tvár s odbor-

níkmi a vedcami zo Slovenskej  akadé-
mie vied.
V aule SAV na bratislavskej Patrónke pri-

vítali v máji študentov štyroch bratislavských 
stredných škôl. Vedecký pracovník Chemic-
kého ústavu SAV doc. Ladislav Petruš im 
v prednáške priblížil priority práce tohto 
ústavu, jeho výsledky a perspektívy, venoval 
sa aj tomu, čím by práve toto vedecké praco-
visko mohlo byť lákavé pre ich budúcu ve-
deckú kariéru. Študenti mali možnosť pre-
zrieť si aj laboratóriá ústavu, ktoré sa pýšia 
technickým vybavením na svetovej úrovni. 
Michaela Španková, PR manažérka SAV, na 
margo tohto podujatia povedala: „Sme veľ-
mi radi, že sme mohli byť partnerom motivu-
júceho a podnetného projektu. Prezentácie 
študentov ukázali inovatívny prístup a vyso-
ké nasadenie. Dúfame, že podobné aktivity 
nasmerujú študentov na školy, ktoré by v bu-
dúcnosti využili ich potenciál.“

Projekt Veda pre budúcnosť sa pod zášti-
tou Ministerstva hospodárstva SR a Sloven-
skej akadémie vied snaží prostredníctvom 
spolupráce firiem a škôl o to, aby sa zvýši-
la atraktivita technických a prírodovedných 
odborov pre žiakov základných a stredných 
škôl. Cieľom je okrem iného ukázať mladým 

ľuďom, že kariéra v tejto sfére môže byť pre 
nich zaujímavá.

Program bol zavŕšený záverečnou škol-
skou konferenciou a prezentáciou študent-
ských projektov pred vrcholovými ma-
nažérmi firmy Bayer a zástupcami SAV. 
Navrhované projekty boli predstavené aj la-
ickej verejnosti na portáli ww.soutez.veda-
mabudoucnost.cz, kde študenti získavali 
hodnotenie a odporúčania verejnosti, ako aj 
iných škôl a partnerov projektu.

Porota, zložená zo zástupcov firmy Bay-
er, Slovenskej akadémie vied a neziskovej 
organizácie AISIS, vybrala a finančne oce-
nila v rámci konferencie víťazné projekty. 

I. miesto: Stredná odborná škola che-
mická Vlčie hrdlo – projekt Vývoj a testova-
nie enzýmovej metódy;

II. miesto: Stredná zdravotnícka škola 
Záhradnícka – projekt Sapones medicati;

III. miesto: Gymnázium Alberta Einstei-
na – projekt Cyklycká Hydro-Energia;

IV. miesto: Stredná zdravotnícka škola 
Záhradnícka – projekt Máte bolesti? Pomô-
žeme vám;

V. miesto: Gymnázium Ladislava Sáru 
– projekt Ako by sme využili vesmír.
M. Š.

Významný slovenský astronóm a popularizátor vedy 
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., z Astronomického ústavu 
SAV v Tatranskej Lomnici nahliadol do viacerých exotic-
kých končín sveta. Počas jeho pracovných ciest za úplný-
mi zatmeniami Slnka ho sprevádzal neodmysliteľný fo-
toaparát. Jeho pohľad na svet ľudí si môžete vychutnať 
až do konca júla v bratislavskom Cafe Vienna na Námes-
tí SNP. Vystavované fotografie sú súčasťou rovnomennej 
knihy Poézia ľudskej duše. 

Ako hovorí autor: „Tvár je zrkadlom vnútra človeka, 
jeho rozpoloženia – jeho duše. A niekedy nielen jeho, ale 
aj fotografa. Lebo ak má vzniknúť pekný záber, bez ohľa-
du na to, koho a kde fotografujem, musíme byť pri tom 
dvaja – fotografovaná osoba a ja... Pre mňa je každá oso-
ba samostatným živým vesmírom, oveľa záhadnejším a ta-
jomnejším ako celý hmotný vesmír...“  

Z fotografickej tvorby V. Rušina prinášame portrét  
Aborigenky.
E.B.
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Opustili naše rady 

Z o m r e l  I n g .  V l a d i m í r  Z r u b e c ,  D r S c .

Z a  p r o f .  J U D r .  J á n o m  Š v i d r o ň o m ,  C S c . 

Dňa 8. júna 2014 nás po dlhej a ťažkej cho-
robe vo veku 78 rokov navždy opustil Ing. 
Vladimír Zrubec, DrSc. Rodák z Micha-
la nad Žitavou (nar. 6. 10. 1935) vysoko-
školské štúdium ukončil na Fakulte rádio-
techniky ČVUT v Poděbradoch (1985). 
V rokoch 1973 – 2007 pracoval v Ústave 
merania SAV v Bratislave, kde bol vedúcim 
oddelenia magnetometrie, zastával post 
zástupcu riaditeľa (1980 – 1990) a pôso-
bil i v ďalších funkciách. Doktorskú dizer-
tačnú prácu (Systémy na meranie biomag-
netických polí supravodivými kvantovými 
magnetometrami) obhájil v roku 1989. 
V Ústave merania SAV pôsobil ako vedú-
ci riešiteľ viacerých úloh štátneho plánu 
a grantových projektov vedeckého výsku-
mu, ako odborný koordinátor medzinárod-
nej spolupráce v oblasti systémov na me-
ranie biomagnetických polí a spolupráce 
v oblasti využitia SQUID-systémov v jad-

rovom výskume so SÚJV v Dubne. Je au-
torom a spoluautorom viac ako 150 prác 
z oblasti Josephsonových štruktúr a ich vy-
užitia v meraní a autorom viacerých autor-
ských osvedčení vynálezov.

Vladimíra Zrubca možno zaradiť me-
dzi osobnosti, ktoré svojou vedecko-vý-
skumnou aktivitou ovplyvňovali niekoľko 
desaťročí rozvoj meracej techniky a mera-
cích metód v oblasti merania veľmi slabých 
magnetických polí, kde patrí medzi zakla-
dateľov česko-slovenskej vedeckej školy. 
Teoreticky analyzoval možnosti a navrhol 
spôsoby využitia supravodivých magneto-
metrických systémov SQUID pre rôzne ob-
lasti vedy a techniky, ako sú NMR tomo-
grafia, biomagnetizmus alebo meranie 
intenzity urýchľovaných častíc v urýchľova-
čoch SQUID magnetometrickou metódou. 
Bol priekopníkom v oblasti využitia SQUID 
systémov v jadrovej fyzike. Je autorom ná-

vrhu mnohých meracích obvodov a systé-
mov, ktoré boli realizované predovšetkým 
pre unikátne detašované laboratórium ÚM 
SAV, alebo viaceré zahraničné laboratória 
v rámci medzinárodnej vedecko-výskumnej 
spolupráce.

Bol členom kolektívu oceneného Cenou 
SAV za výskum Josephsonových javov a ich 
aplikáciu v meraní (1977), ako aj členom 
štvorčlenného kolektívu zo SAV a ČSAV 
oceneného štátnou cenou za prínos k roz-
voju vedeckého poznania v oblasti me-
rania bioelektrických a biomagnetických 
polí (1986).  Udelili mu Striebornú a Zlatú 
čestnú plaketu Aurela Stodolu za zásluhy 
v technických vedách (1985, resp. 1995). 
Hlboko si ceníme výsledky jeho práce. Pre 
nás zostane vzorom po odbornej a ľudskej 
stránke. Vzdávame mu našu hlbokú úctu 
a vďaku.
Alexander Cigáň, Ján Maňka

Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc., už nie je 
medzi nami, smrť ho zastihla 20. júna t.r. 
Narodil sa 15. júna 1952 v Starej Ľubovni 
v rodine učiteľa. V roku 1976 promoval na 
Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika 
v Košiciach. Po skončení štúdia sa stretával 
v právnej praxi s autorským právom a ako 
sa ukázalo, bola to láska na prvý pohľad. 
Tejto problematike sa začal venovať aj teo-
reticky, s hĺbkou, ktorá bola len jemu vlast-
ná. Svoju vedeckú púť  koncom osemdesia-
tych rokov spojil s Ústavom štátu a práva 
SAV, kde obhájil akademický titul kandidá-
ta vied na tému Právna ochrana výsledkov 
tvorby v česko-slovenskom občianskom prá-
ve. Mal som tú česť sa s ním stretnúť v roku 
1989 práve v čase hektických zmien v na-
šej spoločnosti. Vedel sa zapáliť pre správ-
nu vec a vložiť sa do riešenia problémov 
celou osobnosťou. Celospoločenské zme-
ny spájal nielen s demokratizačnými zme-
nami, ale aj s  úprimnou emancipáciou slo-
venského národa. Jeho záujem o vedu bol 
však prioritný. V Ústave štátu a práva SAV 
vytvoril svoju prvú publikáciu pod názvom 
Tvorba a právo, vydanú v roku 1991. Išlo 
o monografiu, ktorá  sa na dlhý čas sta-
la základným právno-teoretickým dielom 
v oblasti práva duševného vlastníctva na 
Slovensku.

V rokoch 1992 – 1993 absolvoval vedec-
ké stáže v Inštitúte Maxa Plancka v Mní-
chove pre zahraničné a medzinárodné 

patentové, autorské a súťažné právo. Z po-
bytov sa vrátil nadšený a myslím si, že tvo-
rivé a žičlivé prostredie mníchovského in-
štitútu ešte viac prehĺbilo jeho vedecké 
zaujatie a otvorilo mu cestu do sveta. Od 
roku 1993 bol členom Medzinárodného 
združenia na podporu výučby a výskumu 
v oblasti duševného vlastníctva (ATRIP), 
v nasledujúcom roku sa stal korešponden-
tom Medzinárodného inštitútu pre práv-
ny rozvoj v Ríme (IDLI), neskôr nadvia-
zal vedeckú spoluprácu s Medzinárodným 
ústavom pre unifikáciu súkromného práva 
UNIDROIT v Ríme (od roku 1998 bol jeho  
korešpondentom).

O svoje teoretické vedomosti sa chcel po-
deliť aj s mladou generáciou, a tak jeho kro-
ky viedli na akademickú pôdu. Odborne 
pôsobil a rozvíjal odbor právo duševného 
vlastníctva na právnických fakultách Uni-
verzity Komenského v Bratislave, Univerzi-
ty Mateja Bela v Banskej Bystrici a Trnavskej 
univerzite v Trnave. V roku 1994 sa stal do-
centom s habilitačnou prednáškou Aktuálne 
úlohy autorského práva pri vzniku Slovenskej 
republiky.  Pre potreby študentov vytvoril 
modernú učebnicu Základy práva dušev-
ného vlastníctva. Bol pri zrode špecializo-
vaného časopisu Duševné vlastníctvo, ktorý 
dodnes vydáva Úrad priemyslového vlast-
níctva v Banskej Bystrici.

Nezabúdal ani na spoluprácu s Ústavom 
štátu a práva SAV. V spolupráci s kolegami 

uskutočnil roku 1996 jedinečný preklad ter-
minologicky náročného diela do slovenské-
ho jazyka  – UNIDROIT Zásady medzinárod-
ných obchodných zmlúv.

V marci 2002 ho prezident SR vymeno-
val za profesora v odbore občianske prá-
vo. V roku 2005 zapojil slovenskú právnu 
vedu aj do spolupráce so Študijnou skupi-
nou pre Európsky občiansky zákonník. Vše-
možne sa usiloval o zriadenie špecializo-
vaného vedeckého pracoviska pre oblasť 
práva duševného vlastníctva, čím chcel na-
plniť ideu profesora Štefana Lubyho. V júni 
2007 sa stal zakladateľom a do roku 2009 
prvým riaditeľom Ústavu práva duševné-
ho vlastníctva Právnickej fakulty TU v Trna-
ve. Osobitný vzťah mal k mladým, nadaným 
právnikom. K úspešným obhajobám dizer-
tačných prác priviedol 10 vlastných dokto-
randov. Troch z nich získal aj pre spoluprá-
cu s Ústavom štátu a práva SAV. Ako mladí 
vedeckí pracovníci vydali pod vedením svoj-
ho bývalého školiteľa svoje prvé vedecké 
monografie. Oslovoval ich Janka, Barborka 
a Majko a mal k nim osobitný, priam až ot-
covský  vzťah. S ďalšími svojimi doktorand-
mi vydal roku 2009 obsiahlu monografiu 
Právo duševného vlastníctva v informačnej 
spoločnosti. Bol brilantným štylistom. Re-
daktorka v ústave brala práce prof. Švidro-
ňa ako meradlo štylistickej dokonalosti. 

Po rokoch pôsobenia na akademickej 
pôde sa vrátil na plný úväzok do Ústavu štá-
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>Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied na 
základe výberových konaní vymenovalo od 
1. júla 2014 sedem riaditeľov ústavov SAV 
na ďalšie štvorročné obdobie. Spomedzi 
nich sú dvaja noví: RNDr. Pavol Hvizdoš, 
CSc., Ústav materiálového výskumu SAV 
a RNDr. Ľubor Košťál, CSc., Ústav bioché-
mie a genetiky živočíchov SAV.

Pavol Hvizdoš (nar. 18. 4. 1965 v Levo-
či) vyštudoval odbor fyzika tuhých látok na 
Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. 
Od roku 1988 je zamestnancom Ústavu ma-
teriálového výskumu SAV. Rieši predovšet-
kým oblasti súvisiace s výskumom a vývo-
jom konštrukčných keramických materiálov 
a kompozitov, biokeramík, intermetaloi-
dov, ale aj celého radu príbuzných mate-
riálov a systémov, najmä z hľadiska ich 
mikroštruktúry a mechanických vlastnos-
tí. Zameriava sa na súvis mikroštruktúry 
s mechanickými a lomovými vlastnosťami 
v širokom rozsahu teplôt a s tým spojený-

mi otázkami ich spoľahlivosti a životnosti. 
V poslednom čase rozvíja oblasti (nano)in-
dentačných metód, porušovania povrchov, 
opotrebenia a tribológie s využitím najmo-
dernejších laboratórnych techník.

Ľubor Košťál vyštudoval Prírodovedec-
kú fakultu UK v Bratislave, odbor biológia, 
v roku 1980. Nastúpil do pobočky Ústavu fy-
ziológie hospodárskych zvierat SAV v Ivan-
ke pri Dunaji, z ktorej v roku 1993 vzni-
kol Ústav biochémie a genetiky živočíchov 
SAV. Absolvoval viaceré zahraničné poby-
ty, z ktorých najvýznamnejší bol ročný po-
byt na základe štipendia Wellcome Trust na 
Roslin Institute vo Veľkej Británii. Bol zod-
povedným riešiteľom početných domácich 
projektov, ale aj viacerých bilaterálnych 
a multilaterálnych medzinárodných projek-
tov. Venuje sa výskumu správania hydiny 
a jeho fyziologických a neurobiologických 
regulačných mechanizmov, ako aj otázkam 
welfaru hospodárskych zvierat. Od roku 

2005 je členom Snemu SAV. Patrí medzi za-
kladajúcich členov Českej a Slovenskej eto-
logickej spoločnosti (1994 – 1996 bol jej 
predsedom). Je aj členom zahraničných ve-
deckých spoločností (International Socie-
ty for Applied Ethology; organizoval napr. 
prvý regionálny míting ISAE). Pedagogicky 
pôsobí na Prírodovedeckej fakulte UK.

 
Predsedníctvo SAV od 1. júla  2014 na zá-

klade výberového konania opätovne vyme-
novalo do funkcií týchto riaditeľov: 
• Ing. Igora Lacíka, DrSc. – Ústav poly-

mérov SAV 
• PhDr. Miroslava Pekníka, CSc. – Ústav 

politických vied SAV 
• doc. Ing. Milana Tyšlera, CSc. – Ústav 

merania SAV 
• PhDr. Slavomíra Michálka, DrSc. – His-

torický ústav SAV 
• prof. PhDr. Petra Žeňucha, DrSc. – Sla-

vistický ústav Jána Stanislava SAV. 

N o v í  r i a d i t e l i a  ú s t a v o v  S A V

tu a práva SAV a v apríli 2011 sa stal jeho 
riaditeľom. V roku 2012 bol vymenovaný 
za člena Európskej akadémie vied a ume-
ní. Osobne viedol tím právnikov pripravu-
júci transformáciu SAV. Ústav  štátu a práva 
SAV považoval za svoje životné pracovis-
ko, kde vysoko hodnotil mieru tolerancie a 

spolupatričnosti jednotlivých pracovníkov, 
hoci sme názorovo pluralitní. Bytostne  ne-
znášal nespravodlivosť a prejavy arogancie 
moci. Sústavne kritizoval nerešpektovanie 
morálnych princípov a nedocenenie vedy 
ako hodnoty. Len človek empatický vie, ako 
dokáže bolieť duša. Jeho citlivá duša už 

neuniesla skrivodlivosti tohto sveta a roz-
hodla sa odísť do večnosti vyššej spravod-
livosti.

Janko, česť Tvojej pamiatke!

Jozef Vozár

R o z l ú č k a  s  d o c .  M i k u l á š o m  G a ž o m
Ústav biochémie a genetiky živočíchov s hl-
bokým zármutkom oznamuje, že 28. júna 
2014 nás vo veku nedožitých 92 rokov opus-
til bývalý kolega doc. RNDr. Ing. Mikuláš 
Gažo, DrSc. Bol jedným zo zakladateľov ži-
vočíšnej biochémie na Slovensku a v tejto 
vednej disciplíne pracoval v rokoch 1954 – 
1990 na rôznych pracoviskách SAV v Ivan-
ke pri Dunaji. Na našom pracovisku patril 
od jeho založenia v roku 1965 k popred-
ným vedeckým pracovníkom, ktorí vytvá-
rali koncepčnú vedeckú tvár ústavu. Vý-
sledky jeho vedeckej práce v oblasti štúdia 

biochemických procesov pri hydine vzbu-
dili značnú pozornosť nielen domácej a za-
hraničnej vedeckej komunity, ale našli svoje 
uplatnenie aj vo výrobnej praxi a kozmic-
kom výskume. Centrom jeho vedeckého 
záujmu bol najmä metabolizmus vápnika 
a fosforu vo vzťahu k tvorbe kostí a vaječ-
nej škrupiny nosníc, ako aj funkcia vitamí-
nu A v procesoch determinujúcich úžitko-
vosť hydiny. Výsledky jeho vedeckej práce 
boli zverejnené v množstve pôvodných ve-
deckých prác, odborných článkoch, mono-
grafiách a početných prednáškach na domá-

cich a zahraničných vedeckých podujatiach. 
Bol nositeľom Zlatej plakety SAV za zásluhy 
v biologických vedách a Striebornej medai-
ly Československej akadémie poľnohospo-
dárskej. Okrem bohatej vedeckej činnosti sa 
doc. Mikuláš Gažo angažoval aj spoločen-
sky a najmä jeho aktivity v oblasti pozná-
vania histórie rodnej Bratislavy mu priniesli 
viacero ocenení od vedenia mesta.

Česť jeho pamiatke!

(ÚBGŽ SAV)
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Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
 problematiku ďalšieho vydávania in-

formačného bulletinu – spravodajského 
mesačníka Správy SAV,

 riešenie vybraných právnych otázok sú-
visiacich s transformáciou SAV,

 návrhy na Cenu SAV;

schválilo:
 zlúčenie Arboréta Mlyňany SAV a Ústavu 

ekológie lesa SAV k 1. 7. 2014,
 návrh záverečného účtu kapitoly SAV za 

rok 2013,
 Organizačný poriadok Úradu SAV 2014,
 Organizačný poriadok SAV v znení 

v zmysle zmien a doplnkov schválených 
P SAV dňa 3. 4. 2014,

 panel hodnotiteľov súťaže mladých ve-

deckých pracovníkov SAV do 35 rokov,
 plán konferencií, sympózií a seminárov 

v KC SAV Smolenice na rok 2015;

súhlasilo:
 s návrhom na udelenie ocenenia Vysla-

nec dobrej vôle (Goodwill Envoy) prof. 
Jurajovi Ivanyimu;

udelilo:
 Cenu SAV za popularizáciu vedy:
 Kolektívu Ústavu experimentálnej fyziky 

SAV a Neurobiologického ústavu SAV v zlo-
žení: M. Zentková, Matúš Mihalik, Mari-
án Mihalik, E. Gažo, Z. Tomori, M. Timko,  
P. Szabó, J. Gálik, J. Kováč a K. Paulovičová,

 M. Hajduchovi z Ústavu genetiky a bio-
technológií rastlín SAV

 M. Majtánovi z Jazykovedného ústavu 
Ľudovíta Štúra SAV

za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť,
 E. Borčinovi, Veda, vydavateľstvo SAV,
 I. Harajovi, redaktorovi RTVS 
za propagáciu významu vedy a presadzova-
nie jej rozvoja;,

vzalo na vedomie:
 informáciu o evaluačnom seminári a po-

rade riaditeľov a predsedov vedeckých 
rád organizácií 3. OV SAV,

 informáciu o aktuálnom stave spoluprá-
ce SAV a Japan Science and Technolo-
gy Agency (JST) v kontexte spolupráce 
s krajinami V4 (International Visegrad 
Fund – IVF),

 aktuálny prehľad dočasne prebytočné-
ho nehnuteľného majetku štátu v správe 
organizácií SAV a SAV poskytnutého do 
prenájmu neakademickým subjektom.

Antonia Štaffová

1 1 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a 
S l o v e n s k e j  a k a d é m i e  v i e d  3 .  a p r í l  2 0 1 4

Predsedníctvo SAV

schválilo:
 ceny za ubytovanie v ubytovacích zaria-

deniach SAV s účinnosťou od 1. 7. 2014,
 Správu o zúčtovaní finančných vzťahov 

SAV so štátnym rozpočtom za rok 2013,
 návrh mechanizmu prechodu/prevodu 

nehnuteľného majetku do špecializova-
nej a servisnej v. v. i. a po prechodnom ob-
dobí jeho návratu novovzniknutej v. v. i., 

 výsledky súťaže mladých vedeckých pra-
covníkov SAV do 35 rokov,

 návrh na zloženie externých poradcov 
Komisie SAV pre duševné vlastníctvo, 
inovácie a technologický transfer;

vymenovalo:
 doc. Ing. Juraja Sipka, PhD., MBA, do funk-

cie riaditeľa Ekonomického ústavu SAV 
s účinnosťou od 1. 6. 2014 na obdobie 4 
rokov;

vzalo na vedomie:
 informáciu o Návrhu rozpočtu kapitoly 

SAV na roky 2015 – 2017,

 analýzu potrieb dofinancovania 5 % pro-
jektov ŠF,

 výsledky konkurzu Podporného fondu  
Š. Schwarza na vytváranie postdokto-
randských miest v SAV,

 prehľad o štruktúre budov v správe or-
ganizácií SAV a SAV (zastúpenej Ú SAV) 
ku dňu 25. 4. 2014, spolu s informáciou 
o umiestnení iných akademických orga-
nizácií v budovách jednotlivých správcov,

 aktuálny súpis nehnuteľného majetku 
v správe organizácií SAV a SAV.

Antonia Štaffová

1 2 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a 
S l o v e n s k e j  a k a d é m i e  v i e d  6 .  m á j  2 0 1 4

Predsedníctvo SAV

schválilo:
 s pripomienkami pracovnú verziu vec-

ného zámeru zákona o verejných vý-
skumných inštitúciách;

 návrh na zmenu v zložení Atestačnej ko-
misie pre vedeckých zamestnancov Geo-
grafického ústavu SAV,

 Edičný plán neperiodických publikácií 
SAV 2014 – II. a) časť;

udelilo:
 Čestnú plaketu SAV Jána Jessenia MVDr. 

Dáši Čížkovej, DrSc., vedúcej vedeckej pra-
covníčke Neurobiologického ústavu SAV;

 Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča RNDr. 
Márii Matulovej, DrSc., vedúcej vedeckej 
pracovníčke Chemického ústavu SAV;

vymenovalo:
 doc. Ing. Milana Tyšlera, CSc., do funk-

cie riaditeľa Ústavu merania SAV s účin-
nosťou od 1. 7. 2014 na obdobie 4 rokov;

 RNDr. Pavla Hvizdoša, CSc., do funkcie 
riaditeľa Ústavu materiálového výskumu 
SAV s účinnosťou od 1. 7. 2014 na obdo-
bie 4 rokov;

 RNDr. Ľubora Košťála, CSc., do funkcie 
riaditeľa Ústavu biochémie a genetiky ži-
vočíchov SAV s účinnosťou od 1. 7. 2014 
na obdobie 4 rokov;

 PhDr. Miroslava  Pekníka, CSc., do funk-
cie riaditeľa Ústavu politických vied SAV 
s účinnosťou od 1. 7. 2014 na obdobie  
4 rokov;

1 3 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a 
S l o v e n s k e j  a k a d é m i e  v i e d  5 .  j ú n  2 0 1 4
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Vedecká rada SAV

udelila:
 Medzinárodnú cenu SAV za vynikajúce 

dielo v oblasti technických vied
prof. Dr. Ing. Pavlovi Chebenovi;

 Cenu SAV v roku 2014: 
prof. RNDr. Vladimírovi Šepelákovi, DrSc., 
z Ústavu geotechniky SAV za vedecko-vý-
skumnú prácu, vývoj nových materiálov,

 v oblasti medzinárodnej vedecko-tech-
nickej spolupráce
kolektívu pracovníkov Ústavu experi-
mentálnej fyziky SAV – oddelenia sub-
jadrovej fyziky v zložení:
Ing. Jaroslav Bán, CSc.
doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc.
RNDr. Eduard Kladiva, CSc.
RNDr. Michal Seman, CSc.
RNDr. Pavol Stríženec, CSc.
za výsledky pri objave a meraní vlastnos-
tí častice konzistentnej s Higgsovým bo-
zónom, v spolupráci s CERN-om,

 kolektívu Ústavu molekulárnej biológie 
SAV – oddelenia génovej expresie – v zlo-
žení: 
RNDr. Ján Kormanec, DrSc.
Mgr. Renáta Nováková, CSc.
RNDr. Dagmar Homerová, CSc.
RNDr. Ľubomíra Fecková
Ing. Bronislava Řežuchová
RNDr. Beatrica Ševčíková
Renáta Knirschová
za výsledky v oblasti výskumu vlastností 
nového angucyklínového antibiotika au-
ricínu a komplexného mechanizmu re-
gulácie jeho biosyntézy,

 PhDr. Miroslavovi Londákovi, DrSc. 
a PhDr. Slavomírovi Michálekovi, DrSc. 
z Historického ústavu SAV
za kolektívnu monografiu Miroslav Lon-
dák, Slavomír Michálek a kol.: 20 rokov 
samostatnej Slovenskej republiky. Jedineč-
nosť a diskontinuita historického vývoja,

 Cenu SAV pre mladého vedeckého pra-
covníka:

Mgr. Maríne Cihovej, PhD., z Ústavu ex-
perimentálnej onkológie SAV
za vedecko-výskumnú prácu v oblasti vý-
skumu využitia dospelých mezenchýmo-
vých kmeňových buniek v cielenej géno-
vej terapii nádorov,
Mgr. Adamovi Hudekovi, PhD., z Histo-
rického ústavu SAV
za kolektívnu monografiu Adam Hudek 
et al.: Overcoming the old Borders: bey-
ond the Paradigm of Slovak National 
History.

Vedecká rada navrhla udeliť čestnú ve-
deckú hodnosť doktora technických vied 
prof. Koichimu Niiharaovi, rektorovi Tech-
nickej univerzity v Nagaoke. Profesor Ko-
ichi Niihara je výnimočná celosvetovo 
uznávaná vedecká osobnosť, ktorá zmeni-
la pohľad na výskum keramických materi-
álov vo svete.

Antonia Štaffová

4 .  z a s a d n u t i e  V e d e c k e j  r a d y 
S l o v e n s k e j  a k a d é m i e  v i e d  2 7 .  m á j a  2 0 1 4

 PhDr. Slavomíra  Michálka, DrSc., do 
funkcie riaditeľa Historického ústavu 
SAV s účinnosťou od 1. 7. 2014 na obdo-
bie 4 rokov;

 prof. PhDr. Petra Žeňucha, DrSc., do 
funkcie riaditeľa Slavistického ústava 
Jána Stanislava SAV s účinnosťou od 1. 

7. 2014 na obdobie 4 rokov;
 Ing. Igora Lacíka, DrSc., do funkcie ria-

diteľa Ústavu polymérov SAV s účinnos-
ťou od 1. 7. 2014 na obdobie 4 rokov;

vzalo na vedomie:
 informáciu o architektonicko-urbanis-

tickom vyhodnotení súčasného stavu 
areálu SAV na Dúbravskej ceste č. 9,

 informáciu o návrhu zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon NR SR č. 278/1993 
Z. z. o správe majetku štátu v znení ne-
skorších predpisov.

Antonia Štaffová

Vedecká rada SAV

udelila:
vedeckú hodnosť doktora lekárskych vied
prof. MUDr. Andrei Čalkovskej, PhD.,
z Ústavu fyziológie Jesseniovej lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského v Marti-
ne, na základe úspešnej obhajoby dok-
torskej dizertácie Pľúcny surfaktant: 
možnosti ovplyvnenia jeho biofyzikálnych 
a fyziologických vlastností, vo vednom 
odbore: 030106 Normálna a patologic-
ká fyziológia;

vedeckú hodnosť doktora lekárskych vied
MUDr. Richardovi Imrichovi, PhD.,
samostatnému vedeckému pracovníko-
vi Ústavu experimentálnej endokrinoló-
gie SAV v Bratislave, na základe úspešnej 
obhajoby doktorskej dizertácie Interak-
cie medzi neuroendokrinnými, metabolic-
kými a imunitnými faktormi v patogenéze 
autoimunity, vo vednom odbore: 030106 
Normálna a patologická fyziológia;

vedeckú hodnosť doktora ekologických vied
RNDr. Ferdinandovi Šporkovi, CSc.,
samostatnému vedeckému pracovní-

kovi Ústavu zoológie SAV v Bratislave, 
na základe úspešnej obhajoby doktor-
skej dizertácie Vodné bentické bezstavov-
ce – ich význam pri kategorizácii a zis-
ťovaní narušenosti vodného prostredia, 
vo vednom odbore:  010520 – 010530  
Ekológia.

Medailu SAV za podporu vedy
Ing. Jánovi Hirschovi, DrSc.,
vedúcemu vedeckému pracovníko-
vi Chemického ústavu SAV.

Antonia Štaffová

5 .  z a s a d n u t i e  V e d e c k e j  r a d y 
S l o v e n s k e j  a k a d é m i e  v i e d  3 0 .  j ú n a  2 0 1 4
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BLAhOžELANIE K CENE SAV ZA VýSLEDKy V OBLASTI VýSKumu VLASTNOSTí NOVé-

hO ANguCyKLíNOVéhO ANTIBIOTIKA AuRICíNu A KOmpLExNéhO mEChANIZ-

mu REguLáCIE JEhO BIOSyNTéZy pRIJímAJú čLENKy OCENENéhO KOLEKTíVu 

ODDELENIA géNOVEJ ExpRESIE úSTAVu mOLEKuLáRNEJ BIOLógIE SAV.

K pRíJEmNEJ ATmOSFéRE SLáVNOSTI pRISpELO AJ DuO gITARISTOV JáN DANIEL A 

máRIO BERTóK

CENu ZA VEDECKO-pOpuLARIZAčNú A VZDELá-

VACIu čINNOSť SI Z RúK pREDSEDu SAV pREVZAL 

mgR. mARTIN hAJDuCh, phD., Z úSTAVu gENETIKy 

A BIOTEChNOLógIí RASTLíN SAV.

EmILA BORčINA, ŠéFREDAKTORA VEDy, 

VyDAVATEľSTVA SAV, A hLAVNéhO REDAKTORA 

čASOpISu Správy Sav, pREDSEDNíCTVO SAV 

OCENILO ZA pOpuLARIZáCIu VEDy.

ZA VŠETKýCh OCENENýCh SA pOďAKOVAL phDR. SLAVOmíR mICháLEK, DRSC.

ZA pOpuLARIZáCIu VEDy SI pREVZAL CENu SAV AJ 

phDR. IgOR hARAJ, phD., REDAKTOR ROZhLASu A TE-

LEVíZIE SLOVENSKA, KTORý CELé pODuJATIE SLáV-

NOSTNéhO uDEľOVANIA CIEN SAV AJ mODEROVAL.  

Foto: gabriel Kuchta

K CENE SAV ZA pOpuLARIZáCIu VEDy KOLEKTíVu pRACOVNíKOV úSTAVu 

ExpERImENTáLNEJ FyZIKy SAV A NEuROBIOLOgICKéhO úSTAVu SAV 

BLAhOžELá pROF. JAROmíR pASTOREK.




