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V Kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV, slávnostne odovzdali tohtoročným laure-
átom Ceny SAV za rok 2009. Cenu za vedecko-výskumnú činnosť získal aj kolektív vedený
prof. Iwarom Klimešom (vľavo), ktorému cenu odovzdáva a blahoželá predseda SAV prof.
Jaromír Pastorek. Vpravo je doc. Albert Breier, podpredseda SAV za Oddelenie vied o živej
prírode a chemických vedách. Foto: Vladimír Šmihula

Slovenskú akadémiu vied navštívil veľvyslanec Japonského cisárstva na Slovensku Yoshio
Nomoto. V budove Úradu SAV ho privítal predseda SAV prof. Jaromír Pastorek spolu s ve-
deckým sekretárom SAV Fedorom Gömörym (viac na strane 2). Foto: Vladimír Šmihula

Vedecká rada SAV udelila prof. Ulrichovi Heinzmannovi z Univerzity v nemeckom Bielefel-
de čestnú vedeckú hodnosť doktor matematicko-fyzikálnych vied honoris causa. Vzácneho
hosťa slávnostne promoval predseda SAV prof. Jaromír Pastorek na slávnosti 13. júla t.r.
v budove Úradu SAV (vpravo podpredsedníčka SAV Eva Majková). Viac čítajte na strane 2.
Foto Vladimír Šmihula

Vydáva Slovenská akadémia vied vo VEDE, vydavateľstve SAV / www.ve-
da-sav.sk | Hlavný redaktor: Emil Borčin | Grafický dizajn: Layout JS. |
Za kvalitu dodaných fotografií a obrázkov zodpovedajú autori | Adresa
redakcie: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava | E-mail: ebor@centrum.sk | 
Tel.: 02/5245 0153, fax: 02/5245 3068 | Tlač: VEDA, vydavateľstvo SAV
| ISSN 0139-6307 | Na prednej strane obálky: V rámci podujatia Festival
krajiny, ktorý pripravil Ústav krajinnej ekológie SAV na Smolenickom
zámku, zaujalo najmä mladých návštevníkov vystúpenie sokoliarov. Foto:
Ferdinand Tisovič | Na zadnej strane obálky: Výbor Svetového dedičstva
na svojom 33. zasadnutí v španielskej Seville rozhodol o zaradení Levoče
spolu s dielami Majstra Pavla na Spiši do Zoznamu svetového dedičstva
a schválil aj nový názov tejto lokality, ktorý teraz znie Levoča, Spišský
hrad a pamiatky okolia. Foto: Pavol Mikulášek
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Stretnutie Jána Mikolaja s vedením Slovenskej akadémie vied 

T r a n s f o r m á c i a  n i e  j e  
j e d n o d u c h ý  k r o k

pokračovanie na nasledujúcej strane >

Dňa 29. júna sa minister školstva a pod-
predseda vlády SR Ján Mikolaj stretol v bu-
dove Úradu SAV v Bratislave s Predsedníc-
tvom SAV a zástupcami Snemu SAV. Na
úvod rokovania predseda SAV prof. Jaro-
mír Pastorek hosťovi predstavil podpredse-
dov, vedeckého sekretára a ostatných čle-
nov nového Predsedníctva SAV a predseda
Snemu SAV Karol Iždinský členov výboru
Snemu. 

Ján Mikolaj na úvod svojho príhovoru
zablahoželal novozvoleným členom Pred-
sedníctva SAV a Výboru Snemu SAV a pri-
pomenul, že pracovať na vedúcich funk-
ciách v Slovenskej akadémii vied nie je jed-
noduché, prisľúbil však, že ministerstvo

na poste riaditeľa Virologického ústavu
SAV.

„Pred Slovenskou akadémiou vied a jej
novým predsedom stoja v súčasnosti nalie-
havé výzvy, dôležité úlohy,“ pokračoval mi-
nister. „Som presvedčený, že nové vedenie
k nim pristúpi zodpovedne a maximálne
využije svoj potenciál na ich naplnenie.
V prvom rade by som chcel spomenúť ná-
vrh alebo zámer transformácie SAV na ve-
rejno-právnu formu. Tento proces so sebou
prináša rad nevyhnutných zmien. Súvisieť
budú najmä s posilnením postavenia Slo-
venskej akadémie vied vo vzdelávaní, vo
zvýšení podielu zhodnocovania výskumu,
v zintenzívnení spolupráce s podnikateľ-

SAV sa podieľa aj na výskumoch v rámci
NATO, UNESCO či ženevského CERN-u.
„Za Ministerstvo školstva SR môžem pove-
dať, že na nové výzvy sme pripravení, v dl-
hodobom a kvalitnom dialógu so SAV chce-
me pokračovať aj naďalej,“ zdôraznil Ján
Mikolaj.

V nadväznosti na to vyslovil poďakova-
nie za vynikajúcu spoluprácu prof. Štefano-
vi Lubymu. „Pod jeho 15-ročným vedením
dosiahla táto inštitúcia mnohé významné
úspechy. Želám mu veľa zdravia a radosti
v ďalšej tvorivej vedeckej aj literárnej čin-
nosti. Nastupujúcemu predsedovi prof. Ja-
romírovi Pastorekovi želám veľa síl a čoraz
viac mladých, ambicióznych a talentova-
ných výskumníkov, ktorých naša spoloč-
nosť potrebuje.“ Minister vyjadril presved-
čenie, že v novom predsedovi SAV je záruka
uskutočnenie smelých plánov slovenskej
vedy, keďže podľa jeho názoru Slovensko
má zázemie aj potenciál na jej rozvoj.

Prof. Jaromír Pastorek v rámci poďako-
vania konštatoval, že si uvedomuje nevy-
hnutnosť prechodu SAV istou fázou trans-
formácie, aby sa mohla lepšie zapojiť do
čerpania rôznych štrukturálnych fondov.
Potvrdil, že aj prioritou nového Predsedníc-
tva SAV je stabilizácia celého systému po
ekonomickej aj vedeckej stránke a informo-
val ministra o úsilí Akadémie získavať čo
najviac finančných prostriedkov zo štruk-
turálnych fondov. Pokiaľ ide o doktorand-
ské štúdium, uviedol, že zámerom SAV je
posilniť všetky tri oddelenia vied SAV, aby
sa akreditovali v čo najširšom spektre od-
borov a uzavreli zmluvy so slovenskými
univerzitami. Pripomenul, že krajina môže
napredovať len za podmienky, že bude vy-
chovávať čo najviac mladých vedeckých
pracovníkov a v súčasnom období počet
doktorandov v SAV stagnuje alebo mierne
klesá... SAV sa snaží stabilizovať mladých
pracovníkov po doktorandskom štúdiu, má
systém ich podpory zo Schwarzovho fon-
du, v predsedníctve sa uvažuje aj o presa-
dení možnosti podávať si žiadosti o grant
aspoň v rámci VEGY, aby sa učili väčšej sa-
mostatnosti.

Predseda SAV pripomenul, že nové
predsedníctvo chce urýchlene pristúpiť
k riešeniu otázky transformácie SAV, ale
uvedomuje si, že to nebude jednoduchý
krok. Už rokuje s pracoviskami SAV, ktoré
majú k tomu čo povedať, ako je Ústav štátu
a práva SAV či iné, a prisľúbil v krátkom ča-
se vytvoriť pracovnú komisiu, ktorá by uro-

ZÁBER NA ÚČASTNÍ-
KOV STRETNUTIA 
JÁNA MIKOLAJA S VE-
DENÍM SAV. 

školstva im bude aj naďalej oporou. „Slo-
venská akadémia vied sa počas svojej 56-
ročnej existencie stala excelentným stredi-
skom vedy, vzdelanosti a kultúry,“ zdôraz-
nil minister. Pripomenul, že v nej vyrástli
vynikajúci vedci v mnohých odboroch, kto-
rí často preslávili slovenskú vedu aj v ďale-
kej cudzine, a vyzdvihol výsledky pracovísk
SAV v oblasti výskumu materiálov, nano-
technológií, teórie supravodivosti vodičov
či neurodegeneratívnych ochorení, ale aj
unikátne výsledky archeologického vý-
skumu, najmä veľkomoravských nálezísk,
a výsledky v oblasti veterinárneho lekár-
stva. Ocenil aj širokú medzinárodnú spolu-
prácu pracovísk SAV a jej úspechy v európ-
skych programoch. Konštatoval, že na čele
Akadémie vždy stáli vynikajúci vedci, od-
borníci svetového formátu, a vyjadril svoje
potešenie nad tým, že táto dobrá tradícia
pokračuje v osobe nového predsedu SAV,
ktorý dosiahol významné vedecké úspechy
v oblasti virológie aj onkológie, ale aj 

skou sférou v oblasti inovácií, ako aj s aktív-
nejšou patentovou politikou. Rovnako je
tiež potrebné stabilizovať celý systém tak,
aby vedeckí pracovníci mali svoje ekono-
mické zázemie a aby sa vedecká práca stala
atraktívnou najmä pre mladých ľudí. Jedi-
nečnou možnosťou na Slovensku sa stalo
efektívne využívanie všetkých dostupných
zdrojov financovania. Ide najmä o zvýšenú
aktivizáciu v 7. rámcovom programe EÚ,
zapojenie sa do výziev štrukturálnych fon-
dov a dobudovanie schválených centier ex-
celentnosti.“ Ján Mikolaj vyjadril radosť
nad tým, že pokrok v tomto smere je vidi-
teľný, v 6. RP sa SAV zúčastnila na 106 pro-
jektoch, v 7. RP je to už 40 projektov a ďal-
ších 40 sa nachádza v štádiu hodnotenia.
V prepočte na riešiteľskú kapacitu je počet
projektov, na ktorých sa zúčastňuje SAV,
dvojnásobne väčší, ako je slovenský prie-
mer. Zo štrukturálnych fondov je v súčas-
nosti financovaných 11 akademických cen-
tier excelentnosti. Minister pripomenul, že
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bila nevyhnutné analýzy a pripravila záme-
ry na transformáciu. Veľa v tomto smere
vykonalo už aj predchádzajúce predsedníc-
tvo.

V neoficiálnej diskusii si účastníci roko-
vania vymenili názory na ďalší vývoj Slo-
venskej akadémie vied. Minister Ján Miko-
laj pripomenul, že SAV je jednou z posled-
ných rozpočtových organizácií na Sloven-
sku, informoval o svojich skúsenostiach z fi-
nancovania vedy vo svete a pripomenul, že
vedecké organizácie vo svete majú podstat-
ne voľnejšie štruktúry a možnosti hospodá-
renia, čo Akadémii bráni v ďalšom rozvoji.
Nie je nutné, aby sa na Slovensku vytvárali
nové veľké vedeckovýskumné inštitúcie
podľa vzorov z vyspelejších krajín, treba na
ich obraz prispôsobiť to, čo už máme vo vy-

MINISTER ŠKOLSTVA JÁN MIKOLAJ ODOVZDÁVA
NOVÉMU PREDSEDOVI SAV PROF. JAROMÍROVI
PASTOREKOVI PRACOVNÚ ZMLUVU.

sokej kvalite, teda Slovenskú akadémiu
vied. Ministerstvo uvažuje o vyšších kompe-
tenciách SAV aj vo vzdelávaní. Transfor-
mácia je nutná, pripomenul však, že pri nej
nebude možné ísť do žiadneho rizika. „SAV
je príliš silná, príliš stabilizovaná, aby sme
s ňou experimentovali, preto sme navrhli
to, čo už je odskúšané, a to je zhruba štruk-
túra, ktorú majú slovenské vysoké školy,“
poznamenal minister, ktorý dodal, že do
nového zákona o Akadémii by bola už za-
komponovaná aj možnosť využívať verejný
majetok aj na podnikateľské účely, ale len
v oblasti vedy a výskumu. Zároveň ubezpe-
čil, že v nijakom prípade by to neznamenalo
zrušenie financovania SAV zo strany štátu.
„Byť verejný neznamená, že štát vás nebude
financovať. Len budete mať voľnejšie ruky,

napríklad v zhodnocovaní majetku,“ ubez-
pečil účastníkov rokovania Ján Mikolaj.
Vladimír Šmihula | Foto: autor

Za zásluhy o rozvoj experimentálnej fyziky na Slovensku

Č e s t n ý  d o k t o r á t  
p r o f .  U .  H e i n z m a n n o v i
Vynikajúci fyzik prof. Ulrich Heinzmann
z Univerzity v Bielefelde na pôde SAV pre-
vzal čestnú vedeckú hodnosť Dr. Sc. h. c. za
podporu výskumu v SAV.

Čestnú vedeckú hodnosť doktor mate-
maticko-fyzikálnych vied honoris causa
ako prejav ocenenia zásluh pri podpore ve-
dy a rozvoja experimentálnej fyziky na Slo-
vensku prof. Ulrichovi Heinzmannovi ude-
lila Vedecká rada SAV – vzácneho hosťa
slávnostne promoval predseda SAV prof.
Jaromír Pastorek. Na slávnosti 13. júla t.r.
v budove Úradu SAV v Bratislave sa zúčast-
nili podpredsedovia SAV Eva Majková,
prof. Daniela Ježová, Juraj Lapin, Ľubomír
Falťan, bývalý dlhoročný predseda SAV
prof. Štefan Luby, riaditeľ Elektrotechnic-
kého ústavu SAV Karol Fröhlich, zástupco-
via Vedeckej rady SAV, Snemu SAV aj ústa-
vov, ktoré sa na spolupráci s tímom prof.
Heinzmanna podieľali či podieľajú, hostia
z univerzitných kruhov, ako aj kultúrny
a tlačový atašé Veľvyslanectva SRN na Slo-
vensku Johannes Frieler. Oceneného na
slávnosti sprevádzala jeho manželka pani
Hannelore Heinzmann.

Profesor Dr. Ulrich Heinzmann je vedú-
cim skupiny molekulovej fyziky a fyziky po-
vrchov na Univerzite v Bielefelde, kde pô-
sobí od roku 1984. Ako v laudácii na jeho
počesť pripomenula podpredsedníčka SAV
Eva Majková, patrí k mimoriadnym vedec-
kým osobnostiam v oblasti atómovej a mo-
lekulovej fyziky, fyziky povrchov, fyziky na-
noštruktúr a v oblasti nanotechnológií.
Významné úspechy dosiahol pri výskume
vlastností a využití cirkulárno-polarizova-
ného synchrotrónového žiarenia, fotoelek-

trónovej spektroskopie a laserovej spek-
troskopie v oblasti femtosekúnd a attose-
kúnd. Publikoval 292 vedeckých prác.

Spolupráca Fyzikálneho ústavu SAV
a prof. Heinzmanna sa začala v polovici 90.
rokov v oblasti multivrstvových štruktúr
pre rtg. optiku pozvaním prof. Štefana Lu-
byho do Bielefeldu. Po týchto začiatkoch sa
skupina oddelenia multivrstiev a nano-
štruktúr stala v rokoch 1997 – 2000 spolu-
riešiteľom projektu DFG Nanometerschicht
systeme. Spolupráca sa prehĺbila v roku
1999 príchodom doktoranda zo SAV a roč-
ným pobytom pracovníčky Fyzikálneho ús-
tavu SAV v skupine prof. Heinzmanna. Ok-
rem toho sa uskutočnili vzájomné návštevy
a pobyty hlavných riešiteľov a spolupracov-
níkov oboch pracovísk. Vedecké kontakty
sa týkali predovšetkým detailnej charakte-
rizácie multivrstvových štruktúr priprave-
ných v Bielefelde s použitím meraní rtg. re-
flektivity a difúzneho rozptylu rtg. žiarenia
pod malým uhlom dopadu. Táto spoluprá-
ca v oblasti rtg. multivrstiev pokračuje do-
dnes. Časť spoločného výskumu sa zaobe-
rala prípravou a vlastnosťami multivrstvo-
vých difrakčných mriežok s použitím elek-
trónovej litografie a suchého leptania. 

V rámci spolupráce Fyzikálneho ústavu
SAV s Univerzitou Bielefeld Peter Šiffalovič
z FÚ SAV spracoval originálnu tému Femto-
sekundová časovo rozlíšená fotoelektrónová
spektroskopia v extrémnej ultrafialovej ob-
lasti, ktorú obhájil v SRN a získal vedeckú
hodnosť Dr. (summa cum laude). Vďaka no-
vej experimentálnej femtosekundovej tech-
nike, ktorá sa vyvíja na prednom fronte sú-
časnej kvantovej elektroniky a optiky, po-

darilo sa mu získať originálne výsledky
v absolútnom medzinárodnom ponímaní.

Prof. Heinzmannovi bola v roku 1998
udelená Čestná plaketa SAV Dionýza Ilko-
viča ako prvé uznanie jeho zásluh o rozvoj
vedy v SAV. 

Na záver Eva Majková pripomenula, že
v rámci spolupráce medzi Univerzitou Bie-
lefeld a Fyzikálnym ústavom SAV sa dote-
raz publikovalo 15 spoločných publikácií
a 13 prezentácií na konferenciách. Spolu-
práca pokračuje naďalej. Počas pobytu
prof. Lubyho v Bielefelde v roku 2008
vznikli vďaka konzultáciám časti tutorial
publikácie uverejnenej v Acta Physica Slo-
vaca Advanced nanometer-size structures
v roku 2007. Zdôraznila najmä materiálnu
pomoc Univerzity Bielefeld Fyzikálnemu
ústavu SAV v 90. rokoch, keď bol výskum
v SR veľmi slabo podporovaný. Pracovníci
FÚ SAV získali prístup do univerzálneho,
resp. nemeckého informačného systému,
vytvorili sa kontakty na ďalšie pracoviská,
ústav získal materiály aj experimentálne
vzorky na ďalší výskum. Vzhľadom na uve-
denú úzku spoluprácu a zásluhy v oblasti
experimentálnej fyziky Vedecká rada Fyzi-
kálneho ústavu SAV navrhla, aby Vedecká
rada SAV ocenila zásluhy profesora Heinz-
manna pri podpore vedy a v rozvoji experi-
mentálnej fyziky na Slovensku tým, že mu
udelí titul doktor vied honoris causa.

V poďakovaní prof. Ulrich Heinzmann
pochvalnými slovami ocenil doterajšiu vzá-
jomnú spoluprácu a vyslovil svoje presved-
čenie, že bude pokračovať a rozvíjať sa aj
v budúcnosti.
V. Š. 
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Priorit y Slovenskej akadémie vied v nastávajúcom období

V o  v e d e  s ú  d ô l e ž i t í  ľ u d i a
i g r a n t y

A N K E T A
Je viac ako isté, že predovšetkým ekono-
mické problémy sú tými činiteľmi, ktoré
dramaticky podmienia chod našej inštitú-
cie a určia podmienky jej vedeckého vý-
skumu. S najväčšou pravdepodobnosťou
možno opäť očakávať tlaky na prednostnú
orientáciu na aplikovaný výskum, ďalšie
otváranie otázky (či umelé vytvoreného
sporu) „SAV verzus vysoké školy“, prestav-
bu grantového systému, čo bude mať nepo-
chybne vplyv aj na distribúciu finančných
prostriedkov do vedy, výskumu a vzdeláva-
nia. To všetko môže mať dopad tak na
miesto SAV v systéme našej vedy, ako aj na
postavenie jej vedeckých pracovníkov, oso-
bitne budúcnosti mladých.

V tejto súvislosti sme sa členov novozvo-
leného vedenia SAV opýtali:

1. Na riešenie ktorých
najdôležitejších problémov by sa
malo vedenie SAV zamerať
v nastávajúcom období?
2. Čo podľa Vás môže prispieť
k posilneniu spoločenskej
akceptácie SAV?

Uverejňujeme prvé odpovede.

Prof. RNDr. Jaromír Pastorek,
DrSc., predseda SAV:

1. Odpovedať budem stručne, aj keď by sa
o najdôležitejších problémoch, ktoré nás
v nastávajúcom období čakajú, dalo siaho-
dlho diskutovať. Podľa môjho názoru, kto-
rý som v ostatnom čase dosť často prezen-
toval v médiách, sa musíme zamerať pre-
dovšetkým na grantový systém. Granty sú
totiž pre súčasnú vedu nevyhnutné, ale nie
vždy iba preto, že prinášajú financie. Získa-
nie grantu je pre vedca aj ocenením jeho
kvality, lebo grant nedostane každý. Preto
považujem za prioritu stabilizáciu granto-
vého systému. Vedec potrebuje na svoju
prácu pokojné prostredie, iba tak dosiahne
výsledky – hodnotné pre našu krajinu a ak-
ceptovateľné vo svete. S tým úzko súvisí aj
administratívna záťaž vedcov, ktorú by sme
sa mali pokúsiť eliminovať. Zaiste sa to dá,
veď napríklad na projekty z Európskej únie
je menšia administratívna záťaž ako na
projekty zo štrukturálnych fondov. Rovna-
ko ako granty sú vo vede dôležití aj ľudia,
preto považujem za ďalšiu prioritu SAV
v nadchádzajúcom období vzdelávanie
a výchovu mladej vedeckej generácie. Zno-
vu opakujem, že každý vedecký tím musí
mať štruktúru pyramídy, ktorej jadro tvoria

mladí ľudia, doktorandi a mladí vedeckí
pracovníci, a potom nasledujú skúsení ve-
deckí pracovníci. Túto pyramídu nemožno
otočiť.

2. Dobrý, špičkový, spoločensky potrebný
a prospešný výskum – tým najskôr dosiah-
neme spoločenskú akceptáciu. Aj keď na
druhej strane sa stotožňujem s myšlienkou,
že postavenie vedy vo vedomí verejnosti
závisí nielen od toho, koľko a čo verejnosť
o vede vie, ale aj od celkovej vzdelanostnej
úrovne, ktorá v spoločnosti vládne.

Ing. Fedor Gömöry, DrSc.,
vedecký sekretár SAV:

1. Zmyslom existencie Slovenskej akadé-
mie vied je inštitucionálna podpora exce-
lentného vedeckého výskumu. Vedenie
SAV by malo systematicky pracovať na vy-
tváraní slušných podmienok na prácu ve-
deckých tímov a jednotlivcov, ktorí sú slo-
venskou špičkou a dosiahli medzinárodné
uznanie. Indikátorom pokroku alebo zaos-
távania v tomto smere je záujem mladých
ľudí o kariéru vedeckého pracovníka v SAV.
Predsedníctvo SAV začína v období, keď sa
štát bude snažiť šetriť na výdavkoch. Zvlád-
nutie takéhoto procesu spôsobom, ktorý
našu inštitúciu neoslabí, ale spraví ju na-
opak aktívnejšou a akcieschopnejšou, po-
važujem za najväčšiu výzvu novému Pred-
sedníctvu. Bude dôležité zlepšovať trans-
parentnosť procesov rozhodovania, lepšie
využívať moderné informačné a komuni-
kačné technológie, organizovať vnútroaka-
demické diskusie – všetko s cieľom zatiah-
nuť aktívnych vedeckých pracovníkov viac
do riešenia celoakademických problémov.
Len keď máme dobrú predstavu o tom, čo
je záujmom a prioritou jednotlivých ústa-
vov, pracujúcich často v úplne odlišných
podmienkach, môžeme efektívne prijímať
spoločné riešenia.

2. Spoločenská akceptácia SAV závisí od
kvality našej vedeckej práce a od spôsobu,
akým sa zúčastňujeme na celospoločen-
skom dianí. SAV má unikátne postavenie
v systéme slovenských inštitúcií, v celom
ponovembrovom vývoji sa nám podarilo
zachovať si politickú nezávislosť. Myslím
si, že tento kapitál dostatočne nevyužíva-
me. Napríklad by sme sa mohli viac zapájať
do aktivít, ktorých cieľom je pomôcť slo-
venskej vede ako celku. Mali by sme syste-
maticky kritizovať prejavy nekultúrnosti,
vulgárnosti a primitivizmu, a na druhej

strane vítať a podporovať hľadanie racio-
nálnych riešení problémov našej spoloč-
nosti a krajiny. Som tiež presvedčený
o tom, že by nám prospela väčšia otvore-
nosť voči okolitému prostrediu, kde by som
vyzdvihol dva čiastkové problémy: pre-
hľadné informovanie o tom, ako používa-
me verejné financie, a podpora zapojenia
zahraničných výskumníkov do vedeckého
života SAV. Nie my, ale odborná a laická ve-
rejnosť rozhoduje v konečnom dôsledku
o tom, či sa naša práca dočká ocenenia
a Slovenská akadémia vied spoločenského
uznania.

Prof. PhDr. Ján Bakoš, DrSc., 
člen Predsedníctva SAV

1. Za najdôležitejšie úlohy nového P SAV
považujem:

Podnecovať akademické pracoviská
k aktívnej a systematickej účasti na me-
dzinárodnej vedeckej komunikácii tak,
aby sa slovenská veda postupne stala or-
ganickou a uznávanou súčasťou európ-
skej/svetovej vedy.
V nových ekonomických podmienkach
hľadať najvhodnejšiu formu transfor-
mácie SAV na inštitúciu adekvátnu špič-
kovým európskym vedeckým pracovis-
kám.

2. Aby SAV bola považovaná za nenahradi-
teľnú inštitúciu, bolo by potrebné, aby pos-
kytovala služby celej vedeckej komunite na
Slovensku, t. j. aby sa ústavy SAV stali:
a/ centrami pamäti jednotlivých vedných

disciplín (vysoko špecializovanými da-
tabázovými, dokumentačnými, archív-
nymi a knižnými centrami);

b/ centrami vedeckej komunikácie (orga-
nizovania vedeckých podujatí);

c/ centrami vydávania vedeckých časopi-
sov a publikácií;

d/ centrami výchovy k špecializovanému
vedeckému výskumu.
Podľa môjho presvedčenia sa však ne-

ustále pochybnosti o oprávnenosti existen-
cie SAV dajú trvale odstrániť až jej transfor-
máciou na výskumnú univerzitu. Tu by sa
na jednej strane realizoval vysoko špeciali-
zovaný základný výskum, na strane druhej
by sa v nej vychovávala mladá generácia
bádateľov k vysoko špecializovanému ve-
deckému bádaniu. Inak bude SAV naďalej
vystavená opakovaným pokusom premeniť
ju na servis aplikovaného výskumu a pod-
nikateľskej sféry.
(red.)
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V Kongresovom centre VEDY, vydavateľ-
stva SAV, slávnostne odovzdali tohtoroč-
ným laureátom Ceny SAV za rok 2009. 
Ceny odovzdal predseda Slovenskej akadé-
mie vied prof. Jaromír Pastorek. Miesta za
predsedníckym stolom ďalej zaujali pod-
predsedníčky SAV Viera Rosová a prof. Da-
niela Ježová, ako aj predseda Snemu SAV
Karol Iždinský. Na slávnosti sa zúčastnili
hostia z Ministerstva školstva SR, vedúci
služobného úradu prof. František Schlos-
ser a generálny riaditeľ Sekcie vedy a tech-
niky prof. Mikuláš Šupín. Prítomní boli aj
členovia Predsedníctva SAV, Vedeckej rady
SAV, Snemu SAV, členovia predsedníctva
z predchádzajúceho funkčného obdobia
na čele s prof. Štefanom Lubym, zástupco-
via univerzitných kruhov aj spolupracovní-
ci a priatelia ocenených.

Ceny sa udeľovali v štyroch kategóriách
– za vedecko-výskumnú činnosť, za výsledky

spolupráce s vysokými školami, pre mladého

vedeckého pracovníka (do veku 35 rokov)

a za vedecko-popularizačnú činnosť.

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek
v krátkom príhovore na úvod vyjadril svoje
presvedčenie, že Vedecká rada SAV aj ten-
toraz ocenila tých najlepších, ktorých na-
vrhli pracoviská SAV a laureáti budú naďa-
lej šíriť dobré meno Akadémie, pokračovať
na ceste k hlavnému cieľu SAV – robiť špič-
kový výskum – a všetci si nájdu aj v budúc-
nosti priestor na dobrú spoluprácu. Na zá-
ver svojho vystúpenia zablahoželal ocene-
ným k úspechu, ale aj všetkým, čo im po-
máhali tento úspech dosiahnuť.

Nových držiteľov ocenení prítomným
predstavili podpredsedovia SAV za jednot-
livé oddelenia vied – Juraj Lapin za Odde-
lenie vied o neživej prírode, doc. Albert
Breier za Oddelenie vied o živej prírode
a chemických vedách a Ľubomír Falťan za
Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre, la-
ureáta Ceny SAV pre mladého vedeckého
pracovníka uviedla podpredsedníčka SAV
prof. Daniela Ježová.

Tohtoročné Ceny Slovenskej akadémie vied odovzdané 

O c e n e n i e  š p i č k o v ý c h  v e d c o v  
Ceny SAV za vedecko-výskumnú činnosť získali:

Prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc., vedúci riešiteľského kolektívu,
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Mgr. Daniela Gašpe-
ríková, CSc., Ústav experimentálnej endokrinológie SAV a MUDr.
Juraj Staník z I. detskej kliniky DFN Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave za súbor vedeckovýskumných prác zame-
raných na objasnenie genetických príčin vybraných foriem monogé-
novej cukrovky. 

Súčasťou tohto prínosu je založenie genomického laboratória
DIABGENE, zameraného na skríning, DNA diagnostiku a farmako-
genomiku monogénovej cukrovky, v svetovom kontexte vôbec pr-
vé presné zmapovanie výskytu permanentnej novorodeneckej
cukrovky v jasne definovanom etniku, t.j. na Slovensku, ďalej ob-
jasnenie genetických príčin permanentnej novorodeneckej cuk-
rovky u všetkých slovenských pacientov aj klinické overenie princí-
pov farmakogenomického odporúčania na zmenu liečby novoro-
deneckej cukrovky na Slovensku, ktoré sa stali súčasťou prvej me-
dzinárodnej klinickej štúdie o účinnosti liečby permanentnej no-
vorodeneckej cukrovky derivátmi sulfonylmočoviny. Vynikajúcim
výsledkom je objav dosiaľ neopísanej mutácie v promótore génu
pre pankreatickú glukokinázu a objasnenie molekulárneho me-
chanizmu jej diabetogénneho účinku, ktorý sa prejavuje rozvojom
cukrovky typu MODY-2 a vysvetlenie molekulárnej príčiny nezvy-
čajnej formy dočasného novorodeneckého diabetu, ako aj ďalšie
aktivity v tejto oblasti. Ich práce mali vysoký medzinárodný ohlas.

Kolektív pracovníkov Botanického ústavu SAV v zložení: RNDr.
Kornélia Goliašová, CSc., RNDr. Helena Šípošová, CSc., RNDr.
Iva Hodálová, CSc., RNDr. Eva Kmeťová, CSc., RNDr. Pavol Me-
reďa, jun., RNDr. Eleonóra Michalková, CSc., Mgr. Tatiana Mi-
háliková, Mgr. Patrik Mráz, PhD., RNDr. Magdaléna Peniašte-
ková, CSc., RNDr. Ondrej Ťavoda, Zlata Komárová a doc.
RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., z Univerzity P. J. Šafárika v Koši-

SLÁVNOSŤ ODOVZDÁVANIA CIEN SAV 2009 SA ZAČÍNA – SPRAVA
PROF. DANIELA JEŽOVÁ, PROF. JAROMÍR PASTOREK, VIERA ROSOVÁ
A KAROL IŽDINSKÝ.
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a v ý s k u m n í k o v
ciach za prácu Flóra Slovenska, VI/1 (Bratislava : VEDA, vydava-
teľstvo SAV, 2008).

Publikácia Flóra Slovenska VI/1 je už 13. knižnou publikáciou
edície Flóra Slovenska, ktorá zahŕňa vydávanie mnohozväzkovej
série publikácií s najnovšími vedeckými poznatkami o kvetene Zá-
padných Karpát a priľahlých oblastí. V tejto publikácii sú komplex-
ne spracované taxóny radov Cistales, Tamaricales, Begoniales, Ela-
tinales, Violales, Cucurbitales a Campanulales z územia Slovenska.
Edícia spracúva všetky domáce pôvodné druhy cievnatých rastlín,
ktoré vznikli prirodzeným vývojom flóry na našom území alebo
spontánne imigrovali. Ďalej sú tu zahrnuté zdomácnené a iné ne-
pôvodné druhy imigrujúce na naše územie pričinením človeka,
potom druhy prechodne zavlečené, často pestované, ako aj druhy
očakávané. Dielo zahŕňa podrobné opisy, presné vedecké a národ-
né názvy rastlín, kritické prehodnotenie nomenklatúry v zmysle
medzinárodných botanických kódov, informácie o variabilite
a počtoch chromozómov, biologické, fytocenologické a ekologické
údaje, krátke informácie o spôsobe využitia úžitkových vlastností
atď.

Kolektív pracovníkov Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV
v zložení: PhDr. Milan Majtán, DrSc. (vedecký redaktor), Mgr.
Miriam Giger, PhD., Mgr. Mária Kováčová, PhDr. Rudolf Ku-
char, DrSc., Mgr. Tatiana Laliková, Mgr. Renáta Ondrejková,
Mgr. Andrea Szabová, doc. PhDr. Jana Skladaná, CSc., Mgr.
Iveta Valentova, PhD. za prácu na 7. zväzku Historického slovníka
slovenského jazyka (Z – Ž, Dodatky; Bratislava – VEDA 2008).

Siedmy zväzok Historického slovníka slovenského jazyka je po-
sledným zväzkom základného vedeckého diela slovenskej jazyko-
vedy, určeného na poznávanie, štúdium a ďalší výskum slovnej zá-
soby slovenčiny predspisovného obdobia. Je to významná báza na
riešenie zložitých otázok formovania a vývinu slovenskej národ-
nosti i slovenského národa a jeho kultúry v 11. – 18. storočí. Pred-
stavuje slovenský jazyk predspisovného obdobia tak, ako je zacho-

vaný v rukopisných aj tlačených slovenských jazykových pamiat-
kach, ale aj v starších po latinsky písaných písomnostiach (najmä
v slovenských vlastných menách apelatívneho pôvodu) po prvú
kodifikáciu spisovnej slovenčiny A. Bernoláka. Slovník pritom za-
chytáva nielen existenciu a život verejnej podoby slovenčiny, ale aj
jazykové kontakty, v ktorých sa slovenčina vyvíjala.

Cena SAV 2009 za výsledky spolupráce s vysokými
školami získal:

Kolektív pracovníkov (31 členov) organizácií SAV, vysokých škôl
a podnikateľského sektora pod vedením prof. Ing. Pavla Návrata,
PhD., a prof. Ing. Márie Bielikovej, PhD., obaja z Fakulty infor-
matiky a informačných technológií STU, doc. Ing. Ladislava Hlu-
chého, CSc., z Ústavu informatiky SAV, prof. RNDr. Petra Vojtá-
ša, DrSc., z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Ing. Pavla Bar-
toša z firmy Softec, s.r.o. za prácu Pokročilé metódy pre získavanie,
organizovanie a udržiavanie znalostí v prostredí heterogénnych in-
formačných zdrojov.

Cieľom projektu bolo skúmať nové prístupy a metódy na odha-
ľovanie a spracovanie znalostí a informácií v prostredí heterogén-
nych informačných zdrojov. Táto oblasť výskumu patrí v súčasnos-
ti k intenzívne sa rozvíjajúcim odborom aplikovanej informatiky,
čo súvisí s narastajúcim množstvom informácií dostupných na we-
be. Práve neustále sa zväčšujúce množstvo dostupných dát a infor-
mácií v prostredí heterogénnych informačných zdrojov vyžaduje
vývoj pokročilých metód na prácu s nimi. Medzi problémy, ku kto-
rým riešitelia prispeli, patrí oblasť automatickej anotácie, perso-
nalizovanej prezentácie a v nemalej miere aj orientácia na prácu
so slovenčinou. Riešitelia pracovali s najnovšími technológiami
a ich výsledky kladne prijala vedecká komunita počas prezentácií
na významných medzinárodných konferenciách. Na základe vý-
skumu boli navrhnuté a implementované softvérové nástroje, kto-

POHĽAD DO KONGRESOVÉHO CENTRA VEDY, VYDAVATEĽSTVA SAV, POČAS ODOVZDÁVANIA CIEN SAV
2009. V POPREDÍ SEDIA PODPREDSEDOVIA SAV JURAJ LAPIN, ĽUBOMÍR FALŤAN A DOC. ALBERT BREIER,
KTORÍ OCENENÝCH PREDSTAVOVALI.
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ré sa overili v rámci dvoch pilotných aplikácií, orientovaných na
získavanie informácií a znalostí v doméne pracovných ponúk. Vy-
vinuté softvérové nástroje tvoria niekoľko ucelených reťazí, ktoré
spracovávajú informácie od ich rozpoznania na webe cez stiahnu-
tie, uloženie a transformáciu až po vyhľadanie najvhodnejších in-
formácií prispôsobených užívateľovi a ich personalizovanú pre-
zentáciu. Výskum nemal za úlohu vývoj nového vyhľadávača, ale
prispieť k zlepšeniu procesu získavania informácií z webu vývojom
metód na semi-automatickú anotáciu zdrojových textov, na tvorbu
modelu používateľa a na prezentáciu výsledkov vyhľadávania ta-
kým spôsobom, aby boli zohľadnené užívateľské preferencie a sa-
motný model používateľa.

Cena SAV 2009 pre mladého vedeckého pracovníka
získal

RNDr. Boris Klempa, PhD., z Virologického ústavu SAV v Brati-
slave za súbor vedeckovýskumných prác obsahujúcich významné
a originálne výsledky štúdia hantavírusov. 

Boris Klempa sa hantavírusom venuje od roku 1999. Hantaví-
rusy patria k významným ľudským patogénnom, ktoré spôsobujú
v Európe a Ázii hemoragickú horúčku s renálnym syndrómom –
HFRS (horúčkovité ochorenie spojené s vnútorným krvácaním
a zlyhávaním obličiek). K prenosu na človeka dochádza pri inhalá-
cii aerosolizovaných hlodavčích výlučkov kontaminovaných víru-
som. V rámci svojej doktorandskej práce sa venoval predovšetkým
hantavírusu Dobrava-Belgrade (DOBV) v strednej Európe. Tento
hantavírus najviac ohrozuje život v Európe; spôsobuje HFRS, kto-
rý má až 12-percentný podiel na smrteľných prípadoch. V ďalšej
fáze potom izoloval reprezentatívny vírus tejto línie na bunkovej
kultúre, čo umožnilo jeho detailnú genetickú analýzu. Nový izolát,
nazvaný Slovakia/Aa (SK/Aa), sa v súčasnosti intenzívne využíva
v porovnávacích štúdiách patogenézy, evolúcie a molekulárnej
biológie hantavírusov. Boris Klempa sa neskôr zameral na globál-
ny výskyt hantavírusov, a to aj v regiónoch, kde zatiaľ neboli han-
tavírusy známe. Analýza ľudských hantavírusových infekcií v rôz-
nych regiónoch Ruska viedla k zisteniu, že v centrálnej oblasti eu-
rópskej časti spôsobuje lokálne epidémie DOBV-Aa vírus, známy aj
zo strednej Európy. Na druhej strane v oblasti Čierneho mora sa
vyskytuje nová vývinová línia vírusu – DOBV-Ap, ktorá spôsobuje
stredné, až ťažké formy HFRS. Afrika bola až donedávna bielym

miestom na hantavírusovej mape. Borisovi Klempovi sa testova-
ním vzoriek drobných hlodavcov a hmyzožravcov odchytených
v Guinei podarilo získať prvý priamy genetický dôkaz o prítom-
nosti hantavírusov v Afrike. Vedecké výsledky, ktoré získal, prispe-
li k tomu, že Virologický ústav SAV bol začlenený do významných
európskych projektov 6. a 7. rámcového programu. Projekt VIZIER
je jedným z najlepšie hodnotených projektov 6. rámcového prog-
ramu; zameriava sa na štrukturálnu genomiku vírusových proteí-
nov zahrnutých v procese vírusovej replikácie.

Ceny SAV 2009 za vedecko-popularizačnú činnosť
získali:

Mgr. Dušan Magdolen, PhD., z Ústavu orientalistiky SAV za pub-
likáciu Hmota – život – inteligencia: vznik (Bratislava : VEDA
2008).

Publikácia Hmota – život – inteligencia: vznik ponúka čitateľovi
dobrodružnú cestu časom za hlbším poznaním reality od vzniku
vesmíru po súčasnosť. Člení sa na štyri časti. Prvé tri, ktorých
usporiadanie odráža postupný vývoj vesmíru od hmoty smerom
k inteligencii, sú tematicky venované zrodu vybraných aspektov
hmoty (častice, sily, prvky, galaxie, hviezdy, planéty), života (bun-
ky, živočíšne druhy, človek) a inteligencie (jazyk, umenie, civilizá-
cia, štát, umelá inteligencia). Štvrtá časť sa zamýšľa nad samot-
ným vznikom z pohľadu súčasnej vedy, filozofie a teológie. Ide
o kolektívnu publikáciu, ktorá je výsledkom širokej interdiscipli-
nárnej spolupráce štrnástich slovenských vedcov zo SAV, Univerzi-
ty Komenského a SNM pod vedením slovenského orientalistu,
egyptológa a historika Dušana Magdolena. Ten je nielen autorom
príslušných častí publikácie, ale aj autorom pôvodného námetu,
formálnej a obsahovej štruktúry a vedúcim autorského kolektívu.
Ako jediný aktívne pôsobiaci predstaviteľ zakladateľskej generácie
egyptologického výskumu na Slovensku prispel do publikácie ka-
pitolou o formovaní staroegyptskej civilizácie a formatívnom ob-
dobí staroegyptského štátu.

Kolektívu autorov z Historického ústavu SAV v zložení: PhDr. Ale-
na Bartlová, CSc., † PhDr. Michal Barnovský, DrSc., PhDr. Vi-
liam Čičaj, CSc., PhDr. Viera Hlavová, CSc., PhDr. Ľubica Káz-
merová, CSc., doc. PhDr. Mária Kohútová, CSc., PhDr. Miro-
slav Londák, CSc., PhDr. Elena Londáková, CSc., doc. PhDr.

ZÁSTUPCOVIA KOLEKTÍVU PRACOV-
NÍKOV ORGANIZÁCIÍ SAV, VYSOKÝCH
ŠKÔL A PODNIKATEĽSKÉHO SEKTO-

RA, KTORÝ PREVZALI CENU SAV ZA
VÝSLEDKY SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI

ŠKOLAMI.
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Ján Lukačka, CSc., prof. PhDr. Pavol Petruf, DrSc., doc. PhDr.
Jan Pešek, DrSc., PhDr. Milan Podrimavský, CSc., PhDr. Stani-
slav Sikora, CSc., PhDr. Vladimír Turčan za publikáciu Dejiny
Slovenska: dátumy, udalosti osobnosti (editori projektu: Miroslav
Londák, Vlasta Jaksicsová. Bratislava : Slovart; Praha : Libri –
v spolupráci so Slovartom; 2008).

Kolektív autorov historikov v chronologickom prehľade udalos-
tí podrobne mapuje dejiny Slovenska od najstarších čias (praveku)
až po súčasnosť. Ide o moderný a dynamický chronologický pre-
hľad dejinných udalostí, kde sa – obrazne povedané – deň po dni,
mesiac po mesiaci a rok po roku mapuje slovenská minulosť. Tento
v slovenskej historickej spisbe netradičný spôsob spracovania ná-
rodných dejín umožnil autorom zachytiť historický vývoj z mno-
hých aspektov, vrátane medzinárodných súvislostí. Ide o moder-
ného sprievodcu dejinami, ktorý zodpovedá európskym kritériám
na vydávanie diel tohto typu. Štruktúra knihy sa pridržiava vedec-
ky akceptovanej periodizácie slovenských dejín. Kniha má tri cel-
ky. Úvodné historizujúce a výkladové prehľady jednotlivých obdo-
bí, nasleduje chronologický prehľad udalostí týchto období a tretia
časť obsahuje prehľady panovníkov, prezidentov, palatínov, cir-
kevných hodnostárov. Kniha je určená všetkým záujemcom o his-
tóriu. Napísaná je zrozumiteľným popularizačným jazykom. Práca
vyšla aj v českej mutácii s prekladom úvodných textov jednotli-
vých historických období.

Kolektív pracovníkov z Ústavu krajinnej ekológie SAV a vzdeláva-
cích inštitúcií v zložení: RNDr. Zita Izakovičová, PhD. (zodpo-
vedný riešiteľ), RNDr. Milena Moyzeová, PhD., Ing. Dagmar
Štefunková, PhD., prof. RNDr. László Miklós, DrSc., Edita
Adamčeková (všetci Ústav krajinnej ekológie SAV), Mgr. Peter
Cibira (ZŠ v Suchej nad Parnou), Mgr. Ida Masaryková (ZŠ A.
Dubčeka v Bratislave IV), Mgr. Ľubica Škultétyová (Centrum voľ-
ného času Bratislava I.) za prínos pri tvorbe a aplikácii netradičných
foriem environmentálnej výchovy a vzdelávania.

Ocenený kolektív sa snaží zábavnou formou priblížiť mládeži
a širokej verejnosti problematiku trvalo udržateľného rozvoja kra-
jiny, ktorá predstavuje koncepciu rozvoja spoločnosti na prahu 3.
tisícročia. Svojimi aktivitami prispieva k zvýšeniu environmentál-
neho vedomia a aktivizovaniu verejnosti do aktívnej ochrany
a tvorby životného prostredia. Patria k nim didaktické pomôcky
ako výučbový program na DVD, náučný chodník v Suchej nad Par-
nou, metodické usmernenia pre environmentálnu výchovu, ná-
stenné plagáty a informačné letáky na tému „Krajina, jej využitie,

ochrana a trvalo udržateľný rozvoj“, distribuované aj do škôl,
i rôzne formy odborno-popularizačných podujatí, ako napr. Deň
Zeme, ktorého cieľom je priblížiť problematiku tvorby a ochrany
životného prostredia v zmysle trvalo udržateľného rozvoja čo naj-
širším vrstvám spoločnosti – predstaviteľom štátnej správy, verej-
nej správy, samosprávy, pedagogicko-výchovným pracovníkom,
ale aj žiakom a ostatnej širokej verejnosti. Svoje výsledky v tomto
smere prezentovali na posteroch nielen na odborných konferen-
ciách, ale aj na rôznych výstavách a veľtrhoch určených aj širokej
verejnosti.

Marián Babic, redaktor magazínu Quark, za dlhoročnú populari-
záciu vedy a výsledkov SAV v magazíne o vede a technike Quark
(vyd. Perfekt).

Za ocenených sa poďakoval prof. Iwar Klimeš, ktorý pripome-
nul, že Ceny SAV sú ocenením za reálny vedecký výskum, konkrét-
nu robotu, ktorá je pre väčšinu vedeckých pracovníkov vari skôr ži-
votným poslaním ako prácou. Konštatoval, že ktosi v minulosti pri-
rovnal špičkových vedcov k vrcholovým športovcom vo vytrvalost-
ných disciplínach – vedecká práca si tiež vyžaduje roky prípravy
doma aj v zahraničí pod vedením skúsenejších. Avšak len tí najlep-
ší športovci dostávajú šancu stať sa lídrami superdotovaných špor-
tových tímov – vo vedeckej práci je to veľmi podobné. Nie každý
z maratóncov príde do cieľa vo vynikajúcom čase – platí však dáv-
ne heslo olympijského hnutia: Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť
sa. „Avšak pocit, že človek zvíťazil sám nad sebou, že priniesol do
pokladnice svetového poznania aspoň zrnko múdrosti, je nenahra-
diteľný a je pre ozajstného vedca naozaj veľkým naplnením,“ po-
kračoval prof. Iwar Klimeš. „Ak sa bežcovi-vedcovi aspoň raz po-
darí vyhrať symbolickú olympiádu, to znamená, ak sa vďaka jeho
vedeckým výsledkom budú prepisovať dva-tri riadky o liečbe cuk-
rovky v renomovanom medicínskom textbooku, keď sa Flóra Slo-
venska či Historický slovník slovenského jazyka stanú súčasťou ná-
rodného knižného kultúrneho odkazu, keď sa spojeným úsilím ši-
rokého celorezortného spoločenstva informatikov podarí upratať
znalosti v systéme heterogénnych informačných zdrojov či keď sa
nádejnému mladému vedcovi podarí zabojovať proti zlým víru-
som, a keď sa nájdu kolegovia, ktorí o svojej práci a hoci aj o našej
práci vedia špičkovo populárne písať, prichádza aspoň krátkodobo
intelektuálna nirvána...“

V ďalšej časti svojho vystúpenia prof. Klimeš s trpkou iróniou
komentoval malý záujem o špičkovú vedeckú prácu a vedcov zo
strany verejnosti a médií, ktoré venujú obrovský priestor intímnos-
tiam života tzv. celebrít z oblasti šoubiznisu, ale ignorujú špičkové
vedecké výsledky, ktoré môžu mnohým zachrániť život, či usmer-
niť vývoj našej mládeže... „Nikoho nezaujímajú publikácie v špič-
kových vedeckých zahraničných periodikách, zahraničné patenty,
široká citovanosť našich prác vo vysoko impaktovaných časopi-
soch či Ceny SAV, keď nabehne domáci či zahraničný audit na váš
ústav,“ dodal rečník. „Audítori, zahraniční frkani v Kristových ro-
koch, hľadajú predovšetkým tzv. Bielu knihu – to znamená knihu,
kde by sa malo viesť tzv. paralelné účtovníctvo. Po nejakom reš-
pekte voči intelektuálnym osobnostným hodnotám vedcov či voči
ich výsledkom niet ani stopy. Nuž čo, veď sme donkichoti na po-
kraji našej know-how society, ktorá degradovala vzdelania a vedu
na slúžku svojich aktuálnych časových záujmov, neuvedomujúc si,
že bez vzdelania, bez vedy – podčiarkujem – sa dlhodobo nedá
kráčať vpred.“ Ďalej pripomenul, že tieto slová nemajú vyznieť ako
smutné nariekanie nad rozliatym mliekom; dnešní laureáti Ceny
SAV sú víťazmi a zlatými medailistami tohtoročnej slovenskej aka-
demicko-vednej olympiády, ktorí boli úspešní vo svojej vedeckej
práci, dosiahli rekordné výsledky a opäť chvíľu potrvá, minimálne
rok, kým ich niekto predbehne. 

Na záver prof. Klimeš ocenil aj podiel spolupracovníkov a ro-
dinných príslušníkov laureátov na ich úspechu a za všetkých sa po-
ďakoval Slovenskej akadémii vied za ocenenia.

(red.), V. Š. | Foto: Vladimír Šmihula

DO PROGRAMU ODOVZDÁVANIA CIEN SAV PRISPEL SVOJÍM UMENÍM AJ HUS-
ĽOVÝ VIRTUÓZ PETER MICHALICA.
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Sedemzväzkový slovníkový projekt JÚĽŠ SAV sa zavŕšil

MILAN MAJTÁN S l o v e n č i n a  v h i s t o r i c k e j
p e r s p e k t í v e

KOLEKTÍV PRACOVNÍ-
KOV JAZYKOVEDNÉHO

ÚSTAVU ĽUDOVÍTA ŠTÚ-
RA SAV PO PREVZATÍ CE-
NY SAV 2009 ZA VEDEC-

KO-VÝSKUMNÚ ČIN-
NOSŤ. Foto: Vladimír Šmihula

Na výskumnej úlohe Historický slovník sloven-
ského jazyka sa v Ústave slovenského jazyka
(od roku 1967 Jazykovedný ústav Ľudovíta
Štúra) Slovenskej akadémie vied systematic-
kejšie pracovalo od roku 1961 pod vedením V.
Blanára. Ukážkový zväzok vyšiel už roku
1973 s názvom Slovenský historický slovník
z predspisovného obdobia v rozsahu 356 strán
a obsahoval koncepciu slovníka a sériu ukáž-
kových hesiel.

Od samého začiatku prípravy slovníka
prebiehali v autorskom kolektíve i v publiko-
vaných štúdiách odborné (často i ostré) dis-
kusie o celkovom charaktere slovníka, o prob-
lematike genetického a funkčného hodnote-
nia slovnej zásoby staršej slovenčiny, najmä
pri hodnotení geneticky neslovenských prv-
kov a ich adaptácii v slovenských jazykových
pamiatkach pramennej základne slovníka.
Najcitlivejšie boli javy príznačné pre česko-
slovenské medzijazykové vzťahy, lebo čeština
storočia suplovala funkciu slovenského spi-
sovného jazyka. Napokon prevládla mienka
o funkčnom hodnotení bohemizmov, podob-
ne ako sa aj dnes pristupuje k prevzatiam
z iných jazykov.

Pôvodne malo ísť o slovník veľkého typu.
Dokumentácia staršej slovenskej lexiky mala
v historicko-stratigrafickej perspektíve ukázať
chronologické, územné i žánrové doloženie
slova v sérii reprezentatívnych dokladov s na-
značením jeho slovotvorného začlenenia
a historickej perspektívy vo vývine slovnej zá-
soby slovenčiny s poukazom na synonymné
a antonymné vzťahy. Autorský kolektív mal
predstavu, že taký slovník by mal rozsah asi
desať zväzkov. No už jeden z mnohých recen-
zentov V. Šmilauer podľa ukážkového zväzku
vyrátal, že pri takom spracovaní by slovník
musel mať aspoň 14 zväzkov. Vypracovanie
a vydanie takého veľkého slovníka však vyso-
ko presahovalo vtedajšie (a presahovalo by aj
súčasné) personálne, materiálne i edičné
možnosti ústavu a vydávanie by sa predĺžilo
na niekoľko generácií. Preto sa členovia au-
torského kolektívu rozhodli upraviť koncep-
ciu a pripraviť slovník stredného typu v rozsa-
hu troch objemných zväzkov, ktorý by lepšie
zodpovedal možnostiam a mohol podstatne
skôr plniť svoje vedecké, kultúrnohistorické
a kultúrnopolitické poslanie.

A tak sa roku 1979 prijala upravená kon-
cepcia, podľa ktorej sa začali systematicky
koncipovať heslá súčasného Historického
slovníka slovenského jazyka, dokladového
a výkladového slovníka stredného typu. V po-
rovnaní so slovníkom veľkého typu sa potom
úspornejšie spracovali výklady významov
slov, najmä sa však obmedzil rozsah doklado-
vého materiálu. Podstatne sa znížil počet do-
kladov a dĺžka kontextov sa skracovala, za-
viedlo sa mierne hniezdovanie niektorých od-
vodených slov a pod. Slovník spracúva zachy-
tenú slovnú zásobu v úplnosti, vykladá a do-
kladá jednotlivé významy slov, prináša gra-
matické charakteristiky a genetické, geogra-
fické a štylistické hodnotenie slov, uvádza

a vykladá aj lexikalizované slovné spojenia
a frazémy.

Počítačové spracovanie rukopisu sa reali-
zovalo až od štvrtého zväzku. Prvý zväzok
Historického slovníka slovenského jazyka (A
– J) vyšiel až roku 1991. Druhý zväzok slovní-
ka (K – N) vyšiel roku 1992, tretí (O – P-po-
chytka) roku 1994, štvrtý (P-poihrať sa – pyt-
lovať) roku 1995, piaty (R – Š) roku 2000,
šiesty (T – V) roku 2005. Posledný siedmy
zväzok (Z – Ž, Dodatky) vyšiel v septembri
2008. Sedem zväzkov Historického slovníka
slovenského jazyka má spolu 4 322 strán.
Spracúva sa v ňom v 47 330 heslových sta-
tiach viac ako 70 000 slov (lexikálnych jedno-
tiek), vykladajú sa ich významy, gramatické
charakteristiky, genetické, zemepisné a štylis-
tické začlenenie do predspisovnej slovnej zá-
soby slovenčiny, lexikalizované slovné spoje-
nia a frazémy doložené niekoľkými stovkami
tisícov dokladov v pomerne primeraných kon-
textoch.

Historický slovník slovenského jazyka
predstavuje slovenčinu z predspisovného ob-
dobia od najstarších čias tak, ako je zachova-
ná v rukopisných i tlačených slovenských ja-
zykových pamiatkach a v starších latinských
písomnostiach (najmä slovenské vlastné me-
ná apelatívneho pôvodu) až po kodifikáciu
spisovnej slovenčiny Antonom Bernolákom
na konci 18. storočia.

Svojím širokým poňatím a moderným spô-
sobom spracovania poskytuje slovník dobrý
a spoľahlivý základ nielen pre správne chápa-
nie a výklad slovenských historických textov,
ale aj pre ďalší výskum vývinu slovenskej slov-
nej zásoby a dejín slovenského spisovného ja-
zyka vo všeobecnosti, ako aj pre ďalší rozvoj
slovenskej historicko-porovnávacej jazykove-
dy. Iste sa stane významným a dôležitým prí-
spevkom k poznaniu vývinu slovenčiny
a k ďalšiemu riešeniu zložitých otázok formo-
vania a rozvoja slovenského národa a k osvet-
ľovaniu jeho spoločenských a kultúrnych sú-

vislostí. Pre súčasnú slovenskú spoločnosť
i pre výchovu budúcich generácií bude mať
preto iste nielen filologický, ale aj spoločen-
ský, kultúrnohistorický, kultúrnopolitický
význam, lebo prináša aj pestrý obraz hmotnej
a duchovnej kultúry našich predkov. Iste ho
budú preto vedieť primerane využiť nielen ja-
zykovedci, spisovatelia, vysokoškolskí učite-
lia, ale aj historici, archivári a iní vlastivední
a osvetoví pracovníci pri štúdiu tejto proble-
matiky.

Má veľký poznávací význam aj pre slavis-
tov. Dáva možnosť poznávať starú slovenčinu
a konfrontovať ju s ostatnými slovanskými ja-
zykmi, ukáže, že slovenčina sa vyvíjala a for-
movala zo spoločného slovanského základu
po desiatom storočí tak ako ostatné slovanské
jazyky, no v osobitných podmienkach uhor-
ského mnohonárodnostného štátneho útva-
ru.

Napokon slovník prinesie iste aj podnety
pracovným a autorským kolektívom, ktoré
budú v budúcnosti pripravovať ďalšie lexiko-
grafické diela o staršej slovenčine.

Za vedecko-odbornú prácu na poslednom,
siedmom zväzku Historického slovníka sloven-
ského jazyka (Z – Ž, Dodatky; Bratislava : VE-
DA 2008, 542 s.) a za zavŕšenie prác na celom
tomto základnom vedeckom diele slovenskej
jazykovedy udelilo Predsedníctvo SAV kolek-
tívu pracovníkov Jazykovedného ústavu Ľu-
dovíta Štúra SAV v zložení PhDr. Milan Maj-
tán, DrSc. (vedúci autorského kolektívu a ve-
decký redaktor), Mgr. Miriam Giger, PhD.,
Mgr. Mária Kováčová, PhDr. Rudolf Kuchar,
DrSc., Mgr. Tatiana Laliková, Mgr. Renáta
Ondrejková, Mgr. Andrea Szabová, doc. PhDr.
Jana Skladaná, CSc., a Mgr. Iveta Valentová,
PhD., Cenu SAV 2009 za vedecko-výskumnú
činnosť.

(Autor je pracovníkom Jazykovedného ústavu
Ľ. Štúra SAV)
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Z edície Flóra Slovenska doteraz vyšli
zväzky: I, II, III, IV/1, IV/2, IV/3, IV/4,
V/1, V/2, V/3, V/4, VI/1, X/1. Čo podľa
Vás rozhodlo, že práve zväzok VI/1
z vlaňajška, ktorý spracúva taxóny
radov Cistales, Begonniales,
Tamaricales, Elatinales, Violales,
Cucurbitales, Campanulales,
zaznamenaných na našom území,
dostalo Cenu SAV za vedecko-výskumnú
činnosť?
Správa o získaní Ceny SAV nás veľmi pote-
šila a považujeme ju za významné ocenenie
výskumnej činnosti nielen za výsledky pub-
likované v posledne vydanom zväzku VI/1.
Základný taxonomicko-chorologický a no-
menklatorický výskum rastlinných populá-
cií prirodzenej flóry je výskum dlhodobý,
rieši sa v rámci flórových projektov prie-
bežne po taxonomických skupinách. Spra-
covanie jednotlivých skupín nemožno
ohraničiť obdobím jedného alebo dvoch ro-
kov, mnohé taxóny sa spracovávajú para-
lelne a získané poznatky o ich rodovom
a druhovom spektre sa uplatnia až v ďal-
ších pripravovaných zväzkoch. Spracova-
nie všetkých zväzkov má podobnú štruktú-
ru a k práci na všetkých sa pristupuje veľmi
zodpovedne. Posledne vydaný zväzok ob-
sahuje spracovanie komplikovaných rodov,
a informácie o nich boli publikované aj
v renomovaných časopisoch.

Z Botanického ústavu SAV prichádzajú
do vydavateľstva VEDA, ktorá realizuje
túto edíciu, jednotlivé zväzky s istou
pravidelnosťou. Za posledných šesť
rokov vyšiel zv. V/4 (2002), zv. V/3
(2006), zv. VI/1 (2008), do konca tohto
roka by mal vyjsť ďalší zväzok. Je

flórový výskum v podobe edície Flóra
Slovenska dominantnou činnosťou
Vášho pracoviska?
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
v Bratislave patrí v súčasnosti medzi najvý-
znamnejšie botanické pracoviská na Slo-
vensku, ktoré sa zaoberajú výskumom fló-
ry. Celkový výskum na našom pracovisku je
zameraný nielen na územie Slovenska, ale
pri vybraných polymorfných systematic-
kých skupinách aj na celé Karpaty, panón-
sku oblasť, Alpy a iné časti Európy. Pracov-
níci ústavu sú autormi viacerých výz-
namných botanických monografií a dvoch
edícií: Flóra Slovenska a Vegetácia Sloven-
ska. Taxonomický výskum cievnatých rast-
lín je začlenený do grantových flórových
projektov alebo do projektov objasňujúcich
evolučné procesy molekulárnymi metóda-
mi. Hlavným výstupom flórových projek-
tov je postupné spracovanie čeľadí a radov
pre edíciu Flóra Slovenska.

Príprava kolektívneho diela, akým je
edícia Flóra Slovenska, si vyžaduje veľa
úsilia vedecko-výskumného, ale najmä
organizačného. Na posledných
zväzkoch Flóry ste podpísaná ako
editorka spolu s Helenou Šípošovou,
resp. Eleonórou Michalkovou. Ako
vznikajú jednotlivé zväzky edície? 
Taxonomický výskum cievnatých rastlín je
organizačne začlenený do Oddelenia taxo-
nómie vyšších rastlín, ktorého interný ko-
lektív má s prípravou a publikovaním tohto
mnohozväzkového diela dlhodobú skúse-
nosť a pracovisko je na tento výskum pri-
merane materiálne zabezpečené. Vlastní
druhý najväčší herbár na Slovensku, roz-
siahly archív literárnych a rukopisných

údajov o rozšírení vyšších rastlín, špeciali-
zovanú knižnicu s historickými aj súčasný-
mi publikáciami, zastrešuje Botanický in-
formačný systém, ktorého súčasťou sú už
on-line prístupné 2 databázy – Zoznam niž-
ších a vyšších rastlín Slovenska a Karyologic-
ká databáza papraďorastov a semenných
rastlín Slovenska. V súčasnosti sa pracuje
na sprístupnení ďalších databáz tohto sys-
tému, napríklad Databázy rozšírenia vyš-
ších rastlín s historickými i súčasnými údaj-
mi, Databázy taxónov vyšších rastlín opísa-
ných zo Slovenska so zhromaždenými do-
kladmi o ich opisoch a objavoch.

V súvislosti s touto otázkou čitateľov
možno zaujme krátky pohľad do histórie.
Prvé publikácie o kvetene nášho územia
mali zväčša regionálny charakter. Územím
celého Slovenska sa zaoberali iba dve –
Května Slovenska z roku 1853 od autora
Gustáva Reussa a Magyar Flóra z roku
1925, ktorej autorom bol Alexander Jávor-
ka. Aj súčasná generácia botanikov ich s úc-
tou študuje, ale pre dnešnú dobu sú infor-
mácie v nich stručné a prekonané. Nová do-
ba si vyžiadala iný prístup a novú revíziu
výskumu kveteny. Túto ďalšiu etapu odštar-
tovala významná konferencia botanikov,
ktorá sa konala v marci roku 1954 v Smole-
niciach a ktorá postavila pred botanickú
obec novú úlohu – spracovať a vydať novú
a komplexnú Kvetenu Slovenska. Schválila
sa koncepcia prípravy a tvorby tohto diela
s výzvou na spoluprácu širokého okruhu
botanikov, znalcov slovenskej flóry. Predse-
dom konferencie bol Ján Martin Novacký,
predsedom Komisie pre prípravu vydania
Kveteny Slovenska sa stal Ján Futák. Vlast-
nému spracovaniu Flóry Slovenska pred-
chádzali rozsiahle prípravné práce, predo-
všetkým rázu dokumentačného (išlo
o spracovanie botanickej bibliografie a za-
loženie kartotéky – neskôr databázy – o vy-
skyte taxónov), vypracovali sa smernice
pre autorov a základné morfologické termí-
ny. Prípravné práce a zrod edície zastrešo-
val popredný slovenský botanik Ján Futák,
v jeho práci pokračovala Lýdia Bertová.

Ako prvé vyšli publikácie Bibliografia
k flóre ČSR a Flóra Slovenska I – morfoló-
gia rastlín, ktoré sú významné pre postup
spracovania jednotlivých rastlinných ra-
dov.

Postupne vyšli II., III. a IV. zväzok, pri-
čom s narastajúcim množstvom informácií
vychádza Flóra Slovenska od IV. zväzku
v zošitoch. V súčasnom období sme pristú-
pili k zaradeniu anglických určovacích kľú-
čov a k akceptovaniu súčasných pravidiel
Medzinárodného botanického kódu. Pri

Hovoríme Dr. Kornéliou Goliašovou, CSc., editorkou Flóry Slovenska (cievnaté rastliny)

S ú c t o u  k h o d n o t á m  
p r í r o d y

RNDR. KORNÉLIA
GOLIAŠOVÁ ZA AU-
TORSKÝ KOLEKTÍV
FLÓRY SLOVENSKA
VI/1 PREBERÁ
Z RÚK PREDSEDU
SAV PROF. JAROMÍ-
RA PASTOREKA CE-
NU SAV 2009 ZA VE-
DECKO-VÝSKUMNÚ
ČINNOSŤ. Foto: Vladi-

mír Šmihula
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LUCIA CSADEROVÁ Z VIROLOGICKÉHO ÚSTAVU SAV OBOZNAMUJE 
PROF. JÁNOSA BOGARDIHO (VPRAVO) S VÝSLEDKAMI VÝSKUMU, UPRO-
STRED RIADITEĽ ÚSTAVU JURAJ KOPÁČEK.

V Slovenskej republike plánujú zriadiť Centrum Univer zit y OSN 

P r e  z d r a v ú  k r a j i n u  
a e k o s y s t é m y

VI. zväzku. Posledným zväzkom, v ktorom
budú spracované ešte cievnaté rastliny, bu-
de zväzok VII. Záväzný harmonogram ich
vydávania však nemožno presne stanoviť,
lebo výskum závisí od finančného zabezpe-
čenia a riešiteľskej kapacity.

Pôvodným zámerom bolo vydať aj štyri
zväzky (VIII – XI) Flóry Slovenska, nižšie
rastliny. Doteraz vyšiel zväzok X/1 (rad
Erysiphales) a pripravený na vydanie je
zväzok X/2 (mikroskopické huby radu Tap-
hrinales).

Edícia Flóra Slovenska je pozoruhodná
nielen z hľadiska kultúrneho (botanický
výskum v národnej kultúre má svoju
tradíciu), ale má aj veľký spoločenský
význam a širokú využiteľnosť
v aplikovanom výskume. Čo by ste
z tohto hľadiska vyzdvihli
predovšetkým?
Informácie vo Flóre Slovenska majú široké
využitie. Samotné poznanie bohatstva kar-
patsko-panónskej flóry je naším prvora-
dým cieľom. Súčasná doba je ovplyvnená
viacerými globálnymi faktormi, ktoré me-
nia doterajšie hodnoty. Povinnosťou súčas-

nej generácie botanikov je zaznamenať his-
torický a súčasný stav flóry, aby sa koncep-
cia ochrany životného prostredia a koncep-
cia rozvoja regiónov mala o čo oprieť. Flóra
Slovenska je porovnávacím a doplňujúcim
zdrojom pre Červené knihy, určovacie kľú-
če, atlasy, vegetačné mapy, a to nielen pre
domáce územie, ale aj pre environmentál-
ne projekty medzinárodného charakteru
a nadnárodné diela (napr. Flora Europaea,
Atlas Florae Europaeae). Významná je aj vy-
užiteľnosť v iných odvetviach, napr. v poľ-
nohospodárstve, lesníctve, vodnom hospo-
dárstve a školstve.

Naše rozlohou malé Slovensko dostalo
do vienka veľmi cenné malebné územie
s mimoriadne významnými prírodovedný-
mi hodnotami, medzi ktorými vyniká roz-
manitosť flóry a vegetácie. Preto pri akom-
koľvek využívaní prírodného územia treba
mať tento fakt na zreteli. Našej Flóre Slo-
venska ide aj o to, aby sme poznali nielen
cenu tohto územia, ale aby sme aj k nemu
pristupovali s úctou.

Pripravil E. Borčin

výskume flóry Slovenska aktívne spolupra-
cujeme s domácimi botanickými a ochra-
nárskymi inštitúciami, ako aj s botanickými
pracoviskami susedných štátov (napr. Bo-
tanický ústav AV ČR v Průhoniciach a Ka-
tedra botaniky PřF UK v Prahe; Katedra bo-
taniky MU a Moravské zemské muzeum
v Brne; Botanický ústav PAV v Krakove; Bo-
tanický ústav Viedenskej univerzity; Príro-
dovedné múzeum v Budapešti).

Spracovaniu každého zväzku predchá-
dza rozsiahla dokumentačná práca a štú-
dium živých rastlín, pri komplikovaných
skupinách aj morfometrické, karyologické
a molekulárne analýzy (počítanie chromo-
zómov a prietoková cytometria, extrakcia
DNA, jej analýza pomocou AFLP a vybra-
ných úsekov cpDNA). Syntéza všetkých vý-
sledkov sa zohľadňuje pri určovacích kľú-
čoch a charakteristikách jednotlivých taxó-
nov, ktorých opisy sú doplnené mapami
rozšírenia a názornými ilustráciami.

Aká je ďalšia perspektíva edície Flóra
Slovenska? S koľkými zväzkami rátate?
Ako je projekt pripravený personálne? 
V súčasnosti máme rozpracované 3 zošity

predstavitelia ktorých hosťovi predstavili významné výsledky svo-
jej vedeckej práce .

„Vytvorenie Výskumného a vzdelávacieho centra pre zdravú
krajinu a ekosystémy Univerzity OSN na Slovensku nie je náhodný
krok,“ informoval nás riaditeľ Ústavu krajinnej ekológie SAV Jú-
lius Oszlányi. „Vychádza z toho, že na Slovensku boli vytvorené
podmienky na prospech tohto okruhu problémov, ktorými sa cen-
trum bude zaoberať. Nakoniec, kvality našich vedeckých pracov-
níkov a ich angažovanosť sú všeobecne známe.“

Zriadením Výskumného a vzdelávacieho centra pre zdravú kra-
jinu a ekosystémy Univerzity OSN Slovenská republika bude pr-
vou krajinou v strednej a východnej Európe s týmto zameraním.
Stane sa tak rovnocennou krajinou v oblasti výskumu a vzdeláva-
nia v sieti výskumných a vzdelávacích centier Univerzity Spoje-
ných národov. Svojimi kapacitami bude prispievať k riešeniu glo-
bálnych problémov ľudstva, transferu vedomosti a ďalšiemu vzde-
lávaniu. Zriadením centra Univerzity OSN sa vytvorí výnimočná
možnosť mať odbornú inštitúciu OSN na Slovensku, a tým aj mož-
nosť reagovať a koordinovať v regióne a celosvetovo danú proble-
matiku. Hlavnou náplňou tohto centra bude trvalo udržateľný
rozvoj v oblasti zdravia krajiny a ekosystémov. 

Ferdinand Tisovič | Foto autor

V súvislosti so zriaďovaním centra pre zdravú krajinu a ekosysté-
my Univerzity OSN na Slovensku navštívil prorektor Univerzity
OSN so sídlom v Tokiu prof. János Bogardi niektoré ústavy SAV.
V rámci svojho pobytu na Slovensku v dňoch 11. a 12. júna navští-
vil v sprievode generálneho riaditeľa Sekcie vedy a techniky MŠ
SR prof. Mikuláša Šupína pracoviská Neuroimunologického ústa-
vu SAV, Virologického ústavu SAV a Ústavu krajinnej ekológie SAV,
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POHĽAD NA ÚČASTNÍ-
KOV ROKOVANIA 

– ABDUL WAHEED
KHAN PIATY ZĽAVA.

Zástupca generálneho riaditeľa UNESCO Abdul Waheed Khan na pôde SAV 

n a  o c h r a n u  k u l t ú r n e h o  d e d i č s t v a
Dňa 17. júna t.r. rokoval zástupca generál-
neho riaditeľa UNESCO pre komunikáciu
a informácie Abdul Waheed Khan s vede-
ním Slovenskej akadémie vied. Významné-
ho hosťa v budove Úradu SAV v Bratislave
prijal predseda SAV prof. Jaromír Pastorek.
Na rokovaní sa za slovenskú stranu zúčast-
nili ďalší členovia Predsedníctva SAV –
podpredseda SAV Ľubomír Falťan, vedecký
sekretár SAV Fedor Gömöry a doc. Ladislav
Petruš, prítomný bol aj člen Predsedníctva
Slovenskej komisie pre UNESCO, riaditeľ
Ústavu krajinnej ekológie SAV Július Oszlá-
nyi a vedúci Odboru medzinárodnej spolu-
práce Ján Barančík. Zástupcu generálneho
riaditeľa UNESCO sprevádzal predseda
Slovenskej komisie pre UNESCO prof. Ľu-
dovít Molnár a ďalšie pracovníčky komisie.

Rokovanie v SAV bolo súčasťou oficiálnej
návštevy Abdula Waheeda Khana na Slo-
vensku, ktorá mala pracovný charakter.
Predstavitelia SAV hosťa oboznámili s aktív-

Predseda SAV prijal japonského veľvyslanca 

N e v y u ž i t é  m o ž n o s t i  s p o l u p r á c e
Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek prijal
mimoriadneho a splnomocneného veľvys-
lanca Japonského cisárstva na Slovensku
Yoshia Nomota na jeho vlastnú žiadosť. Ja-
ponského veľvyslanca sprevádzal expert
veľvyslanectva pre oblasť vedy a techniky
Hiroshi Fukuda. Na prijatí sa za SAV okrem
jej predsedu ďalej zúčastnili podpredsed-
níčka SAV pre ekonomiku Viera Rosová,
podpredsedníčka SAV pre výskum Eva Maj-
ková, podpredsedníčka SAV pre vzdeláva-
nie a doktorandské štúdium prof. Daniela
Ježová, ďalej vedecký sekretár SAV Fedor
Gömöry, podpredsedovia za jednotlivé od-
delenia vied SAV Juraj Lapin, Albert Breier
a Ľubomír Falťan, vedúci Odboru medziná-
rodnej spolupráce Ján Barančík a František
Fundárek, teritoriálny referent OMS SAV
zodpovedný za vedeckú spoluprácu s Ja-
ponskom.

Yoshio Nomoto sa poďakoval predsedovi
SAV za prijatie a súčasne zablahoželal prof.
Jaromírovi Pastorekovi a všetkým členom
Predsedníctva SAV k zvoleniu a poprial im
veľa úspechov pri výkone svojich funkcií.
Vedecký sekretár SAV Fedor Gömöry infor-
moval japonských hostí o súčasnom stave
vedeckej spolupráce s Japonskom, ktorej
hlavným pilierom je dohoda s Japan Socie-
ty for the Promotion of Sciences (JSPS). Na

základe tejto dohody sa uskutočňuje vzá-
jomná výmena vedeckých pracovníkov
z oboch krajín, zabezpečuje sa príprava
a realizácia spoločných projektov a výber
uchádzačov o postdoktorandské štipendiá
v Japonsku. Fedor Gömöry v tejto súvislosti
uviedol, že v ostatných rokoch je bilancia
mobility nevyvážená v prospech japonskej
strany. Podpredsedníčka SAV Eva Majková
poskytla informáciu o dlhoročnej projekto-
vej spolupráci medzi Fyzikálnym ústavom
SAV a japonskými partnermi, pričom v sú-
časnosti ústav pripravuje nový projekt s To-
kijským technologickým inštitútom.
O úspešnej spolupráci Ústavu experimen-
tálnej endokrinológie SAV s japonskými in-
štitúciami referovala podpredsedníčka SAV
prof. Daniela Ježová a v nadväznosti na to
aj podpredseda za III. oddelenie SAV Ľubo-
mír Falťan, ktorý pripomenul významnú
úlohu Sociologického ústavu SAV v 90. ro-
koch minulého storočia pri nadväzovaní
spolupráce s Japonskom, realizáciu mno-
hých úspešných spoločných konferencií
a najmä úlohu profesora Ishikawu, ktorý si
získal postavenie neoficiálneho vyslanca ja-
ponskej kultúry a tradícií na Slovensku. 

Yoshio Nomoto uviedol, že Japonsko má
eminentný záujem na ďalšom rozširovaní
spolupráce so Slovenskom v oblasti vedy

a techniky a oceňuje úsilie, ktoré v tomto
smere vyvíja vláda SR, Slovenská akadémia
vied a slovenské univerzity. Napriek tvrdým
dopadom hospodárskej krízy zostávajú pri-
ority Japonska – t.j. zachovanie prioritného
financovania vedy a vývoja nových techno-
lógií – nezmenené. Vo vzťahu k zahraničiu
– a teda aj k Slovensku – to znamená pod-
poru vedeckej diplomacie. Japonské veľvys-
lanectvá zohrávajú pri napĺňaní tohto stra-
tegického cieľa kľúčovú úlohu. Preto Yoshio
Nomoto ponúkol SAV možnosť zintenzívne-
nia dvojstrannej spolupráce formou prijí-
mania podnetov a námetov z Akadémie,
ktoré budú zasielané do Japonska s cieľom
nájsť partnerov pre budúcu spoluprácu. Fe-
dor Gömöry v tejto súvislosti ponúkol ja-
ponskej strane pomoc SAV v prípade, že by
pre potreby investorov potrebovala zmapo-
vať výskumný potenciál v danej oblasti.
Obe strany sa zhodli v tom, že spolupráca
medzi Slovenskom a Japonskom skrýva
v sebe rozsiahle možnosti, ktoré bude pot-
rebné využiť. Stretnutie s Yoshiom Nomo-
tom je prvým krokom na ceste k naplneniu
tohto cieľa, ktorý prinesie úžitok pre vedec-
ké komunity oboch krajín.

František Fundárek | Odbor medzinárodnej
spolupráce

nou spoluprácou Slovenskej akadémie vied
so Slovenskou komisiou pre UNESCO, naj-
mä pri ochrane kultúrneho dedičstva v sú-
činnosti s Radou Európy. Pripomenuli, že
SAV je jedným zo signatárov Janovskej de-
klarácie o vede a spoločnosti, ktorú v roku
1996 podpísali významné svetové akadémie
a združenia univerzít. Na konkrétnych prog-
ramoch UNESCO sa významne podieľajú
najmä Ústav hydrológie SAV, Geologický ús-
tav SAV a Ústav krajinnej ekológie SAV.

Počas návštevy Slovenska sa Abdul Wa-
heed Khan stretol aj s podpredsedom vlády
SR Dušanom Čaplovičom a navštívil viace-
ré kultúrne a vzdelávacie ustanovizne. Na
októbrovom 35. zasadaní Generálnej kon-
ferencie UNESCO sa Slovensko bude uchá-
dzať o kandidatúru do Výkonnej rady
UNESCO na roky 2009 – 2013.

V. Š. | Foto Vladimír Šmihula



>

7 – 8 |2009 s p r á v y s a v udalosti

12

Vysoké vyznamenania SAV pre prof. V. Šimáka a prof. B. Sitára 

O t v á r a l i  c e s t u  d o  s v e t a
v e ľ k ý c h  e x p e r i m e n t o v
Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek odo-
vzdal 30. júna t. r. vysoké ocenenia SAV
významným spolupracovníkom Slovenskej
akadémie vied v oblasti fyziky. Zlatú me-
dailu SAV prevzal jubilujúci prof. RNDr.
Vladislav Šimák, DrSc., z Fyzikálneho ústa-
vu Akadémie vied ČR a Čestnú plaketu SAV
Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-
chemických vedách prof. RNDr. Branislav
Sitár, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK v Bratislave.

Na malej slávnosti v budove Úradu SAV
v Bratislave sa zúčastnili aj podpredsedovia
SAV Eva Majková a Juraj Lapin, predseda
Snemu SAV Karol Iždinský, ako aj spolu-
pracovníci a priatelia ocenených z koope-
rujúcich ústavov SAV. 

Ako pripomenul laudátor Juraj Lapin,
prof. Vladislav Šimák je viac ako 40 rokov
nerozlučne spätý so životom komunity fy-
ziky vysokých energií na Slovensku. Keď sa
v roku 1967 začala v Košiciach rozvíjať me-
todika spracovania snímok z bublinových
komôr, prof. Šimák so svojou skupinou
z Fyzikálneho ústavu ČSAV významne po-
mohol pri budovaní experimentálnych za-
riadení, nezištne poskytol cenné metodické
skúsenosti a počítačové programy, ktoré
umožnili pomerne rýchlo zvládnuť nároč-
nú fyzikálnu metodiku a zapojiť sa do vý-
skumného programu SÚJV v Dubne.

Experimentálna spolupráca sa začala
spoločnou účasťou pražských a košických
pracovísk v experimente realizovanom po-
mocou dvojmetrovej vodíkovej bublinovej
komory SÚJV Ludmila na urýchľovači ÚF-
VE v Protvine. V experimente, v ktorom bol
prof. Šimák jednou z vedúcich osobností,
úspešne participovali aj naši vedci z Košíc.
Po ukončení analýzy dát z bublinových ko-
môr pokračoval a pokračuje vo vzájomnej
spolupráci na analýze dát z elektronických
experimentov na urýchľovači Tevatron vo
Fermilabe (USA). V súčasnosti spolupráca
slovenských fyzikov s prof. Šimákom vr-
cholí účasťou na experimente ATLAS, ktorý
sa realizuje na urýchľovacom komplexe
LHC v CERN-e vo Švajčiarsku.

PREDSEDA SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK
(VPRAVO) S VYZNAMENANÝMI FYZIKMI –

PROF. VLADISLAVOM ŠIMÁKOM 
(V STREDE) A PROF. BRANISLAVOM 

SITÁROM. Foto: Vladimír Šmihula

Prof. Šimák patrí k medzinárodne uzná-
vaným osobnostiam vo svete subjadrovej
fyziky. Je autorom kníh High Energy Phy-
sics a Fyzika vysokých energií. Nemalý
vklad vniesol aj do vedecko-popularizačnej
činnosti. Významné sú tiež jeho edukačné
zásluhy. 

K rozvoju spolupráce Slovenska s CERN-
om významne prispel aj prof. Branislav Si-
tár. Od roku 1993, keď sa Slovensko stalo
členským štátom CERN-u, aktívne pôsobí
v jeho riadiacich orgánoch i vo Výbore pre
spoluprácu SR s CERN-om pri Ministerstve
školstva SR. Prof. Sitár je autorom, resp.
spoluautorom viac ako 200 pôvodných ve-
deckých prác, uverejnených v zahranič-
ných karentovaných časopisoch, ako aj
dvoch zahraničných monografií. Na jeho
práce je viac ako 4 600 citácií. 

Vo svojej vedeckej činnosti prispel naj-
mä k vypracovaniu nových experimentál-
nych metodík, predovšetkým v oblasti tzv.
koordinátnych detektorov, pre registráciu
elementárnych častíc pri vysokých ener-
giách. Počas práce v SÚJV v Dubne viedol
vývoj nového typu detektorov, tzv. bezelek-
tródových driftových komôr. Rozhodujú-

cou mierou prispel k vývoju a výrobe mno-
hovláknových vyčítavacích komôr IROC
pre centrálny detektor TPC ALICE, ktorý je
najväčším a najzložitejším zariadením svoj-
ho druhu. Pri štúdiu reakcie ťažkých iónov
na urýchľovači SPS navrhol a skonštruoval
pre experiment NA49 v CERN-e novú časo-
vo projekčnú komoru Gap TPC a podieľal
sa na získaní radu nových fyzikálnych vý-
sledkov.

Za významný prínos k vybudovaniu ex-
perimentálneho komplexu ALICE, za orga-
nizátorské aktivity, ktoré pomohli k vybu-
dovaniu veľmi dobre fungujúcej medziná-
rodnej spolupráce slovenských fyzikálnych
pracovísk s CERN-om a za významnú čin-
nosť vo funkcii predsedu Výboru pre spolu-
prácu SR s CERN-om, najmä podporu Ústa-
vu experimentálnej fyziky SAV na progra-
me LHC, mu Predsedníctvo SAV pri príleži-
tosti dobudovania unikátneho urýchľova-
cieho komplexu LHC v CERN-e udelila
Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za zá-
sluhy vo fyzikálno-chemických vedách.

V. Š. 
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ČESTNÚ PLAKETU DIONÝZA ŠTÚRA ODOVZDAL VLASTE ŠTEKAUEROVEJ PODPREDSEDA SAV
JURAJ LAPIN. Foto Ferdinand Tisovič

O c e n e n i e  p r e  j u b i l u j ú c u
V . Š t e k a u e r o v ú

T .  H r n č i a r o v á  a P .  S a m u e l y
p r o f e s o r m i
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič stredu 1. júla odo-
vzdal menovacie dekréty 41 novovymenovaným profesorom vyso-
kých škôl. Dekréty si o. i. prevzali aj dvaja pracovníci z SAV – doc.
RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc. (Ústav ekológie SAV v Bratislave)
v odbore ochrana a využívanie krajiny, a doc. RNDr. Peter Samue-
ly, DrSc. (Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach) v odbore
fyzika kondenzovaných látok a akustika.

Prof. Tatiana Hrnčiarová pracuje v SAV od roku 1976 – do roku
1991 v Ústave experimentálnej biológie a ekológie SAV, neskôr
v Ústave krajinnej ekológie SAV. V roku 1994 absolvovala polročný
študijný pobyt na Saskej univerzite v Drážďanoch. Od roku 1988
prednáša na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave predmet eko-
logické plánovanie krajiny. Je autorkou či spoluautorkou viace-
rých publikácií, učebníc a vysokoškolských skrípt.

Prof. Peter Samuely pracuje v Ústave experimentálnej fyziky
SAV od roku 1980. V rokoch 1989 – 1991 pôsobil v Max Planck In-
stitut für Festkörperforschung, Laboratóriu vysokých magnetic-
kých polí vo francúzskom Grenobli, v roku 2002 ako hosťujúci pro-
fesor na Université de J. Fourier v Grenobli. Pedagogicky pôsobí
na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Vo vedeckej práci sa
venuje fyzike kondenzovaných látok pri nízkych teplotách a vo vy-
sokých magnetických poliach, ako aj nekonvenčným a exotickým
supravodičom, silno korelovaným elektrónovým systémom, ťaž-
kým fermiónom, spektroskopii kvázičastíc a mechanizmom supra-
vodivosti. Je autorom viacerých publikácií a článkov v domácich aj
zahraničných časopisoch.

(red.)

Predsedníctvo SAV udelilo RNDr. Vlaste
Štekauerovej, riaditeľke Ústavu hydrológie
SAV a členke Snemu SAV, pri príležitosti jej
životného jubilea Čestnú plaketu Dionýza
Štúra za zásluhy v prírodných vedách. Oce-
nenie prevzala jubilantka 9. júla v priesto-
roch I. oddelenia vied SAV od podpredsedu
SAV Juraja Lapina. Na slávnosti boli prí-
tomní aj člen Predsedníctva SAV Igor Tú-
nyi, predseda Vedeckej rady Ústavu hydro-
lógie SAV Pavel Miklánek, vedúci oddele-
nia hydrológie pôd Ústavu hydrológie SAV
Viliam Novák a ďalší.

Predsedníctvo SAV ocenilo Vlastu Šte-
kauerovú za výsledky jej vedeckej, ale aj or-
ganizačnej práce. V Ústave hydrológie SAV
pracuje od roku 1978. Od začiatku svojho
pôsobenia sa venovala kvantifikácii pohy-
bu vody v pôde, čo vyústilo do naprogra-
movania bilančného matematického mo-
delu MOVOREP, ktorý bol použitý na dia-
gnostiku vodného režimu pôdy Východo-
slovenskej nížiny v rámci projektu základ-
ného výskumu Ekologická optimalizácia
využitia Východoslovenskej nížiny.

Podpredseda SAV Juraj Lapin v laudácii
ocenil jej aktivity i prácu, pričom zdôraznil,
že výskumné aktivity Vlasty Štekauerovej
aktívne smerovali k pochopeniu a kvantifi-
kácií vlastností pôd, potrebných pre mode-
lovanie pohybu vody v pôde. Jej ďalšie prá-
ce vyústili do návrhu metód nepriameho

určovania hydrofyzikálnych charakteristík
pôd potrebných na matematické modelo-
vanie a do programov rozsiahleho merania
a monitorovania základných hydrofyzikál-
nych charakteristík pôd Slovenska. Výz-
namné sú jej aktivity v oblasti aplikované-
ho výskumu, pripomeňme len jej vedúcu
úlohu pri monitorovaní vlhkosti v rajóne
výstavby cyklotrónu, ktorá bola a je ostro

sledovanou činnosťou. Je vedúcou redak-
torkou časopisu Acta hydrologica Slovaca
a členkou redakčnej rady ďalších dvoch
medzinárodných časopisov. Dlhodobo sa
angažuje v medzinárodnej spolupráci, pre-
dovšetkým s inštitúciami v USA, Maďarsku,
Poľsku a v Ruskej federácii. Výsledkom tej-
to angažovanosti sú aj spoločné publikácie. 
F. T.
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Pred polstoročím vznikol Matematický ústav SAV 

ANATOLIJ DVUREČENSKIJ   J u b i l e u m  s t a r e j ,
a l e  č u l e j  d á m y
V roku 1999 som ako novopečený riaditeľ
Matematického ústavu SAV zistil, že v mar-
ci uplynie 40 rokov od založenia nášho pra-
coviska, preto som sa začal obzerať po jeho
koreňoch. Ústav teda vznikol v roku 1959,
presnejšie 1. marca, SAV – ako vieme – v ro-
ku 1953, ale náš časopis Mathematica Slo-
vaca, ktorý sa pôvodne, podľa vtedajšej
gramatiky, volal Matematicko-fyzikálny
sborník, vychádza už od roku 1951. Kto ho
teda vydával? Letmý pohľad do tiráže prvé-
ho čísla mi prezradil, že to bola SAVU – Slo-
venská akadémia vied a umení, ktorá exis-
tovala od 2. júla 1942. Bolo to pre mňa pre-
kvapujúce a zároveň aj trochu šokujúce.
Ako sa túto skutočnosť podarilo predchá-
dzajúcim systémom utajiť? Dokonca aj
pred vlastnými zamestnancami, ba ani sta-
rí pracovníci o tom poriadne nevedeli!

Nezaškodí teda malý historický exkurz.
V rámci SAVU vzniklo päť prvých ústavov,
vtedy nazývaných kabinetmi, ktoré existu-
jú dodnes. Napríklad Geografický, niekdaj-
ší zemepisný ústav existuje už 66 rokov.
SAVU prežila obnovu Československa, tzv.
víťazný február 1948 aj začiatky nesláv-
nych 50. rokov. V roku 1951 vydávala až 12
vedeckých časopisov. Prišiel však 28. jún
1953, a na scénu nastupuje Slovenská aka-
démia vied, oficiálne ustanovená zákonom
o SAV...

Považujem to za potrebné povedať aj pri
príležitosti jubilea Matematického ústavu,
lebo o minulosti SAVU sa vie málo, a neraz
prevláda zdanie, že SAV vyrástla akoby na
zelenej lúke, navyše – chráň nás Boh – pod-
ľa sovietskeho modelu. Úplne sa zakryla
pravda, že SAV vznikla transformáciou zo
SAVU, čím sa naplnili snahy slovenských
vzdelancov o vytvorenie vedeckej ustano-
vizne, snahy siahajúce až k polyhistorovi
Matejovi Belovi do začiatku 18. storočia.
Bohužiaľ, aj v súčasnosti mnohí z tých, čo

sa honosne pasujú za kapitánov vedy, ne-
majú ani potuchu o tom, čo je SAV a kde sú
jej korene.

Niečo z histórie matematiky

Keď máme hovoriť o histórii matematiky
na Slovensku, len veľmi málo vieme o nej
z obdobia pred vznikom prvej ČSR. Ak po-
minieme krátke obdobie Academie Istropo-
litany (1465 – 1491) v Bratislave, Trnavskej
univerzity (1635 – 1777), Vysokej školy ba-
níckej a lesníckej v Banskej Štiavnici (1763
– 1919), Košickej univerzity (1657 – 1777),
premenovanej potom na Košickú kráľovskú
akadémiu, Alžbetinskej univerzity v Brati-
slave (1906 – 1919) a Poľnohospodárskej
akadémie v Košiciach (1906–1919), pred
rokom 1918 sme na Slovensku nemali
vlastne vysoké školy. Po rozpade Rakúsko-
Uhorska a po vzniku Československa ma-
ďarskí profesori odchádzajú z nášho úze-
mia. V Bratislave vzniká Univerzita Komen-
ského, technické vzdelávanie sa muselo
budovať od začiatku. To sa nedá porovnať
napr. s Karlovou univerzitou, založenou
v roku 1348 a existujúcou takmer nepretr-
žite dodnes, resp. s pražskou ČVTU. Dneš-
ný nezáujem politikov a verejnosti o pod-
poru vedy a vzdelávania má zrejme korene
aj v tom, že nepoznajú ich históriu.

Naša veda a vzdelanosť má v porovnaní
so susedmi skromnú tradíciu, napriek to-
mu sú so Slovenskom spojené mená výz-
namných osobností matematiky, či už je to
Regiomontanus (1436 – 1476), profesor na
Academii Istropolitane, prof. Corsan-Aven-
dano Gabriel (1827 – 1903), rodák zo
Smolníka a pedagóg na vojenskej akadémii
v Budapešti, člen-korešpondent Uhorskej
kráľovskej akadémie vied, Jozef Wolfstein
(1773 – 1859), profesor na Kráľovskej aka-

démii v Košiciach, neskôr v Pešti, alebo
spišský rodák Jozef Maximilián Petzval
(1807 – 1891), profesor vyššej matematiky
na Viedenskej univerzite, na nádvorí ktorej
má aj bustu. Netreba zabudnúť ani na bra-
tislavského rodáka Jána Andreja Segnera
(1704 – 1777), profesora matematiky na
univerzitách v Jene a Göttingene, alebo na
slávneho liptovskomikulášskeho rodáka
Aurela Stodolu (1859 – 1942), ktorého síce
svet vnímal predovšetkým ako vynikajúce-
ho technika na ETH v Zürichu, ale pri svojej
teórii parných a plynových turbín rozvíjal
matematické metódy, ktoré potom s úspe-
chom používal. Nie veľmi sa vie, že slávny
matematik z Viedenskej univerzity, prof.
Alfred Tauber (1866 – 1942) bol tiež rodák
z Bratislavy.

Skutočný rozvoj matematiky na Sloven-
sku sa viaže s menom prof. Jura Hronca
(1881 – 1959) a neskoršie prof. Štefana
Schwarza (1914 – 1996). Jur Hronec štu-
doval v Kluži, kde ho matematiku učil prof.
Schlesinger, rodák z Trnavy. Štúdiá si po-
tom dopĺňal v Berlíne, Paríži a Göttingene.
Veľmi dobre si uvedomoval potrebu vyso-
kých škôl na Slovensku, preto zakladá
Techniku v Košiciach, Vysokú školu ob-
chodnú v Bratislave, Prírodovedeckú aj Pe-
dagogickú fakultu UK. Plody, ktoré zasial,
žneme s vďakou dodnes.

Prof. Š. Schwarz študoval v Prahe, kde
začas aj pôsobil. Keď české vysoké školy
nacisti zatvorili, vrátil sa na Slovensko.

Obaja matematici boli roku 1953 meno-
vaní do prvého zboru 12 akademikov SAV.
Vznikla IV. sekcia matematicko-prírodných
vied (predseda J. Vašátko, členovia J. Hro-
nec, D. Ilkovič a Š. Schwarz), ktorá zriaďu-
je komisiu pre matematiku a fyziku ako ria-
diaci orgán celého matematického života
na Slovensku. Jej úlohou bolo pripraviť zá-
klady samostatných ústavov na rozvíjanie

ČESTNÍ HOSTIA OSLÁV – V PRVOM 
RADE ZĽAVA SEDIA PROF. JAROMÍR
PASTOREK, VIERA ROSOVÁ, PROF. ŠTE-
FAN LUBY, DOC. JÁN BOĎA, PROF. ON-
DREJ ŠEDIVÝ A MIROSLAV MOROVICS.

RIADITEĽ MATEMATICKÉHO ÚSTAVU SAV PROF. ANATOLIJ DVUREČENSKIJ OTVÁRA
SLÁVNOSTNE ZHROMAŽDENIE V KONGRESOVOM CENTRE SAV V SMOLENICIACH PRI
PRÍLEŽITOSTI 50. VÝROČIA VZNIKU MATEMATICKÉHO ÚSTAVU SAV. VĽAVO MODERÁ-
TOR PODUJATIA DOC. KAROL NEMOGA.
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matematickej a fyzikálnej vedy. Zároveň
vznikajú študijné vedecké odbory matema-
tiky a fyziky na Prírodovedeckej fakulte UK
v Bratislave. Komisia iniciovala aj zriadenie
vedeckých seminárov, vydávanie Matema-
ticko-fyzikálneho časopisu (1953 – 1966),
budovala sa spoločná matematicko-fyzikál-
na knižnica a čitáreň (v dnešnej budove
Matematického ústavu SAV na Štefánikovej
ulici)...

Štefan Schwarz v článku Matematika
a ľudský pokrok (Naša veda, 1956, s. 162 –
168) píše: „I v Slovenskej akadémii vied
plánujeme vybudovať samostatný ústav.
K realizácii tohto plánu prikročíme ihneď,
len čo budú obsadené katedry našich vyso-
kých škôl dostatočným počtom dobre kvali-
fikovaných odborníkov. Predpokladáme,
že sa tak stane asi v priebehu dvoch rokov.“

Nezabudnuteľné osobnosti

Dňa 1. marca 1959 vznikol Kabinet mate-
matiky SAV na čele s prof. RNDr. Antonom
Kotzigom, DrSc. (1919 – 1991). Prvými za-
mestnancami boli Dr. Juraj Bosák, prvý ví-
ťaz československej matematickej olympiá-
dy, Dr. Alexader Rosa, Dr. Miloslav Du-
choň, Dr. Mária Barnovská, prof. Josef Ka-
ucký, postupne prichádzali (ale aj odchá-
dzali) ďalší.

V Kabinete matematiky SAV v roku 1959
riešili dve úlohy: (I) Použitie matematic-
kých metód pri riešení národohospodár-
skych otázok; (II) Teória grafov a jej apliká-
cie. Spolupracovalo sa najmä s Matematic-
kým ústavom ČSAV (odporúčam porovnať
vtedajšie tenučké výročne správy s dnešný-
mi „bachantmi“).

V januári 1964 sa stáva riaditeľom neza-
budnuteľný akademik Š. Schwarz a 1. ja-
nuára 1966 sa Kabinet matematiky SAV
premenúva na Matematický ústav SAV.
Akademik Schwarz vtláča pracovisku svoju
nezmazateľnú pečať, jednak ako riaditeľ
(externý 1964 – 1981, interný 1982 –
1987), jednak ako predseda SAV (1965 –
1970).

Významnú úlohu v rozvoji ústavu zohral
tiež prof. L. Mišík (1921 – 2001), ktorý na-
stúpil do kabinetu roku 1962 a ktorý až do
odchodu do dôchodku vykonával funkciu
zástupcu riaditeľa.

Ústav zohral významnú úlohu pri konci-
povaní a realizovaní výskumu v oblasti teó-

rie grafov, teórie pologrúp, informatiky, te-
órie čísel, matematickej logiky a teórie
množín, usporiadaných a topologických
štruktúr, dynamických systémov, teórie in-
tegrovania, teórie pravdepodobnosti a ma-
tematickej štatistiky, kvantových štruktúr
a v poslednej dobe aj matematickej teórie
neurčitosti.

Mimoriadnu úlohu v zintenzívnení ve-
deckej práce na košických vysokoškolských
pracoviskách zohralo Dislokované pracovi-
sko MÚ SAV v Košiciach. Vzniklo v roku
1978 a doteraz ho vedie prof. Ján Jakubík.
Podobnú pozitívnu úlohu zohralo aj pričle-
nenie Kabinetu informatiky SAV k Matema-
tickému ústavu SAV (1993) a vytvorenie
Oddelenia informatiky MÚ SAV. V roku
2001 vznikol Inštitút matematiky a infor-
matiky, spoločné pracovisko MÚ SAV a Uni-
verzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, čím
sa posilnil matematický výskum na stred-
nom Slovensku. Podľa nášho vzoru vznikli
aj iné spoločné pracoviská SAV a vysokých
škôl.

Nadväzujeme na najlepšie
tradície

V piatej dekáde svojej existencie Matema-
tický ústav SAV nadviazal na najlepšie tra-
dície pracoviska. Generácia matematikov,
ktorí nastúpili do ústavu v 70. a 80. rokoch,
získala už významné výsledky a postavenie
v matematickom svete. Dokladá to
osem obhajob veľkých doktorátov (DrSc.).
Získali sa významné výsledky publikované
v najlepších matematických časopisoch
a vedeckých monografiách (Wimmer, Dvu-
rečenskij – Pulmannová, Strauch – Porub-
ský, Haluška a i). Výsledok nášho kolegu
patrí medzi najcitovanejšie práce sloven-
ského matematika v databáze SCI, A. Dvu-
rečenskij bol – ako zatiaľ jediný matematik
– vedcom roka 2006, prof. J. Jakubíka pre-
zident vyznamenal Radom Ľ. Štúra, Dr.
S. Pulmannová zskala ocenenie ministra
školstva, kolegyňa Zemánková zasa ocene-
nie SAV pre mladých pracovníkov do 35 ro-
kov. Pri poslednej akreditácii v roku 2007
získal ústav najvyššie ocenenie – A*. V ús-
tave spolupôsobilo Centrum excelentnosti
SAV spolu s Fyzikálnym ústavom SAV, teraz
sa nám podarilo s tým istým pracoviskom
spoluparticipovať na štrukturálnych fon-
doch EÚ.

Spolupráca s vysokými školami je jed-
nou z charakteristických čŕt ústavu a záro-
veň jednou z jeho najväčších predností.
Z tejto spolupráce plynie obojstranný úži-
tok: styk s mládežou pôsobí podnetne na
vedeckých pracovníkov a naopak – pedago-
gickým pôsobením pracovníkov SAV sa mô-
žu do vyučovacieho procesu okamžite pre-
mietnuť najnovšie výsledky vedeckého vý-
skumu.

Pedagogické pôsobenie je zároveň aj
najefektívnejším príspevkom ústavu k apli-
káciám matematiky a informatiky. Mate-
matický ústav má totiž dlhoročnú tradíciu
spolupráce s rôznymi pracoviskami z oblas-
ti medicíny, geodézie, metrológie, energe-
tiky, kryptológie.

Naši pracovníci spolupracujú aj s výz-
namnými matematickými centrami po ce-
lom svete. Dostávajú pozvania na ich pra-
coviská a konferencie, rovnako naši partne-
ri radi navštevujú náš ústav.

Najlepšou aplikáciou je dobrá
teória

Matematický ústav SAV sa od svojho vzni-
ku venoval vedeckej výchove, resp. dokto-
randskému štúdiu v odboroch matematika,
matematická štatistika a informatika. Za
polstoročie tu obhájili ašpirantúry a dokto-
ráty desiatky matematikov, ktorí sa stali
ozdobou matematického stavu nielen na
Slovensku, ale aj vo svete. Mnohí z nich
dnes pôsobia na slovenských a zahranič-
ných univerzitách, a to aj na popredných
postoch. O vysokej úrovni doktorandského
štúdia svedčí fakt, že záujem oň prejavili aj
cudzinci z Nemecka, Malty či Talianska.
Mladí kolegovia získali sedem štipendií Š.
Schwarza. V Matematickom ústave SAV
prebehli aj desiatky obhajob veľkých dok-
torátov. O náš ústav je veľký záujem tiež
medzi uchádzačmi štipendia SAIA (Ukraji-
na, Rumunsko, India, Rusko, ČR).

Naším heslom je: Najlepšia aplikácia je
dobrá teória. Máme významnú spoluprácu
so Slovenským plynárenským podnikom,
s ktorým riešime optimalizáciu prepravy
plynu tranzitným plynovodom (Dr. T. Žáčik
a kol.). Túto našu aktivitu, ktorá sa začala
v druhej polovici 90. rokov, bývalý predse-
da SAV prof. Luby neraz prezentoval na
najvyšších fórach ako príklad aplikácie ve-
deckého výskumu SAV. V rokoch 2000 –
2005 sme spolupracovali s Výskumným ús-
tavom vysokých energii v ruskom Sarove,
s pracoviskom, kde sa v nedávnej minulosti
vyvíjali sovietske atómové zbrane.

Okrem časopisu Mathematica Slovaca,
ktorý od jesene 2007 vychádza pod krídla-
mi Springeru, máme časopisy Tatra Moun-
tains Mathematical Publications a Uniform
Distribution Theory.

Výsledky, ktoré Matematický ústav SAV

VEDECKÝ SEKRETÁR SAV FEDOR GÖMÖRY 
V PRIATEĽSKEJ BESEDE S PROF. ANATOLIJOM 
DVUREČENSKÝM A DOC. KAROLOM NEMOGOM
NA TERASE SMOLENICKÉHO ZÁMKU.

NA SLÁVNOSTI ODOVZDAL PREDSEDA SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK PRACOVNÍKOM 
MATEMATICKÉHO ÚSTAVU SAV AKADEMICKÉ VYZNAMENANIA. ZLATÚ MEDAILU SAV PREBERÁ
DOC. SILVIA PULMANNOVÁ, V POZADÍ NOSITELIA ČESTNÝCH PLAKIET JURA HRONCA ZA ZÁSLU-
HY V MATEMATICKÝCH VEDÁCH PROF. GEJZA WIMMER A PROF. ANATOLIJ DVUREČENSKIJ.
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Iniciatíva zameraná na výskum horského systému

V e d a  p r e  K a r p a t y
V Kongresovom centre VEDY, vydavateľ-
stva SAV, v Bratislave bolo 9. júna plánova-
cie stretnutie iniciatívy Veda pre Karpaty,
zameranej na rozvoj výskumu v karpat-
skom horskom systéme. Veda pre Karpaty
je regionálna vedecká sieť, ktorá vznikla
v máji 2008 ako odpoveď vedeckej komu-
nity na vznik Karpatskej konvencie. Člen-
mi iniciatívy Veda pre Karpaty (Science for
Carpathians, S4C) je vyše tristo vedcov
a vedeckých inštitúcií. Napriek rýchlemu
rastu a záujmu vedcov iniciatíva stále ne-
má inštitucionálne zázemie – podobné ako
pre Alpy predstavuje Medzinárodný vedec-
ký výbor pre výskum v Alpách (ISCAR).
Plánovacie stretnutie v Bratislave malo za
cieľ zistiť záujem národných akadémií vied
karpatských krajín o podporu ďalšieho
rozvoja iniciatívy S4C a záujem ďalších in-
štitúcií o účasť v tomto procese, ustanoviť
oficiálny riadiaci výbor pre S4C a napláno-
vať prípravu konferencie Forum Carpati-
cum (15. – 17. septembra 2010 v Krakove). 

Stretnutie otvorila podpredsedníčka
SAV prof. Daniela Ježová a programová
manažérka Iniciatívy pre výskum pohorí
(Innsbruck, Bern) Astrid Björnsen Gu-

rung. V úvodných prezentáciách sa účast-
níci stretnutia venovali postaveniu vedy
v Karpatskej konvencii (Harald Egerer, sek-
retariát Karpatskej konvencie) a skúsenos-
tiam z činnosti ISCAR (Thomas Scheurer,
Akadémia vied Švajčiarska a ISCAR). 

Predsedovia akadémií vied Rakúska
a Švajčiarska pozvali na rokovanie predsta-
viteľov akadémií vied karpatských krajín
(AVK). Zúčastnilo sa na ňom 13 zástupcov
akadémií vied zo šiestich krajín (Česká re-
publika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko,
Ukrajina a Slovensko) a dvaja hostia (Švaj-
čiarsko, Švédsko). Oficiálne poverenie na
rokovanie mali štyri karpatské krajiny.
Účastníci stretnutia ocenili pozvanie a vy-
jadrili záujem o ďalší rozvoj iniciatívy S4C. 

Na rokovaní definovali päť oblastí,
v ktorých môžu akadémie vied prispieť
k rozvoju iniciatívy. Hoci priamy finančný
príspevok v období krízy nie je pravdepo-
dobný, možno využiť existujúce mechaniz-
my, najmä v rámci bilaterálnych dohôd.
Dohodnuté bolo každoročné stretávanie sa
zástupcov AVK (najbližšie stretnutie bude
sprievodnou akciou konferencie Forum
Carpaticum 2010).

Ďalším bodom programu bolo ustano-
venie riadiaceho výboru pre S4C. Po pred-
stavení kandidátov nasledovali voľby, v ria-
diacom výbore má zastúpenie každá kar-
patská krajina okrem Srbska, ktoré sa do
iniciatívy zatiaľ nezapojilo. V riadiacom vý-
bore sú aj zástupcovia mimokarpatských
organizácií, ktorí aktívne prispeli k vzniku
a rozvoju iniciatívy a majú záujem sa na jej
činnosti podieľať aj v budúcnosti. 

Hlavným bodom činnosti v najbližšom
období bude príprava konferencie o vý-
skume Karpát Forum Carpaticum 2010. Na
záver stretnutia prijali účastníci Memoran-
dum iniciatívy Veda pre Karpaty, v ktorom
sú definované ciele a úlohy S4C, postave-
nie a úlohy riadiaceho výboru a tematic-
kých pracovných skupín a konferencie Fo-
rum Carpaticum. 

Stretnutie iniciatívy S4C v Bratislave
zorganizoval Ústav krajinnej ekológie SAV
v spolupráci s ďalšími piatimi inštitúciami
z troch krajín. 

Ľuboš Halada, Ústav krajinnej ekológie SAV
| Foto: Ferdinand Tisovič

RIADITEĽ ÚSTAVU 
KRAJINNEJ EKOLÓGIE SAV
JÚLIUS OSZLÁNYI A PROG-
RAMOVÁ MANAŽÉRKA 
INICIATÍVY PRE VÝSKUM
POHORÍ ASTRID
BJÖRNSEN GURUNG.

POHĽAD NA ÚČASTNÍKOV STRETNUTIA INICIATÍVY VEDA PRE KARPATY. V PR-
VOM RADE DRUHÁ ZĽAVA SEDÍ PODPREDSEDNÍČKA SAV PROF. DANIELA JE-
ŽOVÁ, KTORÁ PODUJATIE OTVÁRALA.

získal od svojho vzniku, osobitne v piatej
dekáde existencie, nás napĺňajú hrdosťou,
ale aj zaväzujú do budúcnosti. Ukázalo sa,
že matematika je síce stará, ale stále veľmi
čulá dáma a rozvoj spoločnosti nie je mož-
ný bez rozvoja matematiky.

A čo uviesť na záver? V roku 1999 –
2003 som mal v Matematickom ústave SAV
mladého nemeckého doktoranda T. Vetter-
leina, ktorý vyštudoval matematiku na

Univerzite v Göttingene. Keď sa jeho dok-
torát schvaľoval na Vedeckej rade FMFI UK,
dnes už nebohý prof. V. Šeda s potešením
skonštatoval: „Kedysi mladý Jur Hronec
odišiel do nemeckého Göttingenu, aby si
rozšíril svoje matematické vedomosti. Je
potešiteľné, že dnes po 80 rokoch prichá-
dzajú do Bratislavy mladí nemeckí mate-
matici, aby si rozšírili svoje matematické
vzdelanie...“

Myslím si, že toto je odpoveď na otázku,

či založenie Kabinetu matematiky možno
považovať za historickú udalosť. Áno, bola
historickou udalosťou – a veľkou! Aj vďaka
nášmu ústavu nemusia dnešní mladí slo-
venskí adepti matematiky chodiť do zahra-
ničia zaúčať sa do tajov matematiky. A vďa-
ka nemu celý matematický svet vie, že na
Slovensku sa robí dobrá matematika.

(Autor je riaditeľom Matematického ústavu SAV)
| Foto: Vladimír Šmihula
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Seminár víťazov mladých vedeckých pracovníkov 

V K o š i c i a c h  s k ĺ b i l i  v e d u
s u m e n í m

V znamení mladosti sa niesol v Košiciach
štvrtok 11. júna. Najprv sa na seminári
v aule ústavov SAV na Watsonovej ulici svo-
jimi víťaznými prácami predstavili mladí
vedeckí pracovníci SAV do 35 rokov. Potom
sa všetci – tentoraz v slávnostných oble-
koch a spoločenských šatách – zišli v Dome
umenia na koncerte.

Na tohtoročný seminár si najlepších
mladých vedcov prišli vypočuť aj mnohí
noví členovia Snemu SAV i Predsedníctva
SAV. Moderovania seminára sa ujal spolu-
organizátor podujatia doc. Peter Javorský,
ktorý najprv privítal predsedu SAV prof. Ja-
romíra Pastoreka i podpredsedov SAV prof.
Danielu Ježovú, Vieru Rosovú, Juraja Lapi-
na, doc. Alberta Breiera, Ľubomíra Falťana,
člena Predsedníctva SAV Igora Túnyiho
i člena výboru Snemu SAV doc. Petra Pri-
staša. Slovko „vitajte“ patrilo aj ďalším
osobnostiam v pléne, ako boli riaditelia
mnohých ústavov SAV, kolegovia ocene-
ných mladých vedcov aj ich niekdajší učite-
lia. V mene vedenia Akadémie sa prihovori-
la prof. Daniela Ježová, ktorá adresovala
mladým ľuďom poznatok, že človek môže
byť starší telom, ale ak duchom nestarne,
má predpoklad byť dobrým vedcom. Zdô-
raznila im, že nie každý z nich hneď urobí
veľký objav. Dôležité však je, aby si zacho-
vali entuziazmus.

Dovedna bolo ocenených osem mladých
vedeckých pracovníkov SAV:

Z I. oddelenie vied SAV: 

RNDr. Zuzana Pribulová, PhD., Ústav ex-
perimentálnej fyziky SAV (1. miesto)
Mgr. Martin Gális, PhD., Geofyzikálny ús-
tav SAV (2. miesto)
Ing. Roman Stoklas, PhD., Elektrotech-
nický ústav SAV (3. miesto).

Z II. oddelenie vied:

Ing. Eva Boszorádová, PhD., Ústav gene-
tiky a biotechnológií rastlín SAV, (1. miesto)
Mgr. Zuzana Tomášková, PhD., Ústav
molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, (2.
miesto)
MUDr. Žofia Rádiková, PhD., Ústav expe-
rimentálnej endokrinológie SAV (3. miesto)

Z III. oddelenie vied:

Mgr. Peter Bystrický, PhD., Historický
ústav SAV (1. miesto)
Mgr. Ivan Lesay, MA, Ekonomický ústav
SAV (2. miesto)

Ako hosť na seminári vystúpil MVDr. Man-
gesh Bhide, PhD., držiteľ príspevku z pod-
porného fondu Štefana Schwarza SAV,
z Centra biomedicínskej mikrobiológie
a imunológie – spoločného pracoviska Uni-
verzity veterinárskeho lekárstva v Koši-
ciach a bratislavského Neuroimunologické-
ho ústavu SAV. Mladý vedec, pôvodom
z Indie, hovoril o nových poznatkoch v dia-
gnostike a prevencii lymskej boreliózy.

Prednášky neboli formálnou záležitos-
ťou, ku každej z nich sa rozvinula bohatá
diskusia.

V Dome umenia, domovskom stánku
Štátnej filharmónie Košice na koncerte
Mladí mladým – umelci vedcom všetkých
privítal doc. Branislav Peťko, riaditeľ Para-
zitologického ústavu SAV, ktorý spolu
s doc. Mariánom Reiffersom z Ústavu expe-
rimentálnej fyziky SAV a Glóriou Gajdošo-
vou, riaditeľkou THS v Košiciach, stáli pred
siedmimi rokmi na začiatku tejto peknej
tradície. Prítomných pozdravil aj riaditeľ
Štátnej filharmónie v Košiciach Július Klein
a predstavil sólistov večera – 15-ročnú hus-
listku Teréziu Šofrankovú z Košíc, držiteľa
Zlatej noty Slovenskej sporiteľne, tenoristu
Michala Serediča, a jedného z najlepších
mladých huslistov vo svojej vekovej kategó-
rii na svete Karola Daniša. Títo mladí umel-
ci spolu s košickými filharmonikmi dostali
možnosť vystúpiť pre mladých ocenených
vedcov. Organizátorom z filharmónie
i SAV, ktorí dokázali skĺbiť vedu s umením,
sa vo svojom príhovore poďakoval predse-
da SAV prof. Jaromír Pastorek. Potom odo-
vzdal diplomy Martinovi Gálisovi, Roma-
novi Stoklasovi, Eve Boszorádovej a Zuza-
ne Tomáškovej.

Na koncerte so sprievodom košických
filharmonikov pod vedením českého diri-
genta Stanislava Vavřínka zazneli v podaní
mladých sólistov diela Haydna, Čajkovské-
ho, Donizettiho, de Sarasateho a Griega.

Katarína Čižmáriková | Foto: Tomáš Čižmárik

PREDSEDA SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK ODOVZDÁVA DIPLOM VÍŤAZNEJ
EVE BOSZORÁDOVEJ Z ÚSTAVU GENETIKY A BIOTECHNOLÓGIÍ RASTLÍN SAV. 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONCERTU MLADÍ MLADÝM – UMELCI VEDCOM.
ZĽAVA DOC. BRANISLAV PEŤKO, PROF. JAROMÍR PASTOREK A RIADITEĽ ŠF
V KOŠICIACH JÚLIUS KLEIN.
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Tr valo udr žateľný rozvoj sa dostáva do povedomia ľudí 

V e d a  a p r a x  v p r o s p e c h
o b č a n o v
Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava
v spolupráci so Základnou školou A. Dub-
čeka v Bratislave, Základnou školou s MŠ
v Suchej nad Parnou a Centrom voľného
času na Štefánikovej ul. v Bratislave uspo-
riadali 22. a 23. júna na Smolenickom zám-
ku odborný seminár, tvorivé dielne a au-
diovizuálny festival nazvaný Festival kraji-
ny. Podujatie sa konalo s finančnou podpo-
rou Agentúry na podporu výskumu a vývo-
ja (Projekt: LPP-0346-06 Festival krajiny),
zároveň prezentovalo výsledky tohto pro-
jektu. Cieľom dvojdňového podujatia bolo
priblížiť problematiku trvalo udržateľného
rozvoja v oblasti výchovy a vzdelávania
a prezentovať metodické usmernenie a ná-
učný film ako vhodné aktivačné didaktické
nástroje na rozvoj formálnej a neformálnej
výchovy. Zameralo sa aj na posilnenie envi-
ronmentálneho vedomia širokej verejnosti.
Na podujatí sa zúčastnili podpredseda NR
SR Milan Hort, poslanci NR SR prof. László
Miklós, Dušan Jarjabek, podpredsedovia
SAV Viera Rosová, doc. Albert Breier, člen
Predsedníctva SAV a predseda Komisie SAV
pre životné prostredie doc. Ladislav Petruš
a hlavný štátny radca z Úradu vlády SR
František Koločány.

Štruktúra podujatia vychádzala z témy
a cieľových skupín. Prvý deň bol určený
učiteľom základných a stredných škôl,
predstaviteľom formálnej a neformálnej
výchovy. Ťažiskom bola informácia o pro-
jekte APVV Festival krajiny a prezentácia
náučného filmu Krajina a jej trvalo udrža-
teľný rozvoj. František Koločány prednie-
sol príhovor, ktorý pre účastníkov adreso-
val podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič.
V príhovore sa zdôraznilo, že veľká väčšina
našich občanov nemá o otázkach trvalo
udržateľného rozvoja veľmi veľkú predsta-

POHĽAD DO ZAPLNENEJ SÁLY: V PRVOM RADE ZĽAVA JOZEF ŠIMO-
NOVIČ, MILAN HORT, PROF. LÁSZLÓ MIKLÓS, DOC. ALBERT BREIER
A JÚLIUS OSZLÁNYI

vu. Pritom ide o základnú predstavu har-
monického vývoja spoločnosti. Vláda SR
chce na budúci rok pristúpiť k príprave no-
vého dokumentu pravdepodobne na päť-
ročné obdobie, ktorý by zadefinoval kľúčo-
vé ciele a opatrenia na uplatňovanie princí-
pov trvalo udržateľného rozvoja.

Podpredseda Výboru NR SR pre životné
prostredie prof. László Miklós účastníkom
o. i. povedal, že výbor sa snaží v rámci trva-
lo udržateľného rozvoja krajiny ako celku
vytvárať podmienky na prijímanie takej le-
gislatívy, ktorá bude riešiť postupy v širokej
oblasti ochrany prírody a krajiny. Viera Ro-
sová pozdravila hostí a účastníkov seminá-
ra v mene Predsedníctva SAV. Povedala, že
ak chceme zmeniť niečo v správaní sa ľudí
voči životnému prostrediu, musíme sa za-
merať na výchovu človeka k zodpovednos-
ti. „To je jedna z najťažších úloh, ktorá stojí
pred rodičmi a pedagógmi na všetkých
úrovniach,“ zdôraznila. Podľa doc. Ladisla-
va Petruša ide o výchovu všetkých generá-
cií, lebo sú to náročné úlohy a ich realizácia
si vyžiada veľké úsilie..

O prenášaní vedeckých poznatkov do
praxe hovoril riaditeľ ÚKE SAV Július Oszlá-
nyi. Pracovníci ústavu sú schopní nielen sa
dopracovať k vedeckým výsledkom, ale aj
nájsť cestu, ako ich prenášať do praxe. „Prí-
kladom toho je aj projekt Festival krajiny. Je
to zároveň príspevok k napĺňaniu dekády tr-
valo udržateľného rozvoja vyhlásenej orga-
nizáciou UNESCO,“ dodal J. Oszlányi.

Projekt APVV Festival krajiny predstavi-
la jeho hlavná riešiteľka Zita Izakovičová.
Potom nasledovalo predstavenie jednotli-
vých časti náučného filmu Krajina a jej tr-
valo udržateľný rozvoj, na ktorých sa po-
dieľali pracovníci a spolupracovníci ÚKE
SAV Dagmar Štefunková, prof. László Mik-

lós, Milena Moyzeová, Zita Izakovičová
a Peter Cibira.

Ďalšiu časť odborného seminára pred-
stavovali tvorivé dielne, v ktorých ich tvor-
covia informovali o prenesení poznatkov
environmentálnej výchovy do vyučovania
prírodovedných predmetov (I. Masaryková
a M. Moyzeová), do vyučovania sociálnych
predmetov (P. Cibira a D. Štefunková) a do
ich uplatnenia v neformálnej výchove
(Ľ. Škultétyová, Z. Izakovičová a prof.
L. Miklós).

Tematicky išlo o audiovizuálny festival,
ktorý významne spevom doplnil Dušan Jar-
jabek, Katarína Koščová, Mária Šípová, čle-
novia zboru Slovenského národného di-
vadla, mladí tanečníci zo ZŠ v Smoleni-
ciach a Suchej nad Parnou a prednesom
poézie Jozef Šimonovič.

Podpredseda Národnej rady SR Milan
Hort slávnostne uviedol do života nové
DVD Krajina a jej trvalo udržateľný rozvoj
a Metodické usmernenia pre environmen-
tálnu výchovu s témou trvalo udržateľný
rozvoj. Toto dielo, povedal, bude na pro-
spech tých, ktorí našu krajinu milujú a chcú
si ju zachovať. Tvorcom sa poďakoval aj
podpredseda SAV doc. Albert Breier a zdô-
raznil, že vedenie SAV oceňuje aktivitu pra-
covníkov ÚKE SAV.

Predtým, ako si žiaci zo Smoleníc, Su-
chej nad Parnou, Budmeríc, Bratislavy
a ďalších slovenských škôl vypočuli prezen-
táciu k filmu a pozreli si DVD, riaditeľ ÚKE
SAV Július Oszlányi odovzdal ďakovné listy
spolupracovníkom ústavu. Preplnená sála
Smolenického zámku potom aplaudovala
jednotlivým číslam bohatého kultúrneho
programu, ku ktorému treba prirátať aj vy-
stúpenie sokoliarov na nádvorí zámku.
Ferdinand Tisovič | Foto: autor

PODPREDSEDA NÁRODNEJ RADY SR MILAN HORT SLÁVNOSTNE
UVIEDOL DO ŽIVOTA NOVÉ DVD S PROBLEMATIKOU ENVIRONMEN-
TÁLNEJ VÝCHOVY (VĽAVO MODERÁTOR PODUJATIA A. BIČAN).
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Pripomínanie osobností slovenskej politiky 

H o d ž o v e  d n i  p a t r i l i  
J u r i g o v i
Úspešne zavŕšené Dni Milana Hodžu sved-
čia o tom, že sa organizátorom podarilo vy-
tvoriť tradíciu hodžovských dní, ako sa o ne
v minulosti usiloval aj sám Milan Hodža. Je
skutočne dobré, že jeho meno – čo sa uká-
zalo počas uplynulých piatich ročníkov –
slovenskú spoločnosť nerozdeľuje, ale skôr
spája. A to všetky vrstvy občanov – počnúc
laickou verejnosťou cez vedeckú obec až
po súčasných politikov, keďže záštitu nad
tohtoročným podujatím, ktorého tradíciu
založil bývalý premiér Mikuláš Dzurinda,
už po tretí raz prevzal súčasný predseda
vlády Robert Fico.

Koncepcia podujatia aj v 5. ročníku sle-
dovala niekoľko línií. Za predpremiéru
možno pokladať vyhodnotenie najlepších
prác celoslovenskej súťaže Hodžov novino-
vý článok pre žiakov vekovej kategórie 13 –
15 rokov, ktoré sa uskutočnilo 22. júna
v Bratislave. Súťaž vyhlásila začiatkom ro-
ka bratislavská ZŠ Milana Hodžu a zapojilo
sa do nej 41 žiakov.

Súťažná téma Ako sa v človeku rodí slo-
boda vyprovokovala žiakov hľadať atribúty
tejto abstraktnej kategórie. Bolo zaujímavé
sledovať, ako vnímajú slobodu mladí ľudia,
ktorí sa narodili v nových podmienkach,
dvadsať rokov po nástupe demokratických
zmien v strednej Európe.

Tie najlepšie práce žiakov prekvapovali
zrelosťou názorov. Odborná porota na čele
s Drahoslavom Machalom skonštatovala,
že zámer znovuobjavovať duchovné
a mravné hodnoty v živote spoločnosti bola
skutočne náročná téma, ktorú sa však súťa-
žiacim podarilo úspešne naplniť.

Tohtoročné Dni Milana Hodžu oficiálne
otvorilo 25. júna v Sučanoch vyhlásenie vý-
sledkov celoslovenskej literárnej súťaže
Hodžova esej, určenej pre študentov stred-
ných škôl. Výber témy Čo mať, kým byť – vý-
ber životných hodnôt mladého človeka, kto-
rú navrhol Ústav politických vied SAV ako
odborný garant v spolupráci s organizátor-
mi súťaže, Gymnáziom Milana Hodžu v Su-
čanoch a Slovenskou národnou knižnicou
v Martine, ovplyvnilo viacero faktorov. Ok-
rem prehlbovania vedomostí o Milanovi
Hodžovi ako významnej osobnosti našich
národných a európskych dejín bolo cieľom
aj zamyslieť sa nad aktuálnymi probléma-
mi globálnej ekonomickej a hodnotovej krí-
zy. Esej ako náročný literárny útvar, ktorý
si vyžaduje nielen štylistické schopnosti,
ale aj odborné znalosti problematiky, je
vhodným spôsobom na upevňovanie a roz-
víjanie historického vedomia študentov. 
Do súťaže sa zapojilo 26 študentov z ce-
lého Slovenska. Tri najlepšie práce ocenil

premiér Robert Fico finančnými odmena-
mi.

Ťažiskom Dní Milana Hodžu bola
v dňoch 25. a 26. júna v Martine vedecká
konferencia Osobnosti slovenskej politiky.
Po minuloročnej téme o čelnom predstavi-
teľovi SNS Martinovi Rázusovi sa tentoraz
zamerala na popredného predstaviteľa slo-
venského katolicizmu. Téma konferencie
Ferdinand Juriga a ľudový smer slovenskej
politiky priblížila spoluzakladateľa Sloven-
skej ľudovej strany, spojenca a zároveň ri-
vala Andreja Hlinku. Ako čestní hostia sa
na konferencii zúčastnili Hodžov vnuk
John Palka i Jurigov vnuk Ľubomír Juriga-
Brankovič.

Slovenské katolícke politické hnutie sa
začínalo formovať v poslednom desaťročí
19. storočia. Vajnorský farár F. Juriga, sú-
časník Milana Hodžu,, začínal svoju politic-
kú kariéru v roku 1906 ako poslanec uhor-
ského snemu. Počas svojho poslaneckého
mandátu bol odsúdený na dva roky väze-
nia za neoblomnú obhajobu slovenského
národa. Úspešný bol aj v nasledujúcich sne-
mových voľbách v roku 1910. V roku 1913
sa Slovenská ľudová strana vyčlenila zo
Slovenskej národnej strany. Aj keď si počas
prvej svetovej vojny nevytvorila vlastný po-
litický program riešenia slovenskej otázky
v Uhorsku, Jurigove články v Slovenských
ľudových novinách jasne naznačovali, že
slovenskí ľudáci majú svoje koncepčné
predstavy o tejto otázke. Vo svojej politickej
aktivite neustával Juriga na rozdiel od
iných slovenských politikov ani počas prvej
svetovej vojny ako jediný fungujúci sloven-
ský poslanec v budapeštianskom parla-
mente, kde 19. októbra 1918 predniesol pa-
mätnú reč.

Po vzniku Česko-Slovenska sa pred slo-
venskou politikou otvárajú nové obzory,
o ktorých jej predstavitelia nemohli v nede-
mokratických pomeroch habsburskej mo-
narchie ani uvažovať. Slovenský politický
tábor do roku 1918 reprezentovali okrem

SNS a SĽS ešte slovenskí sociálni demokra-
ti. Po prevrate sa situácia radikálne zmeni-
la. Vznikajú nové politické subjekty, revita-
lizujú a transformujú sa dovtedy jestvujúce
strany. Ďalší slovenskí politici vstupujú do
strán s celoštátnou pôsobnosťou. SNS
a SĽS sa stavajú do jednoznačných pozícií
obhajcov slovenských záujmov v širšom
kontexte všetkého obyvateľstva. Ich vedúci
predstavitelia Emil Stodola, Martin Rázus,
Andrej Hlinka, Ferdiš Juriga stoja na vyhra-
nených slovenských pozíciách, ktoré sa
v nasledujúcom období prejavujú aj v štáto-
právnej požiadavke autonómie a samobyt-
nosti slovenského národa.

Ferdiš Juriga aj Andrej Hlinka prišli do
česko-slovenskej politiky z uhorských po-
merov s nemalými zásluhami. Boli považo-
vaní za prirodzených vodcov obnovenej
SĽS. Ich predstavy o jej činnosti v politic-
kom spektre sa však koncepčne líšili. Juriga
sa prezentoval svojimi odvážnymi radikál-
nymi postojmi, ktoré mu spôsobovali často
nemalé problémy. Chcel budovať SĽS ako
stranu konfesionálne zloženú z členstva,
ktoré sa nekompromitovalo spoluprácou
s uhorskými úradmi. V jeho predstavách sa
mala stať skôr elitnou, nie masovou stra-
nou. Juriga sa od novembra 1918 angažuje
vo väčšej miere v čsl. parlamente, kde pred-
kladá návrhy na formovanie politického
systému. Andrej Hlinka sa po prevrate sús-
treďuje viac na upevňovanie svojich pozícií
v rámci katolíckej cirkvi. Hlinkove predsta-
vy o SĽS sú iné. Zdá sa, že si lepšie uvedo-
muje novú kvalitu česko-slovenských po-
merov so systémom mnohých politických
strán, v rámci ktorých sa dokáže presadiť
v parlamentných voľbách ten, kto bude
mať masovú základňu. Členstvo takejto
strany, či skôr hnutia, musí byť zákonite he-
terogénne, nedalo sa teda prihliadať na
ideový rozmer v tom zmysle, ako to poža-
doval Juriga.

Aj keď poslanec F. Juriga nezastával
v SĽS významnejšiu funkciu, mal v nej oso-

NA MARTINSKOM CIN-
TORÍNE SA PAMIATKE

FERDIŠA JURIGU POKLO-
NILI AJ (ZĽAVA) PREDSE-
DA SAV PROF. JAROMÍR

PASTOREK, RIADITEĽ ÚS-
TAVU POLITICKÝCH VIED
SAV A LAUREÁT TOHTO-

ROČNEJ CENY MILANA
HODŽU MIROSLAV PEK-
NIK, PODPREDSEDNÍČ-

KA SNEMU SAV DAGMAR
PODMAKOVÁ A HISTO-
RIK MARIÁN HRONSKÝ.
FOTO ANNA JANČIOVÁ
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Ako motivovať stredoškolskú mládež pre štúdium vedných odborov 

P r o p a g á c i a  v e d y  t r o c h u  i n a k
Je zrejmé, že s propagáciou vedy treba začať u študentov základ-
ných a stredných škôl. Vedci a výskumní pracovníci prednášajú
a besedujú na školách, organizujú exkurzie do výskumných labo-
ratórií, výstavy, súťaže, majú propagačné stánky v obchodných
centrách a výsledky svojej práce viac publikujú v médiách. Je to
však dostačujúce ako motivácia mládeže, aby išla študovať niekto-
rý z vedných odborov a venovala sa mu aj profesijne? Výskumný
tím z Ústavu informatiky (ÚI) SAV pod vedením Eleny Gramatovej
pripravil a v rokoch 2006 – 2009 riešil projekt APVV LPP-0021-06
zacielený na spoluprácu medzi výskumnou inštitúciou a regionál-
nymi školami. Ide o projekt zameraný na súčasné technológie ná-
vrhu digitálnych obvodov s názvom MikroN – Mikroelektronika
v sieti stredoškolského vzdelávania. 

Aký bol zámer a úlohy projektu MikroN? Cieľom bola integrá-
cia nových technológií a softvérových návrhových prostriedkov
priamo do počítačových laboratórií na vybraných stredných ško-
lách a vytvorenie úzkej spolupráce v trojuholníku výskumní pra-
covníci – pedagógovia – študenti, ktorá by mohla motivovať štu-
denta strednej školy pre daný odbor. Partnermi v projekte boli tri
stredné priemyselné školy elektrotechnické z Bratislavy (ul. Zo-
chova, Hálova, K. Adlera) a Gymnázium pre telesne postihnutých
na Mokrohájskej. 

V rámci projektu boli v týchto školách zakúpené príslušné hard-
vérové i softvérové prostriedky na návrh digitálnych obvodov pre
technológiu FPGA (programovateľné hradlové pole). Výskumní
pracovníci zrealizovali päť školení pedagógov partnerských škôl
na používanie profesionálneho návrhového softvéru podľa vlast-
ných pripravených príručiek. Vyškolení pedagógovia následne ot-
vorili nové záujmové krúžky pre študentov, ktorí pracovali na ná-
vrhu digitálnych obvodov podľa učebných materiálov priprave-
ných opäť výskumným tímom. Prebudiť záujem študentov o tieto
krúžky pomáhali aj výskumní pracovníci, ktorí demonštrovali ná-
vrh obvodov a ich aplikácie priamo v školách. „Helpdesk“ pre
krúžky fungoval elektronicky z ÚI SAV. Spolupráca so strednými
školami vyústila do nových maturitných tém pre odbornú časť ma-

turitnej skúšky, odbornej praxe študentov na ÚI SAV, účasti štu-
dentov v SOČ (stredoškolská odborná činnosť), využitia poznat-
kov a softvéru, obohatenia učiva a praktických cvičení dvoch od-
borných predmetov ako súčasti výučby elektrotechnických pred-
metov na dvoch školách. Bola zorganizovaná súťaž s názvom
„Stredoškolský návrh digitálneho obvodu“ a podaný návrh nového
projektu do APVV s tímom rozšíreným o dve ďalšie školy z Levíc
a Komárna.

Výsledky a výstupy projektu, ktoré potvrdili iniciovaný trend
v propagácii vedy, boli prezentované na workshope, ktorý sa konal
11. 6. 2009 v Kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV v Bra-
tislave. Okrem riešiteľov sa na ňom zúčastnili zástupcovia vedení
partnerských škôl a pedagógovia ďalších stredných odborných
škôl z Bratislavy, Martina, Levíc, Komárna a Gbiel. Prvá časť work-
shopu patrila výskumníkom, ktorí zhodnotili riešenie projektu
a jeho výstupy – viac ako 100 študentov sa učilo pracovať s profe-
sionálnym návrhovým prostredím pre technológiu FPGA pod ve-
dením 14 vyškolených pedagógov, 12 študentov absolvovalo prax
na ÚI SAV, bolo vypracovaných 5 odborných maturitných prác,
študent S. Krajčír zo SPŠE Zochova získal 4. cenu v celosloven-
skom kole SOČ. V druhej časti workshopu pedagógovia partner-
ských škôl komentovali priebeh projektu a jeho výsledky z pohľa-
du jednotlivých škôl a vyjadrili sa k užitočnosti takejto spolupráce.
Ich záujmom je zvýšiť kvalitu výučby a zlepšiť motiváciu študen-
tov, v tomto prípade pre prácu v elektrotechnicky zameraných od-
boroch. 

Prezentácie a diskusie počas i po programe workshopu ukázali
úspešnosť takého spôsobu propagácie vedy pre stredoškolskú mlá-
dež, kde okrem výskumných pracovníkov majú nezastupiteľnú
úlohu pedagógovia. Ich pozícia a entuziazmus zaviesť nové tech-
nológie a zručnosti dosiaľ nie tradičným spôsobom priniesla veľmi
dobré výsledky. A my zo strany výskumu máme nielen dobrý pocit,
ale aj novú skúsenosť prenosu výsledkov výskumu pre študentov.

Elena Gramatová, Mária Fischerová | Ústav informatiky SAV

bité, všeobecne rešpektované postavenie.
Problémom však boli jeho názory na čin-
nosť katolíckej cirkvi. Prikláňal sa k refor-
mám, ktoré nenachádzali u jeho politic-
kých partnerov – katolíckych kňazov – po-
chopenie. Boli to: používanie slovenského
jazyka v liturgii, voľby biskupov na Sloven-

sku, a nie ich menovanie z Ríma a napo-
kon zrušenie celibátu. V tom sa zásadne
rozchádzal aj s Hlinkom. V praxi to zname-
nalo, že Juriga svojimi názorovými postoj-
mi stratil akékoľvek šance získať vyššie pos-
tavanie tak v katolíckej cirkvi, ako aj v SĽS.

Napriek obmedzeným finančným mož-
nostiam nechýbali Dňom Milana Hodžu
ani tento rok kultúrno-spoločenské a špor-
tové podujatia. Ich ťažiskom bola obec Su-
čany.

V sobotu 27. júna, v deň 65. výročia
úmrtia Milan Hodžu, sa konala pietna spo-
mienka na Národnom cintoríne v Martine.
V zastúpení premiéra sa na nej zúčastnil
podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič
a Slovenskú akadémiu vied reprezentoval
jej predseda prof. Jaromír Pastorek. Po
pietnom akte pri hrobe Milana Hodžu polo-
žili vence aj k hrobu Ferdinanda Jurigu. Po-
tom sa prítomní presunuli do Sučian, kde si
tiež uctili pamiatku Milana Hodžu. Po sláv-
nostnom príhovore starostu Sučian odo-
vzdal vicepremiér Dušan Čaplovič Cenu

Milana Hodžu riaditeľovi Ústavu politic-
kých vied SAV Miroslavovi Pekníkovi „za
mimoriadne zásluhy o výskum života a die-
la Dr. Milana Hodžu, ako aj ďalších sloven-
ských politických osobností, s prihliadnu-
tím na prípravu a vydania vedeckých edícií
so vzťahom k slovenskej politológii“.

Vo svojom poďakovaní M. Pekník pove-
dal, že toto ocenenie patrí všetkým, ktorí sa
počas piatich rokov podieľali na organizo-
vaní tohto podujatia. Zároveň vyslovil ná-
zor, že, vychádzajúc z doterajších ročníkov
Dní Milana Hodžu, dozrel čas, aby sa zača-
lo reálne uvažovať o tom, že po Štefániko-
vi, Hlinkovi a Dubčekovi by sa malo dostať
oficiálneho štátneho uznania aj Milanovi
Hodžovi tým, že do Národnej rady SR bude
predložený návrh zákona s textom: „Milan
Hodža sa zaslúžil o Slovensko“. Návrh slov-
ne podporil podpredseda vlády Dušan Čap-
lovič a stotožnili sa s ním aj prítomní účast-
níci podujatia na námestí v Sučanoch.

Eleonóra Petrovičová | Ústav politických
vied SAV

FERDIŠ JURIGA
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ARCHEOLOGICKÁ VÝSTAVA V PONITRIANSKOM MÚZEU ZAUJALA.

V Nitre zasadal 26. – 27. júna t.r. výbor Európskej archeo-
logickej rady. V dňoch 3. – 5. júla boli v Nitre Cyrilo-me-
todské slávnosti a Dni Nitranov. Slovom aj obrazom sa
prezentoval aj Archeologický ústav SAV.

Európska archeologická rada (Europae Archaeologi-
cae Consilium – EAC) bola založená v roku 1999. Jej
hlavnou úlohou je predovšetkým podpora výmeny infor-
mácií pri manažmente archeologického kultúrneho de-
dičstva v Európe, výmena skúseností národných legisla-
tív, príprava nových legislatívnych iniciatív, príprava ve-
deckých konferencií i publikácií.

Medzi témami prezentovanými na rokovaní v Nitre
dominovala príprava európskeho projektu na štandardi-
záciu (unifikáciu) dokumentácie archeologických vý-
skumov, nálezových situácií a nálezov, príprava nových
publikácií, ako aj konferencie o nedeštrukčných archeo-
logických metódach (marec 2010 Island). 

V dňoch 3. – 5. júla sa konali pod záštitou predsedu
vlády Slovenskej republiky Roberta Fica Cyrilo-metod-
ské slávnosti v Nitre a Dni Nitranov. Ako každý rok aj te-
raz boli ich neoddeliteľnou súčasťou aktivity archeoló-
gov, ktoré zastrešovali Archeologický ústav SAV a Ponit-
rianske múzeum. Pri príležitosti 80 rokov začatia vý-
skumov na Nitrianskom hrade sa uskutočnilo kolokvium
určené pre odbornú i laickú verejnosť. Výsledky vý-
skumov na Nitrianskom hrade výrazne zmenili pohľady
na dávnoveký vývoj hradného kopca a potvrdili jeho výz-
namnú úlohu najmä v dobe veľkomoravskej a v prvých
storočiach uhorského kráľovstva. Referujúci predstavili
výsledky dlhoročných výskumov v rôznych odboroch –
história (Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., Sv. Svo-
rad-Ondrej a sv. Benedikt – patróni katedrály, Mgr. Mi-
riam Jakubčinová, Urbáre Nitrianskeho biskupstva ako
prameň poznania podoby hradu), archeológia (PhDr. Pe-
ter Bednár, CSc., Osemdesiat rokov archeologického vý-
skumu Nitrianskeho hradu, RNDr. Marián Samuel, Arche-
ologický výskum sakristie Katedrály sv. Emeráma, Mgr.
Zuzana Poláková, Archeologický výskum Katedrály sv.
Emeráma), umenoveda, stavebná história a reštaurova-
nie (Mgr. Jozef Medvecký, CSc., Nové poznatky o nesko-
robarokovej výzdobe interiéru katedrálneho chrámu sv.
Emeráma, Mgr. Michal Šimkovič, Stavebnohistorický vý-
skum Nitrianskeho hradu, doc. Vladimír Plekanec, CSc.,
Reštaurátorský výskum výtvarnej výzdoby Katedrály sv.
Emeráma – súčasný stav poznania).

Na rokovaní sa okrem početného publika zúčastnili aj
jeho excelencia nitriansky biskup Viliam Judák, primátor
Nitry doc. Jozef Dvonč, člen Predsedníctva SAV PhDr.
Miroslav Morovics a zástupcovia VÚC. 

Súčasťou ďalšieho programu bolo aj otvorenie výsta-
vy v Ponitrianskom múzeu Najvýznamnejšie objavy slo-
venskej archeológie. Jej hlavným cieľom je priblížiť širokej
verejnosti výsledky dôležitých archeologických vý-
skumov Archeologického ústavu SAV – významnej inšti-
túcie sídliacej v Nitre. Za 70 rokov svojej existencie ústav
uskutočnil stovky terénnych akcií na celom území Slo-
venska, ale aj v zahraničí. Ich výsledky sú zachytené

Slovom a obrazom sa prezentoval sa aj AÚ SAV 

N i t r a  v z n a m e n í  
a r c h e o l ó g i e

v početných publikáciách a nachádzame ich takmer
v každom múzeu na Slovensku.

Vitríny i farebné postery predstavujú približne 40 vý-
skumov a pozornosť sa venuje aj viacerým moderným
výskumným metódam. Návštevník sa oboznámi tiež
s niektorými zahraničnými bádateľskými aktivitami (Ku-
vajt, Maďarsko, Rakúsko a pod.). 

Spomedzi množstva prezentovaných nálezísk si oso-
bitnú pozornosť zasluhuje včasno-stredoveké hradisko
v Bojnej, pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Nižnej
Myšli, kniežacia hrobka v Poprade, najväčšie pohrebisko
z doby bronzovej v Trenčíne, rímsky tábor v Iži, polykul-
túrna lokalita vo Fige, praveké hradisko Sitno, výskumy
v Nitre a mnohé ďalšie. Lákadlom prvého týždňa je výber
z najvzácnejších klenotov archeologického ústavu – zlaté
a strieborné šperky (poklad zlatých šperkov zo Spišského
Štvrtka, poklad zlatých mincí z Bíne), unikátna slonovi-
nová pyxida z Čiernych Kľačian a mnohé ďalšie pozoru-
hodné exponáty. Súčasťou výstavy je aj premietanie ar-
cheologických dokumentárnych filmov. 

Výstava Najvýznamnejšie objavy slovenskej archeológie
v Ponitrianskom múzeu v Nitre potrvá do konca januára
2010. 

Matej Ruttkay | riaditeľ Archeologického ústavu SAV | Foto:

Jozef Kubíček
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V o j t e c h  B o l d i š  s c e n o u  p r e  m l a d ý c h
Československá spoločnosť mikrobiologická každoročne udeľuje
Cenu pre mladého slovenského a českého mikrobiológa roka. Na
svojom slávnostnom zasadnutí dňa 4. júna v Brne, v rámci XVIII.
ročníka Tomáškových dní, ju odovzdala RNDr. Vojtechovi Boldišo-
vi z Virologického ústavu SAV. Cena pre mladého slovenského
a českého mikrobiológa je určená pre členov spoločnosti vo veku
do 35 rokov, ktorí vo svojom odbore dosiahli mimoriadne výsledky
a publikovali ich v medzinárodných časopisoch. Vojtech Boldiš ju
získal za svoju doterajšiu prácu v oblasti diagnostiky kliešťami pre-

N o v á  k n i h y  o u m e n í  n a  S l o v e n s k u
V Galérii mesta Bratislavy mala 9. júna t.r. slávnostnú prezentá-
ciu knižná novinka Umenie na Slovensku – Stručné dejiny obra-
zov (Vydavateľstvo Slovart). Autormi sú vedeckí pracovníci Ústa-
vu dejín umenia SAV. Každý z piatich autorov sa venuje inému ob-
dobiu. Martin Vančo predstavuje umenie od praveku po stredo-
vek, Ivan Gerát stredoveké umenie, Jozef Medvecký novoveké
umenie, Marta Herucová umenie 19. storočia a Zuzana Bartošová
umenie 20. storočia s presahom do 21. storočia. Kniha predstavu-
je umelecké diela v širších spoločenských súvislostiach. Zámerom
autorov bolo priblížiť príbehy obrazov širšej verejnosti. Príležitosť
zoznámiť sa s umením prostredníctvom podobnej publikácie na
Slovensku chýbala. Odborné texty bohato dopĺňajú fotografie

M l a d í  b á d a t e l i a  o k l i m a t i c k ý c h  z m e n á c h
Od 28. júna do 2. júla patrilo Kongresové centrum SAV v Smole-
nickom zámku medzinárodnej konferencii Call for Action on Cli-
mate Change. Vystúpilo na nej 60 mladých bádateľov z Európy, Čí-
ny a Mexika. Organizátorom podujatia bolo občianske združenie
Mladí vedci Slovenska v spolupráci s British Council Slovakia
a Slovenskou akadémiou vied. Účastníci konferencie predniesli
výsledky svojej práce z prírodných, technických a spoločenských
vied, ktoré sa týkajú problematiky klimatických zmien. Okrem

A s t r o n o m i c k á  o l y m p i á d a
Tretí ročník Astronomickej olympiády žiakov základných a stred-
ných škôl – Astrolym, ktorú organizuje Slovenská astronomická
spoločnosť pri SAV, už pozná víťazov. Až 18 finalistov (7 zo základ-
ných a 11 zo stredných škôl) z celého Slovenska počas troch dní
(16. – 18. jún 2009) riešilo príklady a robilo pozorovania oblohy
pod dohľadom renomovaných odborníkov z Astronomického ús-
tavu SAV. Motiváciu uspieť mali všetci. U stredoškolákov ju umoc-
ňoval fakt, že tentoraz postupujú na Medzinárodnú olympiádu as-
tronómie a astrofyziky až traja najúspešnejší riešitelia. Význam
Astronomickej olympiády, ktorú Slovenská astronomická spoloč-
nosť pri SAV organizuje s finančnou podporou Agentúry na pod-
poru výskumu a vývoja (APVV), zvýšila aj skutočnosť, že tento rok
je Medzinárodným rokom astronómie a Slovenská astronomická
spoločnosť pri SAV jubiluje – vznikla pred 50 rokmi. „V tomto roč-
níku sme zvýšili nároky na riešiteľov, aby mali ešte väčšiu šancu
uspieť v tvrdej konkurencii mladých astronómov a astrofyzikov

nášaných ochorení, ktorých pôvodcovia sú patogény z čeľadí Ric-
kettsiaceae a Anaplasmataceae. Výsledky jeho práce sú publikova-
né v 9 domácich i zahraničných karentovaných vedeckých časopi-
soch a boli prezentované na medzinárodných konferenciách. Jeho
vedecký prínos má význam pri objasňovaní interakcií patogén –
hostiteľ a možnosti eliminácie, resp. prevencie voči kliešťami pre-
nosným infekčným agens.

K. Schwarzová | Virologický ústav SAV

umeleckých diel. Ivan Gerát v úvode uvádza, že myšlienka vytvo-
riť jednozväzkový prehľad dejín umenia na Slovensku sa v Ústave
dejín umenia SAV objavovala už dlhší čas. Rozsiahlosť materiálu
však spôsobila, že pri výbere diel bola potrebná selekcia. Typ pub-
likácie spojený s popularizáciou umenia navyše umožňuje sprost-
redkovať len časť poznatkov, ktoré boli v tomto období sformulo-
vané vo vedeckej spisbe. Knihu na slánostnej prezentácii predsta-
vili Ľubomír Falťan, podpredseda SAV pre Oddelenie vied SAV
o spoločnosti a kultúre, a prof. Peter Zajac z Ústavu slovenskej li-
teratúry SAV.

Erika Okruhlicová

týchto prednášok boli do programu zaradené aj vyžiadané pred-
nášky popredných európskych klimatológov – prof. RNDr. Milana
Lapina, CSc., z Univerzity Komenského, Adama Bumpusa a Davi-
da Vinera z Veľkej Británie. Jedným z výstupov konferencie bola
deklarácia adresovaná organizačnému výboru medzinárodnej
konferencie OSN o klimatických zmenách, ktorá sa uskutoční 7. až
18. decembra 2009 v Kodani. 
Lívia Majerníková

z celého sveta. Preto sme finále obohatili aj o odborný seminár, na
ktorom sme sa venovali dátovej analýze, sférickej trigonometrii,
štatistike, astrofotografii, počítaniu na oblohe i výpočtom na kal-
kulačke,“ povedal RNDr. Ladislav Hric, CSc., predseda Výkonného
výboru Astronomickej olympiády na Slovensku. Vo finále suverén-
ne zvíťazil14-ročný Matúš Milanovič Kulich, ôsmak zo ZŠ na Ul. M.
Rázusa vo Zvolene, druhá bola Alica Kačengová zo ZŠ Nad me-
dzou v Spišskej Novej Vsi a tretí Jaroslav Merc z CVČ Domino v Ko-
šiciach. Medzi stredoškolákmi bol najúspešnejší pravidelný účast-
ník finále Miroslav Jagelka (Gymnázium J. Letricha v Martine)
pred Fridrichom Valachom (Gymnázium Ľ. Šuleka v Komárne)
a Petrom Kosecom (Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne). Trojica naj-
lepších stredoškolákov bude reprezentovať Slovensko na III. me-
dzinárodnej olympiáde astronómie a astrofyziky, ktorá bude v ok-
tóbri tohto roku v Teheráne, hlavnom meste Iránu.
Katarína Čižmáriková
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Čo signalizujú čer vené kruhy na svetlíkoch zastávok MHD?

P o z d r a v  o d  r i a s o v é h o  b i č í k o v c a
Ak čakáme na mestskú hromadnú dopravu
a začne poprchávať, radi sa uchýlime pod
prístrešok MHD. Ak má táto čakáreň horné
svetlíky zo skla alebo priesvitného plexis-
kla, môžeme nielen počuť, ale aj vidieť čľa-
potanie kvapiek na striešku. V prípade, že
niekoľko dní pretrvávalo slnečné a horúce
počasie, a navyše voda zostávala aj po daž-
di na ryhovanom plexiskle, máme šancu
uvidieť na ňom červené kruhy. Pravdu po-

TIETO SVETLÍKY S ČERVENÝMI KRUHMI POCHÁDZAJÚ 
ZO ZASTÁVKY MHD PRI VOJENSKEJ NEMOCNICI V BRATISLAVE.

Úspešný pancier z Ústavu anorganickej chémie SAV 

N o v ý ,  t e n š í ,  ľ a h š í
V rámci projektu NATO Science for Peace and Security pod názvom
Lightweight and Transparent Armours bol vyvinutý nový koncept
vrstveného transparentného panciera, ktorý pri hrúbke do 60 mm
a pri približne 50-percentnej úspore hmotnosti poskytuje rovnakú
mieru balistickej ochrany proti malokalibrovej protipancierovej
munícii ako vrstvené float sklo s hrúbkou 120 mm. Veľká hrúbka
a s ňou spojená hmotnosť zabraňuje použitiu doterajších takýchto
pancierov v mobilných a leteckých prostriedkoch. 

Nový, tenší a ľahší typ panciera využíva ultratvrdú impaktnú
vrstvu z opracovaného monokryštalického zafíru optickej kvality,
čím možno dosiahnuť zatiaľ najvyššiu mieru balistickej ochrany
dosiahnutej pre transparentné panciere, úroveň 3 podľa normy
STANAG 4569. Ochrana zahŕňa úroveň 3a (protipancierová muní-
cia kalibru 7,65 mm so strelou z kalenej ocele) a úroveň 3b (proti-
pancierová munícia kalibru 7,65 mm so strelou z karbidu volfrá-
mu). Výsledky boli potvrdené získaním osvedčenia z certifikova-
nej skúšobne v Slavičíne v Českej republike.

Na zníženie výrobných nákladov (významnú úlohu hrá najmä
cena zafíru) v rámci projektu vyvinuli aj cenovo dostupnejšiu al-

vediac, možno nie všade a nie vždy, ale na
nástupišti trolejbusu č. 212 pri Vojenskej
nemocnici v Bratislave sú takéto červené
kruhy vidieť už od konca mája t.r. Okrem
algológov azda len málokomu napadne, že
tieto farebné kruhy sú biologického pôvo-
du. Červenú farbu spôsobuje zelený bičíko-
vec Haematococcus pluvialis – červenozrn-
ko dažďové, ktoré má v bunkách červené
farbivo betakarotén. Pri intenzívnom slneč-

nom žiarení sa tento pigment utvorí v ta-
kom množstve, že celkom prekrýva zelenú
farbu chloroplastu bičíkovca. Preto výsled-
ná farba bunky aj vody, v ktorom sa masovo
rozmnožil, je červená, čo názorne vidieť aj
na našej fotografii.

Pravdepodobne všetci poznáme tento
úkaz z našich parkov, dvorov či záhrad, kde
sa v lete v nádobách na vodu, najčastejšie
v plechových vaničkách alebo kamenných
priehlbinkách, vytvára červený zákal. Ne-
musíme mať obavy, že nebodaj niekto kr-
vácal alebo že je voda nebezpečne konta-
minovaná, práve naopak, voda je vhodná
aj na prípadné závlahy, keďže biomasa bi-
číkovca predstavuje cenný zdroj biologicky
aktívnych látok. Schopnosť bičíkovca aku-
mulovať v bunkách betakarotén sa už celé
desaťročia využíva v biotechnológii. Naprí-
klad známe sú kultivačné zariadenia na
masovú produkciu tejto riasy v Negejskej
púšti v Izraeli.

Keď ideme alebo keď aj stojíme, treba
mať oči otvorené. Uvidíme rozličné zaují-
mavé úkazy, a nemusia to byť práve ufóni.
Ilustrované červené kruhy na svetlíkoch
jednej zástavky MHD sú toho dôkazom.

František Hindák | Foto autor

ternatívu, ktorá sa skladá z vrstveného skla zabezpečujúceho úro-
veň ochrany STANAG 2, so zafírovým pruhom a úrovňou ochrany
3 v strede okna. Celé okno je potom prekryté oceľovou žalúziou
s jednou polykarbonátovou lamelou nad zafírovým pruhom. Žalú-
zia sa v prípade zvýšeného rizika uzavrie. Pre celé okno je tak za-
bezpečená úroveň ochrany 3 pri zachovaní dostatočného zorného
poľa pre vodiča a posádku vozidiel. 

Koordinátorom projektu je doc. Dušan Galusek z Ústavu anor-
ganickej chémie SAV v Bratislave, pracovisko Trenčín. Na skúškach
sa zúčastnili aj partneri – Vladimir Šída a Miroslav Liška zo spoloč-
nosti Saint Gobain Advanced Ceramics v českom Turnove ako od-
berateľa výsledkov, Alfred Sinani z ruského Ioffe Phys.-Tech. Insti-
tute v Petrohrade, ktorý je vedúcim projektu za partnerské krajiny,
aj zástupkyňa NATO SfP Programme Office z Bruselu Susanne Mi-
chaelis. Ďalším partnerom, ktorý sa zúčastňuje na vývoji, je prof.
Leonid Lytvynov z Institute for Single Crystals v ukrajinskom
Charkove.

V. Š.
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Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
postup prác na príprave Programového
vyhlásenia P SAV. Predpokladaný termín
spracovania prvej verzie dokumentu je
do dvoch týždňov. V auguste bude doku-
ment distribuovaný členom Snemu SAV,
prípravu kreovania Vedeckej rady SAV;

schválilo:
Rámcovú zmluvu o spolupráci medzi
Bratislavským samosprávnym krajom
a Slovenskou akadémiou vied,
zvýšenie počtu miest na doktorandské
štúdium v organizáciách SAV,
zloženie pomocných orgánov P SAV
a VR SAV a ďalších pomocných orgánov
P SAV: 
Rada SAV pre vzdelávanie
a doktorandské štúdium
Komisia SAV pre vednú politiku
a prognózy vývoja vedy a spoločnosti
Legislatívna komisia SAV 
Komisia SAV pre ekonomické otázky
Škodová komisia SAV
Dislokačná komisia SAV
Komisia SAV pre rovnosť príležitostí
Komisia SAV pre spoluprácu
s vysokými školami 
Bytová komisia SAV
prevod správy nehnuteľností zapísa-
ných na liste vlastníctva č. 15907, v ka-
tastrálnom území Terasa, obec Košice –
Západ, okres Košice II zo správy Archeo-
logického ústavu SAV do správy Ústavu
experimentálnej fyziky SAV;

menovalo:
MVDr. Juraja Kopáčeka, CSc., do funk-
cie riaditeľa Virologického ústavu SAV
s účinnosťou od 6. 7. 2009;

vzalo na vedomie:
správu zo zahraničnej cesty J. Fundár-
kovej Fraštackej z pracovného stretnutia
partnerov v rámci „Programu výmeny
osôb pracujúcich na spoločnom projek-
te“ (PPP) z Nemecka, Poľska, Slovenska
a Česka,
informáciu o stretnutí predstaviteľov
SAV s A. W. Khanom, zástupcom gene-
rálneho riaditeľa UNESCO na pôde SAV
17. 6. 2009 (predložil F. Gömöry). Pred-
stavitelia SAV na stretnutí informovali
o aktívnej spolupráci SAV so Slovenskou
komisiou pre UNESCO v súčinnosti
s Radou Európy, najmä pri ochrane kul-
túrneho dedičstva Slovenska,
slávnostné vyhodnotenie súťaže mla-
dých vedeckých pracovníkov SAV 2009
v Košiciach.

J. Bakoš informoval o účasti na zasadnu-
tí pracovnej skupiny Standing Committee
for Science and Ethics ALLEA. Pripravuje sa
memorandum vedeckej integrity. J. Bakoš
odporučil zohľadniť výsledky tejto aktivity
v Etickom kódexe SAV.

L. Petruš informoval o podujatí Festival
krajiny (popularizačný projekt APVV). Pro-
jekt rieši problematiku výchovy mládeže
k trvalo udržateľnému rozvoju a environ-
mentalistike. Na akcii sa zúčastnili aj pred-
stavitelia politickej sféry. Za P SAV sa zú-
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Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
postup pri príprave programu a ohľad-
ne zápisnice Predsedníctva SAV,
informáciu o doplnení programovej
štruktúry SAV, ktoré má za cieľ zabezpe-
čiť prevod získaných finančných pros-
triedkov (NFP) úspešným žiadateľom zo
SAV,
informáciu o príprave a účasti na ďalšej
výzve zo ŠF pre Opatrenie 5.1.;

schválilo:
rokovací poriadok Predsedníctva SAV
s účinnosťou od 18. 6. 2009,
kompetencie jednotlivých členov Pred-
sedníctva SAV,

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 A V  2 . 7 .  2 0 0 9

častnili V. Rosová, A. Breier a L. Petruš. Ak-
cia bola dobre zorganizovaná.

List od Ing. Dominika Kocingera vo veci
riešenia problému plavebných komôr na
Vodnom diele Gabčíkovo postúpil J. Pasto-
rek podpredsedovi pre I. OV SAV. O súčas-
nom stave v tejto záležitosti informoval
I. Túnyi. Pripravuje sa memorandum o spo-
lupráci v tejto oblasti. Podrobnejšiu infor-
máciu podá I. Túnyi na nasledujúcom
P SAV.

Podpredsedovia OV SAV a vedecký sek-
retár SAV sa stretnú so zástupcami IBM
k problematike možnej spolupráce.

P SAV v nadväznosti na list ministra
školstva SR rokovalo o návrhoch zástupcu
SAV za člena Predsedníctva APVV. Pod-
predsedovia OV SAV predložia návrhy kan-
didátov. Výsledný návrh bude zaslaný na
MŠ SR.

E. Majková informovala o zásadných
pripomienkach SAV (v rámci pripomienko-
vého konania) k Novému modelu financo-
vania vedy a techniky SR. Stanovisko SAV
bude do stanoveného termínu zaslané Mi-
nisterstvu školstva SR.

L. Petruš otvoril otázku zastupovania
SAV v ESF v nadväznosti na zmenu funk-
cionárov SAV. Záležitosť prerokuje úsek ve-
deckého sekretára SAV (F. Gömöry) a ná-
vrh rozdelenia zastupovania bude predlo-
žený do nasledujúceho P SAV.

Na otvorení výstavy Míľniky chémie
21. 7. 2009 v areáli SAV na Patrónke sa zú-
častní M. Morovics.

Mária Rybecká

zámenu nehnuteľností medzi zmluvný-
mi stranami Botus, s. r. o., a SR – Bota-
nický ústav SAV;

menovalo:
s účinnosťou od 17. 6. 2009 za predsedu
Akreditačnej komisie SAV doc. RNDr.
Petra Samuelyho, DrSc..

J. Pastorek informoval o stretnutí v Ko-
šiciach s rektorom TU prof. Ing. A. Čižmá-
rom, CSc., a rektorom UPJŠ prof. MUDr.
L. Mirossayom, DrSc. Diskutovalo sa najmä
o spolupráci a spoločných pracoviskách. In-
formácie doplnil P. Samuely.

D. Ježová informovala o stretnutí s prof.
Ing. Ľ. Fišerom, DrSc., predsedom Akredi-
tačnej komisie. Skontaktovala sa tiež

s SKVH vo veci spoločného stretnutia pred-
staviteľov SAV a SKVH. Témou sú najmä
kritériá a zmena komisií.

Pri príležitosti oficiálneho uvedenia
J. Pastoreka do funkcie predsedu SAV pod-
predsedom vlády SR, ministrom školstva
SR J. Mikolajom sa uskutoční stretnutie
s členmi Predsedníctva SAV a členmi Výbo-
ru snemu SAV.

Bol dohodnutý termín zasadnutia Sne-
mu SAV – 6. 10. 2009.

V závere rokovania sa uskutočnilo stret-
nutie s vedúcimi odborov a referátov Úra-
du SAV.

Mária Rybecká



1. Cenu za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti výskumu monogénovej cukrovky získali zľava Juraj Staník, Daniela Gašperíková a prof. Iwar Klimeš. 
2. Kolektív, ktorý získal ocenenie za publikáciu Flóra Slovenska VI/I.   3. Vedecký redaktor 7. zväzku Historického slovníka slovenského jazyka PhDr. Mi-
lan Majtán preberá z rúk predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka Cenu SAV za vedecko-výskumnú činnosť.   4. V tomto okamihu Cenu SAV z rúk predse-
du SAV preberá riaditeľ Ústavu informatiky SAV doc. Ladislav Hluchý z kolektívu, ktorý získal ocenenie za výsledky spolupráce s vysokými školami. 
5. RNDr. Boris Klempa, PhD., z Virologického ústavu SAV, ocenený mladý vedec do 35 rokov.   6. Podpredseda SAV Ľubomír Falťan odovzdáva cenu za
popularizáciu vedy Mgr. Dušanovi Magdolenovi, PhD., z Ústavu orientalistiky SAV.   7. Za autorský kolektív publikácie Dejiny Slovenska: dátumy, udalos-
ti osobnosti Cenu SAV 2009 za vedecko-popularizačnú činnosť prevzal PhDr. Miroslav Londák, CSc. 8. Zástupkyne kolektívu, ktorý získal ocenenie za
netradičné formy environmentálnej výchovy a vzdelávania, krátko po prevzatí ocenenia. – sprava RNDr. Milena Moyzeová, PhD. (ÚKE SAV), RNDr. Zita
Izakovičová, PhD. (ÚKE SAV, zodpovedný riešiteľ), Mgr. Ida Masaryková (ZŠ A. Dubčeka v Bratislave) a Edita Adamčeková (ÚKE SAV).

C e n y  S A V  z a  r o k  2 0 0 9  r o z d e l e n é
V Kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV, slávnostne odovzdali 
tohtoročným laureátom Ceny SAV za rok 2009. Z podujatia, ktoré sa usku-
točnilo 25. júna t.r. prinášame fotorepor táž Vladimíra Šmihulu.
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