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SA ETABLOVALI AKO SKUPINA, KTORÁ SA USADILA NA 

ŠPICI SVETOVÉHO VÝSKUMU ENZÝMOV ROZKLADAJÚCICH 
HEMICELULÓZU – PRIČOM SA EŠTE NEVEDELO, AKÉ ŠIROKÉ 

APLIKÁCIE BUDÚ TIETO ENZÝMY MAŤ V DREVOSPRACUJÚCOM 
PRIEMYSLE, KRMOVINÁRSTVE I PEKÁRSTVE,“ SPOMÍNA 

PETER BIELY Z CHEMICKÉHO ÚSTAVU SAV. JEHO KOLEKTÍV 
ZÍSKAL CENU SAV ZA „VÝZNAMNÝ SLOVENSKÝ PRÍSPEVOK 

K CELOSVETOVÉMU ROZVOJU BIOTECHNOLÓGIE VYUŽITIA 
RASTLINNEJ HMOTY“. 
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Predsedníctvo SAV odvolalo na svojom zasadnutí 20. júla 
predsedov, podpredsedov, tajomníkov a členov poradných orgá-
nov akadémie pôsobiacich vo funkčnom období 2013 až 2017 
(s výnimkou Komisie SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifiká-
cie pracovníkov). Na nové funkčné obdobie (2017 až 2021) vy-
menovalo týchto predsedov komisií SAV:
•	Legislatívna komisia SAV: Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD.
•	Komisia SAV pre ekonomické otázky: prof. MVDr. Juraj 

Koppel, DrSc.
•	Škodová komisia SAV: prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. 
•	Rada SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium: doc. 

RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. 
•	Akreditačná komisia SAV: Ing. Mária Omastová, DrSc. 
•	Komisia SAV pre infraštruktúru a štrukturálne fondy: Dr. Ing. 

František Simančík 
•	Komisia SAV pre životné prostredie: prof. RNDr. Karol Mar-

hold, CSc. 
•	Komisia pre komunikáciu a médiá: RNDr. Aleš Kučera, CSc. 
•	Komisia SAV pre duševné vlastníctvo, inovácie a technologic-

ký transfer: prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. 
•	Edičná rada SAV: RNDr. Miroslav Morovics, CSc. 
•	Etická komisia SAV: Mgr. Róbert Karul, PhD. 
•	Komisia SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprá-

cu: PhDr. Dušan Gálik, CSc. 
•	Komisia pre zahraničné styky: PhDr. Dušan Gálik, CSc. 
•	Komisia pre informačné a komunikačné technológie SAV: 

RNDr. Pavol Siman, PhD. 
•	Dislokačná komisia SAV: prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. 
•	Komisia SAV pre rovnosť príležitostí: Mgr. JUDr. Martina 

Lubyová, PhD. 
•	Komisia SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami: 

RNDr. Miroslav Morovics, CSc. 
•	Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov: 

Ing. Mária Omastová, DrSc. 
•	Bytová komisia SAV: Ing. Ján Malík, CSc. 
•	 Komisia pre transformáciu SAV: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, 

DrSc.
(mp)

Zhodnotenie prípadných faktických 
chýb, ale aj potvrdenie prínosu a význa-
mu akreditácií vedeckých organizácií SAV 
medzinárodnými panelmi expertov bolo 
kľúčovým bodom júlového mimoriadne-
ho zasadnutia Predsedníctva SAV.

Pri posudzovaní odvolaní osemnás-
tich organizácií sa vychádzalo z argumen-
tov medzinárodných panelov expertov. 
Podstatou hodnotenia bolo porovnáva-
nie, či ústavy SAV robia špičkový výskum 
v európskom priestore, pričom hodnote-
nia medzinárodných expertov SAV ne-
považuje za „súd“, skôr za priateľské od-
porúčania na ceste k zlepšovaniu sa 
v budúcnosti. V tejto súvislosti vedenia 
všetkých vedeckých organizácií SAV vy-
pracujú do konca septembra akčné plány 
ďalšieho rozvoja a zamerania svojej čin-
nosti. V procese posudzovania odvolaní 
jednotlivých organizácií sa objavili nie-
ktoré otázky v súvislosti so zadaním kri-
térií hodnotenia v budúcnosti. Viacerí ria-
ditelia zanietene obhajovali svoju pozíciu 
a výsledky svojich ústavov, pri niektorých 
zaznelo, že sa nechcú dohadovať o koneč-
né kategórie zaradenia (sú štyri – A, B, C, 
D) v parciálnych hodnoteniach, väčšina sa 
však zhodla, že napriek výhradám malo 
hodnotenie zahraničnými expertmi zmy-
sel a prínos.

Predsedníctvo SAV napokon prihliadlo 
na niektoré argumenty a v ôsmich prípa-
doch upravilo výsledné hodnotenie v par-
ciálnych ukazovateľoch, v prípade Ústavu 
stavebníctva a architektúry SAV skorigo-
valo dvojité celkové hodnotenie do spo-
ločného jedného výsledku.             (sc, pod) 

K t o  s t o j í  n a  č e l e  k o m i s i í

O d v o l a n i a  s ú  u z a v r e t é ,  v ý s l e d k y  k o n e č n é
ÚSTAVY V KATEGÓRIÁCH PODĽA HODNOTENIA 
(obdobie 2012 až 2015)

Kategória A: Výskum patrí k medzinárodnej špičke v európskom kontexte. Orga-
nizácia preukázala významné príspevky v danej oblasti a dosiahla medzinárod-
né uznanie v Európe.
Ústav etnológie, Ústav polymérov.

Kategória B: Výskum je viditeľný na európskej úrovni. Organizácia dosiahla hod-
notné príspevky v danej oblasti v rámci Európy.
Astronomický ústav, Ústav materiálov a mechaniky strojov, Elektrotechnický 
ústav, Geofyzikálny ústav, Matematický ústav, Ústav experimentálnej fyziky, Fy-
zikálny ústav, Ústav geotechniky, Ústav informatiky, Ústav materiálového vý-
skumu, Ústav merania, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Neuroimu-
nologický ústav, Ústav experimentálnej endokrinológie, Chemický ústav, Ústav 
zoológie, Virologický ústav, Ústav anorganickej chémie, Botanický ústav, Parazi-
tologický ústav, Archeologický ústav, Historický ústav, Prognostický ústav, Ústav 
experimentálnej psychológie, Ekonomický ústav, Jazykovedný ústav Ľudovíta 
Štúra, Ústav dejín umenia, Ústav výskumu sociálnej komunikácie, Sociologický 
ústav, Ústav orientalistiky.

Kategória C: Výskum má pevné základy a prispel k poznaniu v danej oblasti na 
európskej úrovni. Organizácia je viditeľná na národnej úrovni.
Ústav hydrológie, Geografický ústav, Geologický ústav, Ústav stavebníctva a ar-
chitektúry, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Neurobiologický 
ústav, Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Ústav experimentálnej onko-
lógie, Ústav klinického a translačného výskumu, Ústav molekulárnej biológie, 
Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Ústav krajinnej ekológie, Ústav geneti-
ky a biotechnológií rastlín, Filozofický ústav, Ústav štátu a práva, Ústav divadel-
nej a filmovej vedy, Ústav hudobnej vedy, Slavistický ústav Jána Stanislava, Ústav 
svetovej literatúry, Ústav slovenskej literatúry.

Kategória D: Výskum nemá pevné základy alebo stagnuje, prípadne má nedostat-
ky z vedeckého alebo technického hľadiska.
Ústav pre výskum srdca, Ústav ekológie lesa, Ústav fyziológie hospodárskych 
zvierat, Spoločenskovedný ústav, Ústav politických vied.
Hodnotenie centier a ústavov, ktoré vznikli počas hodnoteného obdobia: Ústav 
vied o Zemi – B, Centrum spoločenských a psychologických vied – C.
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Úspešní vedci a vedecké kolektívy si 
koncom júna v Smoleniciach prevzali naj-
významnejšie vedecké ocenenia na Slo-
vensku – Ceny SAV za významné výsledky 
v rôznych oblastiach výskumu a pri popu-
larizácii vedy. „Za pozitívnu a povzbudzu-
júcu môžeme považovať skutočnosť, že 
každoročne oceňujeme výsledky našich 
vedeckých tímov aj osobností s výrazným 
medzinárodným presahom. Naše úsilie 
smeruje k ich nielen morálnemu, ale aj 
spoločenskému oceneniu a posilneniu vý-
znamu vedy v našej spoločnosti,“ povedal 
pri tejto príležitosti predseda SAV prof. 
RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Za výsledky výskumu

Cenu za vedecko-výskumnú činnosť získal 
– za významný slovenský príspevok k ce-
losvetovému rozvoju biotechnológie vyu-
žitia rastlinnej hmoty – kolektív pracovní-
kov Chemického ústavu SAV pod vedením 
RNDr. Petra Bieleho, DrSc., za súbor ve-
deckovýskumných prác Nové mikrobiálne 
enzýmy degradujúce rastlinné bunkové ste-
ny (viac na stranách 5, 6 a 7).

To isté ocenenie získal aj ďalší kolektív 
– pracovníci Centra biológie rastlín a bio-
diverzity SAV: za monografiu Flóra Slo-
venska VI/4 Caryophyllales (2. časť), Eri-
cales. Publikácia, ktorej autorský kolektív 
bol ocenený Cenou SAV, je súčasťou edí-
cie Flóra Slovenska. Tá zahŕňa vydávanie 
knižných monografií s najnovšími vedec-
kými poznatkami o flóre Západných Kar-
pát, priľahlých častí Východných Karpát 
a Panónie na území Slovenska. Autor-
mi ocenenej publikácie sú: RNDr. Korné-
lia Goliašová, CSc., RNDr. Eleonóra Mi-
chalková, CSc., RNDr. Daniel Dítě, PhD., 
RNDr. Iva Hodálová, CSc., RNDr. Judi-
ta Kochjarová, CSc., Ing. Jaromír Kučera, 
PhD., RNDr. Dominik Roman Letz, CSc., 
RNDr. Jana Májeková, PhD., RNDr. Pa-
vol Mereďa, PhD., Mgr. Tatiana Miháliko-
vá, Mgr. Marek Slovák, PhD., Mgr. Eliška 
Gbúrová-Štubňová, RNDr. Ondrej Ťavo-
da, RNDr. Mária Zaliberová, CSc., a spo-
lupracovníci z Botanickej záhrady UK, 
Masarykovej univerzity v Brne, Sloven-
skej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 
a Slovenského národného múzea. Kresby 
rastlín vrátane dôležitých určovacích zna-
kov vyhotovila podľa živých predlôh ilu-
strátorka Zlata Komárová.

Cenu SAV za výsledky vedeckový-
skumnej práce realizované v monografii 
Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie 

v ranom novoveku. Radosti slávností, stras-
ti každodennosti získali Mgr. Diana Du-
choňová, PhD., a  PhDr. Tünde Lengyelo-
vá, CSc., z Historického ústavu SAV (viac 
na stranách 12, 13, 14).

PhDr. Marcele Mikulovej, CSc., DSc., 
Mgr. Ivane Taranenkovej, PhD., prof. 
PhDr. Petrovi Zajacovi, DrSc., z Ústavu 
slovenskej literatúry SAV a prof. Valérovi 
Mikulovi, CSc., z Filozofickej fakulty Uni-
verzity Komenského udelili tohtoročnú 
Cenu SAV za vedecko-výskumnú činnosť 
za monografiu Konfigurácia slovenského 
realizmu, synopticko-pulzačný model kul-
túrneho javu. Kniha vyšla v prestížnom br-
nianskom nakladateľstve Host. Jej prvá 
časť Prolegomena je zameraná na teore-
tické východiská problému, druhá – Ar-
gumentum – ponúka 
prípadové literárno-
historické a interpre-
tačné štúdie o modi-
fikáciách literárneho 
realizmu v sloven-
skej próze a poézii 
predovšetkým v po-
slednej tretine 19. 
storočia a tiež o jeho 
dynamických konfi-
guráciách s prvkami 
iných literárno-este-
tických, kultúrnych alebo ideologických 
diskurzov.

Cenu SAV kolektívu mladých vedec-
kých pracovníkov získali M. Sc. Tamás 
Csanádi, Ing. Dušan Németh, Ing. Marek 
Bľanda (in memoriam), Ing. Annamária 
Naughton-Duszová, PhD., Ing. Alexan-
dra Kovalčíková, PhD., z košického Ústa-
vu materiálového výskumu SAV za súbor 
prác v oblasti výskumu nanomechanic-
kých vlastností keramických materiálov. 
Kolektív v priebehu posledných piatich ro-
kov systematicky aplikoval a vyvíjal nové 
nano- a mikromechanické metódy na skú-
šanie lokálnych mechanických vlastností 
keramických objemových materiálov a su-
pertvrdých povlakov. V období medzi rok-
mi 2012 až 2016 tento kolektív publikoval 
15 kvalitných príspevkov vo vysoko hod-
notených časopisoch v odbore.

Úspechy popularizátorov 

RNDr. Igor Broska, DrSc., z Ústavu vied 
o Zemi SAV získal Cenu SAV za populari-
záciu vedy za zostavenie a autorstvo pub-
likácie Planéta, na ktorej žijeme. Kniha aj 
jej súčasť – náučné DVD – približujú záu-

jemcom vnútornú stavbu Zeme, jej geo-
logický vývoj, vznik hornín a minerálov, 
ale aj také otázky ako vývoj života a prácu 
geo vedcov. Osobitná kapitola je venova-
ná bohatej a zaujímavej geologickej stav-
be Slovenska. 

Rovnakú cenu dostal aj doc. Ing. Miro-
slav Saniga, CSc., z Ústavu ekológie lesa 
SAV za propagáciu vedy v médiách v ro-
koch 2012 až 2016. Výpočet jeho aktivít 
za toto obdobie obsahuje päť knižiek pre 
mládež, 25 pre dospelých, 333 článkov 
v časopisoch a novinách, 1 776 príspev-
kov a vyjadrení v rozhlase, 99 v televízii, 
125 vedecko-popularizačných prednášok 
na školách a 235 terénnych exkurzií.

Mgr. Máriu Hatokovú, PhD., z Cen-
tra spoločenských a psychologických 
vied SAV ocenili tým istým spôsobom za 
jej podiel na výskume o rozhodovaní ro-
dičov pri očkovaní detí v mnohorakých 
spoločenských, medicínskych a mediál-
nych súvislostiach (Akadémia/Správy SAV 

3/2017, Očkovanie nie je čierno-biely prob-
lém).

Za propagáciu významu vedy a pre-
sadzovanie jej rozvoja získal ocenenie aj 
PhDr. Ľubor Králik, CSc., z Jazykovedné-
ho ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Ide o auto-
ra, ktorého Stručný etymologický slovník 
slovenčiny patrí k najvýznamnejším prá-
cam slovenskej jazykovedy v ostatných ro-
koch (Správy SAV 2/2016, Dlhé sólo roz-
hodnutého etymológa). Ocenenie dostala 
aj novinárka Ivica Ruttkayová z Rozhlasu 
a televízie Slovenska, ktorá sa dlhodobo 
a systematicky zameriava na popularizá-
ciu výsledkov spoločenských a humanit-
ných vied, v neposlednom rade z produk-
cie SAV.

Ďakovný list predsedu SAV za propa-
gáciu Slovenska si prevzal kolektív auto-
rov PhDr. Miroslav Londák, DrSc., PhDr. 
Slavomír Michálek, DrSc. (Správy SAV 5 – 
6/2016, „Nie sme historici pre historikov“) 
a PhDr. Peter Weiss, CSc., za význam-
ný kultúrny počin, ktorý uskutočnili prí-
pravou a vydaním kolektívnej monografie 
Slovakia. A European Story.

(sč, pod) | Foto: Vladimír Šimíček

O d o v z d a l i  C e n y  S A V
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Reč bola aj o práci RNDr. Márie Vr-
šanskej, DrSc., Mgr. Vladimíra Pucharta, 
PhD., Márie Cziszárovej, Ing. Kataríny Ko-
lenovej-Šuchovej, PhD., a Ing. Jána Hir-
scha, DrSc.

Iniciátorom – ropná kríza

Dlhoročný vedecký pracovník Chemické-
ho ústavu SAV P. Biely k tomu dodáva, že 
ich ocenili tak trochu „za celoživotné“ die-
lo. Alebo, ak by to malo byť čo najpres-
nejšie: za výskum v poslednom desaťročí. 
Konštatovanie, že výskum už nemá také 
tempo ako kedysi, dopĺňa P. Biely vysvet-
lením, ktoré sa začína jeho vekom prekra-
čujúcim sedemdesiatku a končí materský-
mi dovolenkami kolegýň. „Ako to býva. 
Niekto sa vysťahoval do cudziny, niektoré 
kolegyne sa vydali a starajú sa o deti, ktosi 
iný sa venuje namiesto vedy podnikaniu. 
A moja dlhoročná pravá ruka, laborantka 
Mária Cziszárová, je definitívne v dôchod-
ku,“ hovorí.

Ich výskum na pôde Chemického ústa-
vu vlastne naštartovala ropná kríza v se-
demdesiatych rokoch. „Dostali sme za 
úlohu riešiť využívanie rastlinnej hmoty 
[jej hlavné zložky tvoria celulóza, hemi-
celulóza a lignín – poznámka redakcie] 
ako vedľajšieho produktu poľnohospo-
dárskej výroby a drevovýroby. Mali sme 
skúmať možnosti jej enzýmového rozkla-
du na cukry, ktoré sa dajú biologickou 
cestou meniť na užitočné chemické látky 
vrátane etanolu,“ vracia sa P. Biely k za-
čiatkom výskumu. S tým, že sa sústredi-
li na enzýmy degradujúce druhú najhoj-
nejšiu rastlinnú zložku – hemicelulózu 
xylan. „Polysacharid, ktorý sa od celuló-
zy líši tým, že je vybudovaný nie z glukó-
zy, ale o jeden uhlík kratšieho cukru – xy-
lózy,“ vysvetľuje.

Na špici výskumu

„V osemdesiatych a deväťdesiatych ro-
koch sme sa etablovali ako skupina, kto-

rá sa usadila na špici sve-
tového výskumu enzýmov 
rozkladajúcich hemicelu-
lózu – pričom sa ešte ne-
vedelo, aké široké apli-
kácie budú tieto enzýmy 
mať v drevospracujúcom 
priemysle, krmovinárstve 
i pekárstve,“ hovorí P. Bie-
ly. Že príspevok bratislav-
skej skupiny k poznaniu 
hemicelulolytických en-
zýmov uznala aj medzi-
národná vedecká obec, 
svedčí napríklad aj ocene-
nie na biotechnologickom 
sympóziu v USA (Sprá-
vy SAV 3/2015, Prestížna 
cena slovenskému bioche-
mikovi).

„Ak ste vedec z malej 
krajiny, musíte byť na- 

P r í r o d a  v e d c o m  o d p o v e d á 
r ô z n y m  s p ô s o b o m

MÍĽNIKY VÝSKUMU TÍMU 

1975 
Enzymológia mikrobiálnej degradá-
cie rastlinných polysacharidov – za-
čiatok výskumu biokonverzie rastlin-
nej hmoty

1980 
Prvá purifikácia enzýmu (xylanáza) 
a mapovanie jeho katalytického cen-
tra

1985 
Prvé dôkazy o existencii sachari-
dových esteráz podieľajúcich sa na 
degradácii rastlinnej hmoty mik-
roorganizmami (esterázy sú dnes 
klasifikované v 16 rodinách)

2000 
Parciálne sekvencie aminokyselín 
purifikovaných enzýmov

2006 až 2009 
Génové sekvencie v laboratóriu ob-
javených enzýmov a zriadenie troch 
nových rodín enzýmov

2007 
Prvé rekombinantné enzýmy

2008 
Prvá kryštalická štruktúra glukuro-
noylesterázy, enzýmu objavenom na 
Chemickom ústave SAV

2011 
Kryštalická štruktúra novej xylanázy 
s ligandom

2013 
Aplikácia nukleárnej magnetickej re-
zonancie (NMR) a hmotnostnej spek-
trometrie (MS) na štúdium mecha-
nizmu účinku hydroláz a esteráz

(pb)

Významný slovenský príspevok k celosvetovému roz-
voju biotechnológie využitia rastlinnej hmoty. Tak cha-
rakterizovali pri oceňovaní dlhoročnú prácu kolektívu 
RNDr. Petra Bieleho, DrSc., ktorý získal Cenu SAV za sú-
bor vedeckovýskumných prác Nové mikrobiálne enzýmy 
degradujúce rastlinné bunkové steny.

PRVÁ KRYŠTALICKÁ ŠTRUKTÚRA GLUKURONOYLESTERÁZY, ENZÝMU, OB-
JAVENÉHO OCENENÝM KOLEKTÍVOM. KATALYTICKÉ AMINOKYSELINY SÚ 
OZNAČENÉ AKO S278, H411 A E301.
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toľko originálny, že vás ostatní nemô-
žu prehliadnuť. Nám sa darilo dobré po-
stavenie vo svetovej vede držať po mnohé 
desaťročia. Rok po roku sme prichádzali 
s novými poznatkami o mikrobiálnych en-
zýmoch degradujúcich rastlinné polysa-
charidy. Dobré nápady, a predovšetkým 
usilovné experimentovanie, generujú 
nové a nové otázky, otvárajú nevychode-
né cestičky. Je pri tom aj veľa slepých uli-
čiek, no tie patria k veci. Sú súčasťou tejto 
práce. Stáva sa, že príroda vám na otázky 
odpovedá úplne iným spôsobom, ako oča-
kávate. Práve vtedy sa rodia nové origi-
nálne poznatky posúvajúce ľudské pozna-
nie,“ vysvetľuje tento chemik.

Podľa neho na objav úplne novej ori-
ginálnej veci, povedzme nového enzý-
mu, treba aj šťastie. „Objav sa nedá na-
plánovať, prichádza nečakane. Na objavy 
nových enzýmov sme mali šťastie hlav-
ne v poslednom desaťročí [viac na inom 
mieste – poznámka redakcie]. Nie vždy to 
okamžite zaujme. Ak sa váš výskum uberá 
smerom, kadiaľ nikto vo svete ešte dote-
raz nekráčal, chvíľu obvykle trvá, kým sa 

k vám pridajú ďalší a potvrdia vašu prav-
du. Tak to bolo aj po našom objave mikro-
biálneho enzýmu, ktorý sme pokrstili glu-
kuronoylesteráza,“ dodáva.

Biotechnologickým firmám, ale aj aka-
demickým pracoviskám sa tým podľa 
neho otvorili nové, mimoriadne zaujíma-
vé možnosti genetickej modifikácie dre-
vín. „Zistenie, že váš výskum má impakt, 
nachádza praktické uplatnenie, prispieva 
k rozvoju nových technológií a materiá-
lov, je azda najväčšou satisfakciou vedca,“ 
dodáva P. Biely.

Reč aplikácií

Publikovanie výsledkov základného vý-
skumu im otvorilo cestu k spolupráci s fir-
mami a aplikovaným výskumom. „Na Slo-
vensku toho bolo menej, ale v minulosti 
sme pracovali s Výskumným ústavom pa-
piera a celulózy na možnosti využitia rast-
linných hemicelulóz a enzýmov, ktoré ich 
rozkladajú,“ hovorí tento chemik.

Po roku 1989 prevážili ponuky spoza 
západných hraníc. Mali desaťročnú spo-

luprácu s ústavom rezortu poľnohospo-
dárstva USA, oslovil ich významný dánsky 
výrobca priemyselných enzýmov Novo-
zymes z Dánska, rakúska firma Annikki, 
ktorá sa zaoberá spracovaním vedľajších 
produktov poľnohospodárskej výroby, 
ale i nemecká farmaceutická spoločnosť 
Bene PharmaChem. „Popri tom, že zložky 
rastlinnej hmoty sa dajú konvertovať na 
množstvo užitočných chemikálií vrátane 
palív, niektoré deriváty hemicelulóz majú 
využitie vo farmaceutickom priemysle 
alebo v humánnej výžive ako funkčné adi-
tíva do potravín,“ hovorí tento vedec.

Mali viacero projektov podporovaných 
Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, 
Európskou komisiou. Ďalší medzinárodný 
– s vedcami z Juhoafrickej republiky – vie-
dol k práci na novom enzýme a dokonca 
k svetovému patentu. K téme peniaze ho-
vorí, že v minulosti sa naučili robiť dobrú 
vedu aj bez veľkých dotácií, prakticky na 
kolene. „Nároky na prístrojové vybavenie, 
samozrejme, stúpajú. Ale pre dobrú vedu 
je stále dôležité mať otvorenú hlavu, tvo-
rivé myslenie, nápad a talent,“ pripomína. 

RNDr. PETER BIELY, DrSc., absolvoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského. Viac ako päťdesiat rokov pracuje 
v Chemickom ústave SAV, kde bol aj zástupcom riaditeľa a predsedom vedeckej rady. Bol na študijných pobytoch v USA 
(1968), Kanade (1985) či Austrálii (1996). Pôsobil ako hosťujúci profesor na viacerých univerzitách rôznych kontinentov. 
Sústreďuje sa na výskum enzymológie mikrobiálnej degradácie rastlinných polysacharidov. Publikoval 220 prác a kapitol, 
zhruba 7 500 citácií a HI 43, má viacero patentov a do sto publicistických príspevkov. Získal rad ocenení – Zaslúžilý vynález-
ca (1988), Zlatá medaila SAV (2001), Vedec roka (2003), Cenu J. Ľ. Holubyho Nadácie Matice slovenskej (2008), Rad Ľudoví-
ta Štúra II. triedy (2011), Charles D. Scott Award za príspevok k biotechnológii (USA, 2015).
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Rovnako významné ako peniaze sú podľa 
neho dobrý tím spolupracovníkov a pod-
pora v rodine.

Tajomstvo úspešného tímu

Dlhoročná spolupráca jadra jeho vý-
skumného kolektívu je to, čo P. Biely zdô-
razňuje pri každej príležitosti. Hovorí, že 
po desaťročiach spoločného života v labo-
ratóriu si s týmito kolegami rozumeli tak, 
že veľa slov pri príprave experimentov ani 
nepotrebovali. „Tak sme fungovali hlavne 
s doktorkou Vršanskou a s Máriou Cziszá-
rovou,“ dodáva.

Na otázku, či ten vklad do vedy do-
stal späť, odpovedá, že v podobe radosti 
z nej vlastne od začiatku profesionálnej 
kariéry. A nové radosti mu vedecká prá-
ca poskytla najmä po osemdesiatom de-
viatom, keď sa SAV otvorila svetu. „Do-
stali sme možnosť nadväzovať spolupráce 
s laboratóriami na všetkých kontinentoch. 
Návšteva pracovísk vo vzdialených kú-
toch sveta obohacuje život každého ved-
ca nielen po odbornej stránke,“ vysvetľu-
je. „Je šťastím, ak sa vám navyše vo vede 
darí, ak je váš výskum na hranici súčasné-
ho poznania, ak vo svete vaše práce číta-
jú, ak sa stávajú súčasťou literárneho úvo-
du dizertácií študentov po celom svete. 
Potom sa dostavia ponuky na spoluprácu, 
vedecké granty, pozvania prednášať, učiť 
a viesť študentov,“ hovorí.

Hoci téma, ktorej sa kolektív venoval, 
je medzinárodne stále živá, podľa slov 

doktora Bieleho už tento výskum na ich 
slovenskom pracovisku nemá dynamiku 
ako kedysi. Jej hlavní protagonisti – vrá-
tane neho – sú už v dôchodkovom veku 
a ich nasledovníkov je podľa neho málo. 
„Držím palce doktorovi Puchartovi, ktoré-
mu pripadla úloha tlačiť náš vagónik ďa-
lej. Našťastie s podstatne lepším prístrojo-

vým vybavením pracoviska. V súčasnosti 
nie je ľahké prilákať do vedeckých labo-
ratórií doktorandov či technických pra-
covníkov. Mám obavy, že ak sa nepodarí 
zlepšiť odmeňovanie vedcov, bude to čo-
raz horšie. Dúfam, že s reformami v Slo-
venskej akadémii vied, ale i v školstve sa 
táto situácia zmení,“ zdôrazňuje P. Biely.

Pokora v povinnej výbave

Po osemdesiatom deviatom bol P. Biely 
istý čas aj zástupcom riaditeľa Chemické-
ho ústavu SAV. No ako sa svet slovenským 
vedcom čoraz viac a viac otváral, spojili sa 

dva argumenty, prečo sa riadiacim funk-
ciám v ďalších rokoch vyhýbal. „Presved-
čil som sa, že patrím oveľa viac do labo-
ratória ako do kancelárie. A po tom, ako 
padli bariéry rozdeleného sveta, v našej 
problematike sa zjavili dovtedy nepred-
staviteľné možnosti medzinárodných 
kontaktov,“ zdôrazňuje.

Hovorí, že za vynikajúcich možno 
označiť vedcov podľa rôznych kritérií. 
Tých, čo sú známi a rešpektovaní vo sve-
te. Aj tých, čo robia viac aplikovaný, na 
priemysel orientovaný výskum a položia 
spoločnosti na stôl milióny. No i tých, kto-
rí dokážu robiť kvalitnú vedu popri nároč-
nej pedagogickej práci, sú súčasne vynika-
júcimi pedagógmi so širokým rozhľadom 
a talentom učiť.

„V každom prípade je veda trochu ako 
umenie. Je to tvorivá – hoci ťažko defino-
vateľná – profesia. Náročná na čas a ener-
giu. Je to však aj činnosť, ktorá má pri-
spieť k civilizačnému pokroku a riešeniu 
problémov ľudstva. Veľmi dôležitý je ta-
lent, zvedavosť a radosť z novoobjavené-
ho. Často je to snaha byť v niečom prvý na 
svete. Myslím, že podstatné v snahe stať 
sa úspešným vedcom je, aby človeka ba-
vilo odhaľovanie tajomstiev prírody viac 
ako čokoľvek iné. Ale s pokorou, kritic-
kosťou a vysokými nárokmi na hľadanie 
pravdy o svete okolo nás,“ pripomína ten-
to chemik.

Martin Podstupka 
Foto: Vladimír Šimíček, ilustrácia: Chemický ústav SAV

ČO ZAZNELO PRI OCEŇOVANÍ

Ide o výsledok výskumnej činnosti kolektívu oddelenia en-
zymológie sacharidov Chemického ústavu SAV. Je súčasne 
symbolickým zavŕšením vedeckej tvorby dlhoročného ve-
dúceho kolektívu doktora Petra Bieleho. V roku 2016 oslá-
vil 75. narodeniny a päťdesiat rokov zamestnania v Chemic-
kom ústave SAV. Dôvodom udelenia ceny, samozrejme, nie 
sú jubileá, ale kvalita vedeckej tvorby kolektívu, ktorá posú-
va súčasné poznatky v oblasti biokonverzie rastlinnej hmo-
ty, rezonuje výnimočne dobre v medzinárodnom vedeckom 
priestore a zdobí slovenskú vedu.
Kolektív dostáva ocenenie za súbor prác, ktorý významným 
spôsobom obohacuje oblasť mikrobiálnej degradácie rastlin-
nej hmoty. Ide o jednu z priorít svetovej vedy, ktorá úzko sú-
visí s pokračujúcimi snahami o komplexné využitie každo-
ročne sa obnovujúcej rastlinnej hmoty vrátane biokonverzie 
rastlinných polysacharidov na chemické palivá ako jednej 
z alternatív náhrady fosílnych palív, ako i na nové produk-
ty s významným dosahom v humánnej a veterinárnej výži-
ve a medicíne. Ide o oblasť výskumu, ktorej snahou je tiež 
zavádzať moderné enzýmové technológie v potravinárskom 
priemysle, objasňovať princípy fytopatogenity a na ich zákla-
de vyvíjať nové environmentálne prijateľné spôsoby ochrany 
rastlín. Prírodná vláknina a jej fragmenty ako funkčné adi-

tíva do potravín, ako aj enzýmy degradujúce rastlinné poly-
méry sú v centre záujmu súčasného výskumu. Tento výskum 
sleduje paralelne aj ekologické aspekty spracovania rastlin-
nej biomasy a biodegradabilitu nových materiálov. Postave-
nie kolektívu v tejto oblasti výskumu odráža jeho rozsiahla 
spolupráca so zahraničnými partnermi z akademickej i prie-
myselnej sféry vrátane svetového hegemóna vo výrobe prie-
myselných enzýmov, dánskej firmy Novozymes.
Súbor prác predstavuje 56 publikácií, z toho päť prehľadných 
článkov. Viac ako dve tretiny z nich sú výsledkom zmluvnej 
alebo nezmluvnej medzinárodnej spolupráce so zahraničný-
mi pracoviskami. Zahraničná spolupráca bola orientovaná 
hlavne na prípravu rekombinantných enzýmov. Práce sú ši-
roko citované, čo svedčí o ich vedeckej hodnote a medziná-
rodnej akceptácii. Celkové citácie na práce riešiteľov kolektí-
vu publikované od roku 1985 sa ročne pohybujú v rozmedzí 
250 až 430. Vyššie číslo sa týka práve posledných rokov. 
Významným príspevkom kolektívu do oblasti enzýmového 
rozkladu rastlinnej hmoty v posledných desiatich rokoch sú 
aj dva medzinárodné patenty. Vysoká originalita vedeckej 
tvorby kolektívu a jej impakt na rozvoj biotechnológie vyu-
žitia lignocelulózy sa odráža v početných projektoch finan-
covaných zahraničnými biotechnologickými a farmaceutic-
kými firmami ako i v pozvaniach prednášať na zahraničných 
pracoviskách a vedeckých kongresoch.     (ldt)

Podstatné v snahe stať sa 
úspešným vedcom je, aby 

človeka bavilo odhaľovanie 
tajomstiev prírody viac ako 

čokoľvek iné.
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Povedali ste, že materiáloví inžinieri sú 
medzi vedcami ako sochári medzi bás-
nikmi. Prečo?
Keď sa poobzeráme po mojej kancelárii, 
vidíme kopu rôznych dielcov a súčiastok. 
Tie my považujeme za produkt svojej prá-
ce. Nejde nám primárne o to, získať vzor-
ku a z nej poznatok, ktorý by bol pod-
kladom pre publikovanie. Ja by som náš 
prístup charakterizoval ako snahu o kom-
plexné využitie získaného poznania. To 
znamená, že už keď vyvíjame nejaký ma-
teriál, zamýšľame sa nad tým, akými tech-
nológiami sa bude vyrábať a či tie umož-
nia jeho reálne technické využitie. Sme 
strojní inžinieri. A ako sochár vidí v kame-
ni vopred sochu, my musíme vidieť práve 
toto využitie. Lebo vtedy sa naplno zhod-
notí naše poznanie.
Pozeráte sa na publikovanie vo vedec-
kých časopisoch inak ako vaši kolego-
via z iných vied?
Preto som povedal – sochári medzi bás-
nikmi. Články prinášajú nové poznatky. 
Sú dôležité, hodnotné, cenené, ale vyjad-
rujú sa písaným slovom. Aj my sa ním vie-
me vyjadriť. Ale bližšie máme k trojroz-
merným objektom. Páči sa nám, že keď 
položíme na stôl nejaký dielec s určitými 
vlastnosťami, je úplne jasné, či je to dob-
ré, alebo nie. A ak má byť tento diel z ne-
jakého nového materiálu, veľmi rýchlo sa 
dostanete na hranice súčasného pozna-
nia. Takže musíte hľadať a bez významné-
ho posunu v základnom výskume ho väč-
šinou nevyrobíte.
Takže ako vnímate základný výskum?
S veľkou úctou. Ako pracovnú metódu. 
Ale snažíme sa absolvovať celý proces. Od 
základného výskumu až po výrobok.
Sú ústavy, kde hovoria najmä o základ-
nom výskume, v iných majú niektorí 
vedci bližšie k nemu, iní k aplikované-
mu... Ako je to u vás?

Ľudia sú rôzni. Umenie manažmentu je 
– podľa môjho názoru – dostať ich do tej 
pozície, v ktorej sa cítia dobre. Niektorí sú 
nepraktickí, ale výborní autori vedeckých 
článkov. Druhí by urobili čokoľvek, len 
aby ich nemuseli písať. Snažíme sa jed-
ným i druhými vyhovieť, ak je to možné.
Nie je potom problém s ich hodnote-
ním?
V minulosti sme rozbehli vnútorný systém 
hodnotenia pracovníkov. Prevádzal na pe-
niaze publikačnú činnosť, každý časopis 
mal svoju hodnotu, článok v ňom sme ve-
deli ohodnotiť. Pri peniazoch z projektov 
to nie je nič zložité, aj tam sme to vede-
li vypočítať. A rovnako, keď sme – vďa-
ka niekomu – urobili hospodársku zmlu-
vu. Sledovali sme, či každý zarobí na svoj 
plat. Vieme sa tešiť z každého, kto to do-
káže. Či publikovaním, projektmi ale-
bo vďaka hospodárskym zmluvám. Lebo 
ústav potrebuje každú z týchto aktivít.
Takže keď prijímate doktorandov, 
môžu sa rozhodnúť, čo je im bližšie, 
alebo vyberáte typ, ktorý potrebujete?
Aby som pravdu povedal, v dnešnej dobe 
si veľmi vyberať nemôžeme. Vzhľadom na 
to, čomu sa venujeme, sa pri lanárení ľudí 
„ťaháme za prsty“ s automobilovým prie-
myslom. Keď náš doktorand spočíta šti-
pendium a plat za úväzok u nás, vyjde mu 
tisíc eur. Nástupný plat ukončených inži-
nierov v automobilke je o dvestopäťdesiat 
eur vyšší. Takže keď sa niekto rozhodne 
pre vedu u nás, zaviaže sa ako doktorand 
na štyri roky, počas ktorých bude dostá-
vať menej ako jeho priatelia v priemysle. 
V čase, keď zakladá rodinu, rieši bývanie. 
A to má v našom ústave – z pohľadu aka-
démie – nadštandardné podmienky.
Akých nových kolegov potrebujete?
Teraz napríklad človeka zameraného viac 
na aplikácie. Minulý rok sme nezískali 
žiadneho doktoranda, teraz troch. Jeden 

je Slovák, druhý Egypťan a tretí z Iránu. 
Všeobecne – záujem o doktorandské štú-
dium je v spoločnosti, ktorá si vzdelanie 
nejako zvlášť neváži, slabý.
A pokiaľ ide o odbornosti?
V našom ústave je viac ako deväťdesiat 
percent strojných inžinierov. Potrebovali 
by sme širšie zastúpenie, napríklad analy-
tického chemika. Uživili by sme aj fyzikov 
a iste aj ďalšie odbornosti.
Inštitúcia začínala ako Ústav kovových 
materiálov...
... dovoľte dôležitú poznámku k jej štar-
tu. Na začiatku stál výborný vedec – aka-
demik Čabelka [prof. Ing. Jozef Čabelka, 
1910 – 1987, vedec a pedagóg, mikrome-
talurg a expert na zváranie, podpredse-
da SAV a riaditeľ ústavu SAV – poznámka 
redakcie], ktorý vytvoril unikátne dielo. 
V jednej lokalite, na križovatke bratislav-
skej Račianskej a Pionierskej ulice, sa mu 
podarilo vybudovať Výskumný ústav zvá-
račský, hneď vedľa Ústav kovových mate-
riálov SAV a blízko aj Katedru zvárania, 
zlievania a fyzikálnej metalurgie Sloven-
skej vysokej školy technickej [dnes Slo-
venská technická univerzita – poznámka 
redakcie]. Takže na jednom mieste bol zá-
kladný výskum, aplikovaný výskum i vy-
sokoškolské vzdelávanie. Bol to skutočný 
vizionár a my sa hlásime k jeho odkazu. 
On tu rozbehol tému kompozitných ma-
teriálov.
Tej sa venujete nepretržite?
Zaujímavé to bolo za socializmu, keď sa 
v krajine mnohé zariadenia potrebné na 
tento výskum nedali kúpiť. Naši pred-
chodcovia – ak to chceli robiť – museli si 
na to najprv vyrobiť technologické zaria-
denia. Tým získali skúsenosti a zručnosť, 
ktorá vstúpila do tradície ústavu, prená-
šala sa a trvá vlastne až dodnes. Ale aby 
som odpovedal: Venujeme sa tomu stá-
le a za výsledky vďačíme aj akademikovi 
Čabelkovi. Keď rozbiehal túto tému, bola 
úplnou novinkou. Dostali sme do vien-
ka smerovanie, pri ktorom sme nemuse-
li nikoho doháňať. A dokázali sme udržať 
krok, vyrábali sme kompozitné materiá-
ly na špičkovej úrovni. Horšie podmienky 
v nás pestovali istú schopnosť adaptovať 
sa, ktorá na Západe často chýba.
Technologická prevaha Západu sa 
v tejto sfére postupom času neprejavi-
la?
Ako sa to vezme. Je jasné, že nemôžete 
pokrývať celú šírku témy. Časom sa uká-
že, kde je vaše miesto. Nám sa ukázalo, že 
niektoré výsledky základného výskumu 
nesú v sebe hlbší potenciál, a tie má zmy-
sel rozvíjať. Vydali sme sa touto cestou. 
Znamenalo to napríklad, že sme sa stali – 
vďaka našim technológiám vlastnej výro-
by, ktoré vonku neboli – akýmisi dvorný-

S o c h á r i  s o  z á ľ u b o u 
v  s t r o j á r s t v e
„Spoločnosť musí prísť na to, že vedci jej prinášajú osoh. 
Každý týždeň u nás sedí zástupca z priemyselnej firmy 
a my sa s ním bavíme, či mu vieme pomôcť,“ hovorí Ing. 
Karol Iždinský, PhD., riaditeľ Ústavu materiá lov a me-
chaniky strojov SAV. Na otázky o kontaktoch vedcov 
a priemyselníkov, penovom hliníku, publikovaní i od-
meňovaní a mnohých ďalších témach odpovedá v nasle-
dujúcom rozhovore.
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mi dodávateľmi unikátnych materiálov, 
vzoriek. Na Západe ich zasa vedeli lepšie 
testovať. To hovoríme už zhruba o sedem-
desiatych rokoch minulého storočia.
Aká bola ďalšia fáza?
Začali sme robiť materiály, ktoré boli pre 
nás typické a ktorým sme sa snažili nájsť 
aj komerčné uplatnenie (kompozity, ko-
vové peny, superzliatiny, intermetalic-
ké materiály a keramické povlaky). Kým 
my sme vždy viac zastrešovali oblasť ne-
železných kovov, partnerský Ústav mate-
riálového výskumu SAV v Košiciach sa his-
toricky viac venuje práškovej metalurgii 
a železným materiálom.
A ako sa teda menil názov tohto ústavu?
Na začiatku v roku 1953 vzniklo Labo-
ratórium strojníckej a hutníckej techno-
lógie SAV, ktoré malo jednu časť v Bra-
tislave a druhú v Košiciach. V roku 1960 
vzniklo v Bratislave Laboratórium fyzi-
ky kovov SAV a v roku 1966 Ústav fyziky 
kovov SAV. Tento sa v roku 1968 preme-
noval na Ústav kovových materiálov SAV 
a spojením s Ústavom mechaniky SAV 
vznikol v roku 1980 súčasný Ústav mate-

riálov a mechaniky strojov SAV. Mal jed-
no oddelenie orientované na materiály 
a dve na mechaniku strojov. Život potom 
vysunul do popredia viac materiály, po-
diel mechaniky strojov v ústave sa postup-
ne znižoval.
Ako je ústav členený?
Máme tri vedecké divízie, štvrtým útva-
rom je odbor ekonomiky a podporných 
aktivít.
Môžeme si povedať viac?
Nadväzujú na seba. Prvá divízia „Nové 
materiály a technológie“ sa venuje vývo-
ju technológií a príprave nových materiá-
lov. Výsledkom je materiál alebo prototyp. 
Nasleduje divízia „Mikroštruktúra povr-
chov a rozhraní“. Tá študuje mikroštruk-
túru toho, čo urobila prvá divízia. Dáva jej 
prvú spätnú väzbu o vlastnostiach mate-
riálu, ktorý vyrobila. Tretia divízia „Vlast-
ností materiálov a konštrukcií“ tie vlast-
nosti testuje. Zisťuje, akú majú materiály 
tvrdosť, pevnosť, aké teploty znesú, kedy 
degradujú... Takže v ústave sa snažíme 
pracovať nie v paralelnom, ale takpove-
diac sériovom usporiadaní.

Vo výročnej správe máte misiu ústavu 
definovanú tromi kľúčovými vektor-
mi...
Áno. Jeden vektor, bádateľský, je výskum 
zameraný na zvyšovanie úrovne pozna-
nia. Druhý, spoločenský, je výskum priná-
šajúci spoločnosti identifikovateľný osoh. 
A tretí vektor, environmentálny, prispie-
va k tomu, aby sa svet stával čoraz lepším 
miestom pre život. Ide o vednú politiku 
ústavu, ktorá je výsledkom dlhoročných 
vzájomných vzťahov so spoločnosťou. Za 
zásadné považujeme, aby verejnosť cítila 
osoh z vedy. To je podmienka, aby ju ak-
ceptovala, prijímala a aj platila. U nás to 
má napríklad tú podobu, že každý týždeň 
tu sedí zástupca z priemyselnej firmy, kto-
rá má nejaký problém. A my hľadáme, či 
mu vieme pomôcť.
Viete?
Často áno. Systémovo považujeme za vý-
znamné, aby naši podnikatelia neboli len 
montérmi zahraničných technológií, ale 
mali vlastný produkt. To je pre rozvoj kra-
jiny kľúčové. Aby tu bola skupina úspeš-
ných podnikateľov, ktorí u nás chcú 

Ing. KAROL IŽDINSKÝ, PhD., absolvoval Strojnícku fakultu Slovenskej vysokej školy technickej (dnes Slovenská technická 
univerzita). V Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV pracuje od roku 1982, od roku 2012 je jeho riaditeľom. Je vedec-
kým pracovníkom zameraným na nové kovové materiály a technológie ich prípravy. V rokoch 2006 až 2007 a 2009 až 2010 
bol predsedom Snemu SAV.
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vyrábať a prosperovať, aj keby sa au-
tomobilky odsťahovali. Naša úloha v tom 
je tá, že máme odbornú kompetenciu, aby 
sme im povedali, čo považujeme za zaují-
mavý produkt a čo nie. A ako na to. Vedci 
často vedia, čo je možné, ale netušia, či to 
niekto v krajine potrebuje. A hospodárska 
sféra zasa často vie, aké má problémy, ale 
netuší, že je niekto, kto ich môže pomôcť 
vyriešiť. Keď sa tieto dva módy dostanú za 
jeden stôl, dejú sa zázraky.
Napríklad?
Napríklad sme zažili posun z päťdesiat-
percentnej nepodarkovitosti v jednej fir-
me do zanedbateľných čísel.
Mení sa vzťah vedy a hospodárskej 
praxe?
Nemôžem zovšeobecniť naše skúsenos-
ti, my prichádzame do kontaktu len s pár 
desiatkami z tisícov firiem na Slovensku. 
Isté je, že veľkí výrobcovia v zahraničných 
rukách sa na všetko musia pýtať svojich 
centrál, rozhoduje sa inde. Ale majú slo-
venských dodávateľov, ktorí sú prístup-
ní radám. Najmä keď im to zníži náklady. 
Pochopiteľne, nie každému vieme prob-
lém vyriešiť.
Ak to však potrebujú, musí to byť rých-
lo. Nemajú zrejme čas čakať, kým nie-
ktorý vedec dokončí svoj projekt či 
dopíše článok. Viete reagovať? Máte 
kapacitu na to, aby sa niekto do ich 
problému pustil čo najskôr?
Podľa toho, s čím prídu. Často je to situá-
cia, že sa objavil nejaký problém, muse-

li zastaviť výrobu a súrne potrebujú po-
môcť. Niekedy to vieme vyriešiť alebo 
aspoň poradiť firmu, ktorá by im mohla 
pomôcť. Ideálne by bolo, keby prišli vtedy, 
keď uvažujú o perspektíve: zmene výroby, 
novom produkte, inej technológii. Keď vi-
díme, že je záujem o dlhodobú spoluprá-
cu, ľahšie sa nám vyčleňujú ľudia. Na-
príklad s Matadorom Automotive Vráble 
máme uzavretú zmluvu, ktorá firme zaru-
čuje, že keď potrebuje naše kapacity, rie-
šime ju prednostne. Náš cieľ je vybudovať 
sieť strategických partnerov, vďaka kto-
rým budeme vedieť ľahšie dopĺňať finanč-
né zdroje na prevádzku ústavu.
Váš ústav má živé obchodné kontakty 
s firmami už roky. Potrebovali ste na to 
nejaké výnimky?
Sme príspevková organizácia. Nemáme 
problém uzavrieť zmluvu a za vyriešenie 
nejakého problému fakturovať dohodnu-
tú sumu, peniaze idú do nášho rozpoč-
tu. Je to súčasť nášho biznis plánu. Máme 
veľa výsledkov takejto spolupráce.
Najznámejší je penový hliník, môžeme 
spomenúť aj ďalšie?
Penový hliník je mediálne najznámejší. Je 
to pochopiteľné, veď našiel viacero uplat-
není v automobilovom priemysle. Tešíme 
sa, že v tejto súvislosti môžeme uvádzať 
značky ako Audi, Ferrari či Bombardier. 
Máme však mnoho ďalších podobných 
materiálov: napríklad meďou infiltrova-
né grafity. Pre jednu slovenskú firmu sme 
postavili sedem metrov vysoký autokláv, 

ktorý jej umožnil vyrábať takéto sýtené 
grafity v unikátnych dĺžkach, vhodných 
na výrobu pantografov pre lokomotívy. 
Atypické je to tým, že ústav SAV vyvinul 
celosvetovo jedinečný technologický ce-
lok, ktorý sa už roky úspešne používa na 
výrobu, a to sedem dní v týždni v troj-
zmennej prevádzke.
Ste na také čosi dostatočne vybavení?
Máme experimentálnu halu plnú strojov. 
Sú tam kovacie i extrúzne lisy, autoklá-
vy... Zariadenia, ktoré umožňujú vyrá-
bať súčiastky v reálnej veľkosti. To je naša 
prednosť. Pre partnerov sme zaujímaví 
tým, že im neponúkneme „len“ krivku na 
grafe nejakých vlastností a k tomu radu, 
ako to vyrobiť. Ale dáme mu dielec, ktorý 
tie vlastnosti má. Tak sme robili napríklad 
pre Hyundai. Oslovili nás z ich vývojové-
ho centra v Nemecku. Potrebovali navrh-
núť držiak motora tak, aby sa znížili vib-
rácie na úroveň, ktorá by sa dala porovnať 
s BMW. Urobili sme to z penového hliní-
ka spevneného oceľovou sieťkou – vibrá-
cie dramaticky klesli, hmotnosť dielca os-
tala zachovaná – boli veľmi spokojní.
Keď už sme pri BMW, vo výročnej sprá-
ve spomínate aj prototyp krytu strechy 
automobilu tejto značky... Tam uvá-
dzate aj priemyselného partnera – ne-
meckú firmu Havel Metal Foam...
Tá skúpila všetky rozhodujúce patenty na 
penový hliník. A teraz pre ne hľadá uplat-
nenie. To, čo spomínate, je kryt strechy 
kabrioletu, ktorý automobilka BMW vy-
rábala ako tlakový odliatok z horčíkovej 
zliatiny. Cena formy je v takomto prípa-
de na úrovni dvesto- až tristotisíc eur. Aby 
sa zaplatila, museli by sa vyrábať desaťti-
sícové série, čo pri kabrioletoch nie je cel-
kom obvyklé. My sme ju urobili z peno-
vého hliníka. Je na nerozoznanie. Cena 
formy? Nie státisíce, ale desiatky eur.
Ako o vás firmy vedia?
Z konferencií, seminárov, vzájomných 
osobných stretnutí... Chcem poukázať 
ešte na jeden významný efekt. Ak máme 
takéto kontakty, firmy nás oslovujú aj 
ako projektových partnerov. Tak sme po-
dali deväť projektov vo výzvach, ktoré 
boli orientované prevažne na priemysel. 
Máme skúsenosť, že zmysluplná interak-
cia s priemyselnou sférou otvára dvere 
k novej synergii a aj k viaczdrojovému fi-
nancovaniu.
Hovoríme o spolupráci s podnikmi, 
prípadne odvetviami. Zaujímajú sa 
o odbornú spoluprácu s vami – naprí-
klad pokiaľ ide o perspektívne oblas-
ti strojárstva na Slovensku – tvorcovia 
hospodárskej politiky krajiny?
Toto je dosť citlivá téma. Rozhodne to 
nefunguje tak, ako by malo. Pripravova-
li sme množstvo koncepčných materiá-
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lov, počnúc reformou financovania vedy, 
cez pripomienkovanie základných ma-
teriálov RIS 3 [Stratégia výskumu a ino-
vácií pre inteligentnú špecializáciu SR 
schválená vládou v roku 2013 – poznám-
ka redakcie], no dosiahnuť celospoločen-
ský záujem na Slovensku je ťažké. Vždy 
sa to rozbije o partikulárne záujmy tých, 
ktorí o tom rozhodujú. Toto spôsobovalo, 
spôsobuje, a hoci nechcem byť zlým pro-
rokom pri pohľade na súčasnú politickú 
kultúru, aj naďalej bude Slovensku spôso-
bovať nenávratné straty.
Medzi vašimi projektmi možno nájsť 
Horčíkové nanokompozity pre biode-
gradovateľné medicínske implantáty. 
Ide o spoluprácu s niektorým z biome-
dicínskych ústavov?
Ústav je programovo zameraný na ľahké 
konštrukčné materiály, potom na materiá-
ly pre energetiku, získavanie, konverziu 
a skladovanie energie a tretia skupina sú 
materiály pre „skvalitnenie života“. V jej 
rámci riešime napríklad aj materiál urče-
ný na zubné implantáty...
... aký?
Kombinujeme titánovú matricu s horčí-
kom. Ten sa v organizme rozpustí a vzniká 
priestor, aby tam prerástlo tkanivo. A to, 
na čo ste sa pôvodne pýtali, je spoločný 
projekt v rámci medziakademickej doho-
dy SAV – TÜBİTAK [Turecká rada pre ve-
decký a technologický výskum – poznám-
ka redakcie]. Za akadémiu je v tomto 
konkrétnom projekte okrem nás aj Ústav 
normálnej a patologickej fyziológie, čo je 
náš dlhoročný partner. Naša spolupráca 
s ním už roky v praxi funguje spôsobom, 
o ktorom sa teraz veľa hovorí: je multi-
disciplinárna a horizontálna. My ten ma-
teriál vieme vyrobiť, oni otestovať.
Podieľate sa napríklad aj na spoluprá-
ci s Ústavom hudobnej vedy (Správy 
SAV 3/2016, Kedy ladí organológ s mik-
robiológom). Dostávate veľa ponúk na 
spoluprácu?
Základom je slušné správanie. Vždy sa 
snažíme v rámci svojich síl pomôcť, keď 
nás potrebujú. Táto pomoc prináša aj 
isté vnútorné uspokojenie. Tak to je aj pri 
téme opravy historických organov. Za-
mýšľame sa napríklad nad problémom, 
čím nahradiť olovené píšťaly, ako ich ošet-
riť... Teda veci, ktoré patria do našej od-
bornosti. Považujeme za svoju povinnosť 
pestovať takéto vzťahy a vytvárať predpo-
klady na to, aby verejnosť cítila, že veda 
jej prináša konkrétny osoh.
Vedci v tomto ústave sa venujú naprí-
klad aj výskumu vzťahu pozdĺžnej ne-
rovnosti vozovky a jazdného komfortu 
v motorovom vozidle...
Hej, to je naša momentálne najživšia téma 
týkajúca sa mechaniky strojov. Každá ces-

ta kvôli profilu, jamám či nerovnostiam 
rozkmitáva autá, čo, pochopiteľne, nie je 
najlepšie pre vodiča. Matematicky opísať 
to pôsobenie je veľká veda. Ide o základ-
ný výskum, ktorého výsledky sú veľmi ce-
nené a smerujú k zlepšeniu kvality života 
vodičov motorových vozidiel.
Ako je to s vedeckou slobodou v ústa-
ve?
Ak niekto príde s myšlienkou, že by niečo 
chcel skúmať a ide o čosi zaujímavé a per-
spektívne, vždy to zvážime. Ale každý ta-
kýto výskum musí byť projektovo vykry-
tý – už sme spomínali systém hodnotenia 
práce v ústave... Aj keď ten dostal nedáv-
no trhlinu.
Akú?
Nástupom štrukturálnych fondov. Lebo 
sem-tam to vyzerá tak, že kľúčom k ich 
úspešnému čerpaniu je predovšetkým 
správne vykazovanie činnosti. Peniaze sa 
– podľa mňa – získavajú zarábaním a nie 
vykazovaním práce. Hrozí, že ak si na to 
ľudia zvyknú, v čase, keď eurofondy skon-
čia, mohli by byť z povinnosti živiť sa prá-
cou (a nie jej vykazovaním) zaskočení. 
Toto nemôžeme v žiadnom prípade dovo-
liť.

Hovoríte o ústave?
Aj. Trochu nám to – ako som hovoril – na-
búralo koncept hodnotenia pracovníkov. 
Ale poradili sme si s tým. Musíme si pove-
dať, že naša sloboda je ohraničená tým, že 
peniaze, čo nedostaneme od štátu, musí-
me zarobiť. Z toho vyplýva povinnosť hľa-
dať témy, za ktorými sú reálne peniaze. 
Pozerám sa na to tak, že ma môžu skriti-
zovať, keď ústav bude menej publikovať. 
Ale keď nevyplatíme mzdy, porušíme zá-
kon...
Uľahčí vám život prechod na verejnú 
výskumnú inštitúciu?
Uvidíme. Predpokladám, že sa na to do-
kážeme napasovať. Hlavný prínos vidím 
v tom, že ak dokážeme rozbehnúť naprí-
klad start-upy so zaujímavým smerova-
ním, budú sa výsledky nášho výskumu 
predávať ešte lepšie ako teraz.
Ako sa na vašu prácu pozerali zahra-
niční hodnotitelia pri nedávnej akre-
ditácii?
Sedeli sme za stolom plným vzoriek, na 
vedľajšom stole sme mali sústredené naše 
kľúčové publikácie. Vysvetlil som, že za 
každou vzorkou, súčiastkou alebo proto-

typom je nejaký príbeh, ktorý sa vždy za-
čína základným výskumom. Ako príklad 
som uviedol materiál, ktorý sme vyvinu-
li na piesty motorov do Formuly jeden. 
Hovorili sme si o tých príbehoch, využití 
vzoriek, vzťahoch s praxou. Museli získať 
dojem, že sa tu robí niečo, čo má svojho 
adresáta. A k publikáciám, ktorých nepro-
dukujeme veľa, ale veľká väčšina z nich 
je uverejňovaná v časopisoch patriacich 
do prvého a druhého kvartilu a som na 
ne rovnako hrdý, sme sa pre nedostatok 
času prakticky nedostali. Nie sme jeden 
z dvoch najlepších ústavov [viac na inom 
mieste časopisu – poznámka redakcie], 
ale podľa názoru zahraničných hodnoti-
teľov sme tesne pod nimi.
Vo všeobecných odporúčaniach hod-
notitelia upozornili, že hoci sa zo 
štrukturálnych fondov podarilo získať 
v mnohých prípadoch špičkové prístro-
je, malo by sa viac myslieť na ich využi-
tie. Týka sa vás to?
Sme skutočne špičkovo vybavení. Ale be-
rieme to tak, že bola doba, keď sa dalo 
nakupovať, preto sme sa snažili to vyu-
žiť. A potom mala prísť doba, kedy mali 
byť projekty orientované na získavanie 
pracovníkov, na mzdy... Napísali sme na 
to deväť projektov, veríme, že tie penia-
ze raz prídu a my doplníme stav pracov-
níkov. Ale to hovoríme najmä o mimobra-
tislavských projektoch, len časť z tých 
peňazí možno použiť aj v hlavnom mes-
te. No ukázalo sa, aké prezieravé bolo vy-
budovať pracovisko ústavu v Ladomerskej 
Vieske, kde je Inovačné centrum SAV Ino-
val pre technológie spracovania hliníka 
a výrobkov z neho. Je perspektívne, veď 
v Žiarskej kotline je zhruba štyridsať spra-
covateľov hliníka a naše stredisko sa sú-
streďuje na ich technológie.
Ktoré ústavy sú vašimi možnými part-
nermi, keby ste sa rozhodli s niekým 
spojiť?
Pred dvomi rokmi sme sa spojili s časťou 
Technologického inštitútu SAV, v tomto 
momente o ďalšom spájaní neuvažujeme.
Prečo?
Predovšetkým preto, že sa cítime filozo-
ficky kdesi inde. Je pravdepodobné, že by 
sme potom museli nového partnera pre-
sviedčať, aké dôležité sú kontakty s prie-
myslom, prečo namiesto publikovania 
chceme tie poznatky využiť na to, aby sme 
vyrobili súčiastku a neprišli o patent. Pri-
tom naša cesta nie je ľahká. Aj tu v ústave 
musím niektorých ľudí prehovárať, pre-
čo je dôležité to robiť tak, ako to robíme. 
Že len tým získame vyššiu mieru finanč-
nej nezávislosti, ktorá nám otvára dvere 
k väčšej slobode (bádania).

Martin Podstupka | Foto: Vladimír Šimíček

Páči sa nám, že keď položíme 
na stôl nejaký dielec s určitými 

vlastnosťami, je úplne jasné, 
či je to dobré, alebo nie.



>

4 | 2017         a k a d é m i a  s p r á v y  s A V    veda a výskum

12

Monografia vznikla ako jeden z výsled-
kov výskumnej práce Centra excelentnos-
ti, v ktorom, ako hovorí T. Lengyelová, sa 
spolu s viacerými kolegami zameriavajú 
na život na šľachtických dvoroch. Téma 
sa zrodila z diskusie. D. Duchoňová mala 
nazbierané cenné materiály k stolovaniu. 
Napríklad z výskumu, v ktorom sa okrem 
iného venovala dvoru palatína Esterházy-

ho (Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor. 
Spoločnosť, normy, rituály každodennos-
ti). T. Lengyelová zasa nedávno vydala 
knihu venujúcu sa životu aristokracie Ži-
vot na šľachtickom dvore. Výskum prinie-
sol aj zaujímavé zistenia o kuchyni a po-
travinách.

Pre historikov i laikov

„Ukázalo sa, že z predchádzajúcich štúdií 
máme podklady, máme urobený výskum 
a vieme, kde nájsť ďalšie zdroje. Takže sa 
nám zdalo zaujímavé pripraviť monogra-
fiu zaujímavú pre odborníkov i laikov,“ 
hovorí T. Lengyelová.

„Zaujímalo nás všetko, čo sa tejto témy 

týkalo. Teda aj zásobovanie, personál, su-
roviny, spracovanie... Výber z receptov, 
ktorým sa monografia končí, je skôr rari-
tou a doplnením témy,“ pripomína. S tým, 
že čitateľovi pomôže doplniť si obraz 
o stolovaní v tých časoch.

„Čím viac do histórie idete, čím staršie-

mu obdobiu sa venujete, tým je výskum 
zdĺhavejší a náročnejší,“ hovorí T. Len-
gyelová. „Pri takýchto témach navyše čer-
páme len z rukopisných materiálov. Tie 
treba prečítať, preložiť, pochopiť a potom 
interpretovať,“ opisuje. Dodáva, že pra-
meňov bolo relatívne dosť, veď v 16. a 17. 
storočí bola vzdelanosť na šľachtických 
dvoroch bežným javom a mnoho vecí sa 
riešilo písomne.

Vychádzali napríklad zo zoznamov za-
mestnancov. Písomných inštrukcií, ktoré 
pán dával personálu. Pracovali s inventár-
mi a súpismi majetkov. Podľa T. Lengye-
lovej sú dobrým zdrojom pri takýchto té-
mach aj záznamy o konfiškácii, kde býva 
podrobne opísané zariadenie: napríklad 
v tomto prípade kuchýň či skladov. „A ko-
rešpondencia, kde je veľmi veľa zmienok 
o tom, ako sa napríklad kupovali pomôc-
ky či suroviny. Hoci o tom, že ktosi pozhá-

ňal vo Viedni granátové jablká alebo že 
posiela pomaranče,“ vysvetľuje T. Lengye-
lová. Urbáre zasa slúžia vedcom na ziste-
nie toho, čo sa na panstve pestovalo a cho-
valo. Doplnili to poznatkami z denníkov, 
kde sú aj poznámky, koľkokrát bola poľo-
vačka, či kedy bol výlov rybníka.

P o h ľ a d  d o  k u c h y n e  š ľ a c h t i c o v
Keď časopis Akadémia/Správy SAV pred zhruba dvomi 
rokmi predstavoval Mgr. Dianu Duchoňovú, PhD., drži-
teľku Ceny SAV pre mladých vedcov (5/2015, Čaro kaž-
dodennosti), avizovala, že s kolegyňou z Historického 
ústavu SAV pripravuje ďalšiu zaujímavú knihu. Za tú – 
Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novo-
veku, Radosti slávností, strasti každodennosti – prevzala 
v júni Cenu SAV opäť. Spolu s vedúcou oddelenia novo-
vekých dejín PhDr. Tünde Lengyelovou, CSc. 
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Pri spracovávaní takýchto zdrojov sa 
historik nezaobíde bez latinčiny, maďarči-
ny, prípadne nemčiny. Na otázku, nakoľko 
sú to – v prípade tých dvoch posledných – 
tie isté jazyky ako v súčasnosti, odpove-
dá T. Lengyelová, že rozdiel je dosť veľký. 
„Ale ak viete jazyk skutočne dobre, tak si 
poradíte,“ hovorí. „Navyše na stredovekú 
nemčinu sú slovníky. Nie je to jednoduché 
– to je tá interpretácia, ktorú som spomí-
nala. Historik musí pochopiť text, aby ho 
potom použil ďalej,“ dodáva.

Tri piliere stravy

Keďže výskum knihy bol hotový, zdroje 
preskúmané, kniha vznikala len pol roka. 
Jej prvú a štvrtú kapitolu (kuchynské 
priestory a potraviny) písala T. Lengye-
lová, druhú a tretiu (personál a etiketa) 
D. Duchoňová. Piata sú recepty. 

Hoci sa snažili zladiť štýly, T. Lengye-
lová pripúšťa, že pozorný čitateľ možno 
spozná rozdiely v spôsobe písania. Zdô-
razňuje, že jednou z priorít pre ne bola zro-
zumiteľnosť. „Monografia má všetky atri-
búty vedeckej publikácie,“ hovorí k tejto 
téme. „Je to však téma, ktorá je dosť atrak-
tívna pre verejnosť. Snažili sme sa to nezní-
žiť tým, že by bolo čosi priveľmi odborné. 
Stane sa, že je v texte termín, ktorý nemá 
v slovenčine ekvivalent. V takom prípade je 
tam vysvetlenie. Z ohlasov viem, že s tým 
čitatelia nemali problém,“ dodáva.

Na otázku, čo je na kuchyniach tých 
čias pre človeka prekvapivé, táto vedky-
ňa odpovedá, že možno fakt, čo všetko 
ľudia vtedy už poznali a používali. „Urči-
te to, že ani na šľachtických dvoroch, kde 
netrpeli núdzou, nič nevyhadzovali. Šetri-
li. Pojem odpad zrejme veľmi nepoznali. 
Čo mohli, to zužitkovali,“ vysvetľuje. Keď 
zabili kravu, najlepšie mäso sa dostalo na 
stôl šľachticovi, podradnejšie služobníc-
tvu, ktoré si odnieslo aj zvyšky.

Základom stravy na šľachtických dvo-
roch v tej dobe boli podľa T. Lengyelo-
vej tri piliere: mäso, chlieb a víno. Z pí-
somných inštrukcií je jasné, aký má byť 
ich prídel služobníctvu alebo vojakom. 
Záviselo to od ich postavenia, v armá-
de od hodnosti. Z jedálnych lístkov a zo-
znamov bolo zreteľné, čo sa dostávalo na 
stôl šľachtica najčastejšie. Vždy domino-
valo mäso, v pôstnych dňoch ho nahra-
dili ryby a mliečne výrobky. „V kuchár-
skych knihách vidíme, že konzumovali do 
sto druhov rýb, od tých najmenších až po 
niekoľkometrové vyzy, ktoré sa v tom čase 
chytali v Dunaji,“ hovorí T. Lengyelová.

Recepty pre odborníkov

Mäso upravovali často na ražni a podá-

VIAC O MONOGRAFII

Vedecká monografia Hradné kuchyne 
a šľachtické stravovanie v ranom novo-
veku. Radosti slávností, strasti každo-
dennosti predstavuje prvé systematické 
spracovanie problematiky stravovania 
šľachtickej spoločnosti v slovenskej his-
toriografii. Je výsledkom dlhoročné-
ho výskumného zamerania dvoch skú-
sených historičiek, zameriavajúcich sa 
na problematiku aristokracie na Slo-
vensku.
Unikátnosť práce sa prejavuje v niekoľ-
kých aspektoch. V prvom rade zachytá-
va komplexný pohľad na všetky otáz-
ky spojené so zabezpečením stravy pre 
šľachtica, jeho dvor a služobníctvo v 16. 
až 17. storočí, čiže v poslednej fáze živej 
existencie hradov ako správnych a hos-
podárskych jednotiek šľachtických panstiev. Potreba spracovať obrovské množ-
stvo potravín určených pre panskú kuchyňu prinášala množstvo technických rie-
šení a organizačných náležitostí, čomu je venovaný v práci dostatočný priestor 
a činnosť rôznych zložiek panstva je spracovaná v slovenskej odbornej spisbe 
doposiaľ nevídane podrobným spôsobom. Novinkou je konkretizovanie obsahu 
činností samotnej kuchyne a miesta šľachtických kuchárov v rámci dvora aj so 
sociálnymi aspektmi ich práce. Pritom je všetko zaradené do širšieho kultúrneho 
rámca aristokratického dvora v Uhorsku.
Práca nie je úzko teritoriálne vymedzená, využíva aj poznatky z prameňov aris-
tokratických rodov mimo územia dnešného Slovenska. Tento celouhorský as-
pekt ju robí omnoho príťažlivejšou a čitateľnejšou. Druhou, nemenej dôležitou 
oblasťou záujmu autoriek je spracovanie kultúrneho hľadiska aristokratického 
stolovania v celej šírke jeho problematiky. V mnohých otázkach je spracovanie 
viacerých rituálov stolovania priekopnícke a autorky tu objavili celkom nové vý-
skumné témy, napríklad pri rekonštrukcii rituálov spojených s obsluhovaním pri 
stole a tiež zástoji dvoranov pri týchto procesoch.
Pretože šľachtické stravovanie a predovšetkým výber jedál podliehali módnym 
trendom, dobovému vkusu a možnostiam aristokratického dvora, je organic-
kou súčasťou práce dobový jedálny lístok z prostredia viacerých aristokratických 
rodov, ako aj výber receptov rôznych druhov jedál. Ide o poctivú rekonštrukciu 
stravovania šľachty na základe dochovaných prameňov.
Dielo búra viaceré tradované predsudky o stravovaní šľachty v minulosti (na-
príklad v otázke konzumácie zeleniny). Je skutočne viac ako dôstojným podkla-
dom pre ďalšie štúdium tejto problematiky, viaceré aspekty zachytáva detailne 
a priam vyčerpávajúco, aj preto sa mu nebudú môcť ďalší bádatelia vyhnúť. Kni-
ha je zároveň napísaná čitateľsky príťažlivým štýlom, unikátnosť publikácie do-
pĺňa bohatá dobová obrazová príloha.

(ldt)
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valo sa s rôznymi omáčkami, ktoré sa 
starali o to, aby strava bola pestrá. „Raz 
bolo v zelenej omáčke, tú ochucovali špe-
nátom či petržlenovými listami. Inoke-
dy napríklad v žltej – ktorú farbil šafran,“ 
opisuje menu táto spoluautorka ocene-
nej monografie. „Používalo sa veľa kore-
nín, ktoré boli z dovozu a preto drahé. Ale 
v kuchyniach na šľachtických dvoroch sa 
používali v takých množstvách, že sa ne-
možno čudovať, že šľachtici trpeli dnou,“ 
dodáva.

Medzi zeleninovými prílohami domi-
novala kapusta. „Uvádza sa, že to bola 
erbová rastlina Uhorska. Ľahko sa do-
pestovala a nakladaná sa dala dobre skla-
dovať,“ vysvetľuje T. Lengyelová. Podľa 
nej bol ďalšou často využívanou rastlinou 
petržlen, ďalej mrkva, hrach a šošovica. 
V sedemnástom storočí prenikajú podľa 
nej do kuchýň aj novinky, napríklad pap-
rika. Začali sa robiť pokusy s pestovaním 
zemiakov, no kým sa uchytili, trvalo dlho. 
Prílohami boli rôzne obilninové kaše.

Recepty z tých dôb majú špecifikum: 
neuvádzajú sa v nich množstvá a ani doba 
prípravy. Podľa tejto spoluautorky mo-
nografie najmä preto, že boli len pre ku-
chárov. Tí mali skúsenosti a navyše, od 
hrncov neodbiehali. Stáli pri nich a ochut-
návali. Poznali, že je jedlo hotové.

Ako hovorí T. Lengyelová, časť z potra-
vín, ktoré sa vtedy jedli, sa varí doteraz. 
Niektoré – napríklad obilninové kaše – sa 
zasa na stoly vracajú. A niektoré zmizli. 
„Napríklad vnútornosti, ako ich použí-
vali oni, už teraz ani nedostanete kúpiť,“ 
hovorí. Nevarili kuracie mäso, ale slepa-
čie. Obľúbené boli husi, kapúny a bara-
nie mäso. Bravčové bolo zriedkavejšie, 
špeciálnu povinnosť vykrmovať prasatá 
pre panstvo mali mlynári, kvôli odpadu 
z mletia.

Čaro dejín každodennosti

Kuchyne v stave, ako vyzerali v tom čase, 
sa zachovali na Slovensku len na nie-
koľkých hradoch. „Vďaka rôznym zdro-
jom vieme, že niektoré boli skutočne ob-
rovské. Našli sa aj dvadsať metrov dlhé 
a zhruba šesť široké,“ hovorí T. Lengye-
lová. Samozrejmosťou boli zamrežované 
okná. Rovnako ako ozbrojená stráž pred 
dverami a sprievod so zbraňami, keď sa 
jedlo nieslo na stôl. „Aby sa po ceste me-
dzi kuchyňou a jedálňou nestratilo,“ vy-
svetľuje historička.

Suroviny, ktoré podliehali rýchlejšie 
skaze, sa skladovali v pivniciach, mäso 
sa solilo a nakladalo do sudov, rovnako 
ako ryby. Ovocie sušili a ukladali na pôj-
doch, kde bol prievan. Ľadovne mali nie-
len v pivniciach, ale pri niektorých sídlach 
využívali ľadovňu v blízkom kopci.

Monografia vyšla vo vydavateľstve SAV 
VEDA na jar a podľa tejto jej spoluautor-
ky sa predáva veľmi dobre. Ako pred-
tým viaceré jej publikácie. Okrem iného 
sa v nich venovala ďalším pre laika láka-
vým témam, ako sú bosorky a bosoráctvo, 
lásky a škandály na našich panovníckych 
rodoch či Alžbeta Báthoryová. „Niekto-
ré témy treba teraz opäť otvoriť. Máme 
viac zdrojov, prístup do zahraničných ar-
chívov. To nám umožňuje vniesť do nich 
nový pohľad. A sú aj také, pri ktorých sa 
nám podarí vyvrátiť roky opakované mýty 
či nepresné až nepravdivé informácie,“ 
vysvetľuje.

Reakcie na búranie mýtov sú rôzne. 
Keď napríklad zverejnila, že považuje ob-
vinenie Alžbety Báthoryovej za zinsceno-
vané, zažila prekvapivé reakcie – najmä 
od laikov. „Bolo medzi nimi zopár nepek-
ných útokov,“ hovorí. „Pritom som knihu 
[Báthory. Život a smrť – poznámka redak-

cie] napísala na základe toho, čo som zis-
tila v archívoch. Venujem sa tomu obdo-
biu tridsať rokov. Mám predstavu o tom, 
čo sa stať mohlo a čo nie. Nie je pravda, 
že to bolo obdobie bezprávia a anarchie. 
Ale mnohým sa nepáčilo, že im beriem le-
gendu...“

T. Lengyelová sa venovala aj posta-
veniu žien v ranom novoveku. Šestnáste 
a sedemnáste storočie podľa nej laika pre-
kvapí tým, že šľachtické ženy boli podstat-
ne emancipovanejšie ako v nasledujúcich 
storočiach. „Má to svoje príčiny vo veľ-
kej politike. Muži boli stále na bojiskách. 
Všetko, čomu sa doma venovali, delego-
vali na ženy. Tie mali na starosti panstvá 
a hospodáreniu sa aj aktívne venovali. 
Často išlo o dvory so stovkami zamestnan-
cov. Práve v tomto období sa začali inten-
zívnejšie učiť čítať, písať, počítať a získať 
si rešpekt,“ hovorí. A dodáva, že to ukazu-
je aj uhorská ikonografia tých čias. „Ženy 
sú na portrétoch krásne oblečené, majú 
na sebe šperky – ale aj zásteru. Symbol 
pracovitej ženy.“

Ako viacerí jej kolegovia, aj táto his-
torička venuje veľa pozornosti výskumu 
dejín každodennosti. „Hoci odkrývať ich 
možno nie je prvoradá úloha historiogra-
fie. Koniec koncov vyrastajú z veľkých de-
jín. Ale je to pre nás pútavé a dôležité. 
Okrem iného sa cez ne história stáva pre 
verejnosť bližšia,“ hovorí. Dodáva, že keď 
pred zhruba dvadsiatimi rokmi začala ho-
voriť pred kolegami o ženskej téme, mno-
hým sa to zdalo zvláštne. „Ale čím ďalej, 
tým viac sa na dejiny každodennosti poze-
rá ako na dôležitú súčasť tejto vedy. Pre-
dajnosť kníh s týmito témami ich význam 
potvrdzuje,“ pripomína.

Martin Podstupka 
Foto: Vladimír Šimíček, ilustrácie z ocenenej monografie

PhDr. TÜNDE LENGYELOVÁ, CSc., vyštu-
dovala odbor archívnictvo na Filozofickej 
fakulte bratislavskej Univerzity Komen-
ského. 
Od roku 1987 pracuje v Historickom ústa-
ve SAV, v súčasnosti ako vedúca oddele-
nia novovekých dejín. Špecializuje sa na 
raný novovek, predovšetkým problemati-
ku spoločenského vývoja v 16. a 17. sto-

ročí, dejiny žien, dejiny každodennosti, životného štýlu a ro-
dinného života. Tejto téme venovala monografiu Život na 
šľachtickom dvore. 
Okrem iného je spoluautorkou diela Lásky a škandály v na-
šich panovníckych rodoch či knihy Báthory. Život a smrť 
o osude Alžbety Báthoryovej. Editorsky a autorsky sa podie-
ľala na publikácii Thurzovci a ich historický význam, Koru-
novácie a pohreby – Mocenské rituály a ceremónie v ranom 
novoveku.

Mgr. DIANA DUCHOŇOVÁ, PhD., absolvo-
vala odbor história na Filozofickej fakul-
te Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trna-
ve. Od roku 2011 pracuje v Historickom 
ústave SAV ako samostatná vedecká pra-
covníčka v oddelení novovekých dejín. 
Špecializuje sa na problematiku sloven-
ských (uhorských) dejín obdobia 16. až 
18. storočia so zameraním na problema-
tiku aristokracie, aristokratických dvorov, kultúry šľachty 
a dejín každodennosti. Je okrem iného aj autorkou mono-
grafie Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor. Spoločnosť, nor-
my, rituály každodennosti, za ktorú získala v roku 2014 prvé 
miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 
rokov a Cenu Slovenskej historickej spoločnosti v kategórii 
vedecká práca za rok 2013. V roku 2015 získala Cenu SAV pre 
mladých vedeckých pracovníkov za monografiu Zločin v mes-
te. Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku.
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„Hoci sme podľa akreditácie viditeľní 
na európskej úrovni, nemôže to byť dosť,“ 
hovorí MVDr. Juraj Kopáček, DrSc., ve-
decký riaditeľ Virologického ústavu Bio-
medicínskeho centra (BMC) SAV. Muž, 
ktorý bol viac ako šesť rokov riaditeľom 
ústavu a po splynutí do centra sa mu čias-
točne zmenila náplň práce, pribudla nová 
motivácia a ostalo viac času na vedu.

Máte za sebou rušné obdobie. Ako 
splynutie do Biomedicínskeho centra 
(BMC) z vášho pohľadu zmenilo chod 
ústavu?
V globále ani nie veľmi. Lebo po mnohých 
stránkach ústav pracuje tak ako predtým. 
Centrum funguje vyše roka, ktorý zna-
menal predovšetkým konsolidáciu. Te-
raz prichádza čas, keď by sme chceli za-
čať budovať. V tomto období sa bavíme 
o štrukturálnych zmenách a možno sa bu-
deme aj viac pýtať, či sú témy, ktoré ústav 
rieši, najvhodnejšie z hľadiska budúceho 
smerovania BMC. To je podľa mňa jeden 
z dôvodov, prečo podobné centrá vznika-
jú: ľudia sa zastavia a zvážia, ako využiť 
nové možnosti, ktoré spojenie ponúka...
... a pre vás osobne?
Z riaditeľa ústavu som sa stal vedeckým 
riaditeľom jednej časti centra. Niektoré 
povinnosti mi ubudli, ale pribudli otáz-
ky, ktoré musím riešiť práve vzhľadom na 
splynutie do BMC.
Napríklad?
Podstatná je tá, akou cestou chceme ísť. 
Správna je iste tá za kvalitou. Ale to zna-
mená, že treba robiť zmeny. V ústavoch, 
v centre, v akadémii ako celku.
Znamená to okrem iného, že musíte 
nastaviť vedecké smerovanie Virolo-
gického ústavu tak, aby lepšie komuni-
kovalo s inými časťami BMC?
Pochopiteľne. Ale nie je to úplne nevyhnut-
né. V niektorých oddeleniach ústavu je to 
jednoduchšie, v iných menej. Napríklad od-
delenie molekulárnej medicíny, ktorého 
som členom, sa venuje aj onkologickému 
výskumu. Takže naše témy majú viac prie-
nikov s tými, čo riešia kolegovia z Ústavu 
experimentálnej onkológie, ako keď sa nie-
kto venuje napríklad čistej virológii...
Môžeme priblížiť štruktúru ústavu?
Máme sedem oddelení orientovaných – 
pochopiteľne – najmä na virológiu, ale 
nielen. Veď už spomínaná onkologická te-
matika patrí v posledných rokoch medzi 
naše najúspešnejšie výskumné smery. Ale 
tá vznikla tiež z virológie, lebo vďaka ví-
rusom sa objavil marker MN/CA IX [viac 

Akadémia/Správy SAV 3/2017, Noty píše 
vývoj v medicíne – poznámka redakcie]...
Tu je možno miesto na to, aby sme 
si povedali, ako sa tvorilo výskumné 
smerovanie Virologického ústavu...
Podobne ako iné ústavy SAV, ani náš ne-
môže pokryť celú šírku vedy, na ktorú je 
orientovaný. O smerovaní rozhodlo viac 
faktorov. Dôležitá je napríklad aj tradícia. 
Ústav vznikol v roku 1953 a sústreďoval 
sa na výskum vírusu chrípky. Táto téma je 
živá stále, oddelenie ortomyxovírusov sa 
jej venuje dodnes. Rokmi niektoré témy 
zanikli. Prestali byť „in“ alebo odišli tí, 
ktorí sa im venovali, čo bolo zjavné najmä 
v prvej polovici deväťdesiatych rokov mi-
nulého storočia... Iné pribudli.
Dá sa povedať, čo na to najviac vplýva? 
Osobnosti? Spoločenská objednávka?
Osobnosti alebo jedinečnosť výskumu. 

Napríklad oddelenie rickettsiológie sa 
okrem výskumu rickettsií [gramnega-
tívne baktérie, vnútrobunkové parazity 
prenášané rôznymi vektormi, napríklad 
kliešťom, ktoré spôsobujú závažné ocho-
renia ľudí – poznámka redakcie] dlhodo-
bo venuje aj Q-horúčke [infekčné ocho-
renie bakteriálneho pôvodu šíriace sa 
vzduchom – poznámka redakcie]. Labo-
ratórium tohto oddelenia je súčasťou Ná-
rodného referenčného centra pre rickett-
siózy, dalo by sa povedať, že robí trochu 
službu zdravotníctvu. Na tomto oddele-
ní sa taktiež rozvíja proteomika [vedná 
disciplína špecializujúca sa na štúdium 
proteínov a ich vlastností – poznámka re-
dakcie], pretože tu na to máme špecialis-
tov.
Keď sme to už načali, môžeme predsta-
viť oddelenia Virologického ústavu?

Dve sme stručne spomínali. Zameranie 
oddelenia rastlinnej virológie je jasné – 
rastlinné vírusy. Len pripomeniem, že 
veľká časť ich výskumu má blízko k apli-
kovanému. Mali alebo majú napríklad za-
ujímavé európske projekty súvisiace so 
šárkou sliviek, čo je vírusové ochorenie, 
alebo s vírusmi viniča či iných poľnohos-
podárskych plodín. Viaceré projekty rie-
šia v spolupráci s poľnohospodármi – po-
chopiteľne. Ďalšie je oddelenie ekológie 
vírusov, ktoré má dve nosné témy. Venuje 
sa hantavírusom [nebezpečný vírus, kto-
rý sa šíri medzi hlodavcami a môže naka-
ziť aj ľudí – poznámka redakcie]. Časť ko-
legov na tomto oddelení sa zameriava na 
kliešte a nimi prenášané nákazy, ktoré ší-
ria. Je to oddelenie, ktoré je mimoriadne 
úspešné v získavaní zahraničných gran-
tov.

Je tu spolupráca s ďalšími ústavmi SAV, 
ktoré sa venujú podobným témam?
Iste. Najmä s Parazitologickým ústavom 
a Ústavom zoológie SAV, ktoré sa tiež ve-
nujú aj kliešťom.
Ako vyzerá výskum na oddelení mole-
kulárnej patogenézy vírusov a oddele-
ní molekulárnej medicíny?
V tom prvom ide najmä o výskum herpe-
tických vírusov a čiastočne aj niektorých 
špecifických otázok okolo vírusu chrípky. 
V oddelení molekulárnej medicíny, ako 
sme už spomínali, je hlavným predmetom 
výskumu karbonická anhydráza IX známa 
ako marker MN/CA IX, ktorý sa využíva 
na detekciu mnohých typov agresívnych 
nádorov, čo ju robí zaujímavou moleku-
lou z hľadiska terapie a diagnostiky. Ale 
oddelenie sa venuje aj výskumu vírusu 
lymfocytárnej choriomeningitídy [druh 
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zápalu mozgových blán spôsobený ví-
rusom – poznámka redakcie].
Ostalo ešte oddelenie biotechnologic-
kých aplikácií...
... zamerané na výskum, vývoj a charak-
terizáciu biofarmaceutík. Je to vlastne 
naše detašované pracovisko v Šarišských 
Michaľanoch, kde je už desaťročia roz-
behnutá spolupráca s tamojšou farma-
ceutickou spoločnosťou Imuna Pharm. 
Oddelenie sa zameriava na aplikovaný 
výskum, transfer poznatkov, prípadne vý-
skum na zákazku.
Zanikli niektoré smery, ktoré považu-
jete za perspektívne?
Napríklad téma antivírusových látok. Sú 
dva spôsoby boja proti vírusom. Prvým je 
vakcinácia a druhým práve tieto látky, kto-
ré dokážu z organizmu vírus eliminovať. 
Väčšinou sú chemicky syntetizované. Ten-
to smer u nás dávnejšie zanikol, pretože sa 
mu nemá kto venovať, aj keď z vedeckého 
a aplikačného hľadiska má perspektívu.
Od roku 2009 ste šéfovali ústavu. Do 
akej miery je v silách riaditeľa ovplyv-
niť jeho smerovanie?

Závisí to od viacerých faktorov. Napríklad 
aj od osobností a obdobia. Svojho času to 
boli silné autority, ktoré to mali vlastne 
v plnej miere v rukách. Teraz je iná doba. 
Vo veľkej miere rozhodujú projekty. A pe-
niaze, ktoré z nich ústavy majú. Lebo tie 
z rozpočtu nám stačia asi na štyri mesia-
ce chodu ústavu. Tak sa treba snažiť zís-
kať aj iné zdroje. Riaditeľ sa okrem iného 
musí starať, aby ľudia písali kvalitné pro-
jekty, ktoré prejdú cez grantové agentúry 
a prinesú – okrem zaujímavého výskumu 
– aj peniaze.
Ale strážite, či sú v súlade so smerova-
ním inštitúcie?
Samozrejme, že nás to zaujíma. Ale to sa 
stráži aj samo. Lebo ťažko niekto, kto tu 
pracuje a vedecky vyrastal, príde s projek-
tom, ktorý by bol pre ústav úplne nový. Ak 
hovoríme o nových témach, tie sa hlavne 
pritrafia, keď príde nová vedecká osob-
nosť, ktorá nejakú prinesie.
Musí korešpondovať s tradíciami ústa-
vu?
Pre ústav to nie je neprekročiteľná hrani-
ca. Avšak tradície v SAV sú vo všeobecnos-

ti dobrá téma, ktorá sa rieši teraz pri téme 
transformácia. A v širších súvislostiach. 
Zmena na verejné výskumné inštitúcie – 
ak by sme mali hovoriť o skutočnej trans-
formácii – nestačí. Mala by sa zmeniť celá 
akadémia aj so systémom riadenia. To, 
ako teraz SAV funguje, už nebude stačiť.
Zmena na verejné výskumné inštitúcie 
tomu nepomôže?
Je to príležitosť, ale nie návod. Koniec 
koncov, upozorňujú na to aj všeobecné 
závery akreditačného panelu [Akadémia/
Správy SAV 3/2017, Všeobecné odporúča-
nia hodnotiteľov SAV – poznámka redak-
cie]. Napríklad že je dobré, keď sa menšie 
ústavy spoja do väčších celkov, ale nie je 
to len o tom spojení: že sa spoja a nič viac 
sa nestane. Podstatné je využiť synergie. 
A hľadať napríklad, ktorú skupinu vedcov 
podporiť a ako usmerniť tých, ktorým to 
viazne.
Pred splynutím štyroch ústavov do 
BMC mali ich vedecké obce dosť pres-
né predstavy o tom, aké by mali platiť 
pravidlá, aká miera autonómie by mala 
ostať zachovaná. Všetko platí aj teraz? 

MVDr. JURAJ KOPÁČEK, DrSc., študoval na Vysokej škole veterinárnej v Košiciach (dnes Univerzita veterinárskeho lekárstva 
a farmácie). Od roku 1992 pracuje vo Virologickom ústave SAV, od roku 2009 bol jeho riaditeľom. Absolvoval študijné poby-
ty vo Veľkej Británii (Institute of Animal Health, Compton), Japonsku (Nagasaki University School of Medicine) či Belgicku 
(University of Agronomy, Gembloux). Špecializuje sa na štúdium regulácie génovej expresie na úrovni bunkových a víruso-
vých génov za fyziologických a patologických podmienok, ale venuje sa aj štúdiu vplyvu nízkej hladiny kyslíka na nádorový 
bunkový fenotyp, najmä v spojitosti so štúdiom regulácie expresie karbonickej anhydrázy IX. Od roku 2016 je vedeckým ria-
diteľom Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV.
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Ak nie, chápu ľudia, že ak má byť sply-
nutie naozajstné, treba zájsť ďalej?
Keď sedíme vo vedení BMC, zhodneme 
sa. No čím idete do väčšieho „kŕdľa“, tým 
väčší šum, väčšia rôznorodosť názorov. 
Ale to patrí k tomu. Treba veľa vysvetľo-
vať. Najmä mladší kolegovia chápu, že sa 
treba prispôsobiť dobe. Ak by bol Virolo-
gický ústav svetovým lídrom a ozývali by 
sa nám zahraničné vedecké kapacity, či 
pre ne máme miesto, mohli by sme byť 
spokojní a prakticky bez zmien. Ale tak 
to nie je. Hoci sme podľa akreditácie eu-
rópskym priemerom, nemôže to byť dosť. 
Znamená to, že nerobíme veci zle, ale ur-
čite môžeme aj lepšie.
A menia sa názory kolegov?
Myslím, že je čoraz viac takých, ktorým je 
to jasné. Aj cez praktické veci. Napríklad 
v BMC pracujeme už len s jedným rozpoč-
tom. Centrum vytvorilo priestor, v ktorom 
sa dá lepšie manažovať aj financovanie 
inštitúcie, pružnejšie narábať s peniazmi 
z projektov. Lebo niekedy treba riešiť zlo-
žité situácie, keďže veda je na Slovensku 
podfinancovaná. Pamätáme si roky, keď 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
jednoducho nevypísala projekty.
Ale Virologický ústav je úspešný aj 
v medzinárodnom súťažení o granty...
Je. Vďaka tomu môžeme hovoriť, povedz-
me, o jeho vyššom štandarde. V praxi to 
má takú podobu, že napríklad určité ná-
klady spojené s dofinancovaním európ-
skych projektov sme boli schopní utiah-
nuť z vlastných zdrojov, alebo obrazne, 
keď zatekala strecha, nemuseli sme hneď 
bežať na Predsedníctvo SAV, ale sme si po-
radili sami.
Ten úspech v medzinárodných gran-
toch závisí len od kvality projektov  
alebo súvisí aj s menom ústavu v za-
hraničí?
Ak je dobrý vedec a dostane sa do kon-
zorcií, čo je napríklad prípad manželov 
Pastorekovcov [prof. RNDr. Silvia Pasto-
reková, DrSc., a prof. RNDr. Jaromír Pas-
torek, DrSc., viac Akadémia/Správy SAV 
3/2017 – poznámka redakcie] alebo dok-
tora Klempu či inžiniera Glasu [RNDr. Bo-
ris Klempa, DrSc., a Ing. Miroslav Glasa, 
PhD. – poznámka redakcie], dostane sa 
svojím výskumom do povedomia vedeckej 
komunity, pozývajú ho do projektov. Ta-
kýto vedec potom prináša ústavu medzi-
národné spolupráce, zaujímavé po odbor-
nej i finančnej stránke.
Ak sa stane, že prijmú iné úlohy, naprí-
klad funkcie, ústav to pocíti?
Myslím si, že títo vedci sú stále úspešní, 
pretože veda je ich prioritou. Koniec kon-
cov ukázala to aj akreditácia. Čo sa týka 
funkcie, myslím si, že ústav cíti viac pozi-
tíva ako negatíva. Závisí to aj od toho, koľ-

ko je takýto vedec ochotný obetovať z voľ-
ného času. A to sa netýka len funkcií, ale 
aj administratívnej záťaže, ktorá pri šla so 
štrukturálnymi fondmi. Tá sa niekde musí 
odraziť. Vlastne zobrala časť vedeckého 
potenciálu.
Darí sa to obísť tým, že vedec pripravu-
je schopných mladších spolupracovní-
kov, ktorí ho v takýchto prípadoch ve-
dia do istej miery nahradiť?
To je ideálna situácia. Keď sa vytvorí aká-
si pyramída. Vedecká osobnosť vychová 
postdoktorandov, tí ju vedia zastúpiť pri 
riešení úloh, venujú sa doktorandom... 
Ale na Slovensku je to veľmi ťažké. Chý-
bajú práve postdoktorandi. To je vo vede 
najvýkonnejšia sila. Sú už metodicky eru-
dovaní, samostatní, ambiciózni. No tí naši 
odchádzajú do zahraničia. Čo je vlastne 
normálne, lenže k nám – okrem tých, kto-
rých prilákame špeciálnymi programa-
mi – nepríde nikto. A málo sa ich vráti. Aj 
toto by malo byť súčasťou transformácie. 
Aby sme vedeli nasávať takýchto produk-
tívnych ľudí. Zatiaľ to tak nie je a tak všet-
ci chceme PhD. študentov.
Virológovia sú vo svete žiadaní? Ako je 
to u vás s únikom mozgov?
Aj od nás odchádzajú. To je prirodzené. 
Nikto nemá ustrnúť na jednom mieste tri 
desaťročia. Problém je, že sa ich málo vra-
cia.
Kto v ústave robí? Akí špecialisti?
Na prírodných vedách sa študuje čistá 
virológia. Každý rok pribudne desať až 
dvadsať jej absolventov. V ústave je pestré 
zloženie absolventov prírodných vied: vi-
rológov, molekulárnych biológov, bioche-
mikov, genetikov. Nájdu sa tu veterinárni 
lekári, no lekár už nie. Aj v našej oblasti 
platí, že lekári strácajú záujem o vedu. Ale 
problém nie je len v nich, ale aj v nás. Ne-
poznáme sa. Sú to dva svety, ktoré žijú od-
delene. No snažíme sa s tým niečo robiť. 
Vo vedeckej rade BMC máme lekárske ka-
pacity, tak by sme to spolu mohli prekonať 
a pritiahnuť k vede viac odborníkov z tej-
to brandže.
Viaceré vaše oddelenia majú presah 
do medicíny, tam predsa musí byť kon-
takt...
Isteže je. Komunikujú aj v tej úplne prak-
tickej rovine. Že napríklad naši ľudia po-
máhajú lekárom, povedzme, analyzovať 
vzorky. Pri tejto téme však tiež treba pove-
dať o prínose BMC. V pláne máme vybu-
dovanie výskumnej kliniky. To znamená, 
že v BMC máme schopných lekárov a ča-
som určite pribudnú aj pacienti...
Spomínali sme Biotechnologické la-
boratóriá SAV, kde máte v Šarišských 
Michaľanoch detašované pracovisko. 
Vidíte pri prechode BMC na verejnú 
výskumnú inštitúciu aj ďalšie možnos-

ti, ako sa prepojiť s hospodárskou sfé-
rou?
Iste také možnosti sú. Napríklad pri vý-
voji diagnostických metód. Ale start-upy 
a spin-offy musia zakladať ľudia, ktorí 
majú čo ponúknuť a aj to chcú robiť. Urči-
te takých máme.
Ako sa mení virológia?
V rôznych obdobiach rôzne. Zmeni-
li ju technológie. Kým nebol elektróno-
vý mikroskop, vírus nikto nevidel. Pre-
vrat znamenalo aj objavenie štruktúry 
DNA. V päťdesiatych rokoch, keď ústav 
vznikol, bol doslova lov na vírusy. Ich zla-
tá éra. Vedci sa ich naučili identifikovať, 
izolovať. Vďaka vírusom išla veľmi dopre-
du molekulárna biológia, lebo sa objavili 
mnohé fundamentálne javy, ktoré súvisia 
s biológiou. Aj zaujímavé enzýmy. Stá-
le je čo skúmať, virológia stále poskytuje 
dosť priestoru pre základný výskum. Za-
ujímavé témy ponúka napríklad štúdium 
vzťahu vírus – hostiteľ. A – už sme spomí-
nali – veda v tejto sfére nezabúda ani na 
aplikácie. Napríklad nás učí, ako sa víru-
su brániť.
Čo vyplynulo z akreditácie pre Virolo-
gický ústav?
Okrem iného podstatné je, že máme po-
kračovať v budovaní Biomedicínskeho 
centra. Doslova sa tam píše, že riaditeľ te-
raz musí pracovať spolu s vedením BMC 
na konsolidácii BMC. Čerešničkou je, že 
v druhej vete sa píše, „je dôležité, aby ria-
diteľ dostal ekonomické zdroje na tento 
účel“. Tak sa nad tým pousmejem. Samo-
zrejmé je, že musíme viac publikovať. Hlá-
sime sa aj k tomu, na čo upozornili hod-
notitelia celú akadémiu, že treba venovať 
väčšiu pozornosť mladým vedcom. To je 
z istej časti o peniazoch, ale mne sa páči 
zadanie: byť takí dobrí, aby sme získa-
li k sebe tých najlepších. Ale nie je to jed-
noduché, lebo problém sa začína na úrov-
ni škôl, pokračuje odchodom najlepších 
študentov za hranice a končí sa tým, že 
sa doktorandi na Slovensko veľmi ne chcú 
vracať.
Ako sa zmenila vaša práca, odkedy nie 
ste štatutárom ústavu, ale vedeckým 
riaditeľom?
Čiastočne sa mi uľavilo. Padla zo mňa časť 
zodpovednosti. Ale pribudla nová – za to, 
aby sa darilo Biomedicínskemu centru. 
Ubudli mi také tie drobné povinnosti, keď 
vám za deň zaklope na dvere kopa kolegov, 
ktorí potrebujú vyriešiť „len drobnosť“. 
Mám určite viac času na svoj výskum.
Máte väčšiu chuť na vedu?
To iste áno, ale skôr je to o tom, že človek 
je trochu viac pánom svojho času, ktorý 
môže efektívnejšie využívať.

Martin Podstupka | Foto: Vladimír Šimíček
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Výstava bola prezentáciou projektu, 
ktorý každoročne organizuje Stredisko 
spoločných činností AV ČR v spoluprá-
ci s fórom Veda žije! Ide o súťaž fotogra-
fií pracovníkov českej akadémie, ktoré sú 
rôznym spôsobom spojené s vedeckou čin-
nosťou a výskumom alebo priamo z neho 
vychádzajú. Výstavu v Bratislave uvied-
la PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, 
členka Akademickej rady AV ČR, zodpo-
vedná za popularizáciu vedy.

„Fórum Veda žije! je okrem iného aj 
spolkom veľmi zapálených mladých čes-
kých vedcov. Prišli s nápadom usporia-
dať súťaž fotografií, ktorá by ukázala, že 
vedci sú nielen racionálne založené osob-
nosti, ale dokážu sa pozerať na svet aj iný-
mi očami,“ vysvetľuje začiatky projektu. 
V spolupráci so Strediskom spoločných 
činností AV ČR výstavu prvý raz pripravi-
li v roku 2014. 

„Chceme však nielen zbúrať tie 
stereo typy v pohľade na vedcov,“ hovo-

rí M. Pravdová, „ale aj týmto spôsobom 
podporiť internú komunikáciu medzi rôz-
nymi pracoviskami Akadémie vied ČR. 
Navyše získavame zaujímavú databá-
zu kvalitných netradičných fotiek, ktoré 
môžeme využívať napríklad v propagač-
ných materiáloch, časopisoch akadémie, 
ale môžu z nej sťahovať fotky aj noviná-

ri z iných médií. Takže vedci vidia, že ich 
snímky sa ďalej využívajú.“ Napríklad aj 
v kalendári AV ČR, ktorý – práve z týchto 
záberov – zostavujú na základe výberu ne-
závislej poroty, nechávajú tlačiť sedemsto 
kusov a distribuujú na pracoviská akadé-
mie. Ako dodáva M. Pravdová, nezriedka 
sú súťažiaci už na úrovni blízkej profesio-
nálnym fotografom.

Mechanizmus súťaže je nie je zložitý. 
Po jej jarnom vyhlásení majú vedci necelé 
dva mesiace na to, aby sa prihlásili a po-
slali fotografie s príbehom, „popiskou“. 
Môžu sa zapojiť do dvoch súťažných ka-
tegórií. Veda fotogenická, ku ktorej v roku 
2015 pribudla druhá – Vedci vo fotogra-
fiách. Po uzávierke sa zíde odborná poro-
ta, v ktorej sú nielen zástupcovia akadé-
mie, ale aj profesionálni fotografi, grafici, 
redaktori. Okrem ich verdiktu (prvé až 
piate miesto) v týchto dvoch kategóriách 
udelí zvláštne ocenenie aj Akademická 
rada a o ďalšiu špeciálnu cenu sa postará 
online hlasovanie verejnosti. Vlani ho vy-
užilo zhruba 150 ľudí. Minulý rok do sú-
ťaže prihlásili 166 fotografii, na výstave je 
30 z nich.

Výstava Veda fotogenická je sprístup-
nená vždy v budove Akadémie vied ČR 
v Prahe a na ďalších výstavných miestach 
nielen v Českej republike, ale aj vo svete. 
Po Bratislave cestovala na Taiwan.

(pod, spn) | Foto: Andrea Veselá

V e d a  j e  f o t o g e n i c k á

PHDR. MARKÉTA PRAVDOVÁ, PH.D., MBA

Výstavu fotografií pracovníkov Akadémie vied Českej 
republiky (AV ČR) si mohli v máji prezrieť návštevníci 
bratislavského Primaciálneho paláca. Pripravila ju Slo-
venská akadémia vied v spolupráci s AV ČR.

Čuchám, čuchám človečinu!
Prof. MUDr. David Sedmera, DSc., Fyziologický ústav AV ČR
Výbežky čuchových buniek myši rastúce v tkanivovej kultúre zo-
brazenej pomocou konfokálneho mikroskopu. Prvé miesto hod-
notenia odbornej poroty v kategórii Veda fotogenická.

Hreje
Ing. Alexey Bubnov, Ph.D., Fyzikálny ústav AV ČR
Pozorovanie textúr kvapalných kryštálov v polarizačnom mik-
roskope. Druhé miesto hodnotenia odbornej poroty v kategórii 
Veda fotogenická.
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Stopy Rimanov na Morave
Mgr. Pavla Růžičková, Archeologický ústav AV ČR, Brno
Stopy, ktoré na území Česka zanechali Rimania, vedú na Hra-
disko pri Mušove. Tam pod vedením cisára Marka Aurelia vybu-
dovali mohutnú pevnosť, v ktorej dokonca stáli prvé kúpele na 
území Česka. Boli okrem iného postavené z tehál, na ktorých je 
vytlačený kolok s podrážkou topánky 10. légie Gemina Pia Fide-
lis. Tretie miesto hodnotenia odbornej poroty v kategórii Veda 
fotogenická.

Skamenená grafika
Ing. Alena Braunová, Ph.D., Ústav molekulárnej chémie AV ČR
Kresba v skamenenom dreve, v ktorom pôvodný rastlinný mate-
riál nahradili v celom objeme minerály. Piate miesto hodnotenia 
odbornej poroty v kategórii Veda fotogenická.

Nevedko v Elektrónovom meste
Ing. Ladislav Klimša, Fyzikálny ústav AV ČR
Na obrázku urobenom skenovacím elektrónovým mikrosko-
pom TESCAN FERA3 vidíme uhlíkové nanorúrky v molybdé-
novej matrici. Tieto „ihly“ občas vytvárajú zaujímavé formácie. 
Napichnutá molybdénová guľôčka dáva tušiť, že u nás Nevedko 
stratil svoju povestnú čapičku...

Profil vedca
Ing. Alena Braunová, Ph.D., Ústav makromolekulárnej chémie 
AV ČR
Medzinárodné sympózium v Prahe. Prvé miesto hodnotenia od-
bornej poroty v kategórii Vedci vo fotografii.

Celý svet v kvapke vody
Mgr. Jiří Sláma, Ph.D., Geologický ústav AV ČR
Drobný morský strunovec Oikopleura dioica je v morskej vode 
takmer neviditeľný, ale štúdium jeho genómu poskytlo evoluč-
ným biológom prevratné informácie o štruktúre DNA. Tento 
organizmus má najmenší známy genóm v živočíšnej ríši a pre-
chádza veľmi rýchlym vývojom. Zmena základnej štruktúry 
genómu pri zachovaní základných vlastností je kľúčovým po-
znatkom pre pochopenie vývoja života na Zemi. Štvrté miesto 
hodnotenia odbornej poroty v kategórii Veda fotogenická, tretie 
miesto hodnotenia Akademickej rady.
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Aké postavenie majú ženy vo vede? 
Má zmysel venovať pozornosť rodovému 
zastúpeniu na vedeckých pracoviskách, 
ako to odporučili akadémii členovia akre-
ditačného panelu? Doc. MUDr. Barbara 
Ukropcová, PhD., z Ústavu experimentál-
nej endokrinológie Biomedicínskeho cen-
tra SAV to považuje za zaujímavú tému, 
hoci pri niektorých vedeckých oblastiach 
sa podľa nej hovorí o prefeminizovaní. 
Ženy vraj prevládajú aj na jej pracovis-
ku. „No je možné, že všeobecne v posta-
vení labmanažérov a vedúcich vedeckých 
pracovníkov muži nad ženami prevažu-
jú. Hoci o čísla sa oprieť v tomto momente 
neviem,“ dodáva táto samostatná vedec-
ká pracovníčka. Prečo táto téma?

Barbara Ukropcová získala tento rok 
v ankete, ktorú organizuje týždenník Slo-
venka, titul Absolútnej Slovenky roka 
2017. A popri ňom aj ocenenie Slovenky 
roka v oblasti Veda a výskum. Táto vedky-
ňa sa venuje najmä výskumu systémových 
a molekulárnych mechanizmov účinku fy-
zickej aktivity na zdravie, ako aj uplatne-
niu cvičenia v prevencii a liečbe chronic-
kých metabolických, kardiovaskulárnych, 
onkologických a neurodegeneratívnych 
ochorení. „Ako vedkyňa sa snažím identi-
fikovať mechanizmy (molekuly), ktorými 
nás pohyb takpovediac lieči, a ako lekár-
ka sa zasa snažím poukázať na efektívnosť 
pravidelného cvičenia z hľadiska preven-
cie a liečby rôznych chronických chorôb,“ 
povedala ocenená vedkyňa v rozhovore 
pre portál Veda na dosah.

Ženský vedecký svet

„Podľa mojich skúseností je aj v zahrani-
čí veda viac mužská ako ženská záležitosť. 
Stačí sa pozrieť, aký hlas dominuje naprí-
klad na významných vedeckých fórach,“ 
hovorí B. Ukropcová k téme ženy vo vede. 
Také boli aj jej skúsenosti z pracovného po-
bytu v USA. „Hoci tam nechýbali vedúce la-
boratórií, ba žena šéfovala aj klinickej jed-
notke v rámci inštitúcie, zhruba šesťdesiat 
až sedemdesiat percent vedúcich postov 
obsadzovali muži,“ dodáva. Tri a pol roka 
pôsobila v endokrinologickom laboratóriu 
v Pennington Biomedical Research Center 
v louisianskom Baton Rouge, kde skúma-
la mechanizmy vzniku obezity a cukrovky 
druhého typu v kostrovom svale.

Hoci biovedy sú podľa tejto vedkyne 
celkovo viac ženské ako mužské, za dôleži-
tejšie ako počty a (nebodaj) kvóty považu-
je pracovné prostredie. „Pre ženy je, mys-

lím, veľmi dôležité, aby sa na pracovisku 
cítili príjemne. Aby sa dobre komuniko-
valo, aby vo vzťahoch bolo menej tlaku, 
prehnanej súťaživosti a viac spolupráce,“ 
zdôrazňuje. „Práve takéto pracovné pod-
mienky majú koniec koncov veľký poten-
ciál vytvoriť stimulujúce mikroprostredie, 
ktoré je nevyhnutným predpokladom na 
dosahovanie vynikajúcich výsledkov. Sa-
mozrejme, nezaobíde sa to bez hlbokého 
záujmu o predmet výskumu.“

Keď sa vrátila z USA, mala pocit, že dô-
raz na titul a postup v akademickej hie-
rarchii je na Slovensku silnejší ako v za-
hraničí. „Niekedy sa mi zdá, že je to 
dôležitejšie ako výsledky práce,“ dodá-
va. Jednou z príčin môže byť podľa tejto 

lekárky nedostatok peňazí v systéme. „To 
koniec koncov dokazuje aj aktuálna kau-
za eurofondov. Je veľmi ťažko vysvetliteľ-
né, ako je možné, že univerzity a Sloven-
ská akadémia vied, teda inštitúcie, ktoré 
sa dlhodobo venujú vede a výskumu a kde 
mnohé výskumné skupiny dosahujú do-
kumentovateľne vynikajúce výsledky, do-
stali podľa údajov z tlače len minimálne 
finančné prostriedky z európskych fon-
dov. Spôsob rozdeľovania týchto finanč-
ných prostriedkov by mal byť podľa všet-
kého jednoznačne prehodnotený a za 
rozhodovanie o tom, ktorý projekt má byť 
financovaný, by mala byť zodpovedná ne-
závislá komisia európskych expertov,“ ho-
vorí B. Ukropcová.

S v a l y  s a  s  n a m i  r o z p r á v a j ú

Doc. MUDr. BARBARA UKROPCOVÁ, PhD., vyštudovala Lekársku fakultu Univer-
zity Komenského v Bratislave. Tri roky pôsobila v Národnom onkologickom ústa-
ve. V rokoch 2002 až 2005 pracovala v endokrinologickom laboratóriu v Pen-
nington Biomedical Research Center v USA, kde skúmala mechanizmy vzniku 
obezity a diabetu druhého typu v kostrovom svale. Je držiteľkou ceny Junior 
Chamber International pre mladých vedcov. Zameriava sa na účinky a mecha-
nizmy účinkov pohybovej aktivity na zdravie. Od roku 2006 pracuje v Ústave ex-
perimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV. V súčasnosti ako sa-
mostatná vedecká pracovníčka. Prednáša na Lekárskej fakulte a Fakulte telesnej 
výchovy a športu UK v Bratislave. 
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Za hranicou rutiny

„Je lákavé ísť za hranicu rutiny. Skúmať, 
prečo telo funguje tak, ako funguje a – na-
opak – prečo nefunguje,“ konštatovala B. 
Ukropcová v ankete Slovenky. „Stojí za 
mnou zástup ľudí, vďaka ktorým sa mô-
žem venovať výskumu vplyvu pohybovej 
aktivity na zdravie, ako aj jeho využitiu 
v prevencii a liečbe ochorení. Dnes, keď 
väčšinu života presedíme, nemali by sme 
zabúdať na pohyb, je veľmi dôležitý. Tak-
že neseďme, hýbme sa,“ povedala pri pre-
beraní ceny.

Venuje sa zdravotnému stavu ľudí 
a vplyvu cvičenia naň, teda otázke, ktorá 
je iste jedným z najvážnejších spoločen-
ských problémov. Necíti sa celkom kom-
petentná, aby posúdila celkovo tok peňazí 
do prevencie, no má s tým vlastné skú-
senosti, ktoré súvisia so získavaním pe-
ňazí pre výskum. Tie len potvrdzujú to, 
čo pre časopis Akadémia/Správy SAV po-
vedala riaditeľka Biomedicínskeho cen-
tra prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 
(3/2017, Noty píše vývoj v medicíne), že 
podpora spoločnosti biovedám v posled-
nom čase ako keby upadala. „Nie je žiad-
ne tajomstvo, že výskum na Slovensku je 
všeobecne podfinancovaný. Ten, ktorému 
sa venujem ja, nie je výnimkou. Aj keď je, 
myslím, evidentné, že je pre spoločnosť 
významný – ide predsa o zdravie a kvalitu 
života,“ pripomína B. Ukropcová.

Stotožňuje sa s myšlienkou, ktorú zdô-
razňuje viac vedcov, zaoberajúcich sa bio-
medicínskym výskumom. Že peniaze vlo-
žené do výskumu by sa viacnásobne vrátili 
v tom, čo by neskôr štát ušetril na liekoch 
či lekárskej starostlivosti. „Ale keď to ho-
voríte ľuďom, ktorí to môžu ovplyvniť, 
často narazíte na demagógiu. Napríklad či 
radíme investovať do našich výskumov na 
úkor liekov pre onkologických pacientov. 
Pričom tak otázka nestojí,“ hovorí táto le-
kárka. „Keby sme totiž investovali do sys-
tému liečebno-preventívnej starostlivosti, 
v konečnom dôsledku by to malo zname-
nať aj menej onkologických pacientov. No 
to hovoríme o horizonte desať až dvadsať 
rokov,“ zdôrazňuje. A v takom sa politici 
nepohybujú. Stotožňuje sa s myšlienkou, 
že je to najmä štvorročný volebný cyk-
lus, čo nedovoľuje politikom pozrieť sa za 
horizont ďalších volieb. Takže ich výhľa-
dy a aj výpočty sú pravdepodobne veľmi 
často iné ako výhľady vedcov. Na otázku, 
či sú štáty, kde to pochopili, odpovedá, že 
určite sú také, kde týmto smerom kráčajú.

Táto lekárka zdôrazňuje, že preventív-
ne cvičenie či iné opatrenia týkajúce sa ži-
votného štýlu (výživa, stres manažment 
a podobne) nie sú konkurenciou farma-
ceutických spoločností. Choroby budú 

vždy a pacienti budú lieky potrebovať stá-
le. „Ale relatívne veľmi podvyživený je ten 
druhý pilier. Prevencia. Zlepšenie zdra-
votného stavu prostredníctvom zvýšenia 
fyzickej zdatnosti, zlepšenia výživy, prí-
padne ovplyvnenie ďalších zložiek život-
ného štýlu znamená významné zníženie 
rizika, že v budúcnosti bude človek lieč-
bu potrebovať,“ hovorí. Podpora týchto 
aktivít by teda mala byť parketou pre mi-
nisterstvo zdravotníctva, ministerstvo so-
ciálnych vecí i pre zdravotné poisťovne. 
„Treba povedať, že jedna zo slovenských 
zdravotných poisťovní už je v tomto sme-
re aktívnejšia a snaží sa viac venovať edu-
kácii pacientov o význame zdravého ži-
votného štýlu,“ dodáva.

Keď chcete vedieť viac

Prečo sa po troch rokoch práce lekárky 
v bratislavskom Národnom onkologickom 
centre rozhodla pre vedu? „Svoj vplyv mal 
aj fakt, že rodičia sú vedci, manžel rovna-
ko... A chcela som skúsiť pozrieť sa na to, 
čo sa deje v bunke, takpovediac za obzo-
rom toho, čo je viditeľné,“ hovorí.

Aj výskum v jej oblasti podstatne 
zrýchlili nové technológie a metodiky. „Je 
skvelé, čo umožňujú. Na druhej strane je 
čoraz náročnejšie všetko sledovať a in-
tegrovať,“ zdôrazňuje. Pripomína, že ide 
o interdisciplinárny výskum. „Spolupra-
cujeme s mnohými kolegami z rôznych 
oblastí a získavame pestrý obraz, kto-
rý treba správne poskladať, objaviť jeho 
zmysel, opísať, ako funguje. Začala som 
s výskumom kostrového svalu a diabetu 
druhého typu, ktorý je typickým ochore-
ním životného štýlu alebo chorobou z ne-
dostatku pohybu, pokračovala som vý-
skumom vplyvu fyzického cvičenia na 
inzulínovú rezistenciu, metabolizmus 
a kostrový sval. Cvičenie a metabolizmus 
však súvisia aj s kognitívnymi funkcia-
mi [funkcie, ktoré umožňujú myslieť, 
orientovať sa, pamätať si, učiť sa, rozho-
dovať sa a riešiť problémy... – poznámka 
redakcie] a je známe, že cukrovka prispie-
va k zhoršovaniu pamäti a zvyšuje riziko 
vzniku neurodegeneratívnych ochorení, 
ako je Alzheimerova či Parkinsonova cho-
roba. Takže sa momentálne okrem meta-
bolizmu a svalu venujeme aj mozgu a po-
ruchám pamäti, ktoré sa najmä v skorom 
štádiu dajú veľmi dobre ovplyvniť práve 
fyzickým cvičením. My skúmame moleku-
lárne mechanizmy, ktoré by k tomu mohli 
prispieť,“ vysvetľuje B. Ukropcová.

V rozhovore pre týždenník Týždeň pred 
časom charakterizovala svoj výskum ako 
„klinický a laboratórny biomedicínsky vý-
skum v oblasti účinkov fyzického cviče-
nia a ich mechanizmov. Ide pritom najmä 

o starších ľudí alebo ľudí s obezitou, dia-
betom druhého typu, poruchami pamäti 
či Parkinsonovou chorobou. Vychádzame 
z klinických intervenčných štúdií s cvi-
čením, ktoré dizajnujeme a realizujeme 
v spolupráci s kolegami z Fakulty telesnej 
výchovy a športu UK, s klinickými lekár-
mi, ako aj s kolegami vedcami zo zahrani-
čia... Následne analyzujme vzorky biolo-
gického materiálu získané počas klinickej 
štúdie a robíme experimenty na bunkách 
ľudského svalu.“

Z pôsobenia v americkom Penning-
ton Biomedical Research Center si pri-
niesla rozbehnutý výskum v tejto oblasti. 
V tom vlastne stále pokračuje. Ako ho-
vorí: „... vieme, že cvičenie zlepšuje me-
tabolizmus, pamäť, náladu, znižuje rizi-
ko ochorenia na cukrovku druhého typu, 
ischemickú chorobu srdca, rakovinu prs-
níka či hrubého čreva, Alzheimerovu cho-
robu...“ Výskum mechanizmov na úrovni 
kostrového svalu ukázal, že sval produku-
je myokíny – bioaktívne molekuly podob-
né hormónom. Tie pôsobia na rôzne tka-
nivá a orgány.

„Na popularizačných prednáškach ho-
vorievam poslucháčom, že sval sa s nami 
rozpráva. Produkuje nie jednu, ale veľké 
množstvo molekúl, ktoré majú schopnosť 
komunikovať s tukovým tkanivom, pan-
kreasom, pečeňou...“ vysvetľuje. „Lebo 
keď cvičíme či beháme, svaly sa sťahujú 
a potrebujú naladiť zvyšok tela na zvýše-
ný výdaj energie a stres, s ktorým sa po-
hyb spája. Preto uvoľňujú rôzne molekuly, 
ktoré sa starajú o to, aby telo na takýto ná-
ročný stimul reagovalo ako jeden celok,“ 
vysvetľuje B. Ukropcová.

Čaro cvičenia

Cvičenie vplýva aj na pamäť. To je jeden 
z dôvodov, prečo robia klinické inter-
venčné štúdie s cvičením aj pre ľudí, ktorí 
majú takzvaný mierny kognitívny deficit. 
„Môže ísť o predštádium Alzheimerovej 
choroby,“ hovorí B. Ukropcová. „Pravde-
podobnosť progresie do Alzheimerovej 
choroby v priebehu jedného roka je oko-
lo desať percent. Dobrou správou je, že vo 
včasných štádiách je možné zhoršenie pa-
mäti cvičením oddialiť, dokonca je veľmi 
reálna šanca pamäť zlepšiť. Pravidelným, 
dostatočne intenzívnym cvičením však zá-
roveň znižujeme aj riziko kardiovaskulár-
nych ochorení či cukrovky druhého typu. 
Pohyb je skrátka multifunkčný.“

V roku 2010 spolu s manželom získala 
od Európskej asociácie na výskum diabe-
tu (EASD) trojročný projekt, ktorý bol za-
meraný práve na cvičenie. Skúmali vplyv 
trojmesačného fyzického tréningu (trikrát 
týždenne pod vedením vedcov a profe- 
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sionálnych trénerov na Fakulte telesnej 
výchovy a športu UK) na skupinu sedavých 
tridsiatnikov až štyridsiatnikov so zvýše-
ným rizikom cukrovky druhého typu. „Od-
vtedy sa téme intenzívne venujeme v rámci 
viacerých projektov,“ hovorí B. Ukropco-
vá. Výstupy sú publikácie a popularizá-
cia, ako aj snaha o vytvorenie modelového 
systému s dlhodobým sledovaním vply-
vu pravidelného cvičenia na zdravie a rizi-
ko ochorení u seniorov. Zdôrazňuje, že tre-
ba veľa vysvetľovať. „Niekedy sa stretneme 
so skeptikom, ktorý hovorí, že význam cvi-
čenia je predsa chronicky známy. Ale (nie-
len) podľa mňa o tom, ako cvičenie fungu-
je, vieme vlastne len veľmi málo. Skutočne 
len tú špičku ľadovca. Aby sme vedeli vy-
užiť pozitívne účinky cvičenia čo najviac, 
je potrebné poznať aj ten zvyšok pod hla-
dinou,“ zdôrazňuje. Prakticky má takýto 
kombinovaný klinický a základný výskum 
podobu klinických vyšetrení vybraných 
skupín, skúmanie a vyhodnocovanie vzo-
riek a výsledkov, bunkové experimen-
ty. „Klinický výskum dáva našej práci ešte 
väčšie čaro. To keď vidíme, že ľuďom cvi-
čenie prospieva, zvyšuje ich fyzickú zdat-
nosť, zlepšuje metabolizmus a kognitívne 
funkcie, zlepšuje ich autonómne fungova-
nie a kvalitu života,“ pripomína táto lekár-
ka. A dodáva, že mnohí z tých, ktorí s nimi 
končili štúdiu v roku 2015, stále na FTVŠ 
cvičia. A pribúdajú ďalší záujemcovia.

„Kolegovia z FTVŠ rozbehli úspešný 
tréningový program, ktorý nadviazal na 
našu pôvodnú štúdiu. „Momentálne sa 
pre veľký záujem snažíme zaviesť cvičenie 
pre absolventov našich štúdií aj u nás, na 
Biomedicínskom centre SAV,“ uvádza. Se-
niori, s ktorými výskumníci spolupraco-
vali, ale aj veľa takých, ktorí sa výskumu 
nezúčastnili, sa zaujímajú, kde by mohli 
v podobnom programe pokračovať. „Fit-
nescentrá pre mnohých nie sú prijateľnou 
možnosťou. Sú pre dôchodcov často pri-
drahé a tréning nie je organizovaný v sku-
pinách pod vedením trénera,“ hovorí.

Docentka Ukropcová súhlasí s hlasmi, 
ktoré navrhujú označiť obezitu ako chro-
nické ochorenie. Mohlo by to podľa nej 
znamenať napríklad zmenu prístupu k te-
rapii obezity, keď by sa k tomuto problé-
mu, ktorý sa spája s mnohými zdravot-
nými rizikami, inak postavili zdravotné 
poisťovne aj štát. „Teraz sa obezite vlastne 
žiadna zvláštna pozornosť nevenuje. Vý-
nimkou je bariatrická chirurgia, teda chi-
rurgia zameraná na redukciu hmotnosti 
a zlepšenie metabolizmu, ktorá sa v indi-
kovaných prípadoch (väčšinou v spojení 
s extrémnou obezitou) pacientom koneč-
ne prepláca. Pritom je obezita dlhotrvajúci 
chronický problém, ktorý vyžaduje odbor-

né vedenie pacientov,“ vysvetľuje. „Chce-
lo by to intervenčné krátkodobé progra-
my, ktoré by pomohli ľuďom naštartovať 
sa a naučili by ich, ako cvičiť, ako zmeniť 
stravu. Optimálne v spojení s dlhodobým 
sledovaním a pravidelnými kontrolami,“ 
dodáva. S tým, že pre pacientov s obezitou 
aj pre seniorov je dôležité odborné vede-
nie, priateľské prostredie, komunita.

Vedkyňa však registruje, že veci sa za-
čínajú hýbať. Napríklad záujmom senio-

rov, ktorí sú rozhľadenejší, viac sa zaují-
majú o svoje zdravie, chcú byť aktívni aj 
v zrelom veku, nehanbia sa športovať... 
„Mení sa aj prístup lekárov, z ktorých si 
mnohí uvedomujú, že v tejto oblasti je re-
zerva a vákuum, ktoré by sa malo zaplniť. 
Aktívne sú – alebo by mohli byť – aj regio-
nálne úrady verejného zdravotníctva. Ale 
možnosti sú aj v nemocniciach, kde je per-
sonál špecializovaný na rehabilitáciu. Ide 
najmä o to, aby ľudia chceli a mali motivá-
ciu,“ pripomína B. Ukropcová.

Hovorí, že by sme mohli spomaliť – 
alebo aj zastaviť – šíriacu sa epidémiu 
nielen obezity, ale aj „pohybovej inakti-
vity“. Len sa to musí preklopiť do skutoč-
ných aktivít. „Asi ťažko to pôjde bez toho, 
aby si štát uvedomil, že niečo sa musí 
zmeniť,“ upozorňuje. S dodatkom, že ak 
sa to niekedy – hoci vo vzdialenej budúc-
nosti – podarí, bude to považovať za naj-
lepšiu aplikáciu výsledkov svojho základ-
ného výskumu.

Iný level a medze utópie

Keďže beh je jej koníček, pre ňu osobne 
hmotnosť nie je problém. S čím bojuje, je 
frustrácia. Veľa rôznych aktivít znamená, 
že často ide na doraz a prekáža jej, že toho 
nestíha viac. Multitasking ju ruší. Hovo-
rí, že sa potrebuje koncentrovať vždy na 
jednu vec. Pre nedostatok času prestala 
blogovať, hoci ju to naozaj bavilo (naprí-
klad Ach tá sladká krv – http://bodymind.
cvicte.sk/joga-1/z-pera-lekarky-barbary-
-ukropcovej-aach-ta-sladk).

Prečo v jednom z rozhovorov poveda-
la, že výskum ju privádza až na hranicu 
utópie? „Keď konštruujete svoje hypoté-
zy, trochu to pripomína verneovku. Vi-
díte a domýšľate veci, ktoré možno sú – 
a možno nie. No určite ešte nie sú známe. 
Je to tak trochu za hranicami reality,“ vy-
svetľuje.

Martin Podstupka | Foto: Vladimír Šimíček

AKO SA ROZHÝBAŤ

Beh. Trikrát týždenne 40 minút pri intenzite 70 percent ma-
ximálnej tepovej frekvencie. (Tá sa vypočíta orientačne: 220 
mínus vek. Z tejto hodnoty sa vypočíta intenzita, pri ktorej 
človek cvičí. Mierna aktivita je pri tepovej frekvencii 40 až 
60 percent maximálnej. Stredne intenzívne cvičíme pri tepo-
vej frekvencii 60 až 70 percent. Intenzívne – ak je viac ako 
70 percent maximálnej tepovej frekvencie.) Takýmto či iným 
pravidelným tréningom s podobnou intenzitou sa pokojová 
tepová frekvencia človeka môže znížiť z bežných 70 až 75 te-
pov za minútu na povedzme 60. Počas 60 rokov takejto pra-
videlnej fyzickej aktivity teda orientačne „ušetríme“ 10 až 15 
tepov za minútu. To v konečnom dôsledku predstavuje „ušet-
rených“ asi deväť rokov života. A to aj keď sa zohľadní s cvi-

čením spojené zvýšenie srdcovej frekvencie. Je totiž dlhodo-
bo známe, že pomalšia srdcová frekvencia sa spája s dlhším 
prežívaním. A platí to aj pre človeka.
Schody. Stačí mať poruke schody a striedať tempo tak, že 
minútu ide človek na maximálny výkon (nahor), minútu po-
maly (dolu). Tento cyklus sa zopakuje trikrát (minúta na 
max/minúta pomaly – v troch opakovaniach). A to aspoň 
dva- či trikrát za deň, každý deň v týždni. Ide vlastne o typ 
HIIT – High Intensity Interval Training, teda intervalový tré-
ning s vysokou intenzitou. Odporúča sa hlavne tým, ktorí ne-
majú na cvičenie čas. Aj takýto tréning dokáže zvýšiť fyzickú 
zdatnosť, ktorá je veľmi významným protektívnym faktorom 
pred vznikom mnohých chronických ochorení (dokonca bez 
ohľadu na hmotnosť).    

(buk)





Rektori slovenských vysokých škôl a predseda Slovenskej akadémie vied sa v polo-
vici júla ohradili voči tomu, že z eurofondového balíka 288 miliónov eur na podporu 
dlhodobého strategického výskumu sa im neušli peniaze ani na jeden projekt. V tejto 
súvislosti zdôraznili, že medzi top organizáciami zo Slovenska, ktorých pôvodné ve-
decké oznámenia sú viditeľné v zahraničí, figurujú len Slovenská akadémia vied, ve-
rejné vysoké školy, jedna štátna vysoká škola a niekoľko výskumných centier.

„Výzva (Operačný program Výskum a investície-VA/DP/2016/1.2.1-03 – poznám-
ka redakcie) na predkladanie projektov bola zameraná na dlhodobý strategický vý-
skum v oblastiach špecializácií podľa výskumných kapacít. Ak má výzva financovať dl-
hodobý výskum, mali by byť podporené inštitúcie, ktoré dlhodobo výskum aktívne 
uskutočňujú,“ zdôraznili. Pripomenuli, že inštitúcie, na čele ktorých stoja, patria me-
dzi popredné v prostredí slovenskej vedy, čo v predchádzajúcom programovom ob-
dobí potvrdili aj získaním financovania projektov vybudovania univerzitných vedec-
kých parkov a vedeckovýskumných centier. Dodali, že v tom čase bola súťaž o projekty 
náročná, ale transparentná. Najviac zavážila úspešnosť v medzinárodnom porovnaní.

„V rámci výzvy... sme spoločne aj s vý-
znamnými partnermi z priemyslu predlo-
žili projekty na rozvoj a stabilizáciu budo-
vaných univerzitných vedeckých parkov 
a vedeckovýskumných centier. Mali ak-
celerovať využívanie nainvestovanej vý-
skumnej infraštruktúry a nasmerovať ju 
na reálne potreby praxe v prospech Slo-
venska,“ uvádza sa v spoločnom vyhláse-
ní zástupcov univerzít a akadémie. „Sme 
presvedčení, že tieto projekty nadväzujú-
ce na misiu univerzitných vedeckých par-

kov a vedeckovýskumných centier predstavujú ťažisko napĺňania Stratégie inteligent-
nej špecializácie RIS3 Slovenskej republiky v prospech Slovenska, ako v zmysle priorít, 
tak aj v zmysle oblastí špecializácií. Sú vysoko relevantné k potrebám praxe, sú pripra-
vené v priamej spolupráci s kľúčovými podnikmi. Viažu sa tiež na prípravu mladej ge-
nerácie študentov, na náročné inovačné úlohy v ďalších desaťročiach, čo je najcennej-
šia spoločenská hodnota projektov, ktorú nemôže ponúknuť nijaká iná organizácia.“

Rektori Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bra-
tislave, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Žilinskej univerzity v Žiline, Tech-
nickej univerzity vo Zvolene, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši-
ciach a predseda Slovenskej akadémie vied požiadali ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Petra Plavčana o prehodnotenie výsledkov posudzovania projektov výzvy 
a o korektné hodnotenie nezávislými expertmi. Projekty posudzuje Výskumná agentú-
ra, ktorá patrí pod ministerstvo školstva a má hlavnú úlohu „zabezpečovať proces im-
plementácie pomoci z európskych a štrukturálnych fondov“. Minister v reakcii na tento 
protest vedeckých a pedagogických osobností sľúbil, že proces schvaľovania preroku-
je s odborníkmi. O kontrolu výzvy požiadal Európsku komisiu. Za prešetrenie postupu 
sa vyslovil aj prezident SR Andrej Kiska. V čase uzávierky tohto čísla Akadémie/Správ 
SAV sa po koaličnej rade lídri vládnych strán Robert Fico, Béla Bugár a Andrej Danko 
rozhodli vyzvať ministra, aby v prípade výzvy na získanie eurofondov pre vedecké par-
ky univerzít celý proces opäť prehodnotil.

Popri pochybnostiach o rozhodovaní o peniazoch z tejto výzvy vznikli aj ďalšie, tý-
kajúce sa 301 miliónov eur vo výzve na podporu priemyselných výskumno-vývojových 
centier. Médiá v posledných týždňoch priniesli viacero príkladov, že z tohto balíka zís-
kali podporu aj firmy, ktoré s výskumom nemajú žiadne skúsenosti, niektoré si výskum 
a vývoj zapísali medzi svoje aktivity v obchodnom či živnostenskom registri až v čase, 
keď už bola výzva vyhlásená. Výzvou sa v čase uzávierky časopisu štandardne zaobe-
ral Najvyšší kontrolný úrad, aj pri nej smerovalo z koaličnej rady k ministrovi P. Plavča-
novi odporúčanie celý proces prehodnotiť.

Eurofondmi na vedu by sa mal koncom augusta zaoberať Výbor NR SR pre vzdelá-
vanie, vedu, mládež a šport.        (pod) | Foto: Vladimír Šimíček

E u r o f o n d y  n a  v e d u 
p o t r e b u j ú  r e v í z i u

PETER PLAVČAN

Konferencia o sacharidoch

Medzinárodná konferencia 14th Brati-
slava Symposium on Saccharides „Gly-
cochemistry for biology and medicine“ 
(Štrnáste bratislavské sympózium o sa-
charidoch „Glykochémia pre biológiu 
a medicínu“) sa konala koncom júna 
v Smoleniciach. Ide o  stretnutie ved-
cov z oblasti výskumu sacharidov, kto-
ré od roku 1978 pravidelne organi-
zuje Chemický ústav SAV. Tento rok 
sa na nej zúčastnilo vyše 70 vedcov 
a doktorandov zo 16 krajín. K jej ve-
deckej úrovni prispelo množstvo špič-
kových svetových odborníkov. Pred-
nášali a diskutovali o význame cukrov 
pri výskume, diagnostike a liečbe ra-
koviny a iných ochorení, o využití cuk-
rov v rôznych biotechnologických pro-
cesoch, o cukroch tvoriacich bunkové 
steny rastlín, ako i syntéze, štruktú-
re a analýze medicínsky významných 
cukrových zlúčenín. V súťaži o najlep-
šie postre si ceny rozdelili účastníci 
z Českej republiky, Južnej Kórey a Rus-
ka. Viac informácií o konferencii na 
stránke www.saccharides.sk.        (zv, jk)

Návšteva maďarských 
akademikov

Vedenie Maďarskej akadémie vied pri-
jali koncom júna predstavitelia SAV. 
Predseda maďarskej akadémie prof. 
László Lovász a riaditeľ oddelenia 
medzinárodných vzťahov Dr. Gerge-
ly Böhm sa so slovenskými kolegami 
zhodli na tom, že by mali nadviazať 
užšiu spoluprácu, a to nielen vzhľa-
dom na blízkosť obidvoch susedných 
krajín. Predseda SAV prof. Pavol Šajga-

lík predstavil aktuálne projekty a témy, 
ktorým sa Slovenská akadémia vied 
v tomto období venuje. Obidve strany 
navrhli možnosti spolupráce a aj dobré 
príklady z praxe, ktorými sa môžu in-
špirovať. Podpredseda SAV pre výskum 
prof. Peter Samuely v krátkej prezentá-
cií predstavil poslanie, štruktúru, fi-
nancovanie či priority SAV ako najväč-
šej vedeckej inštitúcie na Slovensku. 
Členovia maďarskej delegácie navštívi-
li aj Fyzikálny ústav SAV, kde si pozreli 
moderné laboratóriá. 
(mh) | Foto: Vladimír Šimíček
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P r e z i d e n t  v  a k a d é m i i
Prezident SR Andrej Kiska navštívil v stredu 19. júla Slovenskú akadémiu vied. V Ústa-
ve polymérov si pozrel Laboratórium kompozitných materiálov, XPS laboratórium či 
Laboratórium pre výskum biomateriálov. Prácu výskumných pracovísk mu predstavil 
riaditeľ ústavu Igor Lacík, členka Predsedníctva SAV Mária Omastová i Veronika Né-
methová, ktorá získala minulý rok ocenenie Top študentská osobnosť roka 2015/2016 
(Akadémia/Správy SAV 2/2017, Doktorandka s dobrým kmitočtom). Ústav polymérov 
označili – spolu s Ústavom etnológie – zahraniční experti pri nedávnej akreditácii za 
excelentný s tým, že patrí k medzinárodnej špičke v európskom kontexte.
„V praxi tu vidieť, ako sa dá spájať teória s praxou. Ako sú tu priamo pripravované a vy-
víjané metódy na liečenie cukrovky, na liečenie rakoviny. Vidíme, ako sa dá spolupra-
covať s firmami z praxe a ako sa dokáže vytvoriť model, keď výskum prináša praktické 
dôsledky pre ľudí. Ale čo je veľmi dôležité, vytvára aj prísun finančných prostriedkov 
pre vedu. Myslím si, že presne o tom by sme mali dnes rozprávať. Ako nachádzať mo-
dely prepájania vedy a výskumu s praxou, a to nielen z pohľadu samotnej akadémie 
vied, vysokých škôl a univerzít, ale aj z pohľadu exekutívy. Ako by sa mala exekutíva 
zameriavať na to, aby toto prepojenie bolo úspešné,“ povedal A. Kiska.
Prezident ďalej dodal, že vo svete bež-
ne fungujú agentúry financované vládou, 
ktoré sú zamerané presne na to, aby spo-
lufinancovali projekty prepojenia vedy 
a výskumu s praxou. Slovensko by malo 
tieto dobré príklady z praxe nasledovať.
„Je naozaj úžasné pre Slovenskú akadé-
miu vied a vôbec pre celú vedeckú prácu 
na Slovensku, keď najvyšší štátny pred-
staviteľ navštívi našu inštitúciu a my máme možnosť mu ukázať, že aj niektoré ústa-
vy SAV, ak použijem športovú terminológiu, hrajú Ligu majstrov. S touto podporou 
sa nám ľahšie presadzujú naše záujmy, ktoré sú oprávnené. Či už ide o financovanie, 
stabilizáciu grantového systému, alebo o to, aby sme mali zmysluplnú agentúru, kto-
rá bude priamo podporovať aplikovaný výskum a vývoj,“ povedal pri tejto príležitosti 
predseda SAV Pavol Šajgalík.       (mh, p) | Foto: Vladimír Šimíček

N á j d i  v  s e b e  v e d c a
Priviesť deti k vede a získať ich záujem si kladie za cieľ projekt štyroch ústavov Slo-
venskej akadémie vied „Nájdi v sebe vedca“. Do nultého ročníka iniciatívy sa v apríli 
a v máji zapojil Ústav materiálov a mechaniky strojov (viac na inom mieste), Ústav pre 
výskum srdca, Chemický ústav a Ústav polymérov.
Aj vzhľadom na pokles záujmu o doktorandské štúdium pristúpili k vlastnej iniciatíve 
spolupráce s mládežou. Za cieľ si stanovili prepojenie poznatkov, ktoré deti získajú na 
vyučovaní s reálnym životom a výskumom sprístupneným vo vybraných laboratóriách 
SAV. Chceli tak prebudiť v žiakoch vedcov a inšpirovať ich k tvorivej činnosti už počas 
základnej školy.
Do pilotného projektu vstúpili žiaci piateho až ôsmeho ročníka Základnej školy Pav-
la Marcelyho v Bratislave, ktorí navštívili pracoviská vo viacerých etapách. Interaktív-
nou formou tak získali doplňujúce informácie „zo života“, ktoré priamo nadväzujú na 
učebné osnovy z vybraných predmetov. V Ústave polymérov SAV sa deti dozvedeli, čo 
je polymér, na čo sa používa a že sa s ním bežne stretávajú napríklad aj doma v kuchy-
ni. Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV šiestakov oboznámil s prípravou dokona-
le hladkého povrchu vzorky, umožnil im nahliadnuť do štruktúry materiálu a pocho-
piť, ako je štruktúra prepojená s výrobou. Do tajov funkcie jedného z najdôležitejších 
orgánov tela – srdca – mali možnosť nahliadnuť v Ústave pre výskum srdca SAV, ktorý 
sa zameriava na výskum civilizačných ochorení, akými sú cukrovka, hypertenzia (vy-
soký krvný tlak), ale aj zvýšený cholesterol. Kde všade v biosfére možno nájsť polysa-
charidy a aké úlohy plnia, sa mladí nádejní vedci dozvedeli v Chemickom ústave SAV. 
Učitelia ZŠ Pavla Marcelyho, ktorí žiakov počas návštev sprevádzali, ocenili hlavne 
možnosť nahliadnuť do laboratórií so špičkovými zariadeniami. Projekt Nájdi v sebe 
vedca plánujú jeho tvorcovia rozšíriť aj na ďalšie základné školy v ďalších regiónoch 
Slovenska.                                        (sp)

Členovia vlády v SAV

Elektrotechnický ústav SAV a Ústav po-
lymérov SAV navštívili koncom júna 
podpredseda vlády pre investície a in-
formatizáciu Peter Pellegrini a mi-
nister financií Peter Kažimír. Predsta-
vitelia akadémie a pracovníci oboch 

ústavov im ukázali priestory svojich in-
štitúcií a predstavili výskum v oblasti 
mikroelektroniky či biodegradovateľ-
ných plastov. Obidva ústavy sa v me-
dzinárodnom hodnotení zahraničných 
expertov zaradili medzi najlepšie a mi-
nister financií vyčlenil pri prezentácii 
výsledkov auditu na podporu jedenás-
tich najlepších ústavov 1,1 milióna eur. 
(mh) | Foto: Vladimír Šimíček

Vyhlásili výsledky 
interaktívnej konferencie

Výsledky deviateho ročníka Interak-
tívnej konferencie mladých vedcov 
(OZ PREVEDA) vyhlásili koncom júna 
v Bratislave. Bola zameraná na vy-
brané odbory prírodných, lekárskych 
a chemických vied a priniesla vyše 200 
vedeckých štúdií.
Víťazom sa stal MVDr. Ľuboš Korytár, 
PhD., odborný asistent pôsobiaci na 
Univerzite veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach, s prácou Moni-
toring hniezdneho spoločenstva vtákov 
na Ornitologickom stacionári Drienovec 
v roku 2016. Ornitológ sa venuje prak-
tickej ochrane voľne žijúceho vtác-
tva a podieľa sa na riešení viacerých 
výskumných grantov zameraných na 
sledovanie cirkulácie pôvodcov infek-
čných ochorení u vtákov a netopierov.
Predsedom OZ PREVEDA je Ing. Mi-
roslav Ferko, PhD., samostatný vedec-
ký pracovník z Ústavu pre výskum srd-
ca SAV. Vlani s kolegom Ing. Pavlom 
Farkašom, PhD., z Chemického ústavu 
SAV získali Cenu SAV za popularizáciu 
vedy (Správy SAV 5 – 6/2016, Čaro in-
teraktívnej konferencie).
Na podujatí odznela prednáška Aké 
záhady riešia slovenskí archeológovia 
v Egypte archeologičky Mgr. Veroniky 
Dubcovej, ktorá pôsobí v Ústave orien-
talistiky SAV.                   (r)



Presťahovali výskum

Nové pracoviská Ústavu biochémie 
a genetiky živočíchov, ktorý je súčas-
ťou Centra biovied SAV (Správy SAV 
5 – 6/2016, Zo štyroch ústavov budú 
dve centrá), za prítomnosti predse-
du SAV prof. RNDr. Pavla Šajgalí-
ka, DrSc., slávnostne otvorili 13. júna 
na bratislavskej Patrónke. Do areálu 

SAV na Dúbravskej ceste sa pracovní-
ci ústavu sťahovali z jeho doterajšie-
ho sídla v Ivanke pri Dunaji. Zástupca 
riaditeľa Centra biovied SAV a vedú-
ci organizačnej zložky Ústavu bioché-
mie a genetiky živočíchov RNDr. Ľu-
bor Košťál, CSc., pri tejto príležitosti 
vyzdvihol okrem iného aj skutočnosť, 
že vedci budú mať po presťahovaní 
do spoločného akademického areálu 
na Patrónke bližší kontakt s ostatný-
mi vedeckými organizáciami a otvo-
rí sa tak priamejšie prepojenie nových 
výskumných tém.      (ľs) | Foto: Ľubica Suballyová

S n e m  k  a k t u á l n y m  o t á z k a m 
Aktuálnou situáciou v SAV, súčasným stavom legislatívneho procesu týkajúceho sa zá-
kona o verejnej výskumnej inštitúcii a prípravou vecného zámeru veľkej novely záko-
na o SAV sa zaoberali členovia Snemu SAV koncom júna v Bratislave. Predseda Snemu 
SAV Ľuboš Kľučár do programu rokovania zaradil aj informáciu o aktivitách a plánoch 
stratégie Otvorená akadémia.
Predseda SAV Pavol Šajgalík informoval, že zákon o verejnej výskumnej inštitúcii, kto-
rý predkladá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, prerokovala vláda SR 
a prešiel prvým čítaním v Národnej rade SR. Očakáva sa, že na jeseň sa proces prijatia 
zákona v parlamente ukončí a zákon nadobudne účinnosť 1. januára budúceho roka. 
Vytvorí legislatívny rámec pre veľkú novelu zákona o SAV (viac Akadémia/Správy SAV 
3/2017, SAV treba viac otvoriť verejnosti).
„Organizácia výskumu v SAV zostáva hierarchická a Predsedníctvo SAV má právo zria-
ďovať inštitúcie. Navrhujeme, aby toto právo v zákone o SAV zostalo zachované,“ kon-
kretizoval P. Šajgalík základnú ideu vecného zámeru. Členovia Snemu SAV a aka-
demických obcí budú pripomienkovať vecný zámer, aby na jeseň 2017 mohol návrh 
postúpiť do schvaľovacieho procesu. Paragrafové znenie zákona pripraví SAV na legis-
latívne konanie v roku 2018.
Predseda SAV ďalej informoval o rokovaniach s ministrom financií SR Petrom Kažimí-
rom o perspektívnom návrhu rozpočtovej stabilizácie akadémie po uplynutí Stabilizač-
nej dohody (platnej v rokoch 2016, 2017, 2018) prostredníctvom takzvanej zmluvy so 
štátom. V krátkodobejšej perspektíve hovoril o zvýšení prostriedkov v mzdovej oblas-
ti a o príspevku pre SAV na základe výsledkov akreditácie. V súvislosti s akreditáciou 
vedeckých organizácií, ktorá sa uskutočnila v roku 2016, Predsedníctvo SAV pripravuje 
model výberu najúspešnejších pracovísk a projektov pre ďalšiu podporu špičkových tí-
mov a jednotlivcov. Stratégia Otvorená akadémia je dlhodobou výzvou na zviditeľnenie 
uplatniteľnosti výsledkov vedeckého výskumu v konkrétnych oblastiach života spoloč-
nosti (viac Akadémia/Správy SAV 2/2017). Vedúci koordinátor stratégie Emil Višňovský 
v spolupráci s ôsmimi subkoordinátormi vyše roka pripravoval koncept deviatich vý-
skumných programov pre spoločenské využitie, zahŕňajúci 49 tém, ktoré rozvíjajú posla-
nie existujúceho akademického výskumu a prispejú k spoločenskej reputácii vedy v po-
dobe expertných riešení spoločensky významných problémov.                    (ľs)
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26. augusta od 22.20 hodiny
23. septembra od 22.20 hodiny



Odišiel významný historik 

Po ťažkej chorobe 
zomrel 7. júla vo veku 
62 rokov PhDr. Jozef 
Žatkuliak, CSc. His-
torik, ktorý ako jeden 
z prvých začal vedec-
ky spracovávať obdo-

bie 80. a 90. rokov slovenských dejín 
a venoval sa mu až do posledných dní 
svojho života. J. Žatkuliak bol celým od-
borným pôsobením spätý s Historickým 
ústavom SAV, kam prišiel v roku 1979 
ako interný ašpirant po štúdiu na Filo-
zofickej fakulte UK. Po obhájení titulu 
CSc. sa zameral na najnovšie slovenské 
a česko-slovenské dejiny v rokoch 1945 
až 1992 s akcentom na štátoprávne 
otázky. Osobitne sa zaoberal problema-
tikou česko-slovenskej jari 1968 a naj-
mä udalosťami pred novembrom 1989 
a po ňom. Vo svojej profilovej proble-
matike, štátoprávnych vzťahoch me-
dzi Čechmi a Slovákmi, sledoval hlav-
ne proces prípravy ústavných zákonov 
o česko-slovenskej federácii, ako aj vý-
vojové tendencie, ktorými táto proble-
matika prešla v rokoch tzv. normalizá-
cie. J. Žatkuliak pravidelne publikoval 
výsledky svojho výskumu vo vedec-
kých publikáciách a bol známy ako vý-
znamný popularizátor najnovších slo-
venských dejín. Počas pôsobenia 
v Historickom ústave SAV zastával via-
ceré riadiace funkcie.          (si, ei) | Foto: archív

Skonal Jozef Orlický

Vo veku nedožitých 
73 rokov skonal RNDr. 
Jozef Orlický, CSc. 
Celý svoj profesionál-
ny život zasvätil vede 
v Ústave molekulár-

nej fyziológie a genetiky SAV a stal sa 
uznávaným odborníkom v oblasti vý-
skumu transportu iónov cez biologické 
membrány s využitím biofyzikálnych 
a biochemických metód. Bol protago-
nistom pri využívaní fluorescenčných 
a rádiometrických metód pri výskume 
bunkových funkcií. Mnohým kolegom 
pomáhal riešiť problémy pri získavaní 
relevantných výsledkov. Napriek svojej 
chronickej chorobe sa usilovne a s mi-
moriadnou kreativitou venoval svo jim 
výskumným úlohám a zodpovedné-
mu riešeniu problematiky. Publikoval 
viacero vedeckých prác v medziná-
rodných vedeckých časopisoch, ktoré 
získali adekvátny citačný ohlas. Ocho-
renie ho donútilo odísť do dôchodku 
vo veku 62 rokov.                   (w) | Foto: archív

t r a d i č n é  s t r e t n u t i e 
n e u r o b i o l ó g o v
Aplikácii výsledkov výskumu v terapii a klinickej praxi bolo venované 8. medzinárod-
né sympózium o experimentálnej a klinickej neurobiológii, ktoré sa konalo v Košiciach 
od 18. do 21. júna. Zúčastnilo sa na ňom 80 odborníkov z 11 krajín.
Experti sa na ňom venovali výskumu nervového systému a rôznym formám jeho po-
škodenia nedokrvením (mozgové príhody), mechanickým poškodením (úrazy, poško-
denia miechy, paraplégia a podobne) alebo neurodegeneratívnymi chorobnými zme-
nami (Alzheimerova choroba, Huntingtonova choroba...).
„Je to platforma nielen na prezentáciu 
najnovších výsledkov vedy a výskumu 
v oblasti neurovied, ale aj na osobné kon-
takty vedeckých pracovníkov pracujúcich 
na podobných problémoch. Ale tiež na 
motivujúce a inšpirujúce stretnutia mla-
dých vedeckých pracovníkov s velikánmi 
európskej a svetovej vedy, ktorí zakaždým 
radi prijmú pozvanie,“ hovorí riaditeľ 
Neu robiologického ústavu SAV v Koši-
ciach RNDr. Ján Gálik, CSc. (Akadémia/Správy SAV 2/2017, Čo nepoznáme, to nepo-
trebujeme?).
Súčasťou otváracieho ceremoniálu bolo ocenenie práce košického lekára a vedeckého 
pracovníka, ktorý šíri dobré meno Košíc a Slovenska po celom svete, prof. MUDr. Mar-
tina Maršala. Vedecká rada SAV mu udelila Medailu SAV za podporu vedy, ktorú mu 
odovzdal prof. RNDr. Karol Marhold, CSc., člen Predsedníctva SAV. Súčasťou progra-
mu bola aj posterová sekcia, výstava prístrojovej techniky a v spoločenskej časti aj pre-
hliadka historických častí Košíc.
Podujatie už tradične organizoval Neurobiologický ústav SAV spolu s partnerskými or-
ganizáciami (Slovenská spoločnosť pre neurovedy pri SAV, Univerzita P. J. Šafárika 
v Košiciach, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a Združe-
nie pre podporu neurovedného výskumu).
Viac na http://www.neurobiology.sk/symposium

(čiž) | Foto: Katarína Čižmáriková
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S v e t  p a r a z i t o v  v o  v e d e c k e j 
k a v i a r n i
Košické vedecké kaviarne pred dovolenkovým obdobím ponúkli svojim návštevníkom 
pohľad do sveta parazitov. RNDr. Viktória Majláthová, PhD., z Parazitologického ústa-
vu SAV v Košiciach postupne predstavila spôsoby spolužitia parazitov a hostiteľov. 
Najpútavejšou časťou prvej polovice prednášky boli príklady toho, ako parazit doká-
že zmeniť správanie aj výzor hostiteľa tak, aby sa dostal tam, kam potrebuje. Je to sli-
mák, ktorému parazit „prikáže“ vyliezť z lístia a v jeho rožkoch imituje tučného čer-

va tak, aby ho zhltol vták. Alebo mravec, 
ktorému parazit „prikáže“ vyliezť ráno na 
steblo trávy, zachytiť sa tam a čakať do ve-
čera, kým ho nezožerie krava...
Druhá časť prednášky sa venovala dôsled-
kom porušenia rovnováhy vo vzťahu člo-
veka a parazitov. Je hypotéza, ktorá ho-
vorí, že naša prílišná čistotnosť nás síce 
zbavila infekčných ochorení, ale priniesla 

nám iné, často oveľa závažnejšie poruchy, ako sú alergie, astmy a pod. V. Majláthová 
prezentovala argumenty, ktoré túto hypotézu podporujú (výskyt alergií mesto verzus 
vidiek, vplyv spolužitia so zvieratami...), a tiež popísala mechanizmy v imunitnom sys-
téme, ktoré môžu byť za tieto poruchy zodpovedné.                     (jg)



Zavacká, Katarína
Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v ro-
koch 1938 – 1945

Monografia sa zameriava na celé spektrum právnych foriem per-
zekúcií na Slovensku od nástupu ľudákov k moci prostredníctvom 
protiústavného vyhlásenia autonómie Slovenska po pád režimu 
koncom druhej svetovej vojny. Chronologicko-tematické členenie 
textu umožňuje nielen sledovanie dynamiky postupného zavádza-
nia nových prvkov do právneho systému, ale i ďalších procesov, na-
príklad pokusov o nové spôsoby využitia už jestvujúcich starších 
právnych foriem. Napriek všeobecnej predstave o protižidovskom 
zákonodarstve ako najhoršom (a často dokonca jedinom negatív-
nom) prvku dobového práva analýza právnych foriem perzekúcií 
dokladá primárnu dôležitosť všeobecných protidemokratických no-
riem, ktoré umožnili perzekúcie a tým neutralizáciu politickej opo-
zície voči ľudákom.

Djovčoš, Martin – Šveda, Pavol
Mýty a fakty o preklade a tlmočení na Slovensku

Autori touto prácou reagujú na často opakované tvrdenia o údaj-
nej degradujúcej kvalite prekladateľskej a tlmočníckej práce, ako aj 
o upadajúcom postavení prekladateľa a tlmočníka. Jej cieľom nie je 
normy nastavovať či predpisovať. Presnejšie opísanie a označenie 
existujúcich podmienok a tendencií na prekladateľskom trhu je ne-
vyhnutným predpokladom na zlepšenie pozície tak prekladateľa/
tlmočníka – jednotlivca, ako aj celej profesijnej skupiny. Údaje a zis-
tenia obsiahnuté v tejto práci však môžu poslúžiť aj na vyvrátenie 
mnohých povier a mýtov, ktoré sa bez existencie exaktných meraní 
v komunite prekladateľov a tlmočníkov tvorili, šírili a priamo či ne-
priamo ovplyvňovali a určovali aj správanie jednotlivcov.

Erdelská, Oľga – Švubová, Renáta – Mártonfiová, Lenka – Lux, 
Alexander
Embryológia krytosemenných rastlín

Publikácia kolektívu autorov je v odbornej botanickej obci dlho oča-
kávaným dielom, ktoré vyplní viac ako tridsaťpäťročný hiát učebni-
cového charakteru v oblasti embryológie rastlín, respektíve repro-
dukčnej biológie rastlín. V rýchlo sa rozvíjajúcich experimentálnych 
botanických disciplínach bude bazálnou oporou nielen pre študen-
tov širokého botanického spektra študijných programov, ale najmä 
pre špecialistov, odborníkov botanických a príbuzných disciplín. 
Je nespochybniteľné, že ani v súčasnosti sa bez dôkladného po-
znania základných procesov rozmnožovania rastlín na štruktúrnej 
a funkčnej úrovni, ktoré poskytuje vedný odbor embryológia, neza-
obídu ani intenzívne sa rozvíjajúce oblasti experimentálnej bioló-
gie skúmajúce životné procesy rastlín na molekulárnej úrovni. Iba 
dôkladným poznaním štruktúr (orgánu, bunky, organely), kde tie-
to procesy prebiehajú, je možné získať ucelený obraz o fungovaní 
organizmu.No
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