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Už tradičnými účastníkmi medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy – Agrokomplex 

v Nitre bývajú vedecko-výskumné pracoviská Slovenskej akadémie vied. Na jeho 41. ročníku (21. – 24. 8. 

2014) navštívila stánok SAV aj veľvyslankyňa Českej republiky v SR Lívia Klausová (na fotografii v rozhovore 

s vedeckým sekretárom SAV Dušanom Gálikom). Foto: Robert Grznár

V Kongresovom centre SAV v Smoleniciach zorganizoval Ústav pre výskum srdca SAV medzinárodné 

sympózium NEW FRONTIERS (NF) IN BASIC CARDIOVASCULAR RESEARCH 2014: 11. Meeting of France – New 

EU Members. Viac ako 85 jeho účastníkov malo príležitosť vypočuť si key-note prednášky renomovaných 

zástupcov vedeckých inštitúcií z viacerých európskych krajín, ako aj pozvaných čelných predstaviteľov 

Medzinárodnej akadémie kardiovaskulárnych vied (IACS) z Kanady. Foto: archív ÚVS SAV

Pri príležitosti workshopu Štruktúra a vlastnosti nerovnovážnych a nanokryštalických materiálov 2014, ktorý 

usporiadala v dňoch 28. – 31. júla 2014 Slovenská banícka spoločnosť pri Ústave geotechniky SAV 

v Košiciach, prevzal dlhoročný spolupracovník ústavu prof. Mamoru Senna (v strede) Medailu SAV za 

podporu vedy. Odovzdal mu ju Slavomír Hredzák, riaditeľ Ústavu geotechniky SAV. Foto: Katarína Čižmáriková
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>Posledné augustové dni už tradične patria 
spomienke na Slovenské národné povsta-
nie, na ten ohromujúci zdvih slovenského 
ľudu, aký nemal v jeho histórii obdobu. Prá-
ve pred sedemdesiatimi rokmi dozrel čas na 
čin, ktorý sa stal vstupenkou slovenského 
národa medzi štáty demokratického, proti-
fašistického spoločenstva. 

V radoch povstalcov, či už na organi-
začnom poli, alebo priamo bojovom fron-
te, nachádzame aj viacerých tých, ktorých 
meno sa neskôr spája s rozvojom sloven-
skej vedy. Nebolo to, samozrejme, mani-
festačné vystúpenie vedecko-kultúrnych 
pracovníkov. Dve vtedajšie inštitúcie spo-
jené s vedou a kultúrou – Matica sloven-
ská a Slovenská akadémia vied a umení 
(SAVU) – boli vo zvláštnej pozícii: navonok 
mali síce jej niektorí predstavitelia osob-
né väzby na funkcionárov štátu či politi-
ku totalitnej štátostrany, ale najmä SAVU 
napríklad nebolo možné po vojne obviniť 
z toho, že bola čisto ideologickou inštitú-
ciou podporujúcou Tisov režim. Historik 
František Bokes, pôvodne sám pracovník 
SAVU, o tom neskôr napísal: „SAVU na-
priek tomu, že bola založená ako repre-
zentatívny orgán slovenskej vedy a umenia 
predstaviteľmi slovenskej štátnosti, kto-
rí prisluhovali nemeckému fašizmu a jeho 
bojovým zámerom, nestala sa jednako len 
nástrojom slovenskej vlády...“ Samotný F. 
Bokes sa po vypuknutí SNP pridal na stra-
nu povstalcov, podobne urobil napríklad aj 
literárny kritik Michal Chorváth, tiež pra-
covník SAVU. A nie je bez zaujímavosti ani 
fakt, že po ústupe povstalcov do hôr ľudá-
ci zo služieb Matice slovenskej, ktorá bola 
tesnejšie spätá s ľudáckym režimom, pre-
pustili pre účasť v SNP alebo pre podozre-
nie z jeho podpory 53 pracovníkov z celko-
vého počtu 102 zamestnancov.

Prihlásenie sa slovenských intelektuálov 
k ideám Povstania bolo skôr výsledkom in-
dividuálneho osobného rozhodnutia, ktoré 
sa však napájalo z najlepších pokrokových 
tradícií našej kultúry a minulosti. August 
1944 tak zastihol pripravených mnohých 
predstaviteľov z vtedajšej alebo budúcej du-
chovnej elity. Pripomeňme si stručne osudy 
aspoň niektorých...

Akademik Ondrej Pavlík, ktorí sa v roku 
1953 zaslúžil o založenie Slovenskej akadé-
mie vied, pôsobil počas Povstania ako zá-
stupca povereníka školstva, bol pri začiat-
koch či vtedy ešte len ideových zámeroch 
smerujúcich k obnove, demokratizácii a po-
štátneniu slovenského vzdelávacieho systé-
mu.

Významný slovenský bakteriológ a viro-
lóg, lekár, pedagóg, jeden z prvých akade-
mikov SAV Dionýz Blaškovič po vyhlásení 

Slovenského národného povstania vstúpil 
vo funkcii hygienika do povstaleckej armá-
dy a jeho zásluhou vznikla v Banskej Bys-
trici diagnostická stanica. V tom čase sa mu 
podarilo úspešne bojovať proti epidémii dy-
zentérie, ktorá prepukla v Blatnickej doli-
ne. Akademik Blaškovič patrí k priekopní-
kom interdisciplinárneho poňatia výskumu 
v rámci biológie, v povojnovom období bol 
aj pri zrode Virologického ústavu Česko-
slovenskej akadémie vied, ktorého sa stal 
prvým riaditeľom, a aj jeho zásluhou si toto 
pracovisko rýchlo získalo uznanie doma 
i v zahraničí. 

Aj ďalší lekár, neskôr akademik prof. 
Karol Šiška, sa v roku 1944 zapojil do pro-
tifašistického hnutia. Počas Slovenského 
národného povstania bol veliteľom a ná-
čelníkom chirurgického oddelenia poľnej 
nemocnice na Starých Horách, od febru-
ára 1945 vedúci chirurgického oddelenia 
odsunovej nemocnice Prvého čs. armád-
neho zboru v ZSSR. V povojnovom obdo-
bí sa s jeho menom spája významná vedec-
ká škola v oblasti výskumu srdca, pričom 
uskutočnil aj prvé operácie na otvorenom 
srdci a prvé transplantácie srdca na Slo-
vensku.

Osud nášho popredného vedca-spele-
ológa RNDr. Antona Droppu, CSc., bývalé 
pracovníka Geografického ústavu SAV, po 
maturite na Štátnom reálnom gymnáziu 
v Liptovskom Mikuláši v októbri 1940 za-
viedol v rámci základnej vojenskej služby 
do leteckého pluku v Piešťanoch. Po dvoj-
ročnom školení a výcviku na post pilota-

-letca vo Vojenskej akadémii v Bratislave 
ho pridelili k 12. stíhacej letke, s ktorou po 
vypuknutí Povstania odletel 31. augusta 
1944 na druhú stranu frontu na územie So-
vietskeho zväzu. Po preškolení na soviet-
ske stíhacie lietadlá sa v rámci 1. čs. zmie-
šanej leteckej divízie v ZSSR zúčastnil na 
oslobodzovaní Československa. Ako vedec 
a pracovník Geografického ústavu SAV na 
vysunutom pracovisku v Liptovskom Miku-
láši sa A. Droppa výraznou mierou pričinil 
o spopularizovanie sprístupnených jaskýň 
na Slovensku, ktoré predstavil v 8 mono-
grafiách, pričom zdokumentoval a vypra-
coval plánky takmer 400 slovenských jas-
kýň.

Literárny kritik a historik, člen korešpon-
dent SAV Alexander Matuška, bol už pred 
vojnou zrelou osobnosťou, o čom svedčí 
napr. jeho monografia o románopiscovi Va-
janskom (vyšla síce až po oslobodení, ale 
jej publikované časti autora už koncom tri-
dsiatych rokov pasovali za nekompromisné-
ho kritika slovenského zápecníctva, potuch-
nutého myslenia a nedvižnosti). V rokoch 
1941 – 1944 učil na učiteľskej akadémii 
v Banskej Bystrici a tu ho zastihlo aj Povsta-
nie. Stáva sa zástupcom vedúceho tlačové-
ho odboru pri povstaleckej Slovenskej ná-
rodnej rade, po ústupe Povstania do hôr je 
zajatý a väznený gestapom.

Neskôr, roku 1963, už ako pracovník 
Literárnovedného ústavu SAV, o tom na-
písal: „Náš ľud sám ,zvládol´ situáciu, do 
ktorej sa dostal po rozbití republiky ... zvlá-
dol ju pomaly doma on sám. Mohol vyčká-
vať a vyčkávať, nemal však nič proti tomu, 
aby sa išlo do toho. Kupovali ho, a nepre-
dal sa, krivili ho, a on sa vzpriamil. Nemal 
sa najhoršie, a predsa sa uňho ohlásili du-
chovné potreby, ako napríklad potreba slo-
body, t. j. potreba nielen mať, ale si aj mys-
lieť a povedať. Vychovaný v bázni božej, 
v úcte k vrchnosti, vrchnosti všelijakej, ve-
dený k fatalizmu, vstal z prikrčenia. Do-
stalo sa mu podielu krvi a smrti, dostalo 
sa mu všetkého, čoho sa mu mohlo: väze-
nia, vrážd, popráv, masových hrobov. Za-
strašený nemeckou silou, oslobodil sa raz 
navždy z povery, že je bezvládny, stal sa 
trúfalým, riskoval, uvedomoval si seba, po-
znával sa, mocnel. (...) Urobil túto skúse-
nosť nie z kníh, ale na vlastnom tele. A toto 
nie je ani mýtus, ani legenda...“ 

Naše Povstanie, ako povedal zasa na 
inom mieste, „má veľký význam pre nás 
,osobne´ a váži niečo i na úrovni európ-
skych odbojových hnutí“. A o to sa svojou 
mierou pričinili aj predstavitelia našej ve-
deckej obce.

E. B.

ANTON DROPPA (VPRAVO) PO NáVRATE Z BOJOVEJ 

AKCIE.
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>Hovorí, že vo vede dáva kaž-
dý výsledok nové otázky. 
A považuje to za fantastic-
ké. Ale zároveň vie, že šéfo-
via musia vedieť inšpirovať. 
Je riaditeľom ústavu a ve-
dúcim oddelenia. Spolu so 
šiestimi kolegami si RNDr. 
Ján Kormanec, DrSc., v júni 
t. r. prevzal Cenu Sloven-
skej akadémie vied. 

Skúsite stručne zhrnúť, za čo ste tú cenu 
dostali?

Je to cena za zhruba desaťročnú tímovú 
prácu na tomto projekte. Dostali sme ju za 
charakterizáciu zaujímavého antibiotika 
auricínu. Kľúčové na tom bolo, že sa nám 
podarilo pochopiť význam regulácie génov, 
ktoré boli – laickými slovami – zodpoved-
né za produkciu tohto antibiotika. Skúma-
li sme, prečo je auricín pri neutrálnom pH 
(kde by mal byť stabilný) labilný a v kyslom 
stabilný. Objavili sme veľmi komplikova-
ný proces regulácie tohto antibiotika pro-
stredníctvom mnohých regulačných gé-
nov. Významnosť našich výsledkov viedla aj 
k tomu, že nás oslovil editor renomované-
ho odborného časopisu Applied Microbiolo-
gy and Biotechnology, aby sme o tom pre ča-
sopis napísali.

Reagoval na nejaký predchádzajúci článok?

Urobili sme objav a publikovali veľmi zau-
jímavú vlastnosť tohto antibiotika a vysvet-
lenie tej vlastnosti. Spomínaného editora to 

zaujalo a oslovil nás, aby sme o tom napí-
sali review, teda prehľadný článok, ktorý by 
zhrnul naše poznanie z tohto projektu. Vy-
šiel tento rok.

O akom čase sa bavíme od prvého 
momentu, keď ste ten problém začali 
skúmať, po publikáciu review?

To antibiotikum sme objavili viac-menej ná-
hodne. Ale vo vede náhoda praje priprave-
ným. My sme nehľadali antibiotikum, ale 
reguláciu bunkovej diferenciácie a objavi-
li sme ho popri tom. To bolo zhruba pred 
štrnástimi rokmi. V roku 2002 sme publi-
kovali súbor génov, ktorý bol zodpovedný 
za výstavbu tohto antibiotika. Pokračova-
li sme vo výskume a niekedy v roku 2010 
sme objavili unikátny mechanizmus regu-
lácie spomínaného antibiotika. V roku 2013 
sme o tom publikovali v Applied Microbiolo-
gy and Biotechnology. No a potom sa ozval 
ten editor a oslovil ma, aby som to celé zhr-
nul v prehľadnom review článku.

Ako sa rozhoduje, akým smerom pôjde 
výskum, keď sa počas neho ukáže čosi 
zaujímavé? 

V mnohých prípadoch je to to, čomu hovorí-
me vedecká intuícia.

Išlo o grant?

Áno. Jeho úlohou bolo charakterizovať bun-
kovú diferenciáciu. V rámci výskumu sme 
objavili niečo iné, čo s ňou priamo nesúvise-
lo, ale bolo to zaujímavé.

Z grantu môžete financovať aj čosi, čo 
priamo nesúvisí s jeho úlohou?

To závisí od grantovej agentúry. Niekto-
ré sú veľmi striktné, iné menej, čo je napo-
kon dobre, lebo ak nájdete niečo zaujímavé, 
je fajn, keď vám to agentúra umožní z tých 
peňazí financovať. V tomto našom prípade 
to bolo tak, že sme požiadali o peniaze inú 
grantovú agentúru, aby nám ten nový smer 
výskumu umožnila. A uspeli sme.

Spomínaným review sa ten projekt končí?

Vo vede nie je nikdy nijaký výskum ukonče-
ný. Veď každý výsledok otvára nové otázky. 
A to je na vede úžasné.

Pri určovaní, akým smerom pôjde výskum, 
do akej miery myslíte na jeho praktický 
dosah?

Musíme na to myslieť stále. Sme pod istým 
tlakom, lebo súčasná veda musí byť ciele-
ná. Aj základný výskum má potenciál pre 
aplikácie. Objav je publikovaný, archivova-
ný a verejne prístupný. Nikdy neviete, kedy 
ho niekto využije na praktickú aplikáciu. 
V každom prípade máme na pamäti, aby 
sme študovali to, čo trápi spoločnosť. Naprí-
klad v nemocniciach umierajú pacienti na 
nemocničné bacily, a my na to nemáme an-
tibiotiká. Vyzerá to tak, že slovenské zdra-
votníctvo v tejto oblasti neposkytuje Sveto-
vej zdravotníckej organizácii skutočné čísla. 
Baktérie si vypracovali za dlhé obdobie po-
užívania takú odolnosť voči antibiotikám, 
že tie nefungujú. A najmä pooperační pa-
cienti na tieto infekcie zomierajú. 

Čo by sa malo stať?

Je tu veľký tlak, aby sme vytvárali nové 
účinné antibiotiká. 

Tlak od koho? 

Prišiel z praxe. Z klinického prostredia – aby 
vedci a farmaceutické firmy konali. Ale far-
maceutické firmy sa správajú komerčne. 
Majú dobre spočítané, koľko stojí vývoj no-
vého antibiotika, i to, že návratnosť takejto 
investície je beh na dlhé trate. Preto tento 
výskum utlmujú. Je pre nich nerentabilný. 
Viac ich zaujímajú chronické ochorenia. Pri 
tých je návratnosť oveľa rýchlejšia. 

Je to riešiteľné?

Hovoríme s riaditeľom Ústavu molekulárnej biológie SAV RNDr. Jánom Kormancom, DrSc. 

v e d A  n e P o Z n Á  ú p l n e  u k o n č e n é 
p r o j e k t y

KOLEKTíV Z ÚSTAVU MOLEKULáR-

NEJ BIOLóGIE SAV, ODDELENIA Gé-

NOVEJ ExPRESIE, V ZLOžENí: RNDR. 

JáN KORMANEC, DRSC., MGR. RE-

NáTA NOVáKOVá, CSC., RNDR. DAG-

MAR HOMEROVá, CSC., RNDR. ĽU-

BOMíRA FECKOVá, ING. BRONISLA-

VA ŘEžUCHOVá, RNDR. BEATRICA 

ŠEVČíKOVá, RENáTA KNIRSCHOVá, 

KTORý BOL OCENENý CENOU SAV 

ZA VýSLEDKy V OBLASTI VýSKUMU 

VLASTNOSTí NOVéHO ANGUCyKLíNOVéHO ANTIBIOTIKA AURICíNU A KOMPLExNéHO MECHANIZMU RE-

GULáCIE JEHO BIOSyNTéZy.
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Tak, že časť zodpovednosti preberú vedec-
ké inštitúcie, mechanizmus má vypracovaný 
napríklad aj Európska únia, prostredníctvom 
výziev rámcových projektov. Na tie reagujú 
vedci. Dostanú poznanie do istého štádia a to 
potom posúvajú ďalej, často malým biotech-
nologickým firmám, ktorých hlavnou úlohou 
je skúšať výrobu v poloprevádzke, testovať. 
Ak je výsledok zaujímavý, malú firmu hneď 
kúpi niektorý zo silných hráčov na trhu.

Ako delíte prácu medzi riaditeľské povin-
nosti a výskum?

V ústave šéfujem zhruba rok a pol. Mám riadi-
teľský plat za to, aby som ho viedol. Ale okrem 
toho riadim ďalšie tri projekty a tím ľudí, lebo 
jednoducho nebolo možné povedať – ja s tými 
projektmi už nemám nič spoločné, nejako po-
kračujte. Takže tie riadim v zásade zadarmo, 
lebo mi nikto – pochopiteľne – nedá plat riadi-
teľa a aj mzdu vedúceho oddelenia.

Skúsili by ste to rozdeliť na percentá?

Netajím, že mojou prioritou je veda. Mám 
šťastie, že mám vynikajúci tím ľudí, takže 
to vieme urobiť tak, že keď úradujem, pora-
dia si sami. Ale musím aj publikovať, opono-
vať... Neviem to rozporciovať na percentá. 
Keď treba šéfovať, preruším vedeckú prácu. 
Musím, lebo som zodpovedný za inštitúciu.

Koľko ľudí pracuje vo vašom ústave?

Zhruba sedemdesiat.

A aká je jeho perspektíva pri transformácii 
SAV?

Podľa mňa veľmi dobrá. Tento ústav má čo 
poskytnúť. Molekulárna biológia je zákla-
dom pre všetky biologické disciplíny. 

Vedci všetkých špecializácii radi hovoria, 
že význam tej ich v súčasnom svete prudko 
rastie. Pridáte sa?

Každá líška svoj chvost chváli... Ale pre 
mňa je molekulárna biológia revolučná ob-
lasť. Od objavu DNA došlo k neuveriteľné-
mu nárastu poznania živého systému s do-
sahom na obrovské množstvo odvetví. 

Je to aj jeden z dôvodov, prečo ste sa 
rozhodli venovať molekulárnej biológii?

Zaujímalo ma študovať život na molekulár-
nej úrovni. Študoval som biochémiu, ktorá 
je veľmi blízka molekulárnej biológii. Asi 
ma na tejto sfére zlákalo to, že ide v pozna-
ní ešte hlbšie – na úroveň génov a ich pre-
pisu. 

Ste ročník 1959. Teda ste vo veku, keď 
už iste nemožno hovoriť o mladíckom 
nadšení, skôr sa očakáva mierne cynický 
odstup. Alebo vedcov sa to netýka?

V tejto branži sa nerobí pre peniaze, urči-
te nie na Slovensku. Takže v sebe živíme to 
nadšenie. Hnacím motorom je objavovanie 
nových vecí. A ohlas odbornej komunity. 
Ak ma niečo umára, tak byrokracia, ktorá, 
žiaľ, patrí k šéfovaniu. Nielen k postu riadi-
teľa, ale napríklad aj šéfa oddelenia.

Vedci radi hovoria, že sa to bez nadšenia 
nedá robiť. Tu v ústave je 70 ľudí. Všetci sú 
nadšení?

Úroveň nadšenia iste veľmi často zodpove-
dá pozícii. Nie všetci môžu byť riaditelia, 
vedúci oddelenia, zodpovední riešitelia... 
Ale veda potrebuje obsadiť aj ďalšie posty. 
A aj na nich robia zapálení ľudia. Mám tu 
techničku, ktorá je svojou prácou skutočne 
nadšená. Veľmi to závisí od šéfa. Či vie, ako 
ľudí motivovať.

Nezávidíte niekedy tým profesiám, ktoré sa 
v istom momente kariéry už nepotrebujú 
ďalej učiť?

Nie! Byť v kontakte s odbornou literatúrou 
je samozrejmou súčasťou tejto práce. 

Vy ste mali možnosť ísť na prvý študijný 
pobyt na západ ešte za socializmu – v roku 
1988. Ako ste absorbovali tú konfron-
táciu?

Bolo to úžasné. Pobyt v Max Planck Insti-
tute v nemeckom Göttingene mi pomo-
hol dostať sa tam, kde som teraz. Bol veľ-
mi dôležitý pre moju ďalšiu prácu i kariéru. 
Tam som videl možnosti, čo všetko sa dá. 
Tam som aj začal ešte hlbšie študovať pro-
ces morfologickej diferenciácie. Bol to veľ-
mi inšpirujúci pobyt.

Ak si odmyslíme finančné záležitosti, je 
SAV teraz podobne inšpirujúce pracovisko?

Pre mňa rozhodne áno.

A pre mladých ľudí?

Nedokázal by som to jednoznačne povedať. 
Zmenila sa doba, priority mladých. Nemô-
žeme si odmyslieť peniaze, lebo sú dôleži-
té. Najmä pre niekoho, kde potrebuje hy-
potéku a chce mať všetko hneď. To už ale 
nehovorím o mladých ľuďoch v SAV-ke. Ale 
o ich generácii. Ale nedá sa to zovšeobec-
niť. 

Ako to riešiť?

Mladí by mali po škole ísť von. Tam si za-
robiť, naučiť sa a vrátiť sa sem. Všetci by 
z toho mali prospech.

Takže ak príde za vami mladý kolega 
z ústavu, hoci doktorand, že odchádza von, 
máte ho čím presvedčiť?

Nesnažím sa ho presvedčovať. Lebo si uve-
domujem, že po doktorandúre by mal ten 
človek ísť von, spoznať, ako funguje veda 
v špičkových materiálnych podmienkach. 
Našou úlohou je dosiahnuť, aby sa mal pre-
čo vrátiť, aby tu mohli robiť kvalitnú vedu.

Martin Podstupka | Foto: Gabriel Kuchta   

RNDR. JáN KoRMANEc (55), DRSc., RIADITEĽ ÚSTAVU MOLEKULáRNEJ BIOLóGIE SAV. V ÚSTAVE PRACUJE OD ROKU 1984, KEď UKONČIL ŠTÚDIUM BIOCHéMIE NA 

PRíRODOVEDECKEJ FAKULTE UNIVERZITy KOMENSKéHO V BRATISLAVE. VEDIE ODDELENIE GéNOVEJ ExPRESIE. V ROKOCH 1988 A 1995 BOL NA ŠTUDIJNýCH POByTOCH 

V NEMECKEJ SPOLKOVEJ REPUBLIKE. V ROKU 2004 BOL VyHLáSENý ZA VEDCA ROKA, OKREM TOHTOROČNEJ CENy SAV ZíSKAL TOTO OCENENIE AJ V ROKU 1996.
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Workshop Štruktúra  
a vlastnosti nerovnováž-
nych a nanokryštalic-
kých materiálov 2014 
(Workshop on Structure 
and Properties of Nonequi-
librium & Nanocrystalline 
Materials 2014) usporia-
dala v dňoch 28. – 31. júla 
2014 Slovenská banícka 
spoločnosť pri Ústave geo-
techniky SAV v Košiciach. 
Spoluorganizátormi v po-
radí už štvrtého takéhoto 
podujatia, ktoré sa tento-
raz uskutočnilo na Zem-
plínskej šírave, bola Slo-
venská mechanochemická 
spoločnosť a APVV.

„Termín, ktorý je charakteristický skôr 
zvoľnením tempa a oddychom, sme vybra-
li zámerne na záver jedenapolmesačného 
výskumného pobytu nášho vzácneho hos-
ťa a dlhoročného spolupracovníka prof. 
Dr. Mamoru Sennu z Japonska. Jednak 
sme chceli dať možnosť aj ostatným kole-
gom vymeniť si skúsenosti s týmto svetovo 
uznávaným odborníkom, na druhej strane 
mu odovzdať ocenenie za dlhoročnú spo-
luprácu,“ uviedol vedúci organizačného 
tímu prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc., 

z Ústavu geotechniky SAV v Košiciach. Po-
čas štyroch dní sa účastníci workshopu 
z viacerých ústavov SAV a spolupracujú-
cich univerzít oboznámili so závermi VIII. 
medzinárodnej konferencie o mechano-
chémii a mechanickom zlievaní, ktorá sa 
uskutočnila koncom júna v Krakove (Poľ-
sko), vypočuli si prednášky prof. Sennu 
i prof. Klebsona Lucenilda Da Silvu zo Štát-
nej univerzity v Maringá (Brazília) i ved-
cov z Košíc a Bratislavy a živo k nim dis-
kutovali.

Pobyt v najvýchodnejšej časti Slovenskej 
republiky využili účastníci workshopu aj na 
spoznávanie jej krás a histórie, navštívili 
Morské oko i Tokaj. Na záverečnom bankete 
organizátori prekvapili prof. Mamoru Sen-
nu, keď mu riaditeľ Ústavu geotechniky SAV 
v Košiciach Ing. Slavomír Hredzák, PhD., 
odovzdal Medailu SAV za podporu vedy, 
ktorú mu udelilo Predsedníctvo SAV za tri-
dsaťročnú aktívnu a pravidelnú spoluprá-
cu so slovenskými vedcami. Prof. Senna za-

čal v roku 1984 spolupracovať s prof. RNDr. 
Klárou Tkáčovou, DrSc. (vtedy ešte Banícky 
ústav SAV) v oblasti práškových materiálov. 
Posledné dve desiatky rokov veľmi inten-
zívne spolupracoval s prof. RNDr. Nadež-
dou Števulovou, PhD., zo Stavebnej fakulty 
Technickej univerzity v Košiciach na prípra-
ve nanokryštalického kremíka a s prof. V. 
Šepelákom na nekonvenčnej syntéze a vý-
skume štruktúrnych a funkčných vlastnos-
tí magnetických nanomateriálov a svetelne 
citlivých nanočastíc. Spolu s prof. V. Šepe-
lákom, prof. Petrom Balážom, RNDr. Eri-
kou Turianicovou, PhD., RNDr. Martinom 
Fabiánom, PhD., a RNDr. Matejom Balážom 
(taktiež Ústav geotechniky SAV) aktuálne 
spolupracuje na vývoji nových materiálov 
pre energetické aplikácie, ako napr. lítiové 
batérie. Japonský vedec, profesor pre apli-
kovanú chémiu na Keio univerzite v Yoko-
hame, ktorá je najväčšou súkromnou uni-
verzitou v krajine vychádzajúceho slnka, je 
aj prezidentom Medzinárodnej mechano-
chemickej asociácie (IMA), patriacej do Me-
dzinárodnej únie čistej a aplikovanej ché-
mie (IUPAC), ktorá bola založená v roku 
1988 na konferencii TATARAMAN v Tatran-
skej Lomnici. Ako hosťujúci profesor pôso-
bil na univerzitách vo viacerých európskych 
krajinách, na Slovensku je po siedmy raz.

„Na Slovensko chodím rád, je to malá 
veľmi mierumilovná krajina, ktorá má veľ-
ké výhody aj v oblasti komunikácie s ľuď-
mi – tá sa tu dá robiť efektívne,“ odpove-
dal prof. Mamoru Senna na otázku, prečo 
sa k nám opäť a znova vracia. „Páči sa mi aj 
vaša hudba, folklór a chórové skladby. Sna-
žil som sa vo voľnom čase počúvať ich pria-
mo v kostoloch. Slováci sú podľa mňa veľmi 
veriaci a z toho vyplýva ich mierumilov-
nosť,“ povedal uznávaný vedec, ktorý je tiež 
klavirista a dokonca dirigoval Yokohamskú 
filharmóniu.

Katarína Čižmáriková | Foto: autorka a Vladimír Sikorai

Workshop Štruktúra a vlastnosti nerovnovážnych a nanokryštalických materiálov

P o c t a  j a p o n s k é m u  c h e m i k o v i

PROFESOR SENNA JE 

NA SLOVENSKU Už PO 

SIEDMyKRáT. PRáVE 

UKONČIL JEDENAPOL-

MESAČNý VýSKUMNý 

POByT V ÚSTAVE 

GEOTECHNIKy SAV, 

KDE NAJČASTEJŠIE 

SPOLUPRACOVAL 

S PROFESORMI PETROM 

BALážOM (VĽAVO) 

A VLADIMíROM 

ŠEPELáKOM.

MNOHO HODíN STRáVIL V LABORATóRIáCH ÚSTAVU GEOTECHNIKy SAV, VyBAVENýCH 

NOVýMI PRíSTROJMI ZíSKANýMI V RáMCI PROJEKTU PROMATECH.
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> Medzi ocenenými, ktorí kon-
com júna tohto roku prevzali vý-
ročnú Cenu SAV, patrí aj PhDr. 
Milan Majtán, DrSc., dlhoročný 
bývalý pracovník Jazykovedné-
ho ústavu Ľudovíta Štúra SAV. 
Predsedníctvo Akadémie oceni-
lo jeho vedecko-popularizačnú 
a vzdelávaciu činnosť v oblasti 
národného jazyka. 

Vašou bádateľskou oblasťou je onomastika, 
dejiny slovenského jazyka a dialektológia. 
Ako spolu tieto jazykové roviny navzájom 
súvisia?

Vlastné mená sú súčasťou slovnej zásoby 
každého jazyka, ako predmet jazykovedné-
ho výskumu prirodzene súvisia so všetkými 
oblasťami lingvistiky. Navyše sú aj predme-
tom záujmu bádateľov iných spoločensko-
vedných disciplín, napr. historikov, etnoló-
gov a geografov.

Išli ste študovať jazykovedu už 
s (približne) presným zameraním sa na 
takúto oblasť jazyka? Čo vás pritiahlo práve 
k tejto problematike?

Slovenčinu som začal študovať v jej nárečo-
vých podobách, v jazykovednom ústave som 
začal pracovať v dialektologickom oddele-
ní, až po obhájení kandidátskej dizertácie 
o starobylom hontiansko-novohradskom vr-
chárskom nárečí som sa v oddelení dejín slo-
venčiny začal venovať vývinu slovnej záso-
by slovenského jazyka aj výskumu vlastných 
mien. Vlastné mená totiž spravidla predsta-
vujú najstaršie a spoľahlivé doklady o živo-
te a o jazyku azda každého etnika a národa.
 

Tohto roku ste čitateľom okrem iného ponúkli 
publikáciu Naše priezviská (VEDA 2014). 
K onomastike, náuke o vlastných menách, 
teda aj priezviskách, má blízko zrejme každý 
človek, ktorý sa zaujíma o pôvod svojho 
mena, priezviska, genealógiu rodu. Zrejme 
z toho vyšiel váš zámer popri časopiseckých 
štúdiách spracovať slovenské priezviská aj 
monograficky či slovníkovo... 

Vlastné mená, predovšetkým osobné mená, 
teda krstné mená, priezviská v úradnej i do-

máckej podobe, ba aj rozličné prímená 
a prezývky zaujímajú vari každého človeka. 
Ako fenomén našej kultúrnej minulosti od-
rážajú stav spoločnosti a jazyka spred storo-
čí, a tak prirodzene aj dnes vzbudzujú živý 
záujem svojich nositeľov a používateľov. Do 
Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV 
stále prichádzajú desiatky listov, v ktorých 
sa pisatelia zaujímajú nielen o radu týkajú-
cu sa používania svojho mena alebo priez-
viska, ale často aj o vysvetlenie súčasnej 
podoby a pôvodu svojho priezviska, priez-
viska svojich príbuzných a známych. Zo sto-
viek takýchto podnetov vznikali aj série mo-
jich popularizujúcich výkladov slovenských 
priezvisk. Na Slovensku dodnes nemáme 
syntetické vedecké monografické alebo slov-
níkové spracovanie priezvisk. Tento stav sa 
usiluje zmierniť moja najnovšia publikácia 
s názvom Slovenské priezviská (2014), zosta-
vená z upravených popularizujúcich štúdií 
a článkov, uverejnených v odborných i po-
pulárnych časopisoch a novinách.

Nedávno ste prevzali za svoju vedecko-
-popularizačnú činnosť Cenu SAV; mimo-
chodom podobné ocenenie ste získali aj 
v roku 1998, čo naznačuje, že popularizácii 
vedeckých jazykových poznatkov sa popri 
vlastnej bádateľskej práci sústavnejšie. 
Ako vnímate túto činnosť? Aké máte s ňou 
skúsenosti? Stretávate sa s konkrétnymi 
čitateľskými ohlasmi či reakciami? 
 
Cenu SAV za popularizáciu vedy mi Pred-
sedníctvo Slovenskej akadémie vied udelilo 
v júni 2014 po vyjdení publikácie o sloven-
ských priezviskách za vedecko-popularizač-
nú a vzdelávaciu činnosť v Jazykovednom 
ústave Ľudovíta Štúra SAV. Je to nao-
zaj už druhé takéto ocenenie. Roku 1998 

som Cenu SAV za popularizáciu vedy do-
stal po vydaní mojich publikácií Vyberte si 
meno pre svoje dieťa (v spolupráci s M. Po-
važajom) a Názvy obcí Slovenskej republiky. 
(Vývin v rokoch 1773 – 1997), ktorá zachy-
táva mimoriadne vývinové pohyby a pre-
menúvania v tomto období a je užitočnou 
a potrebnou príručkou nielen pre histori-
kov a archivárov, ale aj pre štátnu a verej-
nú správu. Všetky tri tu spomenuté publiká-
cie vznikli jednak z bádateľského záujmu, 
ale aj z prirodzených naliehavých potrieb 
verejnosti. Vznikli popri mojej hlavnej úlo-
he a hlavnej úlohe kolektívu, ktorý som vie-
dol od roku 1984, popri príprave a vydávaní 
sedemzväzkového Historického slovníka slo-
venského jazyka (1991 – 2008). Musím po-
vedať, že popularizujúce publikácie vyvolali 
značný záujem verejnosti, myslím že dobre 
plnia aj moje autorské zámery.
 

Po dlhoročnom pôsobení v Jazykovednom 
ústave Ľ. Štúra SAV ste už na zaslúženom 
odpočinku. Ako trávi čas človek, ktorého 
celoživotným osudom sa stal slovenský 
jazyk?

Na jazykovednom pracovisku SAV som pô-
sobil v rokoch 1961 – 2008, no aj teraz mám 
dvere ústavu otvorené, aj stoličku v pracov-
ni, v ktorej som strávil takmer štyri desaťro-
čia. Z času na čas si rád sadnem k stolu, pri 
ktorom som roky pracoval, mám sa o čom 
s mladšími kolegami porozprávať. Ústav je 
mojím druhým domovom. V osemdesiat-
ke však musí každý korigovať svoje život-
né plány a ciele. Ale odpočinok? Kým člo-
vek dýcha, ani mozog neodpočíva, nemôže 
a nesmie odpočívať.

Pripravil: E. Borčin

S PhDr. Milanom Majtánom, DrSc., laureátom Ceny SAV za popularizáciu vedy

P r e  n a l i e h a v é 
p o t r e b y  v e r e j n o s t i

CENU SAV ZA VEDECKO-

POPULARIZAČNÚ 

A VZDELáVACIU 

ČINNOSť PHDR. 

MILANOVI MAJTáNOVI 

(VĽAVO) ODOVZDAL 

PREDSEDA SAV PROF. 

JAROMíR PASTOREK. 

FOTO: GABRIEL KUCHTA
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>>Na 41. medzinárodnej poľnohospodár-
skej a potravinárskej výstave Agrokomplex 
v Nitre (21. – 24. august 2014)  bolo prihlá-
sených približne 450 vystavovateľov z celej 
Európy. Svoje zastúpenie už tradične mala 
aj Slovenská akadémia vied.

Ústav genetiky a biotechnológií rast-
lín SAV sa napríklad pochválil na Slovensku 
prvou vyšľachtenou a registrovanou odro-
dou prirodzene bezlepkovej pseudoobilniny 
amarantu (Amaranthus cruentus L.) „Pribi-
na“. Dosiahli ju pomocou mutačného šľach-
tenia zameraného na zvýšenie kvality a kvan-
tity semien. Počas uplynulých 13 generácií 
selektovali rastliny na ukazovateľ úrodnosti 
– hmotnosť tisíc semien. Tá je s ohľadom na 
ročník a lokalitu dlhodobo zvýšená v porov-
naní s kontrolnými formami pri zachovaní 
nutričných vlastností semien. Nová odroda je 
určená pestovateľom, šľachtiteľom, ako aj na 
priame potravinárske spracovanie. 

Tohtoročná expozícia, ktorú pripravil 
Ústav krajinnej ekológie SAV, bola za-
meraná na prezentáciu novodobej koncep-
cie ochrany prírody založenej na ochrane 
reprezentatívnych geoekosystémov (REP-
GES). Vystavované postery a knižné publi-
kácie – Atlas REPGES a Model reprezentatív-
nych geoekosystémov na regionálnej úrovni 
prezentovali stratégiu ochrany založenú na 
kombinácii klasického prístupu ochrany 
prírody a krajinoekologického, založené-
ho na zachovaní potenciálnych geoekosys-
témov, a to spôsobom celoplošnej ochrany 
prírody a krajiny na území celej Slovenskej 
republiky. Atlas REPGES vyčleňuje na úze-

mí Slovenska 83 územných regionálnych 
jednotiek, pre ktoré stanovuje 120 typov 
REPGES, charakterizovaných dominant-
ným spoločenstvom, dominantnými rastlin-
nými druhmi,  dominantnými pôdnymi sub-
typmi a ich spôsobom ochrany.

Parazitologický ústav SAV predsta-
vil výsledky dlhoročného monitoringu roz-
šírenia kliešťov na Slovensku v oblastiach 
s dôležitým spoločenským (mestá), hospo-
dárskym (poľnohospodárstvo, lesníctvo) 
a rekreačným významom (turistika, poľov-
níctvo, chatárstvo a pod.). Expozícia obsa-
hovala plagátové exponáty, filmy a obrázky, 
premietané na TV obrazovke, informačné 
letáky, ako aj ukážky živých kliešťov pomo-
cou modernej zobrazovacej techniky.

Košický Ústav fyziológie hospodár-
skych zvierat SAV a Výskumný ústav mlie-
karenský, a. s., Žilina prezentovali spoloč-
ne projekt selekcie kozích kultúr mliečnych 

štartérov, ktoré prispejú k optimálnym sen-
zorickým vlastnostiam výrobkov a k ich 
bezpečnosti podľa kritérií EFSA (Europe-
an Food Safety Authority). Ročne sa na Slo-
vensku vyrobí približne 2 000 ton  kozie-
ho mlieka a počet kôz možno odhadnúť na 
30 000 kusov. Tradičná výroba kozích syrov 
zo surového mlieka však môže predstavovať 
určité zdravotné riziko, preto sa na spoloč-
nom trhu EÚ preferujú výrobky z pasteri-
zovaného mlieka, čím sa však stráca  špeci-
fická žiaduca mikroflóra. Na svete existuje 
viacero významných výrobcov štartérových 
mliekarských kultúr. Žiadny z nich však ne-
ponúka typické kultúry, potrebné na výro-
bu slovenských špecialít.

Okrem týchto pracovísk Akadémie sa na 
výstave predstavili aj Ústav ekológie lesa 
SAV, Ústav polymérov SAV, Chemický ústav 
SAV a Arborétum Mlyňany SAV.
M. Š. | Foto: Robert Grznár

Už po piatykrát Rada mladých vedcov 
pri Ústave polymérov SAV zorganizovala 
workshop v kruhu mladých, šikovných a ná-
dejných vedcov z Rakúska, Čiech, Nemec-
ka, Grécka, Maďarska, Talianska, Poľska, 
Slovenska a Kanady. Tento ročník BYPoSu 
prichýlilo krásne oravské prostredie. Kon-
ferencia sa konala 16. – 20. 6. 2014 v hor-
skom hoteli Havrania v Zázrivej s výhľadom 
na jednu z najkrajších prírodných panorám 
Slovenska.

Pozvanie organizačného výboru (Dr. 
Alena Šišková, Dr. Silvia Podhradská, Dr. 
Daniela Jochec Mošková a Dr. Jozef Kol-
lár) na úvodné prednášky prijali Dr. Má-
ria Omastová z Ústavu polymérov SAV, Dr. 
Grażyna Adamus z CPCM Poľskej akadémie 
vied, prof. Srećko Valić z University of Ri-
jeka (Chorvátsko), prof. Robin Hutchinson 
z Qeen’s University v Kanade a v neposled-
nom rade Dr. Martin Hrubý z UMCH Akadé-
mie vied ČR.

Pozvaní prednášatelia otvorili svoji-
mi prednáškami jednotlivé sekcie konfe-
rencie a navodili atmosféru profesionality 
a vedeckého ovzdušia. Okrem piatich po-
zvaných prednášok odznelo 35 prezentá-
cií doktorandov a mladých vedcov. Kvalita 
prezentácií bola, tak ako po iné roky, veľmi 
vysoká, pričom sa nezabudlo ani na zábavu 
a spoznávanie a nadväzovanie nových kon-
taktov. Mimochodom, organizátori chystajú 
už zimný BYPoS. Všetci ste vítaní!
Silvia Podhradská,  Alena Šišková

Expozície Slovenskej akadémie vied na Agrokomplexe v Nitre 2014

B e z l e p k o v ý  p s e u d o o b i l n ý 
„ P r i b i n a “

Bratislava young Scientists workshop alias ByPoS opäť v akcii

v  a t m o s f é r e  p r o f e s i o n a l i t y 

RIADITEĽ 

PARAZITOLOGICKéHO 

ÚSTAVU SAV 

V KOŠICIACH 

DOC. BRANISLAV 

PEťKO (PRVý 

SPRAVA)  PREDSTAVUJE 

PRáCU ÚSTAVU.
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>V dňoch 15. – 18. júna 2014 zorganizoval 
Ústav pre výskum srdca SAV v spolupráci 
s Ústavom normálnej a patologickej fyzio-
lógie SAV za spoluúčasti Slovenskej fyzio-
logickej spoločnosti (SFyS), partnerských 
inštitúcií z krajín V4 (Akadémia vied ČR; 
University of Debrecen, Maďarsko; Jagiello-
nian University, Krakow, Poľsko) a Francúz-
ska (INSERM) medzinárodné sympózium 
NEW FRONTIERS (NF) IN BASIC CARDIO-
VASCULAR RESEARCH 2014: 11. Meeting of 
France – New EU Members. Podujatie finanč-
ne podporil Višegrádsky fond. 

Konferencia sa uskutočnila v Kongre-
sovom centre SAV v Smoleniciach v rámci 
pokračovania úspešnej 20-ročnej tradície 
týchto konferencií, ktorú založili v r. 1994 
prof. Bohuslav Ošťádal (Praha) a prof. Ro-
dolphe Fischmeister (Paríž). NEW FRON-
TIERS -konferencie sa orientovali na rozvoj 
spolupráce medzi francúzskymi a českými 
i slovenskými vedcami pracujúcimi v ob-
lasti výskumu kardiovaskulárnych chorôb, 
čo sa neskôr stalo platformou na zapojenie 
sa vedcov z krajín V4 a nových členov EÚ. 
Sympózium sa tradične zameriavalo na už-
šie prepojenie základného výskumu srdco-
vocievnych ochorení s klinickou praxou. 
Preto sa ústrednou témou sympózia stáva-
li najnovšie objavy vo výskume ischemickej 
choroby srdca, zlyhávania srdca, hyperten-
zie, arytmií, porúch metabolizmu, a to od 
génov a molekúl až po klinické aplikácie, 
s osobitným zreteľom na rizikové fakto-
ry (vrátane radiačného poškodenia srdca) 
a genetické aspekty vzniku srdcovociev-
nych ochorení, ako aj na adaptačné me-
chanizmy v kardiovaskulárnom systéme, 
prevenciu a nové prístupy k liečbe týchto 
ochorení. 

Účastníkov privítal a konferenciu otvoril 
jej prezident prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc. 
Na otváracom ceremoniáli sa okrem orga-
nizátorov tohtoročného pojatia zúčastnili 
aj tí reprezentanti krajín V4 a Francúzska, 
ktorí sa v minulosti podieľali na organizácii 
týchto mítingov. Na úvod konferencie prezi-
dentka Slovenskej fyziologickej spoločnos-
ti prof. Andrea Čalkovská privítala jedného 
zo zakladajúcich členov NEW FRONTIERS-
-sympózií, prof. Rodolpha Fischmeistera 
z INSERM-u (Francúzsko) a odovzdala mu 
diplom čestného člena SFyS za jeho prínos 
pre rozvoj fyziológie na Slovensku a vznik 
rozsiahlej spolupráce medzi slovenskými 
a francúzskymi vedcami. 

Viac ako 85 účastníkov sympózia malo 
príležitosť vypočuť si key-note prednášky 

renomovaných zástupcov vedeckých inšti-
túcií z viacerých európskych krajín a pozva-
ných čelných predstaviteľov Medzinárodnej 
akadémie kardiovaskulárnych vied (IACS) 
z Kanady a zúčastniť sa na diskusiách v po-
sterových sekciách. Celkovo v šiestich sek-
ciách sympózia odznelo 32 prednášok a 45 
posterov bolo prezentovaných v dvoch mo-
derovaných posterových sekciách. Takmer 
60 % účastníkov tvorili mladí vedeckí pra-
covníci, doktorandi a post-doktorandi, ktorí 
výraznou mierou prispeli svojimi prezentá-
ciami do každej zo sekcií sympózia a okrem 
prezentácií vlastných výsledkov získali aj 
možnosti nadviazania dôležitých medziná-
rodných kontaktov a spoluprác. Význam-
nou a motivačnou časťou sympózia boli aj 
súťaže: Young Investigators oral competi-
tion a Best Poster Award, a v každej z nich 
získali ceny aj mladí vedeckí pracovnici 
a doktorandi z pracovísk SAV. Najväčším 
prínosom podujatia boli intenzívne diskusie 
a aktívna interakcia medzi vedeckými pra-
covníkmi z rôznych vedeckých odborov, ako 
aj zachovanie a prehĺbenie tradície NF-me-
etingov.

Okrem bohatého vedeckého progra-
mu účastníci sympózia vysoko hodnotili aj 
atraktívny kultúrny program (návšteva hra-
du Červený Kameň) a vystúpenie folklórnej 
skupiny reprezentujúcej spev z rôznych re-
giónov Slovenska. 

Táňa Ravingerová, 
Ústav pre výskum srdca SAV, vedecký 
sekretár sympózia 
Foto: archív ÚVS SAV

V Smoleniciach sa stretli odborníci na kardiovaskulárne choroby 

P r e p o j e n i e  z á k l a d n é h o 
v ý s k u m u  s  k l i n i c k o u  p r a x o u

UDELENIE ČESTNéHO ČLENSTVA SLOVENSKEJ FyZIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI PROF. RODOLPHOVI 

FISCHMEISTEROVI (DRUHý SPRAVA).

DISKUTOVALO SA AJ PRI 

POSTEROCH.
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>V bratislavskej Inchebe môžete zažiť výni-
močnú cestu do kolísky našej civilizácie – do 
doby egyptských faraónov. Výstavu Tutan-
chamon – jeho hrobka a poklady sprístupnili 
15. augusta t.r.

V novembri 1922 vyvrcholilo úsilie brit-
ského egyptológa Howarda Cartera (1874 
– 1939), ktorý v egyptskom Údolí kráľov 
na západnom brehu Nílu pátral po hrob-
ke faraóna Tutanchamona (14. storočie 
pred Kristom). Objav hrobky prišiel doslova 
v hodine dvanástej, keďže lord Carnarvon 
(1866 – 1923), ktorý financoval Carterove 
výskumy, sa rozhodol po predchádzajúcich 
neúspešných sezónach vo financovaní vý-
skumu ďalej nepokračovať. Do hrobky síce 
už v staroveku vnikli zlodeji, ktorí ukrad-
li časť cenností z pohrebnej výbavy, no to, 
čo v nej Howard Carter našiel, ohromilo 
celý svet. Carterov objav Tutanchamono-
vej hrobky sa zapísal nielen do dejín egyp-
tológie, ktorá skúma civilizáciu starovekého 
Egypta, ale aj do dejín ľudstva.

Výstava Tutanchamon – jeho hrobka a po-
klady vystavuje viac ako tisícku verných 
replík predmetov rozmanitého druhu z Tu-
tanchmonovej hrobky. Jedinečný a inšpira-
tívny spôsob prezentácie ponúka návštevní-
kom výstavy nielen komplexný pohľad na 
objav Tutanchamonovej hrobky, ale aj mno-
ho ďalších zaujímavých informácií o „zla-
tom faraónovi“, objaviteľovi jeho hrobky, 
starovekom Egypte a egyptológii ako vedy, 
ktorá sa zaoberá výskumom a poznáva-
ním prastarej civilizácie na Níle. Edukač-
ný a poznávací rozmer výstavy obohacu-
jú a dopĺňajú rozmanité formy spracovania 
prezentovaných informácií vo forme doku-
mentárnych filmov, obrazových a textových 
panelov, knižného katalógu, DVD atď. Ver-

né napodobeniny jednak uchovávajú in-
formácie o objekte a jednak eliminujú rizi-
ká poškodenia, zničenia či straty originálov, 
ktorých hodnota je nevyčísliteľná. Tvorco-
via výstavy tak umným a atraktívnym spô-
sobom dokázali spojiť pretrvávajúci záujem 
verejnosti o štúdium a poznanie histórie 
a dedičstva civilizácie starovekého Egypta 
s aktuálnou potrebou hľadania vhodných 
prostriedkov ochrany pôvodných predme-
tov starých tisíce rokov a ich zachovania pre 
budúce generácie.

Faraón Tutanchamon (pôvodným me-
nom Tutanchaton) bol jedným z posledných 
kráľov slávnej 18. dynastie (16. až 13. storo-
čie pred Kristom). Na kráľovský trón nastúpil 
ako chlapec, no jeho vláda netrvala dlho. Tu-
tanchamon sa odklonil od rozsiahlych revo-
lučných reforiem faraóna Achnatona, ktorý 
zaviedol v celej krajine kult jediného boha, 
vrátil sa k tisícročným tradíciám, zmenil si 
meno a odišiel z kráľovskej rezidencie kacír-
skeho faraóna v Achetatone (dnešná Tall al-

-Amarna). Jeho smrť v mladom veku, o príči-
nách ktorej sa dodnes vedú odborné diskusie, 
mu nedovolila pokračovať v obnove Egypta. 
Tutanchamon bol pochovaný v Údolí kráľov 
pravdepodobne v adaptovanej hrobke s mo-
derným označením KV 62. Jedinečná poh-
rebná výbava nevyčísliteľnej hodnoty, ktorá 
sa v hrobke našla, je pre vedeckú komunitu 
nenahraditeľným prínosom a významne roz-
širuje a prehlbuje naše vedecké poznanie sta-
roegyptskej civilizácie.

Ústav orientalistiky SAV, ktorý sa po-
dieľal na príprave slovenskej verzie výsta-
vy, a vedenie SAV pozývajú všetkých priaz-
nivcov a milovníkov Orientu, starovekého 
Egypta, ale aj vedy a poznávania, aby sa pri-
šli pozrieť do bratislavskej Incheby na túto 
veľkolepú výstavu, ktorá potrvá do konca 
novembra 2014.
Dušan Magdolen, Ústav orientalistiky SAV
Foto: © Dušan Magdolen

(Viac fotografií exponátov z výstavy na III. 
strane obálky)

Výstava o Tutanchamonovi v bratislavskej Inchebe sa otvorila verejnosti

U n I k Á T n Y  o b j a v  e g y p t o l ó g a
H o w a r d a  C a r t e r a

Kedy vznikol nápad usporiadať výstavu 
Tutanchamovej hrobky v Bratislave?

Rozhodnutie usporiadať výstavu v Brati-
slave prišlo od kolegov zo zahraničia. Kedy 

presne sa zrodilo, to neviem, no z môjho 
pohľadu je dôležité, že sa takéto rozhodnu-
tie urobilo. Výstava putuje po svete od roku 
2008 a doteraz ju videli milióny návštevní-
kov. Niekedy v júni minulého roka ma oslo-

vil viceprezident agentúry Semmel Con-
certs Veranstanstaltungsservice a ponúkol 
mi spoluprácu v súvislosti s usporiadaním 
výstavy v Bratislave. Dohodli sme si pod-
mienky spolupráce a začali sme pracovať.

O príprave výstavy hovoríme s Mgr. Dušanom Magdolenom, PhD., riaditeľom Ústavu 
orientalistiky SAV

o d k r y t é  t a j o m s t v á  f a r a ó n o v e j  h r o b k y

VNÚTORNá ZLATá 

RAKVA FARAóNA 

TUTANCHAMONA. 
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Po vyše desaťročnej púti Slnečnou sústavou 
a prekonaní vzdialenosti vyše 6 miliárd kilo-
metrov dorazila vesmírna sonda Rosetta 6. 
augusta 2014 k svojmu cieľu – kométe 67P/
Čurjumov-Gerasimenko. Rosetta je vlajko-
vou loďou Európskej kozmickej agentúry 
ESA. Jej štartu v roku 2004 predchádzala 
asi desaťročná príprava s účasťou azda tisíc-
ky vedcov a inžinierov. 

Aj keď Slovensko v čase príprav Rosetty 
(a ani dodnes) nie je členom ESA, v rámci 
bilaterálnej spolupráce s Laboratóriom koz-
mických technológií Írskej národnej univer-
zity (STIL) prispelo Oddelenie kozmickej 
fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV 

v Košiciach ku konštrukcii tejto sondy. Prá-
ce, na ktorých sa košický ústav podieľal, sa 
týkali elektronického servisného systému 
ESS, ktorý zabezpečí oddelenie pristávacie-
ho modulu Philae od hlavnej sondy (orbite-
ra) a komunikáciu medzi nimi. Systém ESS 
pracuje nominálne a v súčasnosti zabezpe-
čuje komunikáciu cez tzv. pupočnú šnúru 
(umbilical cable). Po oddelení modulu Phi-
lae od orbitera a – dúfajme – jeho úspešnom 
pristátí na povrchu kométy v novembri 2014 
bude ESS zabezpečovať komunikáciu me-
dzi nimi pomocou rádiového spojenia.

Pracovníci ÚEF boli laboratóriom STIL 
prizvaní k prácam na sonde Rosetta na zá-

klade dlhoročnej úspešnej spolupráce v ob-
lasti kozmického výskumu, ktorá vied-
la roku 2005 aj k oceneniu riaditeľky STIL 
prof. Susan McKenna-Lawlor Medzinárod-
nou cenou SAV za prínos k rozvoju sloven-
ského kozmického výskumu.

Vesmírna misia Rosetta je historicky 
prvým pokusom pristáť priamo na jadre ko-
méty. Analýza jadra kométy prinesie cen-
né poznatky o vzniku Slnečnej sústavy pred 
4,6 miliardami rokov, keďže kométy pozo-
stávajú z jej pôvodného “stavebného mate-
riálu”.

(Zdroj: oddelenie kozmickej fyziky ÚEF SAV)

Úspešná spolupráca ÚEF SAV v oblasti kozmického výskumu 

v e s m í r n a  m i s i a  R o s e t t y

Ako sa vyvíjali rokovania o jej príprave, čo 
predchádzalo otvoreniu?

V zásade sme v našej vzájomnej komuni-
kácii nenatrafili na nijaký vážnejší prob-
lém. Vysvetlili sme si kontext, stanovili sme 
si úlohy, postup a termíny a hneď sme sa 
pustili do práce. Výstava sa mala totiž pod-
ľa pôvodného plánu otvoriť v októbri mi-
nulého roka. Krátko po tom, ako sme si 
dohodli postup, ma kontaktovali poverení 
pracovníci agentúry, ktorí mali na starosti 
koordinovanie prác. S nimi som nepretržite 
komunikoval až do samého ukončenia pro-
jektu. Tempo práce na našej strane, ktorá 
prebiehala nepretržite celé leto až do zhru-
ba polovice septembra, bolo vysoké. Jed-

notlivé problémy, ktoré sa postupne vyná-
rali, sme spoločne riešili bezodkladne. Ak 
niekto z partnerov v agentúre odišiel naprí-
klad na dovolenku alebo ochorel, okamžite 
na jeho miesto nastúpil ďalší, ktorý prebral 
jeho agendu a pokračovali sme bez preru-
šenia ďalej. Napokon sa však vo vedení roz-
hodlo, že otvorenie výstavy sa preloží na 
leto 2014.

Čo bolo konkrétnou úlohou Ústavu orien-
talistiky pri príprave výstavy v Brati-
slave?

Z našej strane bolo predovšetkým z egypto-
logického hľadiska vykonať odbornú reví-
ziu všetkých textov výstavy a scenára k fil-
mom vrátane sprievodných materiálov, 
ako je knižný katalóg alebo DVD. S niekto-
rými týmito textami sme pracovali ešte na 
jar tohto roka. Okrem toho tvorcovia výsta-
vy prejavili záujem o asistenciu pri otvára-
ní výstavy a počas jej trvania, ako aj o pod-
porné vystúpenia v médiách. S kolegami 
sme si preto rozdelili úlohy tak, aby sme 
vyšli v ústrety našim partnerom. Práca na 
príprave tejto výstavy bola pre mňa veľmi 
obohacujúca a inšpiratívna. Som rád, že 
som mal príležitosť intenzívne spolupraco-
vať s takýmto profesionálnym tímom a svo-
jím dielom prispieť k realizácii tejto výstavy 
a jej prezentácii širokej slovenskej verejnos-
ti. Dúfam, že návštevníci výstavy si odne-
sú pekné zážitky a budú mať na ňu príjem-
né spomienky.

Čo by ste radi zdôraznili pre slovenských 
návštevníkov expozície?

Predovšetkým by som chcel odporučiť 
všetkým, ktorí sa zaujímajú o Orient a sta-
roveký Egypt osobitne, aby využili túto 
príležitosť a výstavu, ktorá podľa plánu 
potrvá do konca novembra, určite navští-

vili. Slovenská verejnosť bude mať jedi-
nečnú možnosť vidieť jednotlivé exponá-
ty takpovediac očami Howarda Cartera, 
ktorý Tutanchamonovu hrobku v Údolí 
kráľov objavil v novembri 1922. Súčasťou 
výstavy je totiž aj expozícia miestností fa-
raónovej hrobky s pohrebnou výbavou 
uloženou tak, ako ju videl objaviteľ ešte 
pred jej dokumentáciou. Ďalšie pozoru-
hodné exponáty, ktoré predstavujú ver-
né repliky predmetov z pohrebnej výba-
vy faraóna vrátane slávnej zlatej masky, 
sú vystavené separátne vo viacerých od-
deleniach. Vystavované predmety boli vy-
robené v Egypte podľa originálov ulože-
ných v Egyptskom múzeu v Káhire a pod 
prísnym dozorom odborníkov. Exponáty 
sú sprevádzané opisnými textami v slo-
venskom a anglickom jazyku, ako aj zvu-
kovými nahrávkami. Z výstavy si môžu 
návštevníci odniesť bohato ilustrovaný 
katalóg, DVD či iné spomienkové pred-
mety.

Ako využijete výstavu na popularizáciu 
egyptológie či orientalistiky všeobecne?

V súvislosti s výstavou sme už absolvo-
vali s kolegyňou vystúpenia pre printové 
a elektronické médiá a ďalšie nás ešte ča-
kajú. Spoločne s veľvyslanectvom Egypt-
skej arabskej republiky na Slovensku sme 
v rámci Nadácie Aigyptos prevzali záštitu 
nad otvorením výstavy. Momentálne pri-
pravujem s televíziou profilové vystúpenie. 
Do popularizácie nielen výstavy, ale aj prá-
ce Ústavu orientalistiky SAV a slovenskej 
egyptológie sa po návrate z Egypta zapoja 
aj kolegovia, ktorí sa v tomto čase zúčast-
ňujú na terénnych prácach v Tall al-Ratábe 
vo východnej časti nílskej delty, kde Ústav 
orientalistiky SAV realizuje svoj výskumný 
program.

Rozhovor pripravil: E. Borčin

MGR. DUŠAN MAGDOLEN, PHD., PRI VýSKUME 

V EGyPTE. FOTO ARCHíV D. M.
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Prezentácia v Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV

P r v á  ú č e b n i c a  t e r a t o l ó g i e 

Výsledky prieskumu Demokratickosť a občania na Slovensku 

n o v ý  p o h ľ a d  n a  c i r k e v  a  v i e r u

Vyvíjajúci sa organizmus je vystavený širo-
kej škále nepriaznivých faktorov prostredia, 
ktoré môžu negatívne ovplyvniť jeho vývin. 
Znečistené životné prostredie, lieky, návy-
kové látky alebo dlhodobá psychická záťaž 
predstavujú riziko poškodenia vývinu em-
brya a plodu. Toto poškodenie sa prejavuje 
v podobe vrodených vývinových chýb, aký-
mi sú malformácie, anomálie a funkčné po-
ruchy. Teratológia je náuka, ktorá sa venuje 
štúdiu príčin a mechanizmov vzniku vrode-
ných vývinových chýb. Narodenie dieťaťa 
s vývinovou chybou znamená osobnú tragé-
diu, zásah do rodinného života a predstavu-
je závažný zdravotnícky a socioekonomický 
problém. Ochrana matky, plodu a novoro-
denca sa preto stáva najvýznamnejšou sú-
časťou biomedicínskeho výskumu.

Dňa 3. júla 2014 sa v Ústave experimentál-
nej farmakológie a toxikológie SAV uskutoč-
nilo slávnostné uvedenie knihy Teratológia: 
Princípy a hodnotenie abnormálneho vývinu. 
Autori sú vedeckí pracovníci ústavu. Ide o oje-
dinelé dielo v slovenskej odbornej literatúre. 
Je to vlastne prvá učebnica teratológie na Slo-
vensku. Vznikla na základe 20-ročnej pedago-
gickej činnosti doc. RNDr. Eduarda Ujházyho, 
CSc., na Prírodovedeckej fakulte UK v Bra-
tislave, kde na katedre živočíšnej fyziológie 
a etológie prednáša základy experimentálnej 
teratológie. K spolupráci na príprave tejto kni-
hy si pozval dvoch svojich kolegov, bývalých 
študentov, RNDr. Michala Dubovického, CSc. 
a RNDr. Mojmíra Macha, PhD.

Na slávnostnom uvedení publikácie sa zú-
častnilo viacero významných osobností zo 
SAV a bratislavských vysokých škôl. S krát-
kym príhovorom vystúpil doc. Eduard Uj-
házy, hlavný autor knihy, prof. Viera Kristo-

vá, recenzentka knihy z Ústavu farmakológie 
a klinickej farmakológie Lekárskej fakulty 
UK, prof. Peter G. Fedor-Freybergh, sveto-
vo uznávaný gynekológ a pôrodník, riaditeľ 
Ústavu pre prenatálnu a perinatálnu psycho-
lógiu, medicínu a integrované neurovedy Vy-
sokej školy sv. Alžbety, a prof. Daniela Ježová, 
členka Predsedníctva SAV. Knihu slávnostne 
uviedol do života bývalý riaditeľ ústavu, prof. 
MUDr. Radomír Nosáľ, DrSc. K prítomným sa 
prihovoril aj dlhoročný priateľ a kolega hlav-
ného autora knihy RNDr. Marián Zemánek. 
Keďže problematike abnormálneho vývinu 
sa na rôznych úrovniach venuje veľa odbor-
níkov na viacerých pracoviskách SAV, ako aj 
na univerzitách, všetci menovaní za zhodli, 
že táto kniha už dlhý čas chýbala. 

Kniha prináša nielen klasické poznatky 
o príčinách a mechanizmoch vzniku vro-
dených vývinových chýb, ale aj najnovšie 
trendy, akými sú napríklad funkčná a neu-
robehaviorálna teratalógia. Významnú časť 
knihy predstavuje opis základných metodic-
kých prístupov v experimentálnej teratoló-
gii spolu s alternatívnymi metódami hodno-
tenia embryotoxicity a teratogenity. Kniha 
poskytuje ucelené informácie o nebezpe-
čenstve ovplyvnenia vývinu jedinca pred 
a krátko po narodení. Je určená pre poslu-
cháčov prírodovedných, lekárskych a far-
maceutických fakúlt, ako aj na doplnenie 
a rozšírenie poznatkov všetkých záujemcov 
o biomedicínske vedy. 
Michal Dubovický | Foto: Gabriel Kuchta

Náboženské správanie obyvateľov SR, ná-
zory na vzťahy štátu a cirkvi na Slovensku 
a predstavy o obrodnom procese v roku 
1968 a normalizácii. To boli témy, ktoré 18. 
augusta t.r. v Bratislave na tlačovej bese-
de prezentovali pracovníci Sociologického 
ústavu Slovenskej akadémie vied Mgr. PhD. 
Miroslav Tížik a Mgr. Milan Zeman cez vy-
brané výsledky prieskumu Demokratickosť 
a občania na Slovensku 2014. 

Podľa tohto prieskumu sa k tomu, že sú 
bez vyznania, hlási 21,88 percenta obča-
nov, kým podľa sčítania obyvateľov v roku 

2011 to bolo 13,4 percenta. Do kostola pra-
videlne – teda aspoň raz mesačne a častejšie 
– chodí 40,5 percenta. Ako ukazujú výsled-
ky, kým viac ako 31,4 percenta obyvate-
ľov je za úplnú odluku cirkví od štátu, viac 
ako štvrtina opýtaných (26,24 percenta) si 
myslí, že štát by mal podporovať cirkvi, ale 
iba v niektorých oblastiach verejného záuj-
mu. Pokiaľ ide o to, či by mali duchovní vy-
konávať len čisto náboženské činnosti, ale-
bo aj politicko-verejné, takmer 80 percent 
ľudí je presvedčených, že by sa mali obme-
dziť len na tie prvé. Prieskum tiež ukazuje, 

AUTOROM KNIHy, KTORýCH NA SNíMKE ZASTUPUJÚ DOC. RNDR. EDUARD UJHáZy, CSC., 

A RNDR. MICHAL DUBOVICKý, CSC., ZABLAHOžELALA AJ ČLENKA PREDSEDNíCTVA SAV PROF. 

PHARMDR. DANIELA JEžOVá, DRSC.
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Štyri medaily z Medzinárodnej chemickej olympiády v Hanoji

S l o v e n s k o  m á  t a l e n t y
Slovenskú republiku na 46. medzinárodnej 
chemickej olympiáde vo vietnamskom Ha-
noji (20. – 29. 7. 2014) reprezentovali šty-
ria talentovaní gymnazisti. V konkurencii 
291 súťažiacich zo 75 krajín sveta všetci šty-
ria získali medailové umiestnenia: Štefan 
Stanko (Gymnázium A.V. Levice) zlato, Mi-
roslava Palacková (Gymnázium V.B.N. Prie-
vidza) striebro, Roman Staňo (Gymnázium 
Poštová, Košice) a Jakub Obuch (Gym-
názium J. H. Trnava) bronz. V neoficiál-
nom medailovom poradí sa tak Slovensko 
umiestnilo na vynikajúcom 17. – 20. mies-
te (na 5. – 7. mieste spomedzi európskych 
krajín).

Súťažilo sa v riešení náročných praktic-
kých a teoretických úloh (oxidácia jodidu 
železitými iónmi – štúdium kinetiky zalo-
žené na reakcii tiosíranových chemických 
hodín; príprava derivátu antimalarika ar-
temizinínu; analýza hydratovanej podvoj-
nej soli šťaveľanu zinočnato-železnatého). 
V teoretickej časti riešili súťažiaci deväť 
úloh, a to z oblasti analytickej, anorganic-
kej, fyzikálnej a organickej chémie. Týka-
li sa: energie častice v potenciálovej jame, 
charakterizácie tepelného stroja s disociá-
ciou diméru oxidu dusičitého, štúdia zlúče-
nín striebra vo vyšších oxidačných stavoch, 
štruktúry a chemických premien Zeise-
ho soli, acidobázických rovnováh vo vode, 
chemickej kinetiky niklom katalyzovanej 
aminácie, syntézy antimalarika artemizi-
nínu, štruktúre a reakciám zložiek izolova-
ných z badyánu, príprave heterocyklických 
zlúčenín s pomocou činidla tetrametyltiu-
rám-disulfidu.

Členmi medzinárodnej poroty, kto-
rá riešila preklad a opravu úloh a riešení, 
boli doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (ve-
dúci delegácie, člen Riadiaceho výboru 
Medzinárodnej chemickej olympiády, Uni-

verzita Komenského v Bratislave), Mgr. 
Stanislav Kedžuch, PhD. (Ústav anorga-
nickej chémie SAV) a RNDr. Pavol Tarap-
čík, CSc. (Slovenská technická univerzita 
v Bratislave).

Za tento mimoriadny úspech vďačíme ta-
lentu a pracovitosti súťažiacich, učiteľom na 
gymnáziách, ktorí ich podchytili a nasme-
rovali (prof. Limberg, Levice; prof. Kozák, 
Prievidza; prof. Görcsösová, Košice; prof. 

Löfflerová, Trnava) a pedagógom z Prírodo-
vedeckej fakulty UK v Bratislave a Fakulty 
chemickej a potravinárskej technológie STU 
v Bratislave, ktorí ich na súťaž pripravovali. 
Nemalú úlohu v podchytení talentovaných 
chemikov má tiež každoročne organizova-
ná Letná škola chémie, podporovaná najmä 
Slovnaftom, a.s.

Martin Putala | Foto: Pavol Tarapčík

že v rámci celej populácie je výrazný názor, 
ktorý sa nezhoduje so súčasnou situáciou 
učenia náboženstva v školách. Takmer 35 
percent celej populácie by ho vylúčilo z ve-
rejných škôl alebo zrušilo jeho výučbu úpl-
ne. Zhruba tretina je za zachovanie súčas-
ného modelu.

Pokiaľ ide o možnosť vysvätiť ženu za 
kňaza, takmer 40 percent respondentov je 
proti, no je aj dostatočne veľká skupina (33 
percent), ktorá je za. S možnosťou, aby sa 
kňazi mohli ženiť, súhlasí podľa prezento-
vaného prieskumu viac ako 60 percent po-
pulácie. Aj v katolíckej cirkvi, v ktorej je 
táto téma problematická, je viac ako polo-
vica oslovených za túto možnosť.

Zaujímavé pohľady ponúkol prieskum 
aj na obrodný proces v roku 1968. Len 27 
percent respondentov si napríklad myslí, 
že to bolo masové hnutie ľudí, kým takmer 
40 percent je presvedčených, že išlo o elit-
né hnutie vedené niektorými vrcholový-
mi členmi komunistickej strany. Viac ako 
dve pätiny respondentov (44 percent) ten-
to proces vníma ako úsilie o politickú zme-
nu, kým len 23 percent je presvedčených, 
že cieľom mala byť zmena ekonomická.

Prieskum poskytol respondentom aj 
možnosť vyjadriť sa k obdobiu normalizá-
cie, ktorá nasledovala. Viac ako dve päti-
ny opýtaných (43,3 percenta) sa prikloni-
li k tvrdeniu, že jej hlavným cieľom bolo 

upevnenie moci Sovietskeho zväzu nad 
Československom. Kým len 23,5 percenta 
si myslí, že normalizácia mala najmä udr-
žať a rozvinúť socializmus. 

Výskum je súčasťou projektu Demokra-
tickosť a občania na Slovensku: polstoročie 
premien, ktorý sa uskutočňuje vďaka pod-
pore Agentúry na podporu výskumu a vý-
voja. Spolupracujú na ňom Sociologický 
ústav SAV, Ústav politických vied SAV a Fi-
lozofická fakulta Univerzity Komenského. 
Terénny zber dát robila agentúra Focus 
v máji a júni tohto roka na reprezentatív-
nej vzorke 1215 dospelých obyvateľov SR 
vybraných kvótnym výberom.
(pod)

SLOVENSKá DELEGáCIA NA 46. MEDZINáRODNEJ CHEMICKEJ OLyMPIáDE
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Po stopách veľkého nemeckého klasika

U  G o e t h e h o  v o  F r a n k f u r t e
Frankfurt nad Mohanom (am Main) som 
navštívil začiatkom sedemdesiatych rokov 
minulého storočia. Cestou z Paríža som vy-
stúpil z vlaku, prebehol stred mesta, na-
vštívil Dóm sv. Bartolomeja, miesto koru-
novácie dvadsiatich šiestich nemeckých 
kráľov a desiatich rímsko-nemeckých ci-
sárov, a naskočil do nasledujúceho rých-
lika. Usúdil som, že Frankfurtu treba dať 
ešte niekoľko desaťročí, aby zahladil sto-
py vojny, hoci do jeho obnovy už boli in-
vestované miliardy mariek. Po roku 1990 
som sa tu dva- či trikrát zúčastnil na pora-
dách na letisku, kde sa dá prenajať konfe-
renčný salón, doletieť sem z hociktorého 
kúta zemegule a po porade odletieť do ce-
lého sveta, pokiaľ človek na obrovskom le-
tisku nezablúdi a nezmešká svoje lietadlo, 
čo sa aj mne raz bezmála prihodilo. Ob-
novený Frankfurt mi definitívne skladal 
účty v prvé jarné dni roku 2014, sedemde-
siat rokov po veľkom bombardovaní v roku 
1944, ktorému padlo za obeť okrem iné-
ho dvetisíc meštianskych domov. Práve tie 
domy vytvárali kolorit starého trhového, 
obchodného, burzového a bankového mes-
ta a dnes priemyselného centra Hesenska. 
Domy sa už neobnovia a mesto, podobne 
ako iné veľké nemecké mestá, napr. Kolín 
nad Rýnom, je súostrovím obnovených his-
toricky dôležitých ostrovčekov v mori novej 
zástavby. Goetheho dom, samozrejme, ob-
novený bol, dokonca už roku 1951, a práve 
on sa stal hlavným cieľom mojej návštevy.

...človek, ktorý slúži dobrej veci, býva 
v pevnom hrade

V dome na Großer Hirschgraben 23 žil 
Johann Wolfgang Goethe (*28. 8. 1749) do 
roku 1775. Vtedy prijal pozvanie vojvodu 
Karla Augusta do Weimaru, kde sa začala 
jeho politická kariéra a spolupráca s Friedri-
chom Schillerom. Optikou polovice 18. sto-
ročia pripomína dom naozaj pevný hrad, 
stal sa ním však až po prestavbe. V roku 
1749, keď sa tu J. W. Goethe narodil, to bol 
fachwerkový dvojdom spomínaný už roku 
1592, ktorý kúpila jeho stará matka Kor-
nélia. Spojené domy mali nerovnakú výšku 
podlaží, preklenutú schodmi. V dnešnom 
ponímaní to bol dom mezonetového typu, 
ale radšej nežartujme, lebo bol tmavý 
a v detskej mysli vyvolával strach a úzkosť, 
ako sa mladý Goethe neskôr priznal. Výho-
dou bolo, že mali v pivnici vlastnú studňu. 
Johannovi rodičia Gašpar Goethe a Katarí-
na Alžbeta sa rozhodli, že ho prestavajú. 

Na to obdobie to bola ambiciózna pre-
stavba. Musela sa, pochopiteľne, začať zdo-
la, ale niekde bolo treba bývať. Prvé po-
schodie preto podopreli drevenými stĺpmi. 
Ešte predtým uložili základný kameň, la-
pis fundamentalis s letopočtom 1755. Jo-
hann Wolfgang si pritom želal, aby vydr-
žal do konca sveta. Dom postavili do výšky 
troch poschodí a zakončili ho francúzskou 
manzardou. Dvere s mosadznými kľučkami 
sa dali zamykať, čo je pre spolužitie intelek-
tuálov dôležité. Steny boli potiahnuté tape-
tami, toaleta mala tri sedadlá, skrátka dom 
podľa vtedajšieho frakfurtského gusta [1]. 
Volal sa „Dom u troch lýr“, ktoré boli súčas-
ťou erbu Johanna Gašpara Goetheho.

Dom ešte niekoľkokrát upravovali a dnes 
je prepojený so susednou budovou Goethe-
ho múzea. V obchode na prízemí tohto kom-
plexu som si kúpil knižku [2], v ktorej má 
každý deň v roku priradený jeden Goethe-
ho citát. (Niektoré z nich sú nadpismi odse-
kov tohto minitraktátu.) Pri dni Goetheho 
narodenia stojí: „Kto zatají nebezpečen-
stvo, je nepriateľ“ a v deň svojej smrti (†22. 
3. 1832) nám básnik a pacifista odkazu-
je „Nerozbíjajte si hlavy ani v prípade, keď 
vypukne zloba a zášť“. Keby armádam velili 
zostarnutí spisovatelia a básnici, bol by sve-
tový mier zabezpečený. Mladým básnikom 
by som velenie nezveril.

Svetové dejiny nahromadili na náš účet veľké 
poklady

Goetheho dom, ktorý v polovici 18. storo-
čia hrdo čnel, je dnes učupený v tieni frank-
furtského Mainhattanu, komplexu bánk 
a úradov, kde sídli aj vydavateľstvo jedné-
ho z najvýznamnejších svetových denníkov 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Komerčná 
banka ma baťovskú výšku 299 metrov, ako-
by nechcela dráždiť ďalšie inštitúcie v tom-
to downtowne. Sídli tu aj Európska centrál-

na banka. Je nižšia, ale zdá sa objemnejšia 
a množstvo dobra alebo aj zla (spomeňme 
svetovú hypotekárnu krízu), ktoré taká ban-
ka „napácha“, sa nemeria jej výškou, ale ob-
jemom. Objem určuje, koľko tam sedí dob-
re platených úradníkov, ktorí špekulujú, ako 
spoluobčanov zadlžiť a ako rozmnožiť penia-
ze v sejfoch, ale aj virtuálne peniaze, ktoré ne-
treba prepočítavať, gumičkovať a kade-tade 
prevážať. Obchodovanie tu má veľké tradí-
cie, burza bola založená roku 1585 a trhy sa 
konali od 12. storočia. Prerástli do dnešných 
veľtrhov, najmä Medzinárodného knižného 
veľtrhu. Ale napriek obchodnej horúčke, za-
chvacujúcej moderný Frankfurt, človek sa tu 
nemusí o svoj majetoček obávať. Zbíjať vo veľ-
kom a kradnúť v malom sú dve rozličné veci. 

Pre našu povojnovú generáciu sa Frank-
furt nad Mohanom práve vďaka tejto vtedy 
ešte v Európe ojedinelej panoráme Main-
hattanu stal symbolom hospodárskej dyna-
miky. Tá je však aj dedičstvom minulosti 
tohto mesta. „Stav je pochabé slovo; pretože 
nič nestojí a všetko sa hýbe,“ hovorí J. W. G.

Je to veľmi príjemný pocit, keď sa nás zmocní 
nová vášeň skôr, ako stará doznela

Aké vášne mohli zmietať Goethem v ro-
dičovskom dome? To sa dá zistiť z pôdorysu 
jednotlivých podlaží, ak už nemáme mož-
nosť navštíviť dom osobne. Prízemné te-
lesné potreby sa uspokojovali na prízemí, 
kde je jedáleň, kuchyňa, komora a príslu-
šenstvo. Vyššie podlažia slúžili duchovnu. 
Je tu hudobný kabinet, maliarsky kabinet 
so zbierkou obrazov Goetheho otca, kniž-
nica. Je v nej právnická literatúra, cestopi-
sy, päťzväzkový historicko-geografický lexi-
kón, ktorý vychádzal s ročnou periodicitou. 

DOBOVý PORTRéT J. W. GOETHEHO. 

BáSNIKOV RODNý DOM PO PRESTAVBE.
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To by vedenie 3. oddelenia SAV, kritizujú-
ce pomalosť vydávania Encyklopédie Belia-
na, nadchlo. Spomedzi slovníkov najhrubší 
je italiàno – tedesco, lebo v živote Goethe-
ho otca aj syna zohrali talianske cesty vý-
znamnú úlohu. Taliančina bola popri nem-
čine, angličtine, francúzštine, latinčine, 
gréčtine a hebrejčine ďalší jazyk, v ktorom 
sa Johann Wolfgang vzdelával. Prírodo-
vedná literatúra, samozrejme, tiež nechý-
ba. Ku knižnici patrí aj glóbus a astrono-
mické hodiny. Hudobné nástroje nájdeme 
aj v miestnostiach členov rodiny. Na najvyš-
šom podlaží túto kultúrnu revolúciu zastre-
šuje bábkoherecká miestnosť. 

Na druhom poschodí domu je tzv. 
Goetheho „pôrodná“ miestnosť. Dôkaz 
o tom, že práve tu sa básnik narodil, ne- 
existuje, a ani existovať nemôže, lebo dom 
prešiel fundamentálnou prestavbou. Na-
priek tomu túto komnatu nijaký návštevník 
neobíde. Je to vlastne miesto pestovania 
Goetheho kultu, vybavené spomienkový-
mi predmetmi. Dozvieme sa tu, že Goethe 
prišiel na svet „úderom dvanástej hodiny“  
(J. W. G. to uvádza aj vo svojej autobiogra-
fickej knihe Báseň a pravda). Kto pozná He-
isenbergove relácie neurčitosti, sa teraz už 
môže uspokojiť: ak vieme čas nejakej uda-
losti stanoviť takto presne, nie sme schopní 
presne stanoviť jej lokalizáciu. 

V rodičovskom dome Goethe napí-
sal svoje diela Clavigo, Prometheus i sláv-
ny román Utrpenie mladého Werthera, od-
raz nešťastnej lásky k Charlotte Buffovej. 
Goethe Werthera usmrtil, seba nechal, na-
šťastie, žiť, ale románom podnietil vlnu sa-
movrážd. (Osud mu túto frustrujúcu epizó-
du vynahradil a o ženy v jeho živote nebola 
núdza.) Literárne prostredie ho dovied-
lo k poznatku, že „uctievanie Shakespea-
ra sa u nás mení na zbožňovanie“. Nebol 
v tom sám. Jeho súčasník Georg Friedrich 
Lichtenberg napísal, že „čo bolo shakespe-
arovsky vo svete urobené, urobil už prevaž-
ne sám Shakespeare“.[3] Mladý advokát 
Goethe mal teda svoj veľký vzor, nepod-
ľahol zvodom priemyselnej revolúcie, kto-
rá klopala na dvere a upísal sa, ako doktor 
Faust, svojmu literárnemu Mefistovi.

Vnímanie, vedenie, tušenie, myslenie a všetky 
tie tykadlá, ktorými človek ohmatáva svet, 
musia vlastne pôsobiť spoločne

Historické námestie Frankfurtu, Römer-
berg, navštevoval iste aj Goethe. Ako inak 
by prišiel na veľkú pravdu, že „kým ešte do-
kážeme piť, môžeme byť šťastní“. Na námes-
tí je komplex budov radnice Römer s ci-
sárskou sálou, kde sa konali korunovačné 
bankety. Oproti je skupina fachwerkových 
domov Ostzeile, obnovených až roku 1983. 
Karel Čapek vo svojej úvahe O poznávaní 
cudzích krajín [3] nabáda, aby sme sa v cu-
dzom meste prepracovali od hlavnej stani-
ce proti smeru toku času až ku katedrálam 
a nakoniec k hlasom zeme, ako je bučanie 
kráv a škrípanie veterných mlynov. V cen-
tre Frankfurtu nie je nič z toho k dispozícii, 
aj električky jazdia ticho. Ale predsa, aj ka-
menné námestie v tomto meste, kde majú 
menej parkov a o to viac párkov, žije svo-
jím osobitným štýlom. Pre nás sa nakoniec 
hlasom zeme stal hlas hostinského v ma-
lom lokále, kde sme zakotvili. Zlákala nás 
zemiaková polievka veľkosti XXL s párkom 
alebo bez neho, v podstate riedka zemiako-
vá kaša so smidkou čierneho chleba za iba 
7 €. Ale na tomto turistami obliehanom ná-
mestí patria všetky sumy do kategórie „len“. 
Doma by sme takúto polievku nejedli, tu ju 
hlceme s nadšením. Potom si budeme pro-
siť ešte dvakrát Flammkuchen. Ale hostinský 
sa správa netrhovo, takmer marxisticky, na-
báda nás, aby sme počkali, či budeme mať 
po polievke ešte ďalšie biologické potreby 
a ekonomické spotreby. Veď stolík je malý 
a Flammkuchen sa urobí rýchlo. (Stolík má 
č. 20, ale v miestnosti s barovým pultíkom, 
ktorá pripomína kapitánsku kajutu na kor-
me starej plachetnice, sú iba štyri. Ostatné 
sú na ulici.) Mal pravdu, polievka bola ob-
rovská. Ale ide o zvedavosť. Končíme pri jed-
nom Flammkuchen, eliptickej pizze so suro-
vou šunkou, slaninou a rukolou na drevenej 
doštičke. Pýtame sa, odkedy sa vo Frankfur-
te takýto Kuchen servíruje. Hostinský tvrdí, 
že Flammkuchen je tu od večnosti. Jeho sta-
rá mama, keď urobila v komore poriadok, 
hodila na plech cesto a naň nakrájala všet-
ky zvyšky syra, mäsa, zeleniny... „Mali by 
ste inkasovať od Talianov poplatky za vyu-
žitie cudzieho duševného vlastníctva“, mie-
nim, „veď talianska pizza vznikla iba v 19. 
storočí. Je to teda vlastne plagiát!“ Hostin-
ský hovorí, že tento nárok je, žiaľ, premlča-
ný. Asi nie po prvý raz sa zaoberá touto otáz-
kou. Opúšťame Flammkuchenériu, účet znie 

na 18,50 €, v tom pridaná hodnota (za kon-
verzáciu) 3,50 €.

Na brehu rieky cítiť v nose vlhkosť. Jaz-
dí tadiaľ električka, koľajnice má ponore-
né medzi mačacie hlavy, kotvia tu výlet-
né lode, smejú sa študenti Univerzity J. W. 
Goetheho. Na brehu nie je nijaký múr ani 
zábradlie, je to naozajstný prístav. Na Mú-
zejnom brehu i inde v meste je veľa múzeí.

Tie sa tu budujú, ako v Nemecku vša-
de, lebo je veľa toho, čo treba zachovať pre 
budúce generácie pri prechode do digitál-
nej epochy, aby sme im nenechali iba samé 
nuly a sem-tam nejakú jednotku.

Sloboda má vo Frankfurte občiansky roz-
mer. V Nemecku sú centrami moci radnice. 
Pyšné hrady a Bergfriedy nad mestami ako 
posledné útočisko sú zriedkavosťou. Frank-
furt nad Mohanom čerpal svoju bezpečnosť 
z toho, že na chrbte vystrčil pichliače opev-
nenia, na opačnej strane sa pritlačil k rieke. 
Na druhej strane rieky mal menšiu opevne-
nú časť Sachsenhausen. Akoby to boli dva-
ja ježkovia obrátení k sebe bruchami, ale 
oddelení vodou, aby nemysleli na nemrav-
nosti a plnili si obranné úlohy. (Topogra-
fiu starého opevnenia Frankfurtu vystavu-
jú v Goetheho dome, kde je mesto označené 
ešte ako Frankfurt am Mayn.) Zbožní a pred 
nepriateľom zabezpečení občania sa potom 
schádzali vo svojom Cisárskom dóme, kde 
majú ako relikviu časť lebky sv. Bartolomeja. 
Nie je to hocijaký svätý, bol to Kristov apoš-
tol. Svoje martýrium podstúpil v Indii alebo 
v Sýrii, kde ho zaživa stiahli z kože. 

Pohladiť múr katedrály a vstúpiť do nej 
je povinnosť. Aj v nej sa pripravuje festival 
Luminale, frankfurtské bienále so svetelný-
mi efektmi. Neuvidíme ich, čakať do druhé-
ho dňa nemôžeme. Veď aj u nás doma je 
pekne a milo. „Je pekné byť niekde cudzin-
com, a pritom je dôležité mať svoju vlasť“ – 
hovorí nám Goethe na rozlúčku.

[1] P. Maisak, H.-G. Dewitz, Das Goethe-
-Haus, Insel Verlag, Frankfurt am Main 
2013, ISBN 978-3-458-33925-0.
[2] J. Klauß, Mit Goethe durch das Jahr 
2014, Artemis&Winkler, Berlin 2013, ISBN 
978-3-411-16019-8.
[3] K. Čapek, Cestopisné fejetony, Nakla-
datelství FRAGMENT, Praha, 2011, s. 257, 
ISBN 978-80-253-1301-5.
Štefan Luby

NA HLAVNOM NáMESTí RöMERBERG.FRANKFURTSKý  „MAINHATTAN“.
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Konferencia Spojených národov pre obchod a rozvoj v ženeve

G l o b á l n e  c i e l e  p r e  b u d ú c n o s ť

ďalšia kniha z dielne Historického ústavu SAV

k  n e D o Ž I T É M U  J U B I l e U  M i l a n A  Z e m k A

Diskusiu o budúcnosti Konferencie Spoje-
ných národov pre obchod a rozvoj (United 
Nations Conference on Trade and Develop-
ment – UNCTAD) moderovala v Paláci ná-
rodov OSN v Ženeve JUDr. Mgr. Martina 
Lubyová, PhD., riaditeľka Prognostického 
ústavu SAV. 

Hosťami panelovej diskusie, ktorá sa 
uskutočnila v rámci konferencie venovanej 
50. výročiu vzniku UNCTAD-u, boli H. E. 
Carsten Staur (veľvyslanec Dánska pri OSN 
v Ženeve), Jacques Fontanel (profesor eko-
nomických vied a riaditeľ Pole Economique 
de Politiques Sociales et Economiques Es-
pace Europe na Pierre-Mendes univerzite 
vo Francúzsku), Christian Frutiger (riadi-
teľ pre verejné záležitosti Nestlé, S. A., Švaj-
čiarsko), Nadine Hack (generálna riaditeľ-
ka beCause Global Consulting, Švajčiarsko) 
a Manas Chatterji (profesor manažmentu na 
Binghamtonskej univerzite v New Yorku). 
Spravodajkyňou diskusie bola Ruzanna Tar-
vedyan, zakladajúca prezidentka The Gene-
va Consensus Foundation, Švajčiarsko.

Príspevky v diskusií sa zamerali na pozitív-
ne i kritické hodnotenie mandátu UNCTAD-
-u (aj s ohľadom na mandát Svetovej organi-
zácie obchodu – WTO, ktorá vznikla v roku 
1995) a na možné zmeny fungovania systé-
mu OSN i jeho jednotlivých agentúr po roku 
2015. H. E. Carsten Staur priblížil svoje ná-
zory na činnosť OSN, ktoré publikoval v kni-
he Shared Responsibility: The United Nations 
in the Age of Globalization. Prezidentka na-
dácie The Geneva Consensus Foundation 
R. Tarverdyan, sa venovala myšlienke ope-
racionalizácie rozvojových politík, založe-
nej na metódach operačného výskumu (DEA 
– Data Envelopment Analysis), ktoré opísa-
la vo svojej knihe Diagnostics for a Globalized 
World (spoluator prof. Sten Thore). Účastní-

ci panelu zdôrazňovali obmedzenia mandátu 
OSN, vyplývajúce z jurisdikcie národných štá-
tov, a potrebu otvorenia systému na zapoje-
nie globálnych aktérov (regionálnych zosku-
pení, nadnárodných spoločností, globálnych 
hnutí). Prof. Jacques Fontanel a prof. Manas 
Chatterji diskutovali na tému vzťahu ekono-
miky a zbrojenia v súčasnom svete.

Konferencia UNCTAD je jednou z organi-
zácií OSN. Programy UNCTAD-u sú zamera-
né na rozvoj obchodu, obchodnú a colnú po-
litiku, rozvoj vedy a technológií a rozmach 
rozvojových krajín a ich ekonomickú integ-
ráciu. Pripravuje analýzy pre politické roz-
hodnutia a poskytuje technickú podporu roz-
vojovým krajinám. V rámci osláv 50. výročia 
založenia UNCTAD-u sa v Paláci národov 
v Ženeve konali podujatia venované rekapi-
tulácii minulého pôsobenia organizácie a for-
mulovaniu jej budúceho programu v obdo-
bí po roku 2015. Hlavnou globálnou témou 
tohtoročného verejného sympózia bola prob-
lematika prehlbujúcej sa globálnej ekonomic-
kej nerovnováhy. V roku 2000 boli svetovými 
lídrami vytýčené ciele známe ako Miléniové 

rozvojové ciele (MRC) – ciele sústreďujúce 
sa na zníženie extrémnej chudoby a všetkých 
jej aspektov ako hlad, choroby, nedostatočné 
vzdelávanie, rodová diskriminácia, problé-
my v oblasti životného prostredia a pod. Cie-
le boli schválené na samite tisícročia v roku 
2000 všetkými členskými štátmi OSN a zú-
častnenými medzinárodnými organizácia-
mi. Pôvodne schválili osem cieľov, neskôr sa 
ich počet rozšíril na desať. Indikátory plnenia 
cieľov boli vypracované do roku 2015. V sú-
vislosti s globálnou ekonomickou krízou je 
však plnenie viacerých cieľov ohrozené. V sú-
vislosti s nedostatočným plnením niektorých 
cieľov tisícročia sa vynárajú otázky zmien no-
vej formulácie cieľov po roku 2015, ako aj 
prípadná reforma samotného systému OSN 
a činností jednotlivých agentúr, komisií a or-
ganizácií. S blížiacim sa termínom plánova-
ného dosiahnutia MRC vznikla diskusia, aké 
budú ďalšie globálne ciele pre budúcnosť. 
Rokom 2015 sa totiž začína nové programo-
vé obdobie globálnych rozvojových rámcov – 
obdobie tzv. Agendy post-2015.
Denisa Debrecká

Publikácia Slovensko v labyrinte moderných 
európskych dejín (Bratislava : Historický 
ústav SAV – Prodama, s.r.o., 2014, 737 s.), 
ako uviedol v jej predhovore riaditeľ Histo-
rického ústavu SAV Slavomír Michálek, sa 
pripravovala pri príležitosti okrúhleho ži-
votného jubilea PhDr. Milana Zemka, CSc., 
no jeho nečakaný odchod spôsobil, že vyšla 
k jeho už nedožitým 70. narodeninám.

Milan Zemko, podpredseda Slovenskej 
národnej rady, riaditeľ odboru vnútornej 

politiky Kancelárie prezidenta SR Micha-
la Kováča, samostatný vedecký pracovník 
Historického ústavu SAV, člen Predsedníc-
tva SAV, patril k elite slovenskej historio-
grafie. Kniha sa venuje dejinám 20. storo-
čia, teda storočia, ktorému práve zasvätil 
svoju prácu. Editor Slavomír Michálek zo-
radil tematicky rôznorodé texty podľa chro-
nologického kľúča. Knihu tvoria štyri časti, 
obsahujúce štyridsaťštyri odborných štúdií 
historikov z viacerých domácich i zahranič-

ných vedeckých inštitúcií. Texty zachytáva-
jú problematiku dejín Slovenska, ale aj ich 
súvislosť s medzinárodným dianím.

V prvej časti (1900 – 1918 – 1939) sa via-
ceré štúdie dotýkajú významných osobnos-
tí slovenského života: Antona Štefánka (K. 
Hollý), M. R. Štefánika (M. Kšiňan, J. Bab-
jak), Michala Ursínyho (Ľ. Kázmerová), Sa-
muela Zocha (A. Bartlová), Juraja Haulika 
(P. Macho). Ďalšie texty skúmajú zahra-
ničnopolitické a vnútropolitické udalosti: 

HOSTIA PANELOVEJ DISKUSIE 

(ZĽAVA): NADINE E. HACK, 

CHRISTIAN FRUTIGER, 

RUZANNA TARVERDyAN, 

CARSTEN STAUR (ZAKRyTý), 

MARTINA LUByOVA, MANAS 

CHATTERJI, JACqUES 

FONTANEL. FOTO: ARCHíV 

UNCTAD 
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Mladí slovenskí astronomickí olympionici tradíciu neporušili 

n á v r a t  s  m e d a i l a m i
Desať prvých augustových dní pätica naj-
lepších stredoškolákov zo slovenského finá-
le astronomickej olympiády neprázdnino-
vala, ale bojovala za Slovenskú republiku 
na 8. ročníku Medzinárodnej olympiáde z as-
tronómie a astrofyziky (The International 
Olympiad on Astronomy and Astrophysics – 
IOAA) v Rumunsku. Ani tentoraz sa chlapci 
nevracali bez medaily.

„Olympiáda bola veľmi ťažká, s netradič-
nými úlohami,“ informoval tesne po vyhláse-
ní výsledkov vedúci delegácie RNDr. Ladislav 
Hric, CSc., z Astronomického ústavu SAV 
v Tatranskej Lomnici, predseda Slovenskej 
astronomickej spoločnosti pri SAV. „Z dote-
rajších siedmich astronomických olympiád 
sme sa vždy vracali s medailou. Tradíciu sme 
neporušili, Slovensko podobne ako vlani zís-
kalo síce tri medaily, žiaľ, iba bronzové (vla-
ni to boli dve zlaté a jedna bronzová – pozn.
aut.). Trochu sa nám lepila smola na päty, 
lebo náš najnádejnejší Miro Gašpárek zo Ži-
liny ochorel, no i tak vybojoval bronz. Ďalším 
držiteľom medaily je Juraj Halabrín, gym-
nazista z Bratislavy, a milo prekvapil Jožko 
Lipták, pôvodom Zvolenčan študujúci v Ban-

skej Bystrici, ktorý skončil s najvyšším poč-
tom získaných bodov ako najlepší z tímu veľ-
mi blízko pod hranicou na zisk striebornej 
medaily. Trenčan Filip Ayazi bol úspešným 
riešiteľom, Jakubovi Jambrichovi z Prešova 
k tomu chýbalo zrejme len pár bodov...“

Na IOAA sa zúčastnilo 209 súťažiacich 
z 37 krajín. Rovnako ako na mnohých iných 
medzinárodných olympiádach i na astrono-
mickej sa určuje poradie dosť komplikova-

ným prepočtom bodov, držiteľov medailí je 
viac. „Bolo rozdelených 14 zlatých, 39 strie-
borných a 39 bronzových medailí. Štatistika 
rozdelenia medailí bola dosť podozrivá, keď- 
že zo 14 zlatých získala usporiadajúca kraji-
na až šesť. Je však fakt, že Rumuni vždy pat-
rili medzi špičku a investujú veľa peňazí do 
prírodovedného školstva,“  podelil sa o bez-
prostredné dojmy Ladislav Hric.
Katarína Čižmáriková

vplyv veľkej vojny na mesto Bratislava (G. 
Dudeková), rôzne faktory stanovenia hra-
níc Slovenska po roku 1918 (B. Ferenčuho-
vá), aktivizácia maďarskej zahraničnej po-
litiky (M. Michela), dilema HSĽS v roku 
1936 (R. Arpáš). Vedecké state sa tiež za-
oberajú rôznorodou problematikou politic-
kého a sociálneho života daného obdobia: 
programom Československej národnej rady 
po roku 1918 (N. Krajčovičová), činnosťou 
maďarských republikánov (M. Hanula), ju-

bilejnými oslavami vzniku ČSR a Martin-
skej deklarácie (L. Osyková), novohlasis-
tickou skupinou a Robotníckou akadémiou  
(I. Kamenec), jazykovou otázkou na Pod-
karpatskej Rusi (J. Rychlík), vývojom sta-
rostlivosti o hendikepovaných na Sloven-
sku (A. Falisová).

Druhá časť knihy (1939 – 1945 – 1948) 
pojednáva predovšetkým o pohnutých 
udalostiach nevyhnutne súvisiacich s per-
traktovaným obdobím. Viaceré štúdie sa 
venujú osudom slovenských Židov: pozem-
kovej reforme na židovských poľnohospo-
dárskych nehnuteľnostiach (M. Fiamová), 
prvým správam o tragédii Židov v koncen-
tračných táboroch (K. Hradská), arizácii fi-
remného majetku v Stropkove (J. Hlavin-
ka). Ďalšie odborné texty skúmajú najmä 
vplyv vojny na život obyvateľov na Slo-
vensku a ich sociálne problémy: vzťahy na 
moravsko-slovenskom pomedzí (M. Polá-
ková), sociálne nepokoje, sabotáže a par-
tizánske hnutie ilegálnej KSS (M. Syrný), 
sonda do života obce Jablonové (J. Roguľo-
vá), zabezpečenie vojnových zajatcov a in-
ternovaných v ZSSR (S. Mičev), pracovné 
sily a zamestnanosť v tretej republike (M. 
Sabol).  

V tretej časti (1948 – 1989 – 1993) náj-
de čitateľ politické, spoločenské i hospo-
dárske témy: česko-slovenská federácia 
pred svojím rozdelením (J. Žatkuliak), ob-
raz Klementa Gottwalda na hraniciach his-
toriografie a hagiografie (J. Benko), neko-
munistické politické strany na Slovensku  

(J. Pešek), občania proti normalizácii  
(S. Sikora), svetové hospodárke krízy a Slo-
vensko (Ľ. Hallon – M. Londák), zlomy 
a kontinuity vo vývoji SAV (A. Hudek – Du-
šan Kováč), slobodomurárstvo v Čechách 
a na Slovensku (M. Fabricius). Mnohé štú-
die sa venujú témam z kultúrnej oblasti: 
kultúrny život v zrkadle ideologickej (ne)
kultúry (V. Jaksicsová), emigrácia Ladisla-
va Mňačka do Izraela (J. Leikert), divadlo 
v zrkadle spoločensko-politických kontex-
tov (D. Podmaková), českí a slovenskí fil-
mári na sklonku roka 1969 (E. Londáková).

Štvrtá časť (20. storočie – medzinárod-
ný kontext) vypovedá o zahranično-poli-
tických otázkach: Sibírska oblastná duma 
v rokoch 1917 – 1918 (Ľ. Harbuľová), ne-
realizovaná francúzsko-československá vo-
jenská zmluva po prvej svetovej vojne (P. 
Petruf), nacionálny mysticizmus v stredo-
európskom literárnom agrarizme (R. Ho-
lec), spis Antonína Kubíčka z archívu čes-
koslovenského zahraničného odboja vo 
Veľkej Británii (J. Baer), zásahy Nemec-
ka do slovenského zákonodarstva v ro-
koch 1939 – 1940 (M. Schvarc), českoslo-
venské a maďarské diplomatické aktivity 
pred mierovou konferenciou v roku 1946 
(Š. Šutaj), americké úvery a pôžičky Čes-
koslovensku, československý dlh voči USA 
(S. Michálek). Publikáciu uzatvára výbero-
vá bibliografia PhDr. Milana Zemka, CSc., 
ktorú pripravila Alžbeta Sedliaková.

Linda osyková

SPOLOČNá 

FOTOGRAFIA 

SLOVENSKEJ VýPRAVy – 

SPRAVA L. HRIC,  

F. AyAZI, J. HALABRíN, 

M. GAŠPáREK,  

J. LIPTáK, J. JAMBRICH 

A M. HRICOVá-

BARTOLOMEJOVá.

 Foto: archív L. H.
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Geograf ický ústav SAV participuje na projekte Urban Atlas 

S a t e l i t y  s l e d u j ú  z m e n y 
z á s t a v b y  v  e u r ó p e 
Podľa správy Európskej komisie (IP/11/624 z 23. 5. 2011) v rokoch 
1990 – 2000 na území vtedajšej Európskej únie (EÚ) sa zastavalo 
až 275 ha pôdy denne, čo predstavuje stratu približne 1 000 km2 
ročne. Hoci sa v správe ďalej uvádza, že tento trend sa v posledných 
rokoch znížil na 252 ha/deň, zväčšovanie zástavby možno stále po-
važovať za najvýraznejšiu zmenu krajiny spôsobenú vplyvom ľud-
ských aktivít. To, že rozširovanie zástavby je sledované čoraz inten-
zívnejšie, potvrdzuje aj realizácia celoeurópskeho projektu Urban 
Atlas (komponent programu Global Monitoring for Environment 
and Security – GMES/Copernicus land monitoring services), ktorý 
je pod gesciou Európskej komisie (generálnych riaditeľstiev – DG 
pre regionálnu politiku a DG pre podnikanie a priemysel) a Európ-
skej environmentálnej agentúry (EEA). 

Cieľom tohto projektu je generovať porovnateľné údaje o vyu-
žití krajiny/krajinnej pokrývky (LU/LC) pre vybraných 305 európ-
skych miest a ich zázemí (Large Urban Zones – LUZ) pre rok 2006 
(+/–1 rok) a 699 LUZ pre rok 2012 (+/–1 rok) v mierke 1 : 10 000. 
Každé z 305 miest vybraných pre rok 2006 malo nad 100 000 oby-
vateľov a ďalších 394 miest k nim pridaných pre rok 2012 malo nad 
50 000 obyvateľov. Údaje o výskyte a rozlohách tried LU/LC sú gene-
rované zo satelitných snímok SPOT 5, ako aj zo satelitných snímok 
s vysokým rozlíšením (napr. QuickBird, RapidEye) metódami počíta-
čom podporovanej fotointerpretácie a objektovo orientovanej klasifi-
kácie. Minimálna identifikovaná rozloha pre urbanizované areály je 
0,25 ha s minimálnou presnosťou 85 % a pre neurbanizované areály 
1 ha s presnosťou 80 %. Minimálna šírka identifikovaného lineárneho 
prvku (napr. cestnej komunikácie, líniovej vegetácie a pod.) je 10 m.

Tab.1: Triedy LU/LC identifikované v projekte Urban Atlas 2006

Kód  Názov triedy
11100 Súvislá sídelná zástavba (SSZ > 80 %)
11210 Nesúvislá sídelná zástavba (NSZ: 50 % – 80 %)
11220 Nesúvislá sídelná zástavba (NSZ: 30 % – 50 %)
11230 Nesúvislá sídelná zástavba (NSZ: 10 % – 30 %)
11240 Nesúvislá sídelná zástavba (NSZ < 10 %)
11300 Izolovaná sídelná zástavba
12100 Priemyselné, obchodné a administratívne areály
12210 Autostrády a priľahlé areály
12220 Ostatné cesty a priľahlé areály
12230 Železnice a priľahlé areály
12300 Areály prístavov
12400 Areály letísk
13100 Areály ťažby nerastných surovín a skládok (smetísk)
13300 Areály výstavby
13400 Areály bez využívania v čase snímkovania
14100 Areály sídelnej vegetácie
14200 Areály športu a zariadení voľného času
20000 Poľnohospodárske areály, poloprírodné areály 

a mokrade
30000 Lesné areály
50000 Vodné toky a vodné plochy

Geografický ústav SAV participuje na projekte Urban Atlas 
(v spolupráci s Institut Géographique National France Internatio-
nal – IGN FI) interpretáciou kontrolných bodov lokalizovaných 
v LUZ na satelitných snímkach. Výsledky tejto interpretácie sú vy-
užité pri určovaní presnosti identifikácie 20 tried LU/LC uvede-
ných v tabuľke 1 a znázornených na obr. 1 (na s. 17). Triedy LU/
LC boli detailizované pre rok 2012 v rámci poľnohospodárskej 
a lesnej krajiny.

Prehľadnú ukážku aplikácie získaných výsledkov riešenia 
projektu Urban Atlas dokumentujeme na príklade identifikácie 
vybraných typov zmien LU/LC na území LUZ Bratislava (obr. 1, 
tab. 2). Výsledky poukazujú na výrazné zastúpenie areálov vý-
stavby (13) v severozápadnej časti Bratislavy, ako aj v sused-
ných okresoch Pezinok a Senec. Uvedené areály reprezentujú 
rozširujúcu sa bytovú výstavbu. V zázemí Bratislavy sa v rokoch 
2006 – 2012 vybudovali aj rozsiahle priemyselné, obchodné, ad-
ministratívne a dopravné areály (12). Naopak, menej početné 
zastúpenie mali zmeny súvisiace s intenzifikáciou poľnohospo-
dárstva (20), zalesňovaním (30) a budovaním vodných nádrží 
(50). Tieto zmeny sa vyskytli len v okrajových častiach sledova-
ného územia. 

Údaje poskytované projektom Urban Atlas (dostupné na: http://
land.copernicus.eu/) sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou moni-
torovania krajiny nielen na celoeurópskej úrovni, ale aj na úrovni 
jednotlivých štátov. Vyznačujú sa vzájomnou kompatibilitou, ope-
ratívnou dostupnosťou a časovou aktuálnosťou. Tieto atribúty pri-
spievajú k sledovaniu dynamiky zmien zástavby, čo možno pova-
žovať za cenný príspevok jej systematického poznávania najmä 
v celoeurópskom kontexte. Informácie o zmenách zástavby pova-
žujeme za dôležitú súčasť empirických výskumov orientovaných na 
prostredie mesta a jeho bezprostredné okolie, sú však osobitne cen-
né aj pre krajinný manažment. 

Ján Feranec, Róbert Pazúr, 
Geografický ústav SAV

Tab. 2: Identifikované zmeny LU/LC Bratislavy v období 2006 – 2012

Číslo 
v mape názov zmeny rozloha (ha)

11 Urbanizované areály 510
12 Priemyselné, obchodné, 

administratívne, a dopravné areály
310

13 Areály výstavby a ťažby nerastných 
surovín

938

14 Areály sídelnej vegetácie, športu 
a zariadení voľného času

251

20 Poľnohospodárske areály, 
poloprírodné areály a mokrade

133

30 Lesné areály 157
50 Vodné nádrže 103
00 Stabilné areály 20 1870
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Medaily v konkurencii dvadsiatich ôsmich krajín zo štyroch kontinentov

M i m o r i a d n y  ú s p e c h  m l a d ý c h 
f y z i k o v
Reprezentačnému tímu Slovenska sa na Me-
dzinárodnom turnaji mladých fyzikov, kto-
rý sa uskutočnil v dňoch 3. až 10. júla 2014 
v meste Shrewsbury vo Veľkej Británii, po-
daril mimoriadny úspech, keď v konkuren-
cii 28 krajín zo štyroch kontinentov obsadil 
druhé miesto v absolútnom poradí a získal 
zlaté medaily. Je to najlepšie umiestnenie 
od roku 2001, keď naši reprezentanti získali 
absolútne víťazstvo na „turnaji“ vo Fínsku.

Turnaj mladých fyzikov je tímová súťaž 
pre stredoškolských študentov v riešení fy-
zikálnych problémov, ktorá ma za sebou 
27-ročnú históriu. Päťčlenné družstvá rie-
šia počas celého školského roka 17 vopred 
známych náročných a otvorených experi-
mentálnych problémov, ktoré neskôr pre-
zentujú a obhajujú pred inými družstvami 
a odbornou porotou. Reprezentáciu tvoria 
najlepší študenti, ktorí prešli regionálnymi 
a celoštátnym kolom súťaže a uspeli na vý-
berovom sústredení. Slovensko sa na Tur-
naji mladých fyzikov s podporou Minister-
stva školstva SR zúčastňuje od jeho vzniku.

Slovensko a Singapur boli na tohtoroč-
nom turnaji jediné dve družstvá, ktoré do-
kázali vyhrať všetkých päť výberových kôl 
súťaže. Finálový súboj potvrdil dominanciu 
týchto dvoch krajín, keď Slovensko podľah-
lo v tesnom súboji len o 0,1 bodu, čo zod-

povedá posunu o jeden bod u jediného z 11 
hodnotiacich porotcov. Ďalší účastníci finá-
le Poľsko a Čína zaostali o bezmála 5 bodov, 
pričom už pred bránami finále zostali tra-
dične silné tímy Južnej Kórey, Nového Zé-
landu, Nemecka či Rakúska. 

Silná pozícia Slovenska v súťaži sa potvr-
dila aj na diplomatickom poli, keď bol Mar-
tin Plesch v hlasovaní delegátov jednohlasne 
zvolený do funkcie generálneho tajomníka 
súťaže na ďalšie štvorročné obdobie.
Martin Plesch, FÚ SAV

SLOVENSKá DELEGáCIA NA MEDzINáRODNOM TURNAjI MLADýCH FyzIkOV – ZĽAVA: 

JAKUB CHUDíK, PAVOL KUBINEC, MAREK BAŠISTA, MATEJ BADIN, MICHAL HLEDíK, 

MáRIO LIPOVSKý, FRANTIŠEK KUNDRACIK, NATáLIA RUžIČKOVá, MARTIN PLESCH 

A SEDIACI BORIS VAVRíK

OBR.1. VyUžITIE KRAJINy A KRAJINNEJ POKRýVKy LUZ BRATISLAVA IDENTIFIKOVANé PROSTREDNíCTVOM PROJEKTU URBAN ATLAS V ROKOCH 2006 A 2012 

A LOKALIZáCIA VyBRANýCH TyPOV ZMIEN V OBDOBí 2006-2012 NA SLEDOVANOM ÚZEMí. ZDROJ: HTTP://LAND.COPERNICUS.EU/.
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Opustili naše rady

Z a  p r o f e s o r o m  A n t o n o m  k l a s o m
Anton Klas, rodák z Devínskej Novej Vsi, sa 
pripravoval na svoju odbornú kariéru na 
Vysokej škole hospodárskych vied. Po jej ab-
solvovaní začal pracovať ako zakladajúci 
člen a zároveň ako vedúci katedry štatistiky. 
Tým, že sa mu na nej podarilo sústrediť nie-
koľkých dovtedy u nás izolovane pôsobia-
cich štatistikov, ale tiež výchovou mladých 
odborníkov, zaslúžil sa o vznik slovenskej 
štatistiky ako vednej disciplíny. Popri ve-
dení katedry štatistiky bol v r. 1960 – 1964 
prorektorom pre vedu a výskum na Vyso-
kej škole ekonomickej (VŠE). Tu v r. 1964 
zakladal a do r. 1967 bol aj riaditeľom Vý-
skumného ústavu národohospodárskeho.

V prvej etape profesionálnej dráhy, ktorú 
A. Klas prežil na VŠE, boli v centre jeho akti-
vít učiteľské povinnosti. Prednášateľskú čin-
nosť z teórie štatistiky postupne rozširoval 
na teóriu informácií a ekonomickú kyber-
netiku. Študentom tak umožňoval výhľady 
do oblastí poznania, ktoré boli dovtedy pro-
hibitné. V pedagogickej práci využíval nie-
len svoje hlboké znalosti z prednášaných 
a k nim priľahlých disciplín, ale aj publiko-
vané výsledky vlastného bádania. Pozor-
nosť si z nich zaslúži monografia Základ-
né otázky produktivity práce (1961) nielen 
pre precíznosť spracovania, ale tiež z hľa-
diska prínosu k metódam merania produk-
tivity. Vychádzal pritom aj z vlastných úvah 
o metodologických otázkach spoločenských 
a najmä ekonomických vied. Aj dnes zauj-
mú jeho názory na odlišnosti aj príbuzné 
črty experimentálnych prírodovedných me-
tód a metód hromadného pozorovania a zo-
všeobecňovania vlastných ekonómií, o spo-
jitosti skúmania kvantitatívnych (javových) 
stránok a kvality (zákonitostí) ekonomic-
kých procesov, o vzťahu ekonómie a mate-
matiky nielen v teoretickej, ale tiež v prak-
tickej rovine. 

Za uznanie jeho organizátorských schop-
ností, podložených originálnymi výsledka-
mi vlastného bádania, možno považovať 
menovanie A. Klasa za riaditeľa Výskumné-
ho výpočtového strediska (VVS) s účas-
ťou programu OSN, založeného r. 1967. 
VVS síce spadalo do pôsobnosti Federál-
neho štatistického úradu (FŠU), no vďaka 
rozhľadu a iniciatívam A. Klasa využívalo 
podporu programu OSN na to, aby svojím 
výskumným programom, medzinárodný-
mi kontaktmi, kvalitou výsledkov a rešpek-
tom v medzinárodnej vedeckej komunite 
prekračovalo rámce bežného rezortného 
pracoviska. Stačí konštatovať, že v Česko-
slovensku sa VVS zaslúžilo o urýchlený vý-
voj nových vedných odborov v oblasti infor-

mačných systémov, softvérových systémov 
a ekonometrického modelovania. Okrem 
toho však riešením úloh zadaných FŠÚ VVS 
prispievalo k zachovaniu európskej úrovne 
československej štatistiky. 

Osobitne treba vyzdvihnúť, že VVS 
v čase studenej vojny udržiavalo kontak-
ty so špičkovými pracoviskami za železnou 
oponou. Na riešení jeho výskumných úloh 
sa popri domácich pracovníkoch zúčast-
ňovali aj zahraniční experti z USA, Švéd-
ska, Francúzska, SRN, Dánska, Kanady atď. 
Mladí pracovníci z neho odchádzali na dl-
hodobé stáže najmä do USA a krajín západ-
nej Európy. VVS a A. Klas osobne sa zúčast-
ňoval na organizovaní medzinárodných 
výskumných programov a konferencií pod 
záštitou EHK OSN, UNESCO a Medzinárod-
nej organizácie štatistikov. Za spoluprácu 
s vedeckými inštitúciami USA bolo A. Klaso-
vi v r. 1975 udelené čestné občianstvo štátu 
Texas. Za rovnako významné ako spomenu-
té i ďalšie oficiálne uznania jeho práce, me-
dzi ktorými nechýba Rad práce a Zlatá čest-
ná plaketa Ľ. Štúra SAV, treba považovať aj 
úctu, ktorú mu do konca života preukazo-
vali pracovníci VVS. Dodnes sú hrdí a tešia 
sa z toho, že pracovali s Tónom Klasom na 
pracovisku považovanom za vrcholnú eko-
nomickú výskumnú inštitúciu nielen v Čes-
koslovensku, ale aj v jeho okolí. 

A. Klas postihol osud oddaných organi-
zátorov vedy nielen v úspechoch nimi ria-
deného pracoviska, ale aj v obmedzení času 
zvyšujúceho na ich vlastný výskum. S vy-
naložením veľkého úsilia sa mu predsa len 
darilo nepremeniť sa iba na vyššieho úrad-
níka vo výskume. Je spoluautorom publi-
kácie Ekonometrické modelovanie (1978). 
Najvýznamnejšou prácou z obdobia jeho 
pôsobenia vo VVS je monografia Informati-
zácia a spoločnosť, vyspelé kapitalistické štá-
ty (1988). Knižka je kvalifikovaným, ideo-
lógiou nezaťaženým zhrnutím poznatkov 
o obsahu informatizácie. Vo vtedajšej situ-
ácii Československa boli cenné jej závery 
o dôsledkoch informatizácie na ľudskú psy-
chiku, hodnotový systém, životný štýl, soci-
álne i ekonomické štruktúry, účasť občanov 
na riešení spoločenských problémov. Čitate-
ľa tak nepriamo viedla k názoru, že ak sa aj 
v Československu sociálno-ekonomické as-
pekty informatizácie nebudú reflektovať, 
celý informatizačný proces sa v ňom zasek-
ne a spoločensko-ekonomická stagnácia sa 
bude prehlbovať. 

Po spoločenských zmenách r. 1989, 
a teda krátko po vstupe do dôchodcovské-
ho veku, sa začalo tretie, záverečné ob-

dobie Klasovho profesionálneho pôsobe-
nia jeho prijatím do Ekonomického ústavu 
SAV. Naakumulovanú energiu a tvorivé zá-
mery tu zameral na výskum informatizácie 
najmä z hľadiska roly, ktorú v nej zohráva-
jú vzdelanie, výskum a inovácie. Vychádzal 
z vypracovania prípadových štúdií o prie-
behu týchto procesov v USA, Japonsku 
a v ďalších vyspelých ekonomikách, aby sa 
vo viacerých štúdiách (monografiách i sta-
tiach) venoval identifikácii predpokladov 
a možností prekonávania technologickej 
a inovačnej medzery SR v širšom kontex-
te vytvárania znalostnej ekonomiky. Po-
zornosť venoval objektívnym hnacím silám 
(faktorom) skúmaných procesov i hospo-
dárskej politike vytvárajúcej ich predpo-
klady. Ustavične si pritom kládol otázku, 
čo motivuje ľudí k inováciám, a ako tento 
motivačný aspekt inovácií posilňovať na 
Slovensku. 

Okrem dvoch autorských monografií 
a vyše dvoch desiatok statí (časť z nich pub-
likoval v monografiách so svojím editor-
stvom) venovaných uvedenej problematike 
ho zaujímal rozvoj vzdelanosti a poznania 
na Slovensku, čo ho viedlo k napísaniu kni-
hy Vývoj inštitúcií výskumu a vyššieho vzde-
lávania na Slovensku (v r. 860 – 2005). Bol 
spoluriešiteľom projektu Vízie a stratégie 
rozvoja slovenskej spoločnosti v kapitolách 
o budúcnosti jej vzdelania, výskumu a ino-
vácií. 

Plné sústredenie a oddanosť výskumu 
A. Klasovi neprekážali zapojiť sa počas pô-
sobenia v Ekonomickom ústave SAV aj do 
vedecko-organizačných aktivít. Bol predse-
dom Vedeckého kolégia SAV pre vedu o člo-
veku a spoločnosti (1995 – 2000), členom 
Vedeckej rady Ekonomického ústavu SAV 
(1998 – 2006, v časti tohto obdobia jej aj 
predsedal). 

Svoju developerskú žilku využíval na 
rozvoj inštitúcií, v ktorých pracoval predo-
všetkým tým, že odkrýval, podporil a využí-
val rozvoj talentu svojich spolupracovníkov. 
Veľa energie vynakladal na to, aby mladí ľu-
dia chápali rolu výskumníka ako poslanie 
presahujúce náležitosti zamestnaneckého 
pomeru. Rád nezaujato a vnímavo k názo-
rom iných ľudí hľadal v diskusiách odpove-
de na otázky prinášané výskumom i živo-
tom. Veril, že aktívnym prístupom môžeme 
pozitívne ovplyvniť vývoj spoločnosti. Za-
kladal si na férových vzťahoch a jeho pria-
teľstvo a optimistický postoj k životu boli 
pre nás vzpruhou.

Priatelia a spolupracovníci, EÚ SAV
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R o z l ú č i l i  s m e  s a  s  I v a n o m  k a d l e č í k o m

o p u s t i l a  n á s  P e t r a  R y b á ř o v á

Dňa 15. júla 2014 zomrel literárny kritik, 
prozaik, esejista a publicista Ivan Kadlečík. 
V rokoch 1990 – 2003 pôsobil ako vedecký 
pracovník v Ústave slovenskej literatúry SAV. 

I. Kadlečík sa narodil 8. apríla 1938 
v Modre v rodine ev. farára a správcu ev. si-
rotinca. V žičlivom rodinnom prostredí vsá-
val do seba dlhodobú tradíciu protestantskej 
kultúry. Odvolával sa na ňu v normalizač-
nom desaťročí, keď prišiel o zamestnanie, 
nesmel publikovať a písal len do samizdatov. 
Po štúdiách na Filozofickej fakulte UK sa stal 
redaktorom literárneho časopisu Krok v Ko-
šiciach, neskôr šéfredaktorom Matičného čí-
tania v Martine, z ktorého koncom 60. rokov 
urobil spoločensky platný hlas aktuálneho 
demokratizačného procesu. Po tzv. vstupe 
vojsk, čiže okupácii, musel z postu šéfredak-
tora odísť, ostal bez zamestnania, a tak sa 
odsťahoval aj s rodinou do Pukanca, s kto-
rým ho spájali rodinné zväzky. Tam živo-
ril ako predavač Slovenskej knihy (kde pra-
videlnými „kupujúcimi“ boli iba príslušníci 
ŠTB, ktorí ho chodili kontrolovať a vypočú-
vať) a jeho žena Iva, tiež redaktorka, predá-
vala v kiosku noviny a časopisy. V miestnom 

ev. kostole bol Kadlečík zároveň dlhoroč-
ným organistom. Tam sa postupne vypraco-
val na znalca a interpreta J. S. Bacha (Malé 
prelúdiá, 2002). Zbavený možnosti publi-
kovať, nadviazal spojenie s českým disen-
tom, predovšetkým L. Vaculíkom. V jeho 
samizdatovom vydavateľstve Edice Petlice 
vydal niekoľko vlastných titulov (Reči z ní-
žiny, 1973; Tváre a oslovenia 1974). Niekto-
ré z nich vyšli neskôr aj v exilových vydava-
teľstvách v zahraničí (Rapsódie a miniatúry, 
Kolín nad Rýnom 1988). Kadlečíkova koreš-
pondencia s L. Vaculíkom a O. Filipom (Poco 
rubato,1994) vydáva svedectvo o stave v to-
talitnom režime. Po zrútení socializmu na-
stúpil do Ústavu slovenskej literatúry SAV, 
kde obhájil kandidátsku prácu a kde praco-
val až do odchodu do dôchodku.

Ivan Kadlečík vstúpil do slovenskej lite-
ratúry ako literárny kritik, vnímavo komen-
tujúci súdobú tvorbu. Koncom 60. rokov 
mal pripravený do tlače výber z kritík pod 
názvom Z rečí v nížinách. Ten však mohol 
vyjsť až roku 1993. Eseje a portréty, ktoré 
publikoval vo Vaculíkovej Edici Petlice, mali 
tiež charakter literárnych kritík. Neskôr si 

vypracoval osobitný štýl, spájali sa v ňom 
prvky eseje a krásnej literatúry s bohatým 
metaforizovaným jazykom. V tomto tva-
re vydával jednotlivé práce, po roku 1989 
takmer pravidelne (Epištoly, 1992; Hlavo-
lamy, 1995; Taroky, 1997; Vlani ako dnes, 
1997; Žiť sa dá len autobiograficky, 2004 
atď.). Väčšina z nich sa viaže na Kadlečíko-
vu osobnú skúsenosť (vyradenie z kultúry) 
a iné autobiografické témy. Opakujúcou sa 
tendenciou vo viacerých (a v príležitostnej 
publicistike) je ostrá kritika spoločenského 
a kultúrneho života, a to nielen v totalite, 
ale aj v súčasnej „mladej“ demokracii, kto-
rá si váži peniaze, ale nie hodnoty. Takmer 
ako starozákonný prorok dvíha hlas pro-
ti všetkému, čo kaličí človeka i spoločnosť. 
Nebojí sa ani pátosu, keď ide o ľudský či ko-
lektívny osud alebo o osud kultúry. Tvorbu 
vždy považoval za závažnú a záväznú čin-
nosť, slovu dával patričnú váhu. Ako au-
tor (i ako človek) cítil spoluzodpovednosť 
za stav, v ktorom sa ocitla spoločnosť a my 
s ňou. Jeho karhajúci hlas (mal naň nárok), 
vyzývajúci priam k pokániu, bude chýbať.
Vladimír Petrík

Správa o smrti Mgr. Petry Rybářovej, 
PhD. (*30. júla 1978 Martin) nebola ná-
hla ani nečakaná. Blízki kolegovia a priate-
lia s ňou niekoľko rokov prežívali jej ťažký 
zápas so zákernou chorobou a dlho verili, 
že bude mať šťastný koniec. Nikto si nevedel 
ani len predstaviť, že už sa nevráti a nebude 
pokračovať vo svojej práci. Žiaľ, neuveriteľ-
né sa stalo skutočnosťou a naša drahá kole-
gyňa a kamarátka 21. augusta 2014 vydých-
la naposledy.

Petra Rybářová sa stala doktorandkou 
Historického ústavu SAV v roku 2002,  
hneď po absolvovaní štúdia histórie a an-
gličtiny na Filozofickej fakulte UK. Témou 
jej dizertačnej práce bola problematika an-
tisemitizmu v Uhorsku v poslednej tretine 
19. storočia, ktorej sa v širšom kontexte ve-
novala po získaní titulu PhD. v roku 2007. 
Vďaka svojmu zodpovednému prístu-
pu a dobrej jazykovej výbave už ako dok-
torandka participovala na dvoch prestíž-
nych medzinárodných projektoch v rámci 
5. a 6. rámcového programu EÚ: Európ-

sky doktorát v sociálnej histórii (European 
Doctorate in Social History – Building on 
the Past, Maria Curie Fellowship) a projekt 
CLIOHRES-net (Creating Links and Inno-
vative Overviews for a New History Rese-
arch Agenda for the Citizens of a Growing 
Europe). V rámci ich riešenia sa aktívne zú-
častnila na významných medzinárodných 
konferenciách a podieľala sa na kolektív-
nej monografii Discrimination and Toleran-
ce in Historical Perspective (ed. G. Hálfda-
narson), vydanej v roku 2008 v Pise. Na 
pôde svojho materského pracoviska bola 
členkou Centra excelentnosti Kľúčové otáz-
ky moderných slovenských dejín (2007 – 
2010) a súčasťou riešiteľských kolektívov 
dvoch grantov Vega. Počas svojej krátkej 
vedeckej kariéry publikovala štúdie v do-
mácich a zahraničných časopisoch. Re-
prezentatívnym výsledkom jej výskumu 
je však najmä monografia Antisemitizmus 
v Uhorsku v 80. rokoch 19. storočia (2010), 
ako aj kapitoly v kolektívnych monografi-
ách Hľadanie novej podoby strednej Európy: 

fenomén integrácie a dezintegrácie od osvie-
tenstva po 1. svetovú vojnu (2005); Jan Šrá-
mek a jeho doba (2011); Storočie procesov: 
súdy, politika a spoločnosť v moderných de-
jinách Slovenska (2013) a Overcoming the 
Old Borders: beyond the Paradigm of Slovak 
National History (2013).

Predčasná smrť spôsobila, že Petra ne-
mohla naplno využiť svoj potenciál a na-
plniť všetky svoje vedecké ciele. Hoci jej 
bol dopriaty len veľmi krátky čas, jej práce 
prispeli k rozvoju slovenskej historiografie 
a zanechali v nej neprehliadnuteľnú sto-
pu. Nám, jej kolegom, však nebude chýbať 
len ako expert na politický antisemitizmus 
a kolektívne násilie v Uhorsku, ale najmä 
ako milý a priateľský človek, ktorý svojím 
vtipom a úsmevom obohacoval naše živo-
ty.

Zbohom, Peťa!

Slavomír Michálek,
Historický ústav SAV



7-8 | 2014    s p r á v y s a v     nekrológy

20

o d i š i e l  p r o f .  P a v o l  W i n c z e r

Z o m r e l  I n g .  e m i l  M a r i a n i

Vo štvrtok 28. augusta 2014 navždy odi-
šiel vo veku 79 rokov literárny vedec, dl-
horočný pracovník Ústavu svetovej litera-
túry SAV, emeritný profesor, PhDr. Pavol 
Winczer, CSc. Patril k popredným sloven-
ským polonistom povojnovej slovenskej 
generácie, ktorý od šesťdesiatych rokov 
minulého storočia vytrvalo a systematic-
ky pestoval a rozvíjal vzťahy medzi našou 
a poľskou literárnou vedou a kultúrou. Za-
radil sa k špičkovým predstaviteľom domá-
cej literárnej komparatistiky a svojou ve-
deckou a kultúrno-osvetovou činnosťou sa 
zaslúžil o celostné a hĺbkové chápanie vzťa-
hov najmä medzi slovenskou, poľskou a čes-
kou literatúrou 20. storočia a ich propagá-
ciu na verejnosti.

Prof. Pavol Winczer sa narodil 2. apríla 
1935 v Kežmarku; pohnutý povojnový osud 
ho zavial do severovýchodného Poľska, kde 
od roku 1945 navštevoval základnú školu 
v Suwałkách; po návrate do Československa 
navštevoval gymnázium v Kežmarku a ná-
sledne študoval (do roku 1958) na Karlo-
vej univerzite v Prahe polonistiku a rusisti-
ku. Po ukončení univerzitného štúdia prišiel 
do Bratislavy a na krátky čas sa zamestnal 
v Slovenskom vydavateľstve krásnej litera-
túry ako lektor západo- a južnoslovanských 
literatúr. V roku 1968 obhájil dizertačnú 
prácu a odvtedy až do roku 1992 kontinuál-
ne pôsobil ako vedecký pracovník v Ústave 
svetovej literatúry SAV (od roku 1973 v Lite-
rárnovednom ústave SAV) – v rokoch 1991 

až 1992 vo funkcii zástupcu riaditeľa toh-
to pracoviska. V roku 1992 sa stal riadnym 
profesorom slavistiky na Viedenskej univer-
zite, kde zotrval do roku 2003 a odvtedy bol 
na dôchodku.

Vo svojej vedeckej práci, inšpirovanej li-
terárnovedným štrukturalizmom i kultúr-
nohistorickými podnetmi, vychádzajúcimi 
z českej školy Karla Krejčího, sa zameriaval 
na výskumy stredo- a východoeurópskej li-
teratúry obdobia moderny a avantgardy. 
Jeho cit pre avantgardistické poetiky, spája-
júci sa s vynikajúcim historickým školením 
a všeobecnou kultúrnou rozhľadenosťou 
(blízke mu bolo aj výtvarné umenie, hudba 
i film), ho predurčovali ku komplexnému 
pohľadu na literárnu kultúru stredoeuróp-
skych avantgárd. Knižné práce profesora P. 
Winczera Poetika básnických smerov v poľ-
skej a slovenskej poézii 20. storočia (1974) 
a Súvislosti v čase a priestore (2000), ako 
aj veľké štúdie venované Františkovi Ha-
lasovi, dedičstvu poetiky G. Apollinaira 
v strednej Európe i slovenskému nadrealiz-
mu v európskom kontexte nezostali nepo-
všimnuté ani v zahraničí. V šesťdesiatych 
rokoch sa zaslúžil takisto o propagáciu po-
vojnovej poľskej poézie, literárnej vedy i fi-
lozofie na stránkach domácich literárnych 
časopisov a ako skvelý odborník na poľskú 
literatúru 19. i 20. storočia písal k mnohým 
knižným prekladom doslovy, ktoré svojou 
erudovanosťou, mnohovrstevnatosťou i ve-
deckou aktuálnosťou neraz nahrádzali veľ-

ké literárnovedné syntézy, ktorých vzniku 
domáce podmienky nepriali. Akríbia a rigo-
róznosť, akými sa vyznačoval jeho spôsob 
uvažovania, pritom neboli v rozpore s jeho 
zmyslom pre esejistický štýl, vďaka ktoré-
mu sú aj jeho staršie práce dodnes čitateľ-
sky pútavé. Posledná knižná práca profe-
sora Winczera Literatúra v hľadaní čitateľa 
(VEDA, 2013), venovaná Karlovi Čapkovi 
a Iľjovi Erenburgovi a ich umeleckým stra-
tégiám v dvadsiatych rokoch 20. storočia, 
je svedectvom dlhoročného výskumu a uva-
žovania o literatúre v časoch komunikačnej 
krízy.

Zosnulý prof. Pavol Winczer po sebe za-
nechal nielen vysoko kvalitné vedecké die-
lo internacionálneho významu, ale aj viace-
rých žiakov, ktorí sa môžu smelo odvolávať 
na jeho intelektuálny odkaz – nie napriek, 
ale azda práve vďaka tomu, že ako človek 
sa prof. Winczer vyznačoval mimoriadnou 
skromnosťou, nestál o široký okruh stú-
pencov, ba podľa všetkého ani sympatizan-
tov. Vždy mu išlo o vec. To však nevylučo-
valo jeho hlboký a úprimný ľudský záujem 
o blížneho ako o spolucítiacu a spolumys-
liacu bytosť. Jeho postava – tak trochu sa-
motára, individualistu, prísneho, no vyni-
kajúceho diskusného partnera, s kritickým 
pohľadom na svet, na kultúru, na literatúru 
– nám bude chýbať.

Česť jeho pamiatke!
Adam Bžoch

Krátko pred uzávierkou nášho časopisu sme 
dostali ďalšiu smutnú správu: Veľmi náhle 
po neočakávanej chorobe 31. augusta t.r. 
odišiel navždy Ing. Emil Mariani, DrSc., dl-
horočný pracovník Fyzikálneho ústavu SAV. 
Narodil sa 29. apríla 1931 v Lukovištiach, 
okres Rimavská Sobota. Vyštudoval Elektro-
technickú fakultu SVŠT (dnes STU) v Bra-
tislave. V rokoch 1959 – 2002 pracoval vo 
Fyzikálnom ústave SAV, od roku 1962 ako 
vedúci oddelenia fyziky tuhých látok, od 
roku 1965 bol súčasne aj zástupcom riadite-
ľa ústavu. Po odchode z FÚ SAV pracoval až 
do roku 2006 na Katedre fyziky (resp. Kated-
re nekovových materiálov) STU v Trnave.

Celý aktívny vedecký život sa E. Mariani 
venoval štúdiu fyzikálnych vlastností neko-
vových materiálov, ako sú špeciálne sklá pre 
optické vlákna, štúdiu keramík perspektív-
nych pre palivové články, tiež štúdiu vlast-

ností amorfných polovodičov a pod. Na sle-
dovaných materiáloch sa pokúsil objasniť 
podstatu prebiehajúcich procesov zavede-
ním fyzikálnych metód skúmania nielen ich 
transportných vlastností, ale najmä elek-
trických, dielektrických, termofyzikálnych 
a štrukturálnych vlastností za rozličných 
podmienok. Riešené problematiky nadvä-
zovali na svetové trendy vývoja vo fyzike 
a technike materiálov pre kvantovú elek-
troniku, konverziu energie, palivové člán-
ky, optické svetlovody, sklá pre IČ oblas-
ti a pod. Dôkazom sú početné citácie jeho 
prác v monografiách, zborníkoch z konfe-
rencií či veľké množstvo citovaných ohlasov 
v publikáciách, ktoré sa objavujú vo vedec-
kých článkoch aj v dnešnom období. Okrem 
toho bol E. Mariani spoluautorom štyroch 
udelených patentov, z toho jedného medzi-
národného.

Fyzikálne metódy zavedené na Fyzikál-
nom ústave SAV, ako aj získané výsledky, 
umožnili priamu spoluprácu nielen s ústav-
mi SAV, ale aj s pracoviskami ČSAV či mno-
hými vysokými školami. Pri výskume polo-
vodičových zdrojov koherentného žiarenia, 
špeciálnych skiel pre IČ oblasti sa rozvinula 
spolupráca s ústavmi AV ZSSR v oblasti ma-
teriálov pre výkonné lasery a tuhé elektroly-
ty a tiež s univerzitou vo francúzskom Nice 
pre oblasť skiel a prenos laserového žiare-
nia. Vo funkcii vedúceho oddelenia a zá-
stupcu FÚ SAV koordinoval hlavnú úlohu 
ŠPZV I-1-3 a ďalšie čiastkové úlohy. Za svo-
ju vedeckú činnosť bol ocenený Pamätnou 
medailou SAV, Striebornou i Zlatou čestnou 
plaketou Dionýza Štúra a niekoľkými ďalší-
mi oceneniami od spolupracujúcich ústavov.

Česť jeho pamiatke! 
(Zdroj: FÚ SAV)  
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Michal Habaj
Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka 
(1922 – 1942)
brož., formát 135 x 205 mm, 380 strán
VEDA 2013
ISBN 978-80-224-1354-1

Publikácia prináša nový pohľad na jednu z kľúčových postáv slovenskej 
poézie 20. storočia. Sústreďuje sa na prvé obdobie básnickej tvorby Jána 
Smreka, ktorú skúma v dosiaľ opomínaných kontextoch a súvislostiach, 
s ohľadom na dobovo aktuálne estetické, filozofické a spirituálno-nábo-
ženské koncepcie. Tento pohľad umožnil presnejšie a adekvátnejšie lite-
rárnohistoricky ukotviť tvorbu Jána Smreka, nanovo a podstatným spô-
sobom zhodnotiť Smrekov prínos do slovenskej literatúry a určiť jeho rolu 
v kontexte modernej slovenskej poézie. Jednotlivé zbierky autor sleduje 
chronologicky, pozornosť venuje kontinuite a transformáciám Smrekov-
ho básnického gesta. V závere monografie naznačuje aj možné východis-
ká a výhľady pre skúmanie Smrekovej vojnovej a povojnovej tvorby.

Milan Majtán
Naše priezviská 
brož., formát 148 x 210 mm, 196 strán
VEDA 2014
ISBN 978-80-224-1357-2

Na Slovensku doteraz chýba monografické alebo slovníkové spracova-
nie priezvisk. Tento stav sa usiluje zmierniť popularizačná monogra-
fia M. Majtána Naše priezviská. V úvode sa nachádza stručný prehľad 
vzniku a vývinu priezvisk od prímen a prídomkov až po dnešné de-
dičné priezviská, jazyková a gramatická charakteristika i prechyľova-
nie priezvisk. Autor venuje pozornosť aj rozšíreniu a frekvencii niekto-
rých priezvisk na Slovensku. V druhej časti publikácie sa podrobnejšie 
uvádzajú najčastejšie priezviská, ktoré sa utvorili z rodných (krstných) 
mien, z názvov remesiel a zamestnaní, z pomenovaní rodinných a prí-
buzenských vzťahov, priezviská podľa spoločenského zaradenia, pô-
vodu a vlastností a charakteristika frekventovaných i menej častých 
prípon, pomocou ktorých sa slovenské priezviská tvorili. V samostat-
nej kapitole autor voľnejšie vysvetľuje pôvod niektorých na prvý po-
hľad možno nepriezračných priezvisk, spôsob výskumu, pomocou kto-
rého dospel k uvedeným zisteniam, a rôzne zaujímavosti, s ktorými sa 
stretol počas štúdia a skúmania vývinu slovenských priezvisk. Formou 
slovníka sú spracované priezviská z obce Turzovka. V závere knihy au-
tor na niekoľkých príkladoch ukazuje, ako sa prostredníctvom genea-
logického výskumu, štúdiom archívnych materiálov a matrík možno 
dopracovať k pôvodu daného priezviska.

Zo studnice rodnej reči 2
Zost.: K. Balleková, M. Smatana
brož., formát 130 x 210 mm, 440 strán
VEDA 2014
ISBN 978-80-224-1359-6

Publikácia nadväzuje na úspešnú knižočku Zo studnice rodnej reči 
(2005) a prináša výber príspevkov, ktoré boli pôvodne súčasťou rovno-
mennej rubriky počas druhého decénia jej trvania v rokoch 2002 – 2011 
v časopise Kultúra slova. Zostavovatelia ponúkajú pestrú koláž vzác-
nych svedectiev z nárečí a o nárečiach, zaradených do siedmich tematic-
kých okruhov. Čitateľ prechádza terénom jazyka bohatým na nárečové 
nerovnosti, ktoré jazyku neubližujú, ba práve naopak: dávajú mu punc 
rôznorodosti a robia ho všedno-nevšedným a pozoruhodným. Na svojej 
ceste má možnosť nielen dozvedieť sa mnoho zaujímavého napr. o pô-
vode priezvisk, o pomenovaní mesiacov či názvoch ovocia; ale aj pre-
svedčiť sa, či naozaj vtáka poznať po perí a človeka po reči; vychutnať 
si pohľad na farebný svet jazyka; spoznať čo-to zo slovenských kulinár-
skych zvyklostí; zistiť, čo všetko človeka kvári. Pridanou hodnotou tex-
tov je originálna interpretácia nárečového materiálu, ale aj prameňov 
z predspisovného obdobia slovenčiny, čím sa odkrýva národné duchov-
né dedičstvo a tiež sa poukazuje na prirodzené jazykové útvary, žánrové 
aj areálové rozdiely. Texty dopĺňa zoznam lokalít, ktoré charakterizujú 
v jednotlivých príspevkoch zemepisné rozšírenie nárečových slov, a re-
gister vybraných mien a priezvisk používaných na Slovensku.
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Marta Dobrovodská
Krajinnoekologický výskum historickej poľnohospodárskej krajiny v obciach Liptovská Teplička, Ostur-
ňa a Malá Franková
brož., formát 170 x 240 mm, 149 strán
VEDA 2014
ISBN 978-80-224-1339-8

Publikácia sa snaží čo najkomplexnejším prístupom zhodnotiť vzťah človeka a krajiny v modelových územiach 
tradičného poľnohospodárstva v troch výnimočných obciach Slovenska – v nízkotatranskej obci Liptovská Tep-
lička a zamagurských obciach Osturňa a Malá Franková. Ich krajina je charakteristická vysoko diverzifikova-
nou, doposiaľ čiastočne zachovanou mozaikovitou štruktúrou, ktorá vznikla v období pred kolektivizáciou 
poľnohospodárstva v dôsledku špecifickej agrárnej kultúry. Cieľom práce bolo využitím interdisciplinárneho 
prístupu určiť vedúce krajinnoekologické faktory vzniku, vývoja a správania sa poľnohospodárskych krajinných 
prvkov týchto cenných území. V prvej časti sa autorka zaoberá teoreticko-metodickým základom interdiscipli-
nárneho výskumu historickej poľnohospodárskej krajiny. V  druhej, regionálnej časti, v zmysle modifikovanej 
metodiky LANDEP štatisticky hodnotí vzťah medzi vytvorenými krajinno-ekologickými komplexmi poľnohos-
podárskej krajiny modelových území a súborom relevantných, priestorovo vyjadriteľných kľúčových prírod-
ných a socioekonomických parametrov (faktorov) krajiny, ktoré najviac motivovali, resp. nútili poľnohospo-
dárov pôsobiť na krajinu v tom-ktorom časovom období prostredníctvom svojej agrárnej činnosti. Štatistické 
hodnotenie je doplnené slovným vyhodnotením ostatných, priestorovo ťažšie vyjadriteľných faktorov.

Jaroslav Matulík
Voda naša každodenná
viaz., formát 165 x 230 mm, 200 strán
VEDA 2013, edícia SVET VEDY
ISBN 978-80-224-1347-3

Publikácia podčiarkuje nenahraditeľný význam vody v živote na našej Zemi – pre človeka, živočíšstvo, národ-
né hospodárstvo. Zahŕňa všeobecné poznatky o vode, jej formách, fyzikálnych vlastnostiach, činiteľoch ovplyv-
ňujúcich odtok, neprestajnom kolobehu vody v prírode. Informácie sú spracované z globálneho hľadiska – na 
Zemi, pre Slovensko a v rámci neho detailnejšie podľa zaužívaného členenia na 10 čiastkových povodí (Dolná 
Morava, Dunaj, Váh, Hron, Ipeľ, Slaná, Bodva, Hornád, Bodrog a Poprad). Autor zvolil systematické spracova-
nie problematiky s dôrazom na naše najvýznamnejšie rieky, vodné diela (historické a súčasné) a veľké vodné 
nádrže. Hydrologické hodnotenie povrchového vodného fondu na Slovensku bolo vykonané za pozorovacie ob-
dobie rokov 1931 – 1980 z profilov asi 385 vodomerných staníc. Údaje o vodných nádržiach a dielach boli čer-
pané z ich manipulačných poriadkov a riešených vodohospodárskych štúdií.

Darina Čabalová
Krása kameňa v živote človeka
viaz., formát 165 x 230 mm, 367 strán
VEDA 2013, edícia SVET VEDY
ISBN 978-80-224-1291-9

Publikácia bola napísaná so snahou zdôrazniť dôležitosť kameňa. Z historického hľadiska bolo najdôležitejšou 
funkciou kameňa jeho použitie na stavebné účely. Spočiatku sa zhotovovali objekty potrebné pre človeka ale-
bo danú spoločnosť, ktoré mali praktické poslanie. Použitie kameňa bolo funkčné. V určitom štádiu spoločen-
ského vývoja človek začal okrem funkčnosti kameňa sledovať aj možnosti jeho výtvarného stvárnenia. Vtedy sa 
stal kameň zdrojom vhodného materiálu na zhotovovanie rôznych architektonických prvkov. Stavebný kameň 
sa menil v rukách človeka na dekoračný kameň, ktorý mu pomáhal zhmotniť jeho zámery. Bol to materiál, kto-
rý svojou prispôsobivosťou, tvarovateľnosťou, ušľachtilosťou  a estetikou vzhľadu spĺňal požiadavky akejkoľvek 
dobovej architektúry. Preto hlavnou myšlienkou publikácie bola snaha doplniť a obohatiť praktickú funkciu ka-
meňa o jeho výrazovú stránku, o estetiku kameňa.

Miloslava Sokolová – Pavol Žigo: 
Verbálne kategórie aspekt a tempus v slovenčine 
viaz., formát 160 x 226 mm, 320 strán
VEDA 2014
ISBN 978-80-224-1374-9

Autori v monografii predstavujú syntetizujúce poznatky o vzájomnej spätosti slovesných kategórií vidu, času a spôso-
bu. Práca je štruktúrovaná podľa významových skupín – čisto nedokonavých slovies (imperfektíva tantum), čisto do-
konavých slovies (perfektíva tantum) a slovies schopných tvoriť vidové dvojice. V monografii sa pracovné hypotézy 
preverujú na reálnom, neidealizovanom jazykovom materiáli súčasnej slovenčiny – Slovenskom národnom korpuse, 
v ktorom sa nachádzajú publicistické, umelecké aj odborné texty. Autori sú presvedčení, že korpusový výskum má 
v súčasnosti veľké možnosti spresniť, revidovať a posunúť doterajšie výsledky a jazykovedné poznanie. Cieľom ana-
lýz získaných údajov je základná orientácia vo využívaní gramém v súvislosti so sémantikou slovesa a potvrdenie ich 
jednotlivých funkcií na rozsiahlom inventári dokladov. Rozsah jazykového materiálu, jeho spracovanie a interpretá-
cia má okrem analyzujúceho aj syntetizujúceho významu zmysel najmä v oblasti teoretickej jazykovedy aj vyučova-
nia jazyka a je dôležitým prostriedkom ďalšieho jazykovedného porovnávacieho výskumu. Poznatky z monografie 
okrem sféry národného jazyka zasahujú aj problematiku kategórií v oblasti všeobecnej jazykovedy.

>
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C e n a  l i t e r á r n e h o  f o n d u

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied na zá-
klade výberového konania na štvorročné ob-
dobie opäť vymenovalo od 1. septembra 2014  
RNDr. Miroslava Barančíka, DrSc., za riaditeľa 
Ústavu výskumu srdca SAV, Mgr. Dušana Mag-
dolena, PhD., za riaditeľa Ústavu orientalistiky 
SAV a prof. PhDr. Tibora Pichlera, CSc., za ria-
diteľa Filozofického ústavu SAV.

Mgr. Dušan Magdolen, PhD. (nar. 1969) ab-
solvoval v roku 1993 Filozofickú fakultu Uni-
verzity Komenského v Bratislave (Mgr.), od-
bor archívnictvo a história (diplomová práca: 
na tému Amarnské obdobie v egyptských deji-
nách počas vlády Amenhotepa IV. – Achnato-
na). Dizertačnú prácu (K zameriavaniu krá-
ľovských hrobiek Starej ríše. Nové pohľady na 
problematiku astronomického orientovania py-
ramíd) obhájil po štúdiu v rokoch 1993 – 1997 
v Českom egyptologickom ústave Karlovej uni-
verzity v Prahe (PhD.). Od roku 1997 až dote-
raz pracuje v Ústave orientalistiky SAV – najprv 
ako vedecký pracovník, od roku 2006 ako sa-
mostatný vedecký pracovník. Je jedným zo za-
kladateľov egyptologického výskumu na Slo-
vensku. Absolvoval výskumné pobyty v Egypte 
(Abúsír, Český egyptologický ústav UK v Prahe 
a Káhire), vo Veľkej Británii (v Londýne: The 
Egypt Exploration Society, British Museum – 
Department of Ancient Egypt and Sudan, Bri-
tish Library a v Oxforde: Ashmolean Muse-
um – The Griffith Institute). Profesionálne sa 
orientuje na kultúrno-historický vývoj staro-
vekého Egypta v 3. a 2. tisícročí pred Kristom, 
egyptskú archeoastronómiu; náboženskú ideo-
lógiu; slovenských cestovateľov v Egypte, sta-
roegyptské starožitnosti na Slovensku a vývoj 
civilizácie. Za svoju činnosť získal Cenu SAV 

za popularizáciu vedy (kolektívnu aj indivi-
duálnu). Je členom International Association 
of Egyptologists, Slovenskej orientalistickej 
spoločnosti (člen), Slovenskej archeologickej 
spoločnosti, ako aj spoluzakladateľ a správ-
ca Nadácie Aigyptos. Pedagogicky pôsobil na 
Katedre všeobecných dejín i Katedre archeoló-
gie FF UK v Bratislave (semestrálne prednášky 
z egyptológie), je spolugarantom akreditova-
ného odboru 2.1.8. všeobecné dejiny v Ústave 
orientalistiky SAV.

RNDr. Miroslav Barančík, DrSc. (nar. 1962) 
vysokoškolské štúdium absolvoval v roku 1987 
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komen-
ského (špecializácia biochémia). V tom istom 
roku bol prijatý na študijný pobyt do Ústavu ex-
perimentálnej chirurgie SAV (terajší Ústav pre 
výskum srdca SAV). Internú ašpirantúru v od-
bore fyziológia živočíchov ukončil obhajobou 
dizertačnej práce v roku 1995 a v nasledujú-
com roku získal titul CSc. V roku 2010 obhá-
jil doktorskú prácu vo vednom odbore bioché-
mia a bola mu udelená vedecká hodnosť DrSc. 
Od roku 2000 pracoval ako samostatný vedec-
ký pracovník, od decembra 2009 je vedúcim 
vedeckým pracovníkom. V rokoch 2004 – 2006 
bol vedeckým tajomníkom Ústav pre výskum 
srdca SAV, v rokoch 2006 – 2010 zástupcom 
riaditeľa a v roku 2010 sa stal riaditeľom ÚVS 
SAV. Je školiteľom štyroch úspešne obhájených 
dizertačných prác a školiteľom-špecialistom 
dvoch úspešne obhájených dizertačných prác. 
Publikoval 69 vedeckých prác, citovaných 48-
krát, počet citácií WOS – 746.
 
Prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc. (nar. 1949) 
absolvoval v rokoch 1967 – 1972 štúdium 

histórie a filozofie na Filozofickej fakulte UK 
v Bratislave. V roku 1980 obhájil v Ústave fi-
lozofie a sociológie SAV dizertačnú prácu 
(CSc.), v roku 2000 sa stal docentom a roku 
2003 bol menovaný profesorom (v oboch prí-
padoch na Prešovskej univerzite). Jeho vedec-
ko-výskumný záujem sa orientuje na dejiny 
politického myslenia a politických ideí s oso-
bitným zameraním na strednú Európu a Slo-
vensko a ďalej na etnický nacionalizmus. Pe-
dagogicky bol činný na Katedre politológie 
Filozofickej fakulte UK (prednášky a semináre 
z dejín slovenského politického myslenia v ro-
koch 1995 – 2003 a 2007 – 2009), okrem toho 
je školiteľom doktorandov v oblasti dejín slo-
venského filozofického a politického myslenia 
a garantom doktorandského štúdia v odbore 
systematická filozofia na Filozofickom ústave 
SAV. Bol, resp. je členom Vedeckej rady Filo-
zofickej fakulty UK, spoločných odborových 
komisií pre študijný odbor systematická filo-
zofia 2.1.2. a pre študijný odbor dejiny filozo-
fie 2.1.3. (FiF UK – SAV), dozornej rady Filozo-
fického ústavu AV ČR, European Commission 
Against Racism and Intolerance, Strasbourg 
(2003 – 2012), European Monitoring Cen-
tre on Racism and Xenophobia, Viedeň (2003 
– 2004 pozorovateľ; 2004 – 2007 zastupujú-
ci člen), Akademického snemu AV ČR (2011 
– 2014), edičnej rady časopisu Central Euro-
pe, Londýn (2002 – 2006), Slovenského filo-
zofického združenia (1994 – 1996 predseda). 
Okrem iného získal Striebornú plaketu Ľu-
dovíta Štúra „Za zásluhy v spoločenských ve-
dách“ (SAV, 1999) a bol členom riešiteľského 
kolektívu Centra excelentnosti SAV „Kolektív-
ne identity“, ktorý v roku 2009 ocenil minister 
školstva SR ako „Pracovný tím roka“.

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú li-
teratúru a počítačové programy Literár-
neho fondu udelil výročné ceny za rok 
2013. 

Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013 v kategórii spolo-
čenské vedy získala monografia PhDr. Slavomíra Micháleka, DrSc., 
PhDr. Miroslava Londáka, DrSc., a kolektívu, Gustáv Husák: moc po-
litiky – politik moci (VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013). Dielo je veno-
vané jednej z najvplyvnejších osobností moderných dejín, politiko-
vi a štátnikovi G. Husákovi. Autori mapujú jeho život od počiatkov 
študentskej politickej angažovanosti, osudy počas vojny a tesne po 
nej, ako aj jeho ďalšie životné peripetie, počnúc obvinením z buržo-
ázneho nacionalizmu cez väznenie, stranícku i občiansku rehabili-
táciu, opätovný vstup do slovenskej politiky vrátane angažovania 

sa v obrodnom procese v roku 1968 až po výstup na českosloven-
ský „politický Olymp“ a následný pád po novembri 1989. Monografia 
prináša najnovšie výsledky vedeckého výskumu a prostredníctvom 

mapovania osudov osobnosti zachy-
táva podrobne aj politický, kultúrny 
i ekonomický život slovenskej (česko-
slovenskej) spoločnosti a prepája ho 
so zahranično-politickým rozmerom 
najnovších slovenských dejín

Prémiami za vedeckú a odbornú 
literatúru za rok 2013 boli ocenení 
aj ďalší autori z pracovísk SAV napr. 
PhDr. Stanislav Sikora, CSc., doc. 
Mgr. Ivona Kollárová, PhD., PhDr. 
Peter Slavkovský, DrSc., a i. (podrob-
nejšie o autoroch a ocenených die-
lach v budúcom čísle Správ SAV).



7-8 | 2014    s p r á v y s a v     dokumenty

24

Predsedníctvo SAV

schválilo:
 ceny ubytovania a služieb v ubytovacom 

zariadení KC SAV, Smolenice,
 ceny ubytovania a doplnkových služieb 

v KC SAV Academia v Starej Lesnej,
 prof. RNDr. Petra Samuelyho, DrSc., za 

podpredsedu Rady Programu SASPRO;

vymenovalo:
 doc. MUDr. Ing. RNDr. Petra Celeca, 

PhD., MPH., do funkcie riaditeľa Mole-
kulárno- medicínskeho centra SAV s účin-
nosťou od 1. 10. 2014 na obdobie 4 rokov,

 prof. PhDr. Tibora Pichlera, CSc., do 
funkcie riaditeľa Filozofického ústavu 
SAV s účinnosťou od 1. 9. 2014 na obdo-
bie 4 rokov,

 JUDr. Milana Brňáka do funkcie riadite-
ľa VEDY, vydavateľstva SAV s účinnosťou 
od 1. 10. 2014 na obdobie 4 rokov;

prerokovalo:
 koncepciu ďalšieho rozvoja a financova-

nia Národnej siete seizmických staníc na 
rok 2015,

 zapojenie SAV do projektu 7. RP EÚ 
„ERA. NET RUS Plus-Futher linking 
Russia to the ERA. Coordination of MS/

AC S & T programmes towards and with 
Russia”,

 zapojenie SAV a financovanie účastí vý-
skumných tímov zo SAV do spoločnej vý-
zvy v rámci projektu 7. RP – ERA-NET in 
nanomedicine: “EuroNanoMed II”,

 zapojenie SAV do iniciatívy v kvantových 
technológiách v rámci Horizontu 2020;

vzalo na vedomie:
 prezentáciu výskumných projektov pod-

porovaných z rozpočtu SAV, 
 informáciu o účasti SAV v projektoch 

rámcových programov EÚ.
Antonia Štaffová

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

Predsedníctvo SAV

schválilo:
 atestačnú komisiu pre vedeckých za-

mestnancov Slavistického ústavu Jána 
Stanislava SAV,

 zásadu, aby podmienka uvedenia čísla 
príslušného projektu VEGA platila aj pre 
monografie, resp. kapitoly v monogra- 
fiách, ktoré sú výstupom projektu;

vymenovalo:
 Mgr. Dušana Magdolena, PhD., do funk-

cie riaditeľa Ústavu orientalistiky SAV 
s účinnosťou od 1. 9. 2014 na obdobie 4 
rokov,

 RNDr. Miroslava Barančíka, DrSc., do 
funkcie riaditeľa Ústavu pre výskum srd-
ca SAV s účinnosťou od 1. 9. 2014 na ob-
dobie 4 rokov,

 Mgr. Andreu Doktorovú do funkcie riadi-
teľky Ústrednej knižnice SAV s účinnos-
ťou od 1. 10. 2014 na obdobie 4 rokov;

udelilo:
 Čestnú plaketu Aurela Stodolu za záslu-

hy v technických vedách Dr. Tatsuki Ohji,

prerokovalo:
 stanovisko k právnym aspektom vydáva-

nia časopisov SAV,
 námet infraštruktúrneho projektu OPVaI 

– Biologicko-ekologické centrum SAV,
 návrhy koncepcie a prioritných postupov 

rozvoja SAV do roku 2020 v nadväznosti 
na využitie areálu SAV, Dúbravská cesta 
v Bratislave,

 výber projektov navrhnutých na financo-
vanie z rozpočtu SAV na základe 2. spo-
ločnej výzvy vyhlásenej medzinárodným 

konzorciom M-ERA.Net v rámci 7. RP EÚ,
 zapojenie SAV a financovanie účasti vý-

skumných tímov zo SAV do spoločnej 
výzvy v rámci projektu 7. RP EÚ „KON-
NECT“ – Strengthening STI Cooperation 
between the EU and Korea,

 návrh koncepcie vydávania časopisu 
Správy SAV a Štatútu časopisu Správy 
SAV,

 koncepciu rozvoja informačnej infraš-
truktúry v areáli SAV na Dúbravskej ceste;

vzalo na vedomie:
 informáciu o príprave projektu H2020 

Widespread 2014-1 Teaming, 
 prehľad lokalizácie organizácií SAV v ob-

jektoch v správe iných organizácií SAV 
a SAV (zastúpenej Ú SAV).

Antonia Štaffová

1 5 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a 
S l o v e n s k e j  a k a d é m i e  v i e d 
7 .  a u g u s t  2 0 1 4



j e d i n e č n é  P o k l a d y 
T u t a n c h a m o n o v e j  h r o b k y
Až do konca novembra 2014 si 
môžu milovníci histórie staro-
vekého Egypta pozrieť výsta-
vu Tutanchamon – jeho hrobka 
a poklady, ktorú v bratislavskej 
Inchebe sprístupnili 15. augus-
ta t.r. Táto unikátna expozícia 
sprostredkúva virtuálnu cestu 
do kolísky našej civilizácie – do 
doby jedného z posledných krá-
ľov slávnej dynastie obdobia 13. 
storočia pred Kristom. Pohľady 
na niektoré exponáty tejto uni-
kátnej výstavy sprostredkúva-
me fotoobjektívom Mgr. Duša-
na Magdolena, PhD., z Ústavu 
orientalistiky SAV, ktorý sa spo-
lupodieľal na príprave bratislav-
skej inštalácie. 




