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Už po dvanásty raz 
vyjadrila Slovenská
akadémia vied úctu
a obdiv svojim dlho-
ročným pracovníkom
– tohtoročným jubi-
lantom. Ako prvá ďa-
kovný list a gratuláciu
z rúk predsedu SAV
prof. Štefana Lubyho
prijala dnes už deväť-
desiatpäťročná nestor-
ka slovenskej i českej
farmakológie, 
prof. Helena Rašková.
Foto: Vladimír Šmihula

V Malom kongreso-
vom centre VEDY
v Bratislave odovzdá-
vali 18. júna Ceny SAV
za rok 2008. Za vedec-
ko-výskumnú činnosť
prebral ocenenie aj
prof. Imrich Ruisel
z Ústavu experimen-
tálnej psychológie SAV
(na snímke vľavo
s predsedom SAV prof.
Štefanom Lubym). 
Foto: Vladimír Šmihula
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Slávnostné stretnutie členov samospráv-
nych orgánov Slovenskej akadémie vied za
obdobie jej histórie – rokov 1953 až 2008 –
20. mája bolo vyjadrením uznania všet-
kým, ktorí sa podieľali na zrode, rozvoji aj
úspechoch tejto najvýznamnejšej sloven-
skej vedeckej inštitúcie. Popri súčasných aj
bývalých členoch samosprávnych orgánov
SAV sa na slávnosti zúčastnil aj vedúci Kan-
celárie prezidenta SR prof. Milan Čič.

Predseda SAV prof. Štefan Luby na úvod
svojho vystúpenia privítal na podujatí zá-
stupcov historických aj súčasných samo-
správnych orgánov Akadémie – členov
Predsedníctiev SAV, výborov Rady vedcov
SAV, výborov Snemu SAV. Pripomenul, že
myšlienka na takéto stretnutie zrela už viac
rokov, až 55. výročie vzniku inštitúcie sa
stalo príležitosťou na jej uskutočnenie.
Predseda SAV konštatoval, že – až na vý-
nimky – výročia ukončené číslicou päť ne-
patria medzi veľké a okrúhle. Preto sa SAV
rozhodla, že 55. výročie si pripomenie ak-
ciami, ktoré budú smerovať viac do jej
vnútra.

Výročie späté s rozmachom

V ďalšej časti svojho vystúpenia prof. Šte-
fan Luby zdôraznil, že pre SAV je 55. výro-
čie jej vzniku späté s jej rozmachom. „Tento
rozmach však prichádza po prechode hlbo-
kým spoločenským a ekonomickým údolím
či minimom,“ konštatoval. Pripomenul, že
napríklad v roku 1989 bol vtedajší rozpočet
SAV 800 miliónov vtedajších korún, v roku
1993 to bolo len 395 miliónov slovenských
korún a v roku 2008 sa jej rozpočet blíži ku
dvom miliardám korún, sume, ktorá bola
záväzkom súčasného Predsedníctva SAV
pri jeho vstupe do funkčného obdobia. „Nie
je to určené ako suma, ktorá má saturovať
naše potreby, ale ako suma, ktorá má vy-
tvárať infraštruktúrne a prevádzkové pred-
poklady, aby sme boli úspešní v ďalších sú-
ťažiach o granty a projekty,“ dodal prof.
Štefan Luby. Pripomenul, že na vývoj po ro-
ku 1989 reagovala SAV výraznou reduk-
ciou v počte ústavov a v množstve pracov-
níkov. Zo 6 tisíc pracovníkov ich počet kle-
sol na polovicu. Týmto vývojom sa SAV pri-
blížila k štandardným výskumným inštitú-
ciám európskeho typu. Súčasný počet pri-
bližne 3 tisíc pracovníkov vyplýva z rovno-
váhy ponuky a dopytu, ústavy SAV majú
dnes dostatok práce – dostávajú vládne ob-
jednávky, napríklad projekt Encyclopaedie
Beliany, Národného jazykového korpusu, či
Vízie a stratégie rozvoja spoločnosti do ro-
ku 2030, získavajú projekty aj granty v do-

mácich aj medzinárodných súťažiach, spo-
lupracujú s praxou. „Koncepcia našej spo-
lupráce s praxou prekonáva v súčasnej do-
be kriesené tendencie ideí priemyselnej re-
volúcie, ktorá nás kedysi obišla, a naša spo-
lupráca s praxou sa skôr prikláňa k ideám
vedomostnej spoločnosti,“ konštatoval
predseda SAV. „Preto za prax považujeme
nielen materiálnu výrobu, ale aj zdravot-
níctvo, ekológiu, kultúru, umenie aj vzde-
lávanie.“

„Máme za sebou – ak si môžem požičať
jeruzalemskú kulisu – prechod údolím Kid-
rón z getsemanského zajatia na vyvýšeninu
Skalného chrámu,“ konštatoval prof. Šte-
fan Luby. "Týmto údolím sme prechádzali
aj po roku 1970, hoci vtedy boli v hre skôr
aspekty politické, nie ekonomické. Aj tento
prechod bol spojený s nasledujúcim rozma-
chom, najmä v rokoch 1975 až 1985.“
V týchto súvislostiach prof. Štefan Luby po-
zdravil prítomných dvoch bývalých predse-
dov SAV, ktorí boli na čele Akadémie v ča-
se, keď SAV prekonávala najhlbšie poklesy
– prof. Vladimíra Hajka a prof. Branislava
Lichardusa. Zároveň aj ďalšieho prítomné-
ho bývalého predsedu Ladislava Macha,
ktorý pôsobil na čele prvého poprevratové-
ho Predsedníctva SAV.

Zažehnané krízy

„Tento prechod cez údolie však mal v sebe
zabudované niektoré ďalšie lokálne mini-
má,“ pripomenul predseda SAV. „Môžem
spomenúť prinajmenšom tri krízy v novo-

dobej histórii SAV. Napríklad snahu Matice
slovenskej, podporovanú vtedajšou vládou
SR, vziať z Akadémie všetky spoločensko-
vedné ústavy, alebo aspoň Historický ústav
SAV a Ústav slovenskej literatúry SAV. Bola
to aj snaha niekdajšej vlády obísť Radu
vedcov SAV pri menovaní predsedu  na zá-
klade kompetenčného zákona priamo pre-
miérom. A napokon to bola aj snaha zobrať
SAV rozpočtovú kapitolu. V prvom aj tre-
ťom prípade išlo o vzopätie celej Akadé-
mie, o koordinované akcie Predsedníctva
SAV, Rady vedcov SAV alebo Snemu SAV.“

Prof. Štefan Luby pripomenul, že v prí-
pade snáh Matice slovenskej najväčšiu zá-
sluhu na úspešnom odolaní majú vtedajší
podpredseda SAV Dušan Čaplovič, dnešný
podpredseda Dušan Kováč a vtedajší riadi-
teľ Ústavu slovenskej literatúry SAV Peter
Zajac. Pri snahách o odobratie rozpočtovej
kapitoly SAV zo štátneho rozpočtu ťažko
vyzdvihnúť jednotlivcov, išlo totiž o také
spoločné vystúpenie členov Predsedníctva
SAV a mnohých aktivistov, aké v histórii
Akadémie vari nemá obdobu. Výsledkom
bolo, že autonómia SAV bola zachovaná
takmer jednomyseľnou podporou parla-
mentu. V prípade snáh zbaviť Radu vedcov
SAV práva voliť predsedu spoločné úsilie
s prof. Tomášom Blehom a Dušanom Rati-
com a ďalšími vyústilo do podpory viace-
rých poslancov NR SR, napríklad Edit Bau-
er, Jozefa Prokeša, samozrejme aj Františ-
ka Mikloška, ktorý počas svojho politické-
ho pôsobenie vždy v rámci svojich možnos-
tí pomáhal, aj pomáha SAV.

„Slovenská akadémie vied je dnes inšti-

Pri príležitosti 55. výročia založenia Slovenskej akadémie vied 

S a m o s p r á v a  b i l a n c o v a l a

POČAS SLÁVNOSTNÝCH TÓNOV GAUDEAMUS IGITUR NA ÚVOD SLÁVNOSTI. ZĽAVA PROF. 
FEDOR ČIAMPOR, DAGMAR PODMAKOVÁ, PROF. ŠTEFAN LUBY, PROF. MILAN ČIČ A JOZEF
KLAČKA.
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túciou, ktorá zachováva tradície, obhájila
svoj názov ako integrál svojich ústavov a
Učenej spoločnosti SAV,“ zdôraznil predse-
da SAV. „Súčasne sa adaptovala na nové vý-
zvy, zaviedla demokratické procedúry,
grantové súťaže, akreditácie, doktorandské
štúdium. Stala sa preto súčasťou združenia
európskych akadémií ALLEA a súčasťou
združenia National Science Foundation,
ako inštitúcia, ktorá financuje výskum, te-
da ako de facto grantová agentúra. V súčas-
nosti pri kapacite 15 % z celej vedecko-vý-
skumnej základne v SR Slovenská akadé-
mia vied má výstup približne 30 % výsled-
kov – či berieme do úvahy projekty RP EÚ
alebo karentované publikácie. Akadémie
získala množstvo ocenení svojej práce –
štátnych, medzinárodných, firemných a
iných. Kráča svojou cestou Tao, hoci občas
sa na chvíľu zastaví. Ako hovoril Konfucius
svojmu žiakovi Žan Čchiouovi: Komu sily
nestačia, načerpá ich tým, že uprostred
cesty na chvíľu zastaví. A ty si to práve uro-
bil...“

Devízou je porozumenie 
a dialóg

V ďalšej časti podujatia sa k účastníkom
prihovorila predsedníčka Snemu SAV Dag-
mar Podmaková, ktorá vyjadrila svoju úctu
k ľuďom, ktorí na pozadí historických uda-
lostí tvorili a tvoria dejiny slovenskej vedy
nielen doma, ale aj v širšej európskej i sve-
tovej komunite. Poďakovala sa im aj za to,
že ich zásluhou si SAV ako predmet svojho
výskumu dodnes zachovala aj umenie, a to
aj múzické, čo sa priateľom na západ od
našich hraníc nepodarilo. Pripomenula
Stendhalov výrok, že počet géniov, ktorých
rodí určitý národ, je úmerný počtu mužov,
ktorým sa dostáva dostatočného vzdelania.
V tejto súvislosti vyslovila uznanie, že na
rozdiel od niektorých iných podobných in-

štitúcií v SAV dostávajú príležitosť v riadia-
cich funkciách aj ženy. Vyznala sa z prekva-
penia, že v Akadémii cítiť prítomnosť du-
cha Voltairovho výroku: Nesúhlasím s tým,
čo hovoríte, ale budem brániť až do smrti va-
še právo povedať to. Ocenila skutočnosť, že
na tomto podujatí sa mohli stretnúť tí, čo
budovali nový imidž SAV nielen zvonku,
i tí, ktorí dnes rozhodujú, ale aj tí, čo prídu
po nich... „Našou najväčšou devízou je vzá-
jomné porozumenie, dialóg, možnosť vy-
jadriť sa, rovnosť šancí...,“ zdôraznila pred-
sedníčka Snemu SAV. 

V obrazovej prezentácii históriu Sloven-
skej akadémie vied priblížil zástupca riadi-
teľky Ústredného archívu SAV Jozef Klač-
ka. Vo svojom výklade sa sústredil predo-
všetkým na ľudí, ktorí sa podieľali na roz-
voji Akadémie, či rozhodovali o jej ďalších
osudoch. 

V mene prezidenta SR Ivana Gašparovi-
ča účastníkov slávnosti srdečne pozdravil a
zaželal im veľa zdaru v osobnom aj profe-
sionálnom živote vedúci jeho kancelárie

prof. Milan Čič. „Mal som česť istý čas pra-
covať v SAV,“ poznamenal. „Chcem len
zdôrazniť, že Slovenská akadémie vied je
mladá, ale za ten čas prekonala množstvo
metamorfóz – pozitívnych, ale, žiaľ, aj ne-
gatívnych, takých, čo brzdili rozvoj sloven-
skej vedy. Chcem pripomenúť, že už v ro-
koch l987 – 1988 na základe rozhodnutia
vtedajšieho predsedu prof. Vladimíra Haj-
ka začali pracovať ľudia, ktorí boli poverení
tzv. prestavbou SAV. Vedenie Akadémie, aj
my ostatní, sme cítili, že SAV treba dostať
do novej kondície, pripraviť na nové pod-
mienky, ktoré sa blížili, do kondície, ktorá
by významným spôsobom prispela k rozvo-
ju Slovenska, slovenskej štátnosti – už vte-
dy sa vynárali aj tieto otázky – prispieť
k štátnosti existujúcej aj budúcej. Takže
SAV má za sebou bohaté výsledky aj skúse-
nosti, dnes patrí medzi významné subjekty
vedeckého výskumu, aj v rámci vysokých
škôl, a zaraďuje sa na popredné miesta,
ktoré sú určené práve pre vedu. Dovolím si
povedať len jednu myšlienku, ktorú zrejme
všetci poznáte. Spoločnosť bez vedy je chu-
dobná. Je chudobná na duchu. A preto pred
nami, pred SAV, stojí mimoriadne výz-
namná úloha, aby sme sa zhostili všetkých
tých aktivít, ktoré sú dnes aktuálne a ktoré
nám garantujú perspektívu v prospech
všetkých našich občanov, v prospech našej
spoločnosti.“

Na záver slávnosti predseda Učenej spo-
ločnosti SAV prof. Fedor Čiampor odovzdal
prof. Vladimírovi Hajkovi diplom emerit-
ného člena Učenej spoločnosti SAV.

Vladmír Šmihula | Foto autor

V MENE PREZIDENTA
SR IVANA GAŠPAROVI-

ČA ÚČASTNÍKOV 
SLÁVNOSTI SRDEČNE

POZDRAVIL VEDÚCI 
JEHO KANCELÁRIE
PROF. MILAN ČIČ.

POHĽAD NA ÚČASTNÍKOV SLÁVNOSTNÉHO
STRETNUTIA ČLENOV SAMOSPRÁVNYCH 
ORGÁNOV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 
V KC SMOLENICE.
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V Malom kongresovom centre VEDY, vyda-
vateľstva SAV, v Bratislave 18. júna t.r. sláv-
nostne odovzdali Ceny Slovenskej akadé-
mie vied za rok 2008. Laureátom ich odo-
vzdal predseda Slovenskej akadémie vied a
predseda Vedeckej rady SAV prof. Štefan
Luby za účasti podpredsedov vlády SR Jána
Mikolaja a Dušana Čaploviča. Na slávnost-
nom ceremoniáli sa zúčastnili aj podpred-
sedovia SAV Viera Rosová, Fedor Gömöry,
Ivan Zahradník, Dušan Kováč, predsedníč-
ka Snemu SAV Dagmar Podmaková a ďal-
šie osobnosti zo SAV. Medzi hosťami cere-
moniálu bol aj generálny riaditeľ Sekcie
rozpočtovej politiky MF ST Radovan Majer-
ský, predseda Rady vysokých škôl SR prof.
Viktor Smieško a ďalší predstavitelia spolo-
čenského, kultúrneho aj politického diania
na Slovensku.

Ceny Slovenskej akadémie vied 2008 spojené s jubileom

S t r á n k y  p r e  n o v ú  h i s t ó r i u
i  ú s p e c h y

Ceny SAV odovzdali v štyroch kategó-
riách: za vedecko-výskumnú činnosť, za vý-
sledky spolupráce s vysokými školami, pre
mladého vedeckého pracovníka (do veku
35 rokov) a za vedecko-popularizačnú čin-
nosť.

Jubilejné vrcholy

Predseda SAV prof. Štefan Luby vo svojom
príhovore konštatoval, že 55. výročie vzni-
ku SAV nepatrí k okrúhlym, preto si ho pri-
pomíname komornejšie, viac smerom do-
vnútra Akadémie. Jubilejné podujatia do-
siaľ vyvrcholili 12. júna udelením ocenenia
Laureát Slovak Gold 2007 Slovenskej aka-
démii vied. „Druhým vrcholom osláv je
dnešné podujatie, odovzdávanie Cien SAV
za účasti čelných predstaviteľov vlády SR.“ 

Predseda SAV potom podrobne zrekapi-
tuloval cesty k vzniku SAV aj jej históriu do
dnešných čias. Neobišiel ani obdobie tzv.
normalizácie po roku 1968, keď viacerí
pracovníci SAV boli označení za pravico-
vých oportunistov a museli odísť, so všetký-
mi dobovými peripetiami. Pripomenul zá-
sluhy posledného predrevolučného predse-
du akademika Vladimíra Hajka na konsoli-
dácii pomerov v inštitúcii. „V rokoch 1988-
89 sa SAV vydala cestou prestavby, ktorú
začal organizovať prof. Milan Čič, ktorý bol
vtedy podpredsedom SAV. Táto prestavba
sa v ČSAV v Prahe stretla s plným nepocho-
pením vtedajšieho jej konformného vede-
nia,“ pokračoval, pričom pripomenul, že
v SAV sa zároveň sformovalo prognostické
hnutie, z ktorého neskôr vyšli viacerí po-
prední politickí funkcionári. Z ďalších výz-
namných osobností, ktoré pôsobili v SAV,
rečník spomenul neskoršieho prezidenta
SR Rudolfa Schustera, ktorý začínal v Ústa-
ve hydrológie SAV, Gustáva Husáka, ktorý
po prepustení z väzenia začiatkom šesťde-
siatych rokov pracoval v Ústave štátu a prá-
va, hoci sám toto obdobie pokladal za čas
nenaplnených ambícií, či poníženia... 

Podrobne sa venoval turbulentnému ob-
dobiu po roku 1989, pripomenul každo-
denný zápas o prostriedky na výskum, za-
vedenie grantového systému, vytvorenie
príspevkovej formy hospodárenia, medzi-
národné zakotvenie SAV do 5., 6. a 7. rám-
cového programu EK a spojenie sa s vyso-
kými školami v treťom stupni vysokoškol-
ského vzdelávania. Podieľali sme sa aj na
dlhodobom zámere štátnej vednej a tech-
nickej politiky, ktorý bol vytvorený počas
funkčného obdobia tejto vlády, a veríme, že
vzhľadom na slušnú ekonomickú prosperi-
tu a rozvoj Slovenska tento zámer neskončí
v šuflíku ako predošlé, ale bude sa realizo-

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CENY SAV ZA ROK 2008 POCTILI SVOJOU PRÍTOM-
NOSŤOU AJ PODPREDSEDOVIA VLÁDY SR DUŠAN ČAPLOVIČ A JÁN MIKOLAJ.

CENU ZA PRÍSPEVOK K VÝSKUMU A VÝVOJU PROGRESÍVNYCH KERAMICKÝCH MATE-
RIÁLOV PREVZALI (ZĽAVA) DOC. DUŠAN GALUSEK, MIROSLAV HNATKO, ZOLTÁN
LENČÉŠ, PROF. PAVOL ŠAJGALÍK, MONIKA KAŠIAROVÁ, FRANTIŠEK LOFAJ.

OCENENÝ KOLEKTÍV PRACOVNÍKOV ODDELENIA TAVENINOVÝCH SÚSTAV ÚSTAVU
ANORGANICKEJ CHÉMIE SAV V BRATISLAVE – ZĽAVA MICHAL KORENKO, FRANTIŠEK
ŠIMKO, BLANKA KUBÍKOVÁ, MARIÁN KUCHARÍK, MIROSLAV BOČA.
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vať, za prísľub čoho považujeme aj zvýše-
nie rozpočtu SAV v roku 2008.“

Guinessovské rekordy Akadémie

Na záver vystúpenia predseda SAV s úsme-
vom zacitoval zo zatiaľ fiktívnej Guinesso-
vej knihy rekordov SAV: Najstaršími vedec-
kými pracoviskami Slovenska sú Meteoro-
logické a biofyzikálne observatórium (dnes
Geomagnetické observatórium) v Hurba-
nove a Arborétum Mlyňany, ktoré vznikli
koncom 19. storočia. Na prvom z týchto
pracovísk je ešte v činnosti najstarší sloven-
ský seizmograf so záznamom na papier po-
krytý sadzami. V druhom vypestovali naj-
väčšie borovicové šišky na území Slovenska
– ide o šišky kanadskej borovice, ktoré po
vysušení vážia celý kilogram. Na Lomnic-
kom štíte pracuje najvyššie položené slo-
venské vedecké pracovisko so slnečným ko-
ronografom a ďalšími prístrojmi. Najvyššie
vykonanými vedeckými experimentmi boli
štyri experimenty v rámci vesmírnej misie
pod názvom Štefánik počas letu kozmona-
uta Ivana Bellu roku 1999. V Ústave experi-
mentálnej fyziky SAV v Košiciach dosiahli
najnižšiu teplotu na území krajiny – takmer
mínus 273 stupňov Celzia, teda veľmi blíz-
ka absolútnej nule... Najľahším slovenským
kovom je penový hliník z Ústavu materiá-
lov a mechaniky strojov SAV v Bratislave,
ktorý pláva na hladine vody. Elektrotech-
nický ústav SAV na vlastnom zariadení vy-
tvoril najsilnejšie magnetické pole na Slo-
vensku s hodnotou 12 Tesla. Najväčším sys-
témom zberu a spracovania údajov je Ná-
rodná seizmická sieť, ktorú realizoval Geo-
fyzikálny ústav SAV. Najväčšou vedeckou
databázou SR na vedecké účely je Národný
jazykový korpus, ktorý vytvárajú v Jazyko-
vednom ústave ĽŠ SAV v Bratislave. Najťaž-
šou knihou je faksimilné vydanie Kamal-
dulskej Biblie, o ktoré sa zaslúžil Slavistický
ústav JS SAV v Bratislave a váži vyše 10 ki-
logramov... Najrozsiahlejšou encyklopedic-
kou sériou je Encyclopaedia Beliana, ktorú
pripravuje Encyklopedický ústav SAV a vy-
dáva VEDA, vydavateľstvo SAV.

Z vážnejších rekordov predseda SAV pri-
pomenul, že v SAV pracujú aj najcitovanejší

slovenskí vedci – Richard Kvetňanský z Ús-
tavu experimentálnej endokrinológie SAV,
prof. Vladimír Bužek z Fyzikálneho ústavu
SAV, ktorí majú do 5 tisíc citácií... Najcito-
vanejšími ženami sú Silvia Pastoreková
z Virologického ústavu SAV a prof. Daniela
Ježová z Ústavu experimentálnej endokri-
nológie SAV (vyše 2 tisíc ohlasov). Najcito-
vanejšími manželskými pármi sú Jaromír a
Silvia Pastorekovci z Virologického ústavu
SAV – dovedna vyše 6 tisíc citácií, manželia
Vladimír a Oľga Malkinovci z Ústavu anor-
ganickej chémie SAV – vyše 4 tisíc ohlasov.
„Slovenská akadémie vied získala celý rad
– myslím si, že na jednu inštitúciu najviac –
domácich a medzinárodných ocenení, pri-
bližne desať veľkých medzinárodných cien
a hodne vyše desať štátnych vyznamena-
ní,“ dodal prof. Štefan Luby už vážnejšie.
"Verím preto, že stránky novej knihy rekor-
dov sme ešte nezaplnili a v tomto duchu
môžeme pokračovať. V zatiaľ virtuálnej
knihe je dosť miesta a ani o perá nie je nú-
dza... Nech je to pre nás povzbudením do
ďalších rokov.“

Tohtoroční laureáti

Cena SAV za vedecko-výskumnú
činnosť 

Kolektív pracovníkov Oddelenia kon-
štrukčnej keramiky Ústavu materiálové-
ho výskumu SAV v zložení: prof. RNDr.
Ján Dusza, DrSc., RNDr. František Lofaj,
DrSc., RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc., RNDr.
Vladimír Kovaľ, PhD., Mgr. Monika Ka-
šiarová, PhD.

a kolektív pracovníkov Oddelenia kera-
miky Ústavu anorganickej chémie SAV
v zložení: prof. RNDr. Pavol Šajgalík,
DrSc., Ing. Zoltán Lenčéš, PhD., Ing. Mi-
roslav Hnatko, PhD., doc. Ing. Dušan Ga-
lusek, PhD., Ing. Jaroslav Sedláček,
PhD.
za súbor prác: Príspevok k výskumu a
vývoju progresívnych keramických ma-
teriálov.

Príspevok k výskumu a vývoju progre-
sívnych keramických materiálov je názov
súboru prác, vyžiadaných prednášok na

konferenciách, knižných publikácií a pri-
hlášok objavov a vynálezov zhodnotených
medzinárodnou odbornou komunitou viac
než štyrmi stovkami citácií. Zatiaľ čo v Bra-
tislave sa robí väčšinou príprava nových
druhov pokročilých keramických materiá-
lov, v Košiciach sa sústreďujú na charakteri-
záciu ich mechanických vlastností. Najdô-
ležitejším prvkom tejto viac ako 20-ročnej
spolupráce je spätná väzba, ktorá umožňu-
je aj vývoj nových keramických materiálov
s výnimočnými vlastnosťami pre špeciálne
aplikácie (v roku 2004 a 2005 ocenené aj
Zlatou Inchebou). Okrem toho oba kolektí-
vy spolupracovali na výskume keramických
nanokompozitov a keramických vrstevna-
tých kompozitov s vynikajúcimi mechanic-
kými vlastnosťami. V prípade návrhu vrs-
tevnatých nanokompozitov vypracovali
funkčný fyzikálny model, ktorý umožnil
návrh optimálneho zloženia vrstiev s cie-
ľom dosiahnuť maximálnu pevnosť kompo-
zitu. Riešiteľské kolektívy majú širokú me-
dzinárodnú spoluprácu, z ktorej vzniklo
množstvo publikácií, ako aj štyri prihlášky
vynálezov v zahraničí a jedna prihláška do-
máca.

Kolektív pracovníkov Oddelenia tave-
ninových sústav Ústavu anorganickej
chémie SAV v Bratislave v zložení: Ing.
Miroslav Boča, PhD., Dr. techn. – vedúci
kolektívu, Ing. Michal Korenko, PhD.,
Ing. Blanka Kubíková, PhD., Ing.,Marián
Kucharík, PhD., Ing. František Šimko,
PhD.
za súbor vedeckovýskumných prác
v oblasti fyzikálno-chemických vlast-
ností taveninových sústav.

K témam, ktoré ocenený kolektív (všetci
riešitelia sú mladší ako 35 rokov) zvládol
na vysokej profesionálnej úrovni, patrí vý-
skum v oblasti chémie taveninových sústav.
Objektmi výskumu sú anorganické soli,
oxidy kovov a iné binárne zlúčeniny pri
teplotách 500 – 1200 °C. Ťažisko výskumu
je položené na štúdiu fyzikálno-chemic-
kých vlastností, akými sú fázové diagra-
my/rovnováhy, hustota, viskozita, po-
vrchové napätie a vodivosť, ako aj termo-
dynamické a termochemické parametre
študovaných sústav. V súvislosti s týmito
technikami je ocenený kolektív v úzkom

ZA ATLAS OBYVATEĽSTVA SLOVENSKA A DEMOGEOGRAFICKÚ ANALÝZU SLOVEN-
SKA OCENILI KOLEKTÍV – ZĽAVA DOC. MILAN HÁJEK, DAGMAR KUSENDOVÁ, AN-
TON MICHÁLEK, VLADIMÍR SZÉKELY, DANIEL MICHNIAK, PETER PODOLÁK, JOZEF
MLÁDEK, ANTON BEZÁK A BRANISLAV BLEHA.

LAUREÁTI CENY SAV ZA VEDECKO-POPULARIZAČNÚ ČINNOSŤ – ZĽAVA: ŠTEFAN KO-
HÚT, DOC. BRANISLAV PEŤKO, KATARÍNA KACEROVÁ, DOC. ĽUDEVÍT KÁDAŠI A IVAN
KAMENEC.
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kontakte aj s priemyselnými partnermi do-
ma a v zahraničí. Pre mladý kolektív Odde-
lenia taveninových sústav je typické uplat-
nenie viacerých nových prístupov a metód
pri výskume tavenín. Iniciovali tiež štú-
dium fluoridových tavenín pre nekonvenč-
né aplikácie najmä ako teplotransportných
médií v jadrovej energetike pre termoche-
mickú syntézu vodíka. 

Prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. z Ús-
tavu experimentálnej psychológie SAV
v Bratislave 
za súbor vedeckovýskumných prác pri-
nášajúcich významné poznatky z proble-
matiky kognícií (poznávania), inteligen-
cie a múdrosti.

Prof. Imrich Ruisel sa od počiatku svojej
vedeckej kariéry v Ústave experimentálne
psychológie SAV venuje problematike po-
znávania (kognícií). V monografiách vyda-
ných v priebehu posledných rokov sumari-
zuje výsledky koncentrovaného výskumu
podstaty poznávania, inteligencie, múd-
rosti a osobnosti. Vedeckej verejnosti pred-
stavuje vlastné vymedzenie inteligencie
ako poznávacej kapacity človeka – spôso-
bu, akým jednotlivec racionálnymi pros-
triedkami spracúva a interpretuje správa-
nie vlastné aj iných, v závislosti od toho,
ako efektívne využíva toto poznanie v kon-
krétnom sociálnom prostredí. Prof. I. Rui-
sel sa tiež zameriava na analýzu historic-
kých koncepcií inteligencie a na hľadanie
styčných plôch medzi praktickou inteligen-
ciou a komplexným pojmom múdrosti. Je-
ho poznatky získané empirickými vý-
skumami menia dosiaľ tradované názory
o úlohe poznávania, inteligencie a múdros-
ti v reálnom živote a popri teoretickom prí-
nose sú využiteľné nielen v diagnostike po-
znávacích procesov a osobnosti, ale aj
v rôznych oblastiach psychologickej, peda-
gogickej a klinickej praxe. Získané poznat-
ky môžu tiež prispieť k rozšíreniu možností
znalostnej ekonomiky a poznatkovej spo-
ločnosti.

Cena SAV za výsledky spolupráce
s vysokými školami: 

Kolektív pracovníkov Oddelenia hu-
mánnej geografie Geografického ústavu
SAV v Bratislave v zložení: RNDr. Peter

Podolák, CSc., prof. RNDr. Anton Bezák,
DrSc., doc. RNDr. Vladimír Ira, CSc.,
RNDr. Anton Michálek, CSc., RNDr. Da-
niel Michniak, CSc., RNDr. Vladimír Szé-
kely, CSc., Mgr. Hana Contrerasová

a kolektív pracovníkov Katedry humán-
nej geografie a demografie Prírodove-
deckej fakulty UK Bratislava v zložení:
prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc., doc.
RNDr. Dagmar Kusendová, CSc., RNDr.
Jana Marenčáková, PhD., Mgr. Branislav
Bleha, PhD.

Ing. Boris Vaňo z Infostat VDC, Bratisla-
va a doc. Ing. Milan Hájek, CSc.
za vedeckovýskumné práce Atlas obyva-
teľstva Slovenska a Demogeografická
analýza Slovenska.

Atlas obyvateľstva Slovenska a monografia
Demogeografická analýza Slovenska sú die-
lom desiatok autorov zo SAV, Univerzity
Komenského a Štatistického úradu SR. Za
SAV má najväčší podiel Geografický ústav
SAV (7 pracovníkov) a rovnakým dielom
prispeli tiež Sociologický ústav SAV (1), Et-
nologický ústav SAV (7) a Ústav krajinnej
ekológie SAV (1). Ide o dielo veľkej vedec-
kej, informačnej, spoločenskej a kultúrnej
hodnoty. V súčasných meniacich sa popu-
lačných javoch na Slovensku má nezastupi-
teľné miesto tak vo sfére výskumu, ako aj
v aplikačných úlohách štátnej správy. Atlas
obyvateľstva Slovenska postihuje svojimi
siedmimi kapitolami 7 oblastí života obyva-
teľov Slovenska – vývoj a rozmiestnenie
obyvateľstva, prirodzený pohyb obyvateľ-
stva, priestorový pohyb obyvateľstva,
štruktúry obyvateľstva, bývanie, populačné
syntézy a populačné projekcie. Vhodným
doplnkom atlasového diela je monografia
Demogeografická analýza Slovenska, na
ktorej má tiež veľký autorský podiel Geo-
grafický ústav SAV. Atlas spolu s analýzou
dáva ucelený pohľad na stav súčasnej po-
pulácie Slovenska a načrtáva najdôležitej-
šie trendy jeho vývoja pre najbližšie desať-
ročia.

Cena SAV pre mladého vedeckého
pracovníka: 

Mgr. Dana Macejová, PhD. z Ústavu
experimentálnej endokrinológie SAV
v Bratislave 
za prácu v oblasti výskumu transkripč-
ných faktorov indukovaných hormónmi.

Mgr. Dana Macejová sa venuje výskumu
chemoprevencie a terapii malígnych ná-
dorov prsníka, ktorý v experimentálnom
meradle v Ústavu experimentálnej endo-
krinológie SAV predstavuje úspešne zave-
dený model chemickej karcinogenézy
mliečnych žliaz pri samiciach potkanov.
V experimentálnej práci využíva širokú pa-
letu moderných metodických prístupov
hlavne z oblasti molekulárnej biológie, en-
dokrinológie a fyziológie. V oblasti základ-
ného výskumu jadrových receptorov hor-
mónov a ich koregulátorov vo vzťahu ku

karcinogenéze mliečnej žľazy, ktorý je jed-
noznačne v súlade so špičkovými svetový-
mi trendmi výskumu, získala celý rad pô-
vodných a veľmi významných výsledkov.
Medzi najdôležitejšie patria nové zistenia
o vplyve retinových kyselín (t. j. biologicky
aktívne formy vitamínu A) na potlačenie
rastu nádorov mliečnej žľazy. Využitie zís-
kaných výsledkov sa očakáva v humánnej
medicíne pri diagnostike, chemoprevencii
a terapii nádorových ochorení prsníka. 
Výsledky doterajšej experimentálnej práce
laureátky boli publikované v renomova-
ných medzinárodných vedeckých časopi-
soch. Z celkového počtu 36 vedeckých pub-
likácií 19 prác predstavuje vedecké publi-
kácie evidované v CC databáze. Kvalitu ve-
deckých publikácií dokumentuje i 37 citač-
ných ohlasov v medzinárodných databá-
zach WEB OF SCIENCE a SCOPUS, ako aj
niekoľko ocenení v domácich a medziná-
rodných súťažiach mladých vedeckých pra-
covníkov.

Cena SAV za vedecko-
popularizačnú činnosť: 

Ing. Štefan Kohút za vybudovanie Mi-
nimúzea výpočtovej techniky vo Výpo-
čtovom stredisku SAV v Bratislave;

doc. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.,
z Ústavu molekulárnej fyziológie a geneti-
ky SAV v Bratislave za sústavnú populari-
záciu poznatkov z oblasti genetiky člo-
veka v elektronických i tlačených mé-
diách, ako aj za monografiu Molekulár-
na genetika vybraných monogénne de-
dičných ochorení (VEDA, 2005);

PhDr. Ivan Kamenec, CSc., z Historic-
kého ústavu SAV v Bratislave za publiká-
ciu Slovenský štát v obrazoch, ktorá
vznikla v rámci projektu APVV Slovensko
v 20. storočí (vyšla súčasne v slovenskej i
českej jazykovej verzii), viaceré monogra-
fie, venované moderným slovenským deji-
nám 20. storočia, s osobitným zameraním
na dejiny holokaustu na Slovensku, a stov-
ky popularizačných článkov a vystúpení
v tlačených i elektronických médiách i na
domácich a zahraničných podujatiach;

Katarína Kacerová, redaktorka Sloven-
ského rozhlasu, za sústavnú propagáciu
vedy, jej výsledkov a osobností z oblasti
vedy na Slovensku i SAV na Rádiu Devín
a Rádiu Slovensko; 

doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc.,
z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach
za propagáciu významu vedy a presa-
dzovanie jej rozvoja.

Za ocenených sa poďakoval prof. Pavol
Šajgalík. Popri slovách vďaky však pripo-
menul aj zlú situáciu v postavení vedy,
školstva aj vzdelávania na Slovensku, aj
svoje zmiešané pocity – na jednej strane ra-
dosť z ocenenia a výsledkov SAV, na druhej
strane istý smútok a skepsu nad stavom
podpory vedy a vzdelania a ich postavenia
v spoločnosti. 

Vladimír Šmihula | Foto autor

CENU SAV PRE MLADÉHO VEDECKÉHO PRACOVNÍKA
PREBERÁ Z RÚK PREDSEDU SAV DANA MACEJOVÁ.
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Prestížne ocenenia za prínos pre Slovensko

A k a d é m i a  l a u r e á t k o u
S l o v a k  G o l d
Nadácia Slovak Gold už štrnásť rokov
udeľuje prestížne ocenenia slovenským
výrobcom a manažérom. Medzi tými,
ktorí 12. júna na bratislavskom Bôriku
prevzali toto ocenenie, boli aj pracovníci
Slovenskej akadémie vied. Organizátori
na podujatí privítali prezidenta SR Ivana
Gašparoviča, exprezidenta Michala Ko-
váča s manželkou, ministerku pôdohos-
podárstva SR Zdenku Kramplovú, zá-
stupcov akademickej obce, podnikateľ-
skej sféry, kultúry a umenia aj ďalšie
významné osobnosti.

Tentoraz medzi ocenenými produktmi a
službami bol aj piaty zväzok Encyclopae-
die Beliany, ktorý vznikol v Encyklope-
dickom ústave SAV v Bratislave (encyklo-
pédiu vydáva VEDA, vydavateľstvo SAV).
Do rúk riaditeľovi Encyklopedického ústa-
vu SAV Petrovi Červeňanskému a vedúcej
projektu Anne Procikovej ocenenie odo-
vzdali člen správnej rady nadácie Franti-
šek Bruckmayer a výkonný riaditeľ nadá-
cie Miroslav Behúň. V odôvodnení ocene-
nia Nadácie Slovak Gold sa uvádza: „Ide
o vážne a potrebné dielo – pokračovanie
výnimočného projektu slovenskej všeobec-
nej encyklopédie. Dokumentuje viditeľný
posun vpred v tvorbe takýchto diel na Slo-
vensku... Univerzálna encyklopédia má
veľký celospoločenský prínos, rozmer aj

dosah. Predovšetkým je dokladom spolo-
čenskej vyspelosti národa. Dielo tohto dru-
hu je mimoriadne náročné na polygrafické
spracovanie – vyžaduje dobré materiálne
zabezpečenie i skúsený tlačiarenský kolek-
tív. Piaty zväzok Encyclopaedie Beliana tie-
to kvalitatívne parametre spĺňa.“

Ocenenie pod názvom Laureát Slovak
Gold 2007, ktoré sa každoročne udeľuje
fyzickej alebo právnickej osobe za jej dlho-
ročný prínos pre Slovensko, na záver podu-
jatia odovzdali Slovenskej akadémii vied
do rúk jej predsedu prof. Štefana Lubyho
a predsedníčky II. komory Snemu SAV Ly-
dy Rychlej. Odovzdali im ho laureáti tejto
ceny v predchádzajúcich dvoch rokoch –
predsedníčka Ligy proti rakovine Eva Si-
racká a generálny riaditeľ Agrokomplexu
Ladislav Švihel.

Nadácia Slovak Gold v odôvodnení pri-
pomína skutočnosť, že SAV vyše polstoro-
čia organizuje na Slovensku základný vý-
skum a značne sa podieľa aj na aplikova-
nom výskume. Vychovala tri generácie ve-
deckých pracovníkov – kandidátov a dokto-
rov vied. Uzavrela medzinárodné dohody
o spolupráci so 68 inštitúciami v 44 kraji-
nách. Aktívne sa zapojila so rámcových
programov Európskej komisie, NATO,
UNESCO, UNIDO a ďalších... Nadviazala
spoluprácu s priemyslom, založila a v sú-
časnosti prevádzkuje 13 centier excelen-
tnosti a 36 spoločných pracovísk s univerzi-
tami. Vydáva 65 časopisov a ročeniek, tre-
tina z nich je evidovaná vo svetovej databá-
ze CC. Má pracoviská v siedmich regiónoch

Slovenska. Pri 15-percentnej kapacite
v rámci slovenskej vedecko-výskumnej zá-
kladne zabezpečuje spravidla 30 a viac per-
cent výstupov. Na záver odôvodnenie zdô-
razňuje, že táto špičková vedecká inštitúcia
má nezastupiteľné miesto vo verejnom ži-
vote SR. Predseda SAV prof. Štefan Luby
v krátkom ďakovnom vystúpení pripome-
nul, že v súčasnosti si ako vedúci predstavi-
teľ tejto inštitúcie najviac cení skutočnosť,
že v rámci 7. rámcového programu EK zís-
kala SAV už 31 financovaných projektov, čo
znamená viac ako 20-percentnú úspešnosť,
teda nad európskym priemerom.

V. Š.

STÁNOK VEDY, VYDAVATEĽSTVA SAV, S OCENENOU
BELIANOU. Foto: Pavol Mikulášek

PREDSEDA SAV PRI
ĎAKOVNOM VYSTÚPE-

NÍ PRED AUDITÓ-
RIOM, V KTOROM ZA-

SADLI PREZIDENT
SLOVENSKEJ REPUBLI-
KY IVAN GAŠPAROVIČ,
(DRUHÝ SPRAVA), MI-

NISTERKA PÔDOHOS-
PODÁRSTVA SR ZDEN-
KA KRAMPLOVÁ (TRE-
TIA SPRAVA) A ĎALŠIE

OSOBNOSTI. 
Foto: Vladimír Šmihula

PRESTÍŽNE OCENENIE NADÁCIE SLOVAK GOLD
ZÍSKAL AJ PIATY ZVÄZOK ENCYCLOPAEDIE BELIA-
NY. PREBRALI HO RIADITEĽ ENCYKLOPEDICKÉHO
ÚSTAVU SAV PETER ČERVEŇANSKÝ A VEDÚCA PRO-
JEKTU ANNA PROCIKOVÁ. Foto: Pavol Mikulášek
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VLADIMÍR HAJKO D v a  h l a v n é  p i l i e r e
n a š e j  v e d y

PROF. VLADIMÍR HAJKO PREBERÁ Z RÚK PROF. FEDORA ČIAMPORA DIPLOM EMERITNÉHO ČLENA UČE-
NEJ SPOLOČNOSTI SAV. Foto Vladimír Šmihula

S A V – 5 5
Patrím k dnes už málo početnej skupine pa-
mätníkov na obdobie po II. svetovej vojne,
keď sa postupne aj na Slovensku pristúpilo
k vytváraniu predpokladov pre cieľavedo-
mé budovanie vedeckej a vedecko-pedago-
gickej základne. A vďaka efektívnej gene-
račnej kontinuite a 60-ročnému úsiliu nie-
koľkých na seba nadväzujúcich generácií
pracovníkov vedeckých ústavov a vysokých
škôl, máme dnes k dispozícii „fenomén“,
ktorému hovoríme naša veda, slovenská
veda a často mu priraďujeme aj označenie
národná veda. 

Už niekoľko rokov sa teším zo skutoč-
nosti, že naša národná veda sa svojou
priaznivou štruktúrou, aktivitami a kvali-
tou svojej práce úspešne „lokalizovala“
v priestore európskej a svetovej vedy, získa-
la „visačku“ uznávaného a užitočného
partnera pri riešení medzinárodných ve-
deckých programov vo viacerých vedných
odboroch. To je zaiste dobrá správa a sú-
časne výzva pokračovať v cieľavedomej
kultivácii našej národnej vedy tak, aby si
svoje postavenie v priestore svetovej vedy
nielen udržala, ale aj posilnila a prehĺbila.

Charakteristickým rysom našej národ-
nej vedy je, že sa opiera o svoje dva hlavné
piliere a to akademický pilier, reprezento-
vaný pracoviskami SAV a pilier vysokoškol-
ský, ktorý tvoria pracoviská vysokých škôl.
Líšia sa v tom, že medzi hlavné povinnosti
vysokých škôl popri vedeckej činnosti patrí

aj – a najmä – zabezpečovanie vysokoškol-
skej výučby. Obidva piliere spoločne pred-
stavujú slušný vedecký a vedecko-pedago-
gický potenciál, ktorého efektívne využíva-
nie musí byť trvale v strede pozornosti
predstaviteľov zodpovedných za pôsobenie
týchto pilierov. Vhodným nástrojom, ktorý
môže priaznivo prispievať k zvyšovaniu
efektívnosti využívania potenciálu našej
národnej vedy, môže nepochybne byť aj
všestranná kooperácia medzi príslušnými
pracoviskami oboch pilierov. Možno bude
pre niektorých mladších pracovníkov SAV
prekvapením informácia, že celému radu
pracovísk SAV pomohli pri ich vzniku a
v prvých rokoch existencie príslušné vyso-
koškolské pracoviská. Bola to veľmi cenná
pomoc, na ktorú by sa nemalo zabudnúť.
Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že
prakticky všetky košické pracoviská SAV
vďačia za svoj vznik a úspešný štart do „ži-
vota“ tamojším vysokým školám. Sám som
sa ako pracovník košickej univerzity zapojil
do budovania Ústavu experimentálnej fyzi-
ky SAV v Košiciach. Bolo to pred 40 rokmi,
keď začínali svoju činnosť aj naše univerzit-
né fyzikálne katedry a tak sme to akade-
mické pracovisko budovali v tesnej väzbe
na univerzitné katedry. Pri tom sme ich
všetky tak personálne, priestorovo a prí-
strojovo poprepájali, že ich kooperácia pri
zabezpečovaní vedeckej práce i výučby na
fakulte bola nevyhnutná. Zodpovedalo to

mojej vtedajšej predstave o tom, ako by sa
pracovisko SAV mohlo vo svojej činnosti
prelínať s partnerskými univerzitnými pra-
coviskami. Myslím, že sa to osvedčilo a
„funguje“ to dodnes. Na tomto mieste by
som rád zdôraznil jednu zásadnú myšlien-
ku, ktorá súvisí s predchádzajúcimi riadka-
mi. Univerzita je vedecko-pedagogická in-
štitúcia a tak by študent počas štúdia na
univerzite mal pociťovať ako atmosféru vý-
učby, tak aj atmosféru vedeckej práce. Ob-
razne to zvyknem vyjadrovať slovami, že
počas štúdia na univerzite by sa študent
mal stretávať nielen s náukovou „prózou“,
ale aj s „poéziou“ poznávacieho procesu.
Kiež by to tak bolo na všetkých našich uni-
verzitách.

Dnes by sme mohli na celom rade prí-
kladov dokázať spoločenskú užitočnosť
spolupráce vysokých škôl s pracoviskami
SAV ako pri rozvíjaní vedeckého bádania,
tak aj pri zabezpečovaní vysokoškolskej vý-
učby. Osobitne treba vyzdvihnúť činnosť
vedeckých centier excelentnosti SAV, ktoré
v širokom meradle zabezpečujú kooperá-
ciu pracovísk oboch pilierov našej vedy pri
riešení náročných vedeckých programov.
Nemožno nespomenúť aj pomerne rozsiah-
lu účasť pracovníkov SAV na realizácii vy-
sokoškolskej výučby. Počul som, že je to
okolo 40 000 odučených hodín ročne. 

Zdá sa, že hodnotenie doterajšej koope-
rácie pracovísk oboch pilierov našej národ-
nej vedy vyznieva pozitívne. Otázkou je, či
to postačí v nasledujúcich rokoch, keď sa
zamyslíme nad tým, čo našu spoločnosť
v blízkej budúcnosti čaká. Dynamika civili-
začného vývoja stavia aj našu krajinu do
polohy urýchlene nastúpiť na cestu, ktorá
vedie k takým náročným cieľom, ako ich vo
všeobecnosti charakterizujú pojmy „vedo-
mostná spoločnosť“ a „poznatková ekono-
mika“. Dosiahnuť tieto ciele nebude možné
bez radikálnej prestavby celého nášho
vzdelávacieho systému.

Výrazné zmeny čaká  zrejme aj režim ži-
vota na vysokých školách a to tak, aby boli
čo najskôr pripravené a schopné zabezpečiť
novú kvalitu prípravy absolventov v súlade
s rastúcimi nárokmi na ich spôsobilosť.
Očakávam, že v celom rade študijných od-
borov sa bude od absolventov vyžadovať,
aby popri primeranej vedomostnej výbave
boli schopní aj vedecky myslieť, vedecky sa
orientovať pri hľadaní riešení náročných
a nepredvídateľných úloh, ktoré sa vyskyt-
nú pri výkone ich profesie. Túto novú kvali-
fikačnú črtu bude môcť absolvent dosiah-
nuť – podľa môjho názoru – len tak, že po-
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Zo spomienok doc. Alexandra Hubu

C e z  o m y l y  o b j a v o v  k p r a v d e  v e d y
Prinášame zopár z mnohých múdrych,
predvídavých a objavných myšlienok
docenta Alexandra Hubu (24. 12. 1920
– 14. 4. 2008), vedca a organizátora,
jedného z tých, ktorí boli pri vzniku Slo-
venskej akadémie vied, zakladateľa a
dlhoročného riaditeľa Ústavu experi-
mentálnej fytopatológie a entomológie
SAV. Zanechal ich ako svoje krédo i ako
inšpiráciu pre svojich nasledovníkov,
vedcov-ekológov, filozofov a humanis-
tov-etikov.

Priznám sa, že z entomologického a tým aj
z fytopatologického diania sa mi veľmi ra-
dostne neodchodilo. A to aj napriek tomu,
že som desať rokov na materskom pracovi-
sku nadrábal. Mal som pocit, že odchá-
dzam z čohosi dobre začatého, nijako nie
dokončeného, ešte pred úspešným, aj keď
predbežným, ukončením. Zdôrazňujem
predbežným, lebo podľa názoru Karla
Poppera trojstupňová schéma vedeckého
výskumu: problém – pokusy o riešenie –
výsledok, nestačí. Popper ju dopĺňa o štvrtý
stupeň: o veľmi kritickú, „duchom pravdy“
prestúpenú diskusiu tak, aby autor bol
schopný kriticky sa postaviť aj proti zamilo-
vanej teórii, ktorú pôvodne sám vyslovil.
Podobný názor na „ukončenie“ úloh mal
akademik Blattný, ktorý mi pri vytváraní
koncepcií začínajúceho pracoviska veľmi
účinne pomáhal. Tvrdil, že každý objav vo
vede je treba považovať za omyl. Aj ďalší,
novší objav tiež pokladá za omyl, ale už
bližší k pravde.

V roku 1951 vzniklo výskumné pracovi-
sko – Laboratórium ochrany rastlín. Bolo

umiestnené v provizórnych zariadeniach
v bratislavskej Karlovej Vsi. Prvý rok som
na ňom pracoval sám, bez laboratórneho
zariadenia, bez knižnice i stálych spolupra-
covníkov. Obetavo mi pritom pomáhali čes-
kí kolegovia a učitelia. Postupne sa praco-
visko rozširovalo o nové laboratóriá, pra-
covníkov i prístroje. Po vyhlásení hraničné-
ho pásma sa laboratórium presťahovalo do
Ivanky pri Dunaji, kde sa neskôr transfor-
movalo na Ústav experimentálnej fytopato-
lógie a entomológie SAV. Priberali sa nové
úlohy i noví pracovníci, ale základná kon-
cepcia sa nezmenila po celé dlhé roky, po-
čas ktorých som bol riaditeľom ústavu.
V podstate išlo o náhradu konvenčných
chemických metód v ochrane rastlín metó-
dami ohľaduplnejšími, kultúrnejšími, me-
tódami, ktoré neohrozujú zdravie ľudí ani
existenciu živej prírody.

V ostatných rokoch začali kalifornskí
vedci z Berkeley propagovať tzv. integrova-
né metódy ochrany rastlín, ktoré plne vy-
hovovali ivanskej koncepcii výskumu. In-
tegrovaná ochrana sa často deklaruje ako
zmena myslenia, zmena filozofie v ochrane
kultúrnych rastlín. Žiada podriadiť záujmy
pestovateľa záujmom spotrebiteľa. Potvr-
dzuje názor, že rastliny utrápené ne-
vhodnou agrotechnikou strácajú obrany-
schopnosť, imunitu a výrazne aktivizujú
predátora, parazita, alebo patogéna, napá-
dajúceho príslušnú rastlinu. Integrovaná
ochrana rastlín nás zaujíma predovšetkým
z dôvodov čistoty životného prostredia, hy-
gieny potravín a stability ekosystémov. Je
tu snaha nahradiť chemickú prevenciu pri-
rodzenejšími metódami. Korigovať škodli-
vých činiteľov imitáciou autoregulačných
prírodných systémov.

Výhodou geografickej polohy Slovenska

pre autekologické štúdie ocenili aj zahra-
niční vedci a priznávali nám tvorbu vlast-
nej ekologickej školy. Pozývali nás na sveto-
vé kongresy a ponúkali miesto v ich pred-
sedníctvach. Nové poznatky v príbuzných
oblastiach potvrdzujú správnosť našej pra-
covnej koncepcie a keby som mal možnosť
znova ju vytvárať, znovu by som ju formu-
loval tak ako v roku 1951.

Pri autoregulačnom systéme všetkých
živých organizmov v prírode, majú stále eš-
te nedocenený význam stresové procesy,
ktoré umožňujú príslušnému druhu regu-
lovať si populačné trendy podľa vlastných
potrieb. Možno tu dať za pravdu americké-
mu zoológovi Wilsonovi, ktorý tvrdí, že so-
ciálne správanie všetkých živých tvorov od
baktérií, medúz a hmyzu až po opice a ľudí
sa v podstate zakladá na rovnakých princí-
poch a dúfa, že zoosociálna psychológia
nám umožní lepšie poznať samých seba.
Počas dlhoročnej fytopatologickej praxe
som často pozoroval zvýšenú agresivitu pa-
togénov a parazitov na oslabenej rastline
alebo oslabenom hmyze a žiadalo sa mi na-
zývať tento druh stresu ako „obrannú reak-
ciu indivídua“, a iný stres – aktivujúci kôru
nadobličiek – ako „obrannú reakciu dru-
hu“. Záujmy druhu sa mi tu zdali byť nad-
radené nad záujmami indivídua. Napriek
tomu, že som si vedomý hrubého zjedno-
dušenia týchto „protichodných“ postupov,
zdá sa mi, že takáto interpretácia by mohla
viesť k ľahšiemu pochopeniu praktického
fungovania stresových procesov.

V ostatných desaťročiach sa získali nové
poznatky, ktoré hovoria v prospech úspeš-
nej biologizácie ochrany rastlín. Riešenie
by malo by „popperovské“: štvorstupňové
s mimoriadnym dôrazom kladeným na zá-
verečnú diskusiu.

čas štúdia absolvuje jeden- až dvojsemes-
trový študijný pobyt na vhodnom vedeckom
pracovisku a zapojí sa do tvorivej činnosti
v konkrétnom vedeckom kolektíve. 

Do pedagogického procesu na vysokej
škole vstúpi takto nový prvok, ktorého
zvládnutie nebude pre mnohé vysoké školy
pri ich súčasnom stave vybavenosti dostup-
né. Budú potrebovať pomoc. Pracoviská
SAV sú svojím zameraním a vybavením
spôsobilé takúto pomoc vysokým školám
poskytnúť. Ak by sa takáto hypotetická
predstava, ktorá sa zrodila v mojej mysli,
stala realitou a aktuálnou na riešenie, bolo
by treba najprv na pracoviskách, prichá-

dzajúcich do úvahy pre takýto nový druh
kooperácie, vytvoriť priaznivú motivačnú
atmosféru podporujúcu záujem pracovní-
kov vysokých škôl i SAV do takejto koope-
rácie vstúpiť. Potom by bolo nevyhnutné
poskytnúť pracoviskám SAV a vysokých
škôl potrebné finančné zdroje, aby sa moh-
li na takúto náročnú kooperáciu personál-
ne, priestorovo a prístrojovo pripraviť. Bola
ty to tzv. „investícia do ľudí“, a o tej sa vra-
ví, že je najefektívnejšia. Iste by sa to aj
v tomto prípade potvrdilo. Považujem úlo-
hu dosiahnuť na vysokých školách novú
kvalitu prípravy ich absolventov za strate-
gickú. Od jej skorého úspešného zvládnutia

do značnej miery závisí budúcnosť našej
spoločnosti, a tým aj budúcnosť našej ná-
rodnej vedy.

V období svojej aktívnej činnosti som
bol rad rokov pracovne i citovo spätý s pra-
coviskami oboch pilierov našej vedy. Preto
boli väzby, ktoré sa medzi nimi vytvárali
a realizovali, vždy v strede mojej pozornos-
ti. A tak som si dovolil na túto tému napísať
pár riadkov.

Košice máj 2008
Napísané pri príležitosti 55. výročia založe-
nia SAV. 
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Snahy o inštitucionalizovanie vedy na Slovenska (I.)

JOZEF KLAČKA M í ľ n i k y  A k a d é m i e

MATEJ BEL – 
„MAGNUM DECUS

HUNGARIE“.
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Snahy o inštitucionalizovanie vedy na úze-
mí dnešného Slovenska spadajú do 30. ro-
kov 18. stor. a sú spojené s menom Mateja
Bela. R. 1735 predložil rozpracovaný štatút
celouhorskej učenej spoločnosti so sídlom
v Bratislave s troma vedeckými triedami –
spoločenskovednou (zahrňujúcou aj mate-
matiku), pre právne vedy a pre prírodné
vedy a ekonómiu. Projekt sa nerealizoval.
Roku 1770 dostala Mária Terézia návrh na
zriadenie Einer Academie oder Gelehrter Ge-
sellschaft zu Pressburg in Ungarn – dovtedy
najpodrobnejší projekt na založenie učenej
spoločnosti s názvom Academia Augusta.
Ani tento projekt sa nerealizoval. V septem-
bri 1786 vznikla v Sklených Tepliciach 
medzinárodná Spoločnosť banských vied a
stretnutie učencov z celej Európy možno
označiť dnešnou terminológiou ako prvý
medzinárodný kongres prírodných vied na
Slovensku. 

Ak by som mal prejsť z teritoriálneho
pohľadu na národný, aj keď veda nemá ten-
to rozmer, musím konštatovať, že národná
inštitucionálna základňa národnej vedy do
vzniku I. republiky je viac ako skromná. Sú
tu jednotlivci a ich práce z oblasti historio-
grafie a jazykovedy (D. S. Horčička, D. Kr-
man, M. Bel, A. F. Kollár, J. Papánek,
A. Bernolák), regionálne spoločnosti (Ma-
lohontská, 1767; Banskobystrická, 1785) či
náboženské (evanjelická 1793) so vzdelá-
vacím poslaním. Najbližšie k inštitucionál-
nej vede mal projekt Ústavu, alebo českej
spoločnosti medzi Slovákmi v Uhorsku, kto-
rý vypracoval evanjelický farár J. Ribay.
Ústav síce nevznikol, ale myšlienka neza-
nikla. 

V roku 1803 vznikla na evanjelickom lý-
ceu v Bratislave Stolica reči a literatúry čes-
ko-slovanskej, roku 1809 Tovaryšstvo ban-
ského okolia, za Štúra Tatrín (1844). Od
50. rokov 19. storočia geologický výskum
organizuje Uhorská geologická spoločnosť,
1856 vznikol Bratislavský lekársky a príro-
dovedný spolok. J. Kolár prišiel s myšlien-
kou Matice slovenskej, ktorá okrem vydava-
teľstva, knižnice a múzea mala vytvoriť
fond na podporu vedeckej a literárnej prá-
ce. Maticu (1863) po dvanástich rokoch za-
tvorili. Od 80. rokov 19. stor. sa vyjadrujú
snahy o inštitucionálne zastrešenie vedec-
kého výskumu v Národných novinách. 

Vízia Andreja Kmeťa

Dňa 29. augusta 1892 Andrej Kmeť uverej-
nil výzvu na založenie slovenského vedec-
kého spolku na pestovanie všetkých odbo-
rov vedy a umenia. Pomenúva ho „Sloven-

ská akadémia vied“. Uverejnil aj stanovy
tohto spolku a rozposlal prihlášky. Do kon-
ca roka sa mu prihlásilo 80 členov. V modi-
fikovanej podobe (F. Sasinek) poznáme
realizáciu spolku pod názvom Muzeálna
slovenská spoločnosť najmä cez Sborník
MSS a Časopis MSS. V rámci nej pôsobili
4 odbory: pre zemepis a prírodopis, pre
pravek, starožitníctvo a antropológiu, pre
národopis a pre remeslá, priemysel, hospo-
dárstvo a obchod. Za predsedu zvolili
A. Kmeťa, po jeho smrti sa predsedníctva
ujal Štefan Mišík. V roku 1918 mala Muze-
álna slovenská spoločnosť 1677 členov. 

Súčasťou zvýšeného záujmu o prírodné
vedy v druhej polovici 19. stor. je aj vznik
dvoch inštitúcií, ktoré dnes patria do Slo-
venskej akadémie vied. Bolo to na svoju do-
bu významné vedecké pracovisko v Starej
Ďale – meteorologické, astronomické
a geomagnetické observatórium ako súčasť
Štátneho meteorologického ústavu v Buda-
pešti (Mikuláš Konkoly-Thege) a Arboré-
tum v Mlyňanoch (Š. Ambrózy-Migazzi). 

V období I. republiky pôsobilo na Slo-
vensku viacero odborno-stavovských ve-
deckých spolkov, no mali len regionálny
charakter. Celoslovenský význam v organi-
zovaní vedeckého výskumu mali dve inšti-
túcie: obnovená Matica slovenská so svo-
jimi vedeckými odbormi (1920) a Učená
spoločnosť Šafárikova (1926). Matica mala
lepšie ekonomické zázemie, no bola orien-

tovana na zberateľstvo a osvetu, najmä ja-
zyk. Učená spoločnosť Šafárikova, ktorú
tvorili najmä vysokoškolskí profesori, do-
centi a asistenti spolu s poslucháčmi, sa za-
meriavala na všestranný vedecký výskum
Slovenska a Podkarpatskej Rusi. 

Po vzniku Slovenskej republiky predsta-
vitelia Univerzity Komenského pokračovali
v činnosti Učenej spoločnosti Šafárikovej
pod novým, málo odlišným menom Slo-
venská učená spoločnosť. Na jej čelo zvolili
chemika prof. Fr. Valentína, za generálne-
ho tajomníka jazykovedca prof. Ľ. Nováka,
na čele duchovednej triedy stál sociológ
prof. A. Spesz a na čele prírodovednej trie-
dy lekár doc. F. Šubík a stavbár Ing. A. Bu-
gan, profesor na SVŠT. Počas krátkej exis-
tencie vydala 9 monografií, začala organi-
zovať prácu na 6 zväzkovej Slovenskej vlas-
tivede. Jej najvýznamnejším počinom je
však návrh z marca 1942 na zriadenie Slo-
venskej akadémie vied a umení, „najvyššej
kultúrnej ustanovizne na zveľaďovanie
vied a umení, na organizovanie vedeckej
práce a umeleckej tvorby“. 

Akadémia vied a umení

Návrh sa realizoval zákonom č. 135 z 2. 7.
1942. Na čele akadémie bol prof. Fr. Valen-
tín, podpredsedami sa stali prof. A. Spesz
a prof. J. Bakoš (orientalista), generálnym
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SNÍMKA ZO SLÁVNOSTNÉHO OTVORENIA SAV V SLOVENSKOM NÁRODNOM DIVADLE
26. JÚNA 1953.
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PRVÝ PREDSEDA SLOVENSKEJ AKADÉ-
MIE VIED PEDAGÓG ONDREJ PAVLÍK.

tajomníkom prof. Ľ. Novák. SAVU mala tri
odbory: duchovedný (na čele bol Dr. Fr.
Hrušovský, riaditeľ gymnázia v Kláštore
pod Znievom), prírodovedný (prof. E. Filo,
lekár internista) a umelecký (doc. Fr. Šu-
bík, lekár a básnik známejší pod pseudony-
mom A. Žarnov). V rámci nej vznikli vedec-
ké pracoviská (Jazykovedný ústav, Literár-
novedný ústav, Historický ústav, Slovenský
hudobnovedný ústav, Zemepisný ústav),
na ktorých do apríla 1945 pracovalo okolo
30 zamestnancov, z toho 10 – 12 vedec-
kých. Pokračovali vo vydávaní vedeckých
ročeniek pod latinskými názvami Linguis-
tica slovaca, Historica slovaca, Litteraria 
slovaca, Physiographica slovaca, Juridica, 
Oekonomica a Philosophica slovaca, vo vy-
dávaní Slovenskej vlastivedy a vedeckých
monografií. To bola najaktívnejšia oblasť.
Hodnotiť, či sa za dva vojnové roky vykona-
lo dosť, je dnes ťažké. Slovenskou akadé-

miou vied a umení sa však organizačne za-
kotvila celoštátna vedecká inštitúcia so stá-
lymi zamestnancami, ktorá dostávala štát-
nu dotáciu (hoci neveľkú, mecenášov ne-
bolo), získala budovu na Štúrovej ul. 7,
knižnica mala právo na povinný výtlačok.
Nepodarilo sa jej však začleniť krátko pred-
tým zriadené štátne výskumné ústavy (as-
tronomický, archeologický, geologický, pre
ľudovú pieseň a meteorologický), nedorie-
šil sa ani vzťah k ústavom Matice slovenskej
či k Vedeckému ústavu pre zahraničných
Slovákov .

Po skončení druhej svetovej vojny slo-
venské národné orgány vytýčili za hlavnú
úlohu kádrovú a ideovú očistu kultúrneho
života, vrátane jeho inštitúcií. V septembri
1952 Zbor povereníkov vymenoval osobit-
nú komisiu pre vybudovanie SAV, v ktorej
boli pedagóg O. Pavlík, virológ D. Blaško-
vič, metalurg J. Čabelka, lekár L. Dérer,
strojár J. Gonda, historik M. Gosiorovský,
filozof I. Hrušovský, fyzik D. Ilkovič, hydro-
lóg V. Kozlík, poľnohospodár E. Palášthy,
chemik J. Vašátko, literárny vedec F. Votru-
ba a vodohospodár A. Žiak. Tá pripravila
zákon o SAV, najmä jeho realizačné záze-
mie: 
1. prerokovanie s vládnou komisiou pre

vybudovanie ČSAV; 
2. prechod 136 pracovníkov z 10 pracovísk

(z toho 7 vedeckých) SAVU, prevzatie
8 rezortných ústavov a 18 novozriade-
ných pracovísk;

3. návrh na organizačnú štruktúru (rozde-
lenie pracovísk do 5 sekcií vied – 
spoločenských, biologicko-lekárskych,
poľnohospodárskych, matematicko-prí-
rodných a technických, ďalej Predsed-
níctvo SAV a jeho výkonný aparát, Úrad
P SAV); 

4. menovanie prvých členov – akademi-
kov. 

SNR na svojom zasadnutí 18. júna 1953
prijala zákon č. 64 o zriadení Slovenskej
akadémie vied. Zbor povereníkov vymeno-
val prvých riadnych členov – akademikov:
J. Bakoša, D. Blaškoviča, J. Čabelku, I. Bra-
unera (poľnohospodár), L. Dérera, J. Hron-
ca (matematik), I. Hrušovského, D. Ilkovi-
ča, O. Pavlíka, Š. Schwarza (matematik),
J. Vašátku a F. Votrubu. Vymenoval aj pr-
vých funkcionárov: predsedom sa stal
O. Pavlík, I. podpredsedom D. Blaškovič,
II. podpredsedom a predsedom sekcie tech-
nických vied J. Čabelka, hlavným vedec-
kým tajomníkom D. Ilkovič. Predsedami
sekcií sa stali: I. Hrušovský (spoločenské
vedy), I. Stanek (biologicko-lekárske ve-
dy), I. Braunner (poľnohospodárske vedy),
J. Vašátko (matematicko-prírodne vedy).
Slávnostné otvorenie SAV sa uskutočnilo
v Slovenskom národnom divadle 26. júna
1953 a nasledujúci deň prevzala SAV od
Slovenskej národnej rady zámok Smoleni-
ce ako DVP. Prvé zasadnutie Predsedníctva
SAV bolo 13. júla 1953 a prvé valné zhro-
maždenie 9. novembra 1953, predsedníc-
tvo zvolilo 5 nových riadnych členov
a 21 členov korešpondentov (do roku 1989,
resp. 1990 bolo v SAV 73 akademikov
a 84 členov korešpondentov). Ako zárodky
nových pracovísk sa pri sekciách vied vy-
tvorili komisie (napr. pre energetiku, mate-
matiku a fyziku, pre využitie rašeliny, pre
mechanizáciu poľnohospodárstva). V tom-
to čase mala SAV už 791 zamestnancov. 

Krátke predsedovanie 
O. Pavlíka

Predsedovanie O. Pavlíka sa skončilo pred-
časne. V nadväznosti na jeho stanovisko
k procesu s tzv. buržoáznymi nacionalista-
mi ho pred Vianocami 1955 odvolali a ne-
skôr aj vylúčili zo strany. Na jeho miesto
Zbor povereníkov menoval filozofa Andre-
ja Siráckeho. V jeho funkčnom období SAV
zriadila Kabinet fyziky a nakrátko prevzala
5 pracovísk z oblasti poľnohospodárstva
(najprv, roku 1958, sa zo SAV odčlenila Bo-
tanická záhrada v Košiciach a k 1. janu-
áru1959 celá sekcia poľnohospodárskych
vied). V SAV ostalo 33 vedeckých pracovísk
– 20 ústavov, 10 laboratórií, 3 kabinety,
3 spoločné zariadenia – ÚP, vydavateľstvo
a Ústredná knižnica. SAV mala 1584 pra-
covníkov, z toho 212 vedeckých.

Začína sa presadzovať zbližovanie s Čes-
koslovenskou akadémiou vied. Na spoloč-
nom zasadnutí oboch najvyšších orgánov
akadémií v Smoleniciach v lete 1960 sa pri-
jali zásady nového usporiadania vzťahov –
SAV sa stala súčasťou ČSAV, nemala voliť
vlastných členov, rozdeľovanie financií
patrilo do pôsobnosti Prezídia ČSAV. Úrad
prezídia ČSAV plnil funkciu ústredného
úradu pre obe akadémie, ÚP SAV bol dru-
hostupňovým úradom finančného hospo-
dárenia. Zrušili sa sekcie vied (31. decem-
bra 1961) a vytvorili sa 3 oddelenia vied
(matematicko-fyzikálne a technické vedy,
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chemické a biologické vedy a oddelenie
spoločenských vied) a v ich rámci 12 vedec-
kých kolégií. 

To už bol na čele Akadémie D. Blaško-
vič. Pod jeho vedením sa pripravil zákon
z 23. septembra 1963, ktorý v niektorých
veciach mierne modifikoval smolenické zá-
sady (SAV ponechal členov, stáva sa najvyš-
šou regionálnou národnou vedeckou usta-
novizňou), no napr. vedecké pracoviská
SAV sú súčasťou jednotnej siete vedeckých
pracovísk ČSAV. Treba povedať, že zákon
ako celok sa vo formulovanom rozsahu
v praxi nerealizoval, hoci sám predseda
SAV, ako riaditeľ ústavu ČSAV, to azda
mierne popieral. 

Postavenie vedy v spoločnosti

Druhá polovica 60. rokov (predseda
Š. Schwarz) predstavuje isté uvoľňovanie
direktívneho riadenia. Uvažuje sa o novej
koncepcii riadenia spoločenskovedných
pracovísk, mení sa štruktúra vedeckých ko-
légií v záujme zlepšenia kontaktu SAV s ne-
akademickými, rezortnými, najmä vysoko-
školskými orgánmi. Vypracováva sa „akčný
program SAV“, v ktorom sa navrhuje rieše-
nie postavenia vedy v spoločnosti. Je me-
novaná legislatívna komisia na čele s V. Fil-
kornom, ktorá má pripraviť nový zákon
o SAV. Podľa zákona „rozhodovanie o vede
patrí vedeckým pracovníkom“, presadzuje
sa autonómia a sloboda vedeckého báda-
nia, riešia sa vzájomné vzťahy (Slovenská
akadémia vied, Česká akadémia vied, Čes-
koslovenská akadémia vied) a zbor akade-
mikov pasuje na Učenú spoločnosť SAV
(Akadémia mala mať dve zložky: Učenú
spoločnosť a vedecké pracoviská). Navrho-
valo sa „vylúčiť extraneov“ a vrátiť sa k sek-
ciám vied. SAV sa vzdáva nadradeného

postavenia v bádateľskom výskume (čo
fakticky aj tak neexistovalo). 

V Akadémii akoby sa spomalil politický
vývoj vtedajšej spoločnosti: ešte v máji
1969 predkladá SAV Slovenskej národnej
rade návrh zákona a stanov, ktoré sa už
o pár mesiacov stávajú „dočasnými stano-
vami“. SNR naozaj prijíma nový zákon (ap-
ríl 1970), no v celkom inom duchu – v záuj-
me posilnenia vplyvu štátu na SAV. Členov
Akadémie menuje vláda, o strate členstva
rozhoduje vláda, predsedu na návrh vlády
menuje predseda SNR, podpredsedov a ve-
deckého sekretára i členov Predsedníctva
SAV menuje vláda. Ona určuje aj počet jeho
členov. S vedeckým pracovníkmi sa pros-
tredníctvom konkurzného konania uzatvá-
rajú termínované pracovné zmluvy. Vzťah
k ČSAV sa rieši asymetrickým modelom.
Prebieha proces „očisty strany od pravico-
vo-oportunistických živlov, ktoré v roku
1968 nastúpili do otvoreného boja proti zá-
kladným princípom marxizmu-leninizmu
a proletárskeho internacionalizmu“. Pred-
sedníctvo SAV je obvinené, že nezvládlo
a nezvláda situáciu. Preto ho vláda mení.
Predsedom je menovaný K. Šiška. Spolu
s generálnym sekretárom M. Repášom má
odhaliť v akadémii škodlivosť „nového mo-
delu socializmu“, „nátlakové skupiny“, za-
bezpečiť plnenie „realizačnej smernice
strany“ v SAV. Najviac na to doplatili spolo-
čenskovední pracovníci, ktorí „negatívne
ovplyvňovali verejnosť vo svojej publicisti-
ke, komplikovali vzťahy k spojencom“
(E. Friš, J. Strinka, J. Števček, J. Uher, J. Fa-
bián, M. Váross, J. Spitzer...). Zdôvodne-
nie: „V SAV môžu pôsobiť iba pracovníci
odborne vyspelí a politicky oddaní veci ro-
botníckej triedy a KSČ.“ 

Opatrenia sa odrazili nielen v personál-
nej sfére, ale aj v štruktúre plánovania ve-
deckého výskumu. Hovorilo sa o „koncen-

trácii výskumných síl“, o „prognózovaní dl-
hodobého zamerania vedy“. Pracovníci vy-
sielaní do kapitalistickej cudziny sa vybera-
li z „hľadiska politického, odborného a celo-
spoločenského záujmu“. Podobné „záujmy“
sa uplatňovali i v edičnej politike, vedeckej
výchove, vo všetkých sférach pôsobenia
SAV. Priebeh konsolidačného procesu Pred-
sedníctvo SAV vo svojich dokumentoch
hodnotilo takto: „...pristupovalo sa veľmi
citlivo, uvážene, zodpovedne a všetky návr-
hy na riešenie sa vopred prerokovali s prí-
slušnými politickými orgánmi.“

Cesta odvahy aj trpezlivosti

Pri 50. výročí SAV V. Hajko v periodiku
Správy SAV nazval svoj nástup do funkcie
predsedu SAV „cestou odvahy aj trpezlivos-
ti“. Hlavnú úlohu videl v iniciovaní takých
aktivít, ktoré by v relatívne krátkom čase
odstránili zaostávanie vedy na Slovensku.
Z dokumentoch z prvých rokov jeho pred-
sedovania hovoria v jeho prospech nové
stanovy SAV, nová štruktúra vedeckých ko-
légií, rokovania o zefektívnení vedeckého
výskumu, o skvalitnení vedeckej výchovy,
o rozvoji strojníctva, hutníctva a stavebníc-
tva. Ako člen najvyšších straníckych orgá-
nov vyjadroval sa k prerokovávaným roz-
vojovým programom (poľnohospodárstvo
a potravinárstvo). Doba však trvala na svo-
jom: cyklické školenia vedúcich pracovní-
kov, filozoficko-metodologické semináre,
aplikácie zjazdových záverov, Jednotný
program spoločenských vied... Azda najvý-
stižnejšie o tejto dobe vypovie fakt, že ešte
aj na konanie valného zhromaždenia mu-
sel predseda SAV požiadať tajomníka ÚV
KSS o „zabezpečenie súhlasu príslušného
straníckeho orgánu na uvedený deň“. Prog-
ram odsúhlasovala stranícka skupina čle-
nov SAV pod dozorom pracovníka ÚV KSS
zodpovedného za Akadémiu. V Hajko to
v spomínanom zamyslení hodnotil takto:
„Bola to doba, v ktorej platili isté ,pravidlá‘
záväzné pre ľudí aj inštitúcie, (...) cesta, po
ktorej sme museli ísť, nebola ani priama,
ani vydláždená.“ 

Hajkovo funkčné obdobie, v dejinách
SAV najdlhšie, možno na základe doku-
mentov označiť za obdobie rozvoja SAV.
Personálne sa Akadémia rozrástla na 6 300
zamestnancov, vzniklo osem nových ústa-
vov, areály v Košiciach, Vysokých Tatrách
a Nitre. V druhej polovici jeho funkcie sa ci-
teľne zmiernili obmedzenia na vycestova-
nie, na publikovanie, viacero predtým „ne-
vhodných“ vedeckých pracovníkov našlo
v SAV svoje uplatnenie. Dokumenty hovo-
ria, že „perestrojka“ si už v druhej polovici
roka 1988 v SAV našla miesto. Hovorí sa, že
„vedu netreba riadiť, že ju treba zabezpe-
čiť, že vedcov treba informovať“; už v lete
1989 sa začínajú funkcie obsadzovať kon-
kurzom. 

(Dokončenie v budúcom čísle.)
Autor je pracovníkom Ústredného archívu SAV 
| Foto: archív ÚA SAV
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V medzinárodných programoch najvyš-
šia priorita je zapojenie sa do rámcových
programov EÚ, menovite do 5., 6., a 7.
programu. V 6. RP sme mali 106 účastí a
v súčasnom 7. RP máme už 31 nových, fi-
nancovaných projektov. Celkový počet ná-
vrhov bol okolo 120, teda naša úspešnosť je
asi 25%, čo je veľmi dobre. Celkový počet
projektov, ktorými pomáha SAV dostať na
Slovensko prostriedky z rozpočtu Únie, na
ktorý prispievame, je v prepočte na našu

riešiteľskú kapacitu dvakrát väčší, ako je
slovenský priemer. Podieľame sa ďalej na
projektoch NATO, UNESCO, CERN Ženeva,
prispeli sme k prijatiu Slovenska do Európ-
skej molekulárno-biologickej organizácie.
V domácom prostredí ašpirujeme dnes naj-
mä na projekty Agentúry na podporu vý-
skumu a vývoja a projekty zo štrukturál-
nych fondov EÚ. SAV pripravuje dnes návr-
hy projektov na excelentné pracoviská vý-
skumu. Okrem toho z vlastného rozpočtu

podporuje činnosť 13 centier excelentnosti.
Pri nedávnom porovnávaní našej výkon-
nosti so špičkovými inštitúciami v zahrani-
čí, ako je Spoločnosť Maxa Plancka, vychá-
dza, že naše výstupy per capita sú asi na
úrovni 60 – 70 % tejto inštitúcie, ale pri 5 –
6-krát menších prostriedkoch vynalože-
ných na jedného výskumníka.

Štefan Luby

S A V – 5 5
Výskum výskytu strumy štítnej žľazy, choroby poškodzujúcej

vývoj mozgu u detí, vyústil do používania jodidovanej soli na
Slovenku. Výsledkom je vymazanie strumy u nás a ochránenie
státisícov detí pred poškodením mozgu.

Výskumom poliovírusov v spolupráci s USA a ZSSR sa zavie-
dol jeden z prvých očkovacích programov proti detskej obrne vo
svete. Svetová zdravotnícka organizácia certifikátom potvrdila,
že v SR bola detská obrna vymazaná – viac ako 38 rokov sa ne-
objavil ani jeden prípad vírusovej detskej obrny. Boli ušetrené
milióny na liečbu, rehabilitáciu a opateru detí ochrnutých po
detskej obrne.

Centrum veterinárskej medicíny pomocou molekulárno-bio-
logickej diagnostiky šialenstva hovädzieho dobytka a klusavky
oviec umožňuje záchranu pred likvidáciou mnohých chovov.
Rozhodnutím vlády SR (2003) je Centrum Národným referenč-
ným laboratóriom na diagnostiku uvedených chorôb.

Vyvinuli sme biočipy na rýchle a citlivé rozpoznanie choro-
boplodných baktérií prenášaných kliešťami. Táto metóda
umožňuje zistiť aj ďalšie baktérie, aj tie, ktoré môžu byť zneuži-
té na bioterorizmus.

V Centre excelentnosti fyziky veľmi nízkych teplôt SAV v Ko-
šiciach sa preskúmali vlastnosti supratekutého hélia, v ktorom
je možné modelovať ranné štádiá vzniku vesmíru. V centre sa
dosiahla najnižšia absolútna teplota v strednej Európe.

V Centre pre výskum kvantovej informácie boli objavené no-
vé princípy, ktoré môžu ovplyvniť počítače v budúcnosti. Vý-
sledky získali svetový ohlas a uznanie, medziiným i cenami E.
Abbého a E. T. S. Waltona.

Pracoviská SAV mali podiel na historickom objave nového
stavu hmoty – kvarkgluónovej plazmy v Európskom centre fyzi-
ky vysokých energií v Ženeve (CERN-u). Prijatie SR do CERNu
v roku 1993 bolo prvým integračným krokom Slovenska v Eu-
rópskej únii. Aktívna účasť našich vedeckých pracovníkov

v CERN-e umožnila slovenským podnikom SES Tlmače a VSS
Košice získať dodávky pre CERN v objeme okolo 400 mil. Sk. 

Návrh a realizácia automatizovaného merania priestorovej
polohy veľkých telies sa využili pri monitorovaní zvislosti reak-
torov v jadrových elektrárňach, čo je faktorom bezpečnosti ich
prevádzky. 

Vypracovali sa matematické metódy riadenia prenosu médií
zložitými sústavami, ktoré sa aplikujú pri prenose plynu a de-
tekcii porúch v plynovodoch v Slovenskom plynárenskom prie-
mysle.

Zmodernizovala a dobudovala sa Národná seizmická sieť na
monitorovanie seizmického ohrozenia Slovenska, vrátane stra-
tegických lokalít jadrových elektrární.

Komplexný výskum vzácnych cukrov sme dopracovali do
malotonážnej výroby, využitia v biotechnológiách a do exportu
a domácich dodávok v celkovom objeme do 100 mil. Sk. 

V oblasti ekológie a životného prostredia rieši SAV rad pro-
jektov EÚ s dosahom na ekológiu krajiny, ako monitorovanie
chránených území, národných parkov a vodohospodárskych
stavieb, využitie družicových snímok na vyhodnocovanie stavu
lesov, boj so škodcami a európsky program biodiverzity. 

Vytvoril sa Národný korpus slovenského jazyka s obsahom
vyše 200 mil. slov. Slúži na tvorbu slovníkov, pravopisných pra-
vidiel a príručiek. 

Vydal sa komentovaný preklad Kamaldulskej biblie, ktorý
bol prvým pretlmočením biblického textu do slovenčiny.

Vydali sme 5 zväzkov Slovenskej všeobecnej encyklopédie
Beliana a koncíznej encyklopédie Slovakia and Slovaks, určenej
hlavne pre zahraničie. 
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Úcta a obdiv patrila dlhoročným pracovníkom Akadémie

P o k r o k  v o  v e d e  s a  s p á j a
s o s o b n o s ť a m i
Tohtoročný v poradí už 12. ročník seminá-
ra Významné osobnosti, ktorý sa uskutočnil
27. mája 2008 v Kongresovej sále Ústavu
experimentálnej onkológie SAV v Bratisla-
ve, bol o to významnejší, že sa spájal s 55.
výročím vzniku SAV. Ako v úvode uviedla
moderátorka Ester Danelová, Akadémia
chcela týmto krásnym podujatím vyjadriť
úctu a obdiv svojim dlhoročným pracovní-
kom za mnohé ich cenné a objavné myš-
lienky, ktorými obohatili a dodnes oboha-
cujú slovenskú i svetovú vedu. Vzdať hold
13 osobnostiam slovenskej vedy prišli aj
predseda SAV prof. Štefan Luby, predsed-
níčka Snemu SAV Dagmar Podmaková,
podpredsedovia SAV prof. Ján Slezák, 
Viera Rosová a Ivan Zahradník, členovia
Predsedníctva SAV a Snemu SAV, riaditelia
ústavov SAV, kolegovia a samozrejme aj ich
príbuzní. 

Významnými osobnosťami SAV
v roku 2008 sa stali: 

Prof. MUDr. Helena Rašková, DrSc. 
– ÚEFa SAV
Ing. Blahoslav Číčel, DrSc. – ÚACH SAV
RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc. 
– ÚEE SAV 
Ing. Jozef Ševčík, DrSc. – ÚMBG SAV 
Prof. Dr. Ing. Jozef Tomko, DrSc. 
– CHÚ SAV 
MVDr. Imrich Zeleňák, DrSc. 
– ÚFHZ SAV 
PhDr. Klára Buzássyová, CSc. – JÚĽŠ SAV

Prof. JUDr. Ján Azud, DrSc. – ÚŠaP SAV
PhDr. Jozef Klačka – Ústredný archív SAV
† PhDr. Andrej Kopčok, CSc. – FiÚ SAV
RNDr. Štefan Beňačka, CSc. – ElÚ SAV 
Prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc. 
– MÚ SAV
Doc. RNDr. Silvester Takács, DrSc. 
– ElÚ SAV 

„Každoročné uctenie si svojich význam-
ných jubilantov je zo strany SAV snahou vy-
zdvihnúť autentické osobnosti života na
Slovensku, ľudí s osobitými charakterový-
mi a profesionálnymi kvalitami,“ zdôraznil
v úvodnom príhovore predseda SAV Štefan
Luby. „Uctiť si ich treba o to viac, o čo viac
sa spoločenský život a média orientujú na
celebrity, ktorých úspech sa spája skôr s pe-
niazmi a fyzickou krásou.“ A po krátkej
úvahe nad postavením osobnosti v deji-
nách ako hýbateľovi pokroku v protiklade
s úlohou kolektívu, resp. ľudových más,
ktorých úloha bola v minulosti u nás prece-
ňovaná, Štefan Luby vyzdvihol úlohu osob-
ností v oblasti vedy a techniky. „Ich úloha je
nesporná už v tom, že vo vede a výskume
ide o malé kolektívy, ktoré vedú práve
osobnosti. Napokon výsledky vedy a tech-
niky sa vždy identifikujú s osobnosťami.
V tom je aj poslanie dnešnej akcie,“ zdôraz-
nil Štefan Luby a s neskrývanou hrdosťou
pokračoval: „V SAV máme koncentrovaný
rezervoár osobností a disponujeme v rámci
neho v súčasnosti 1 600 vedeckými pracov-
níkmi a im nadradenou množinou 2 050
tvorivých riešiteľov projektov. Ich výkon-

nosť je v priemere dva- až dvaapolkrát vyš-
šia, ako je priemerná výkonnosť v oblasti
vedecko-výskumnej základne Slovenskej
republiky.“ 

Štefan Luby tiež pripomenul, že tohto-
ročné slávnostné stretnutie s jubilantmi za-
padá do obdobia 55. výročia SAV. A hoci
nie je okrúhle v obvyklom zmysle slova,
Nadácia Slovak Gold sa rozhodla udeliť
SAV titul „Laureát Slovak Gold“ ako ocene-
nie jej duchovných výkonov. „Je to, samo-
zrejme, odraz pôsobenia osobností SAV a aj
doraz pôsobenia vás, ktorí ste dnes prijali
pozvanie a sedíte tu v prvom rade. Je na-
šou milou povinnosťou oceniť ďalšiu skupi-
nu osobností SAV a vysloviť presvedčenie,
že ak budeme naďalej kultivovať svoj ve-
decký a intelektuálny potenciál tak ako do-
teraz, tak úloha SAV v slovenskej vede a
v slovenskej spoločností bude garantova-
ná,“ uzavrel svoje vystúpenie Štefan Luby. 

Ďakovné listy ako formu uznania za pô-
sobenie v SAV všetkým oceneným v mene
Slovenskej akadémie vied, predsedníctva
SAV i v mene svojom, osobne odovzdal
predseda SAV prof. Štefan Luby. Spolu
s ním za II. oddelenie vied oceneným bla-
hoželali a kytice vďaky odovzdali podpred-
seda SAV Ivan Zahradník, za III. oddelenie
vied člen Predsedníctva SAV prof. Ján Ba-
koš a v zastúpení podpredsedu SAV pre
I. oddelenie vied doc. Peter Samuely. 

Osobitnej pozornosti sa dostalo vý-
znamnej osobnosti svetovej farmakológie
95-ročnej prof. MUDr. Helene Raškovej,
DrSc. Z rúk člena Učenej spoločnosti SAV
farmakológa prof. Viktora Bauera prevzala
diplom emeritného člena Učenej spoloč-
nosti SAV. Za zosnulého filozofa PhDr. An-
dreja Kopčoka prevzal pocty, udelené mu
in memoriam, riaditeľ FÚ SAV prof. Tibor
Pichler.

Za všetkých ocenených sa účastníkom
prihovoril historik a archivár PhDr. Jozef
Kľačka, ktorý sa zároveň Akadémii a vede-
niu jednotlivých ústavov poďakoval za
možnosť pestovať si svojho koníčka, kto-
rým je u všetkých ocenených veda. 

Slávnostný rámec celému podujatiu do-
dali diela hudobných majstrov v podaní
violončelistu Eugena Procháca a akorde-
nistu Rajmunda Kákoniho. Seminár Výz-
namné osobnosti 2008, ktorý organizačne
zabezpečil sekretariát III. oddelenia vied
SAV pod vedením člena P SAV Dušana Gáli-
ka, sa skončil spoločenským stretnutím.

Adela Štrpková | Foto: Vladimír Šmihula

SLÁVNOSŤ VENOVANÁ OSOBNOSTIAM SAV SA ZAČÍNA... V POPREDÍ PREDSEDNÍČKA SNEMU
SAV DAGMAR PODMAKOVÁ, VEDĽA NEJ PREDSEDA SAV ŠTEFAN LUBY, PROF. HELENA RAŠKO-
VÁ A OSTATNÍ JUBILANTI.



>

6 – 7|2008 s p r á v y s a v zo života SAV

14
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Prof. JUDr. Ján Azud, DrSc. (nar. 15. 6.
1928 v Trebejove) patrí k najvýznamnejším
osobnostiam právnej vedy na Slovensku.
Zakladal Kabinet právnych vied SAV, z kto-
rého sa vyvinul Ústav štátu a práva SAV (pô-
sobil tu aj ako riaditeľ). Bol hlavným redak-
torom časopisu Právny obzor. Napísal 21
knižných publikácií, z toho 14 monografií,
vyše 170 článkov a štúdií. Zastupoval Česko-
slovensko a Slovensko vo viacerých medzi-
národných organizáciách: o. i. bol podpred-
sedom Osobitného výboru OSN pre defino-
vanie agresie, je členom stáleho arbitrážne-
ho súdu v Haagu a členom Strediska OBSE
v oblasti správania sa štátov v ich vzájom-
ných vzťahoch. O jeho renomé svedčí aj
členstvo vo viacerých medzinárodných ve-
deckých organizáciách: Európska asociácia
pre výskum mieru, International Institute
for Peace, International Law Association. Je
nositeľom Zlatej plakety Ľ. Štúra za zásluhy
v spoločenských vedách, Zlatej medaily SAV
a ďalších ocenení.

RNDr. Štefan Beňačka, CSc. (nar. 28. 8.
1933 v Zlatých Moravciach) pracuje od
r. 1960 ako vedecký pracovník Elektrotech-
nického ústavu SAV. Zaoberal sa výskumom
Josephsonových javov v slaboviazaných
supravodivých štruktúrach tunelového
a mostíkového typu. V ústave založil nové
oddelenie kryoelektroniky. Po objave vyso-
koteplotnej supravodivosti v roku 1986
orientoval oddelenie výhradne na výskum
tenkých vrstiev vysokoteplotných supravo-
dičov a slaboviazaných supravodivých
štruktúr. Bol zodpovedným riešiteľom via-
cerých výskumných projektov VEGA, APVT,
projektov EK. Od r. 1975 organizoval medzi-
národné workshopy na tému slabej supravo-
divosti a v spolupráci s Fyzikálnym ústavom
ČSAV medzinárodné konferencie o makro-
skopických kvantových javoch. Je spoluau-
torom viac ako 100 publikácií v karentova-
ných časopisoch a mnohých príspevkov na
medzinárodných konferenciách. Je nosite-
ľom Čestnej plakety SAV D. Ilkoviča a Čest-

nej plakety SAV A. Stodolu za zásluhy
v technických vedách.

PhDr. Klára Buzássyová, CSc., rodáčka
z Bratislavy pracuje v Jazykovednom ústave
Ľ. Štúra SAV (niekdajší Ústav slovenského
jazyka) od r. 1961. Jej výskumnou doménou
je tvorenie slov, dynamika lexikálnej zásoby,
medzijazykové kontakty a vzťahy, sociolin-
gvistika a teoreticko-metodologické otázky
jazykovedy. Vysoké čísla v medzinárodných
citačných indexoch vykazujú najmä práca
Sémantická štruktúra slovenských deverbatív
a priekopnícke kolektívne dielo Dynamika
slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Je aj hlav-
nou redaktorkou monumentálneho Slovní-
ka súčasného slovenského jazyka (I. zv. vyšiel
r. 2006). Nemalú časť svojich síl venovala
vedecko-organizačnej práci: v r. 1995 –
1998 bola členkou Predsedníctva SAV. Klára
Buzássyová predstavuje osobnosť veľkého
vedeckého a ľudského formátu a patrí k naj-
významnejším slovenským jazykovedcom.
Je nositeľkou Striebornej a Zlatej plakety
Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách.

Ing. Blahoslav Číčel, DrSc. (nar. 27.mája
1933 vo Vaľkove) po skončení štúdia chémie
pracoval v Geologickom ústave D. Štúra, 
v r. 1962 – 1996 sa v Ústave anorganickej
chémie SAV venoval najmä štúdiu vzťahov
medzi štruktúrou, kryštalochémiou a vlast-
nosťami vrstevnatých silikátov, najmä smek-
titov. Významne ovplyvnil stav poznania
týchto materiálov a stal sa celosvetovo uzná-
vaným odborníkom. Významnú časť svojej
výskumnej práce venoval problémom che-
mických premien pri reakciách smektitov so
silnými anorganickými kyselinami. Jeho ak-
tivity boli vždy na rozhraní základného
a aplikovaného výskumu. V roku 1984 vy-
pracoval projekt komplexného využitia ben-
tonitov v Československu. Je spoluautorom
2 monografií, jednej učebnice, 60 časopisec-
kých publikácií a 7 autorských osvedčení.
V r. 1969 – 1972 a 1974 – 1975 pracoval ako
expert UNIDO v Bolívii. V r. 1989 sa stal pr-

vým riaditeľom Ústavu anorganickej chémie
SAV. Významne ovplyvnil vedeckú činnosť
ako aj organizačnú štruktúru celého praco-
viska a z týchto zmien ústav profituje do-
dnes. Je nositeľom Striebornej medaily SAV.

PhDr. Jozef Klačka (nar. 14. 11. 1938 v De-
vínskej Novej Vsi) pracuje v Ústrednom ar-
chíve SAV (v r. 1978 – 1999 aj ako riaditeľ).
Pod jeho vedením sa archív stal dôležitým
článkom v štruktúre celej Akadémie a nema-
lou mierou prispel k spracovaniu dejín vied
a techniky na Slovensku. Zaslúžil sa o uspo-
riadanie a lokalizácie fondov úradnej prove-
niencie, vypracoval schému štruktúry fondu
riadiacich orgánov za r. 1953 – 1989 a meto-
diku spracovania osobných fondov. Ako člen
Vedeckej archívnej rady MV SR sa výz-
namne podieľal na príprave zákona o archí-
voch a registratúrach a spolupracoval na
príprave odborného terminologického slov-
níka archívnictva. Je autorom Registratúr-
neho poriadku a plánu platného pre všetky
pracoviská SAV, spoluautorom 4 monogra-
fií, napísal desiatky odborných štúdií a po-
pularizačných článkov. Aktívne pracuje vo
výbore Snemu SAV, v komisiách poradných
orgánov Predsedníctva SAV a v poradnej ko-
misii ministra kultúry pre menšiny. Je nosi-
teľom vyznamenania Zaslúžilý pracovník
SAV a Medaily Mateja Bela SAV.

PhDr. Andrej Kopčok, CSc. (nar. 15. 5.
1928 v Báčskom Petrovci), účastník ju-
hoslovanského antifašistického odboja
v r. 1953 nastúpil do Filozofického ústavu
SAV. Pôsobil vo viacerých riadiacich funk-
ciách a orgánoch ústavu, ako aj SAV a ČSAV.
Za svoje politické i odborné postoje v 60. ro-
koch bol vylúčený z vedeckého a verejného
života. Do pádu totalitného režimu v roku
1990 pracoval v bratislavskom Slovnafte. Po
politickej rehabilitácii a návrate do filozofic-
kého diania sa stredobodom jeho vedecko-
výskumného záujmu stali vybrané problé-
my, udalosti a osobnosti dejín slovenskej fi-
lozofie 40. až 60. rokov 20. storočia. Je edi-

POHĽAD NA OCENENÝCH PO SLÁVNOSTNOM ODOVZDANÍ ĎAKOVNÝCH LIS-
TOV A KYTÍC VĎAKY. Foto Vladimír Šmihula

DOBRÁ NÁLADA, GRATULÁCIE A DISKUSIE NEMALI KONCA ANI
PO OFICIÁLNEJ ČASTI. V ROZHOVORE S PREDSEDOM SAV (V
STREDE) RNDR. RICHARD KVETŇANSKÝ, DRSC., Z ÚEE SAV
(DRUHÝ ZĽAVA), VPRAVO S KYTICOU STOJÍ PHDR. JOZEF KLAČ-
KA Z ÚSTREDNÉHO ARCHÍVU SAV.
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torom a spoluautorom najobsažnejšej mo-
nografie venovanej novšej histórii sloven-
skej filozofie Dejiny filozofického myslenia
v 20. storočí. V roku 2007 vydal rozsiahlu
monografiu Na pomedzí filozofie a politiky,
ktorá predstavuje výber z jeho filozofických,
sociologických a historických štúdií a člán-
kov. Žiaľ, životného jubilea sa už nedožil,
len pred pár dňami nás po ťažkej chorobe
navždy opustil. 

RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc., bioche-
mik a endokrinológ (nar. 21. 4. 1937 v Trna-
ve) je medzinárodne uznávaný vedecký pra-
covník v oblasti výskumu odpovede nervové-
ho a endokrinného systému organizmu na
stresové podnety. V r. 1995 – 2003 pôsobil
ako riaditeľ Ústavu experimentálnej endokri-
nológie SAV, ktorý bol pod jeho vedením
uznaný Komisiou EÚ za Centrum excelen-
tnosti v oblasti biologicko-lekárskeho vý-
skumu. Získal originálne poznatky o priebe-
hu aktivácie adrenalínového systému a po-
drobne analyzoval podiel aktivácie enzýmov
v nadobličke i vo vybraných mikroštruktú-
rach nervového tkaniva počas akútneho a
chronického stresu. Významne prispel k po-
znaniu regulácie neuroendokrinného systé-
mu v záťažových situáciách u človeka i po-
kusných zvierat a k objasneniu dôsledkov
zmien tejto regulácie pre systémovú kardio-
vaskulárnu a metabolickú odpoveď organiz-
mu. Je tiež priekopníkom kozmického vý-
skumu v lekársko-biologických vedách na
Slovensku. Výsledky výskumov uverejnil
v 514 publikáciách, prevažne v renomova-
ných medzinárodných vedeckých periodi-
kách, s viac ako 3600 citáciami. Je nositeľom
Čestnej plakety Jána Jessenia za zásluhy v le-
kárskych vedách a Pribinovho kríža II. triedy..

Prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc. (nar.
6. 12. 1938 v Prahe) je vedúcou osobnosťou

venský zástupca vo vedeckej rade Medziná-
rodného Banachovho matematického cen-
tra vo Varšave. Svoje bohaté vedecké a pe-
dagogické skúsenosti zhrnul do vyše 90 pô-
vodných vedeckých publikácií a 6 monogra-
fií. Slovenskú štatistiku obohatil o mnohé
originálne postupy, ktoré majú aplikácie vo
viacerých vedeckých, ale aj technických od-
boroch. Je nositeľom Čestnej plakety SAV
Juraja Hronca za zásluhy SAV v matematic-
kých vedách, Čestnej plakety SAV Aurela
Stodolu za zásluhy v technických vedách
a Zlatej medaily MFF UK.

Prof. MUDr. Helena Rašková, DrSc., sa na-
rodila v Zűrichu. V r. 1963 sa stala riaditeľ-
kou Farmakologického ústavu ČSAV. Z jeho
bratislavskej časti neskôr vznikol terajší Ús-
tav experimentálnej farmakológie SAV. Po
r. 1968 ju zbavili všetkých funkcií a až do
r. 1989 pracovala v poľnohospodárstve, no
ani tu neprestala vedecky pracovať. V reno-
movaných zahraničných časopisoch publi-
kovala výsledky svojich výskumov o aneste-
tikách, kurarových, antityreoidálnych lát-
kach, analeptikách, hypnotikách a iných far-
makách. Mimoriadnu medzinárodnú pozor-
nosť vzbudil jej originálny komplex prác
o farmakológii bakteriálnych toxínov a o ich
vplyve na osud liečiv v organizme. Zavede-
ním antiinfekčných podmienok chovov 
dobytka prispela k zvládnutiu masívnych 
infekcií pri hnačkových ochoreniach, vypra-
covaním originálnej metódy perorálnej re-
hydratácie. Skúsenosti s farmakologickým
ovplyvnením stresu u zvierat ju viedli k od-
poručeniu do humánnej medicíny – neodde-
liť matku a novonarodené dieťa bezpros-
tredne po pôrode. Zaslúžila sa o vybudova-
nie Československej farmakologickej spoloč-
nosti a významnou mierou sa pričinila o to,
že česko-slovenská farmakológia patrila a
patrí k najuznávanejším. 

Ing. Jozef Ševčík, DrSc. (nar. 12. 6. 1938
v Smoleniciach) od skončenia štúdia pracuje
v Ústave molekulárnej biológie a genetiky
SAV. Na svojom pracovisku zaviedol metódy
kryštalizácie bielkovín a určil štruktúru en-
zýmu, ribonukleázy, ktorá bola prvou štruk-
túrou bielkoviny vo vtedajšom Českosloven-
sku. Získal prestížny grant od Medicínskeho
ústavu Howarda Hughesa, ktorý významne
prispel k vybudovaniu laboratória štruktúr-
nej biológie. Jeho práca bola ocenená aj
účasťou v projekte NASA, zameranom na
kryštalizáciu bielkovín v bezváhovom pro-
stredí v amerických raketoplánoch Colum-
bia a Atlantis. Výsledky svojej práce publiko-
val v 67 vedeckých prácach, citovaných 450-
krát. Bol zástupcom a v r. 1988 – 1990 riadi-
teľom Ústavu molekulárnej biológie SAV.
V r. 2005 so svojím kolektívom získal Cenu
SAV za výskum štruktúr ribonukleáz, v sú-
časnosti sa zameriava na určovanie štruktúr
bielkovín. Je nositeľom Striebornej a Zlatej
plakety SAV D. Štúra a Striebornej plakety
G. Mendela.

Doc. RNDr. Silvester Takács, DrSc. (nar.
11. 12. 1938 v Novej Dedinke) pracuje
v Elektrotechnickom ústave SAV od r. 1963.
Je uznávaným odborníkom v oblasti supra-
vodivosti. Dosiahol viaceré originálne vý-

sledky pre kritickú teplotu, kritické magne-
tické polia a kritické prúdové hustoty nízko-
rozmerných supravodičov. Najvýznamnejší-
mi príspevkami sú jeho práce o vnikaní mag-
netického toku do supravodičov so zahrnu-
tím nelineárnych efektov a tiež o vzniku strát
a rozložení prúdov v kábloch konečných roz-
merov. Je autorom a spoluautorom viac ako
200 vedeckých a odborných článkov, uverej-
nených prevažne v karentovaných časopi-
soch a citovaných vyše 900-krát. Po r. 1989
bol predsedom Organizačného výboru Rady
vedcov SAV, ktorá zabezpečila prvé demo-
kratické voľby do Predsedníctva SAV. V ob-
dobí rokov 1990 – 1992 bol 1. podpredse-
dom SAV. Pedagogicky pôsobil na Univerzite
Komenského, v r. 1999 – 2000 bol riadnym
profesorom na Kyushu University vo Fukuo-
ke v Japonsku. V súčasnosti je predsedom
Rady programu centier excelentnosti SAV.
Získal trikrát Cenu SAV a Národnú cenu SR.
Je nositeľom Zlatej medaily SAV.

Prof. Dr. Ing. Jozef Tomko, DrSc. (nar. 12.
12. 1921 v Pavlovej Vsi) pracoval v Chemic-
kom ústave SAV a naposledy na Farmaceutic-
kej fakulte UK. V r. 1966-67 pôsobil ako hos-
ťujúci profesor na Ohio State University Co-
lumbus Ohio. Je uznávaným odborníkom
v oblasti štruktúry prírodných látok, najmä
alkaloidov. Publikoval viac ako sto pôvod-
ných prác, vo svetových monografiách je au-
torom kapitol o steroidných alkaloidoch a na-
písal celoštátnu učebnicu farmakognózie.
Vysokého uznania sa mu dostalo v podobe
zvolenia za člena Divízie organickej chémie
Medzinárodnej únie čistej a úžitkovej ché-
mie, kde v r. 1973 – 1977 zastupoval bývalú
ČSSR. Bol vyznamenaný Zlatou medailou
Slovenskej chemickej spoločnosti, Hanušo-
vou medailou Čs. spoločnosti chemickej, zla-
tými medailami UK a STU v Bratislave, Čest-
nou plaketou SAV D. Štúra za zásluhy v prí-
rodných vedách, ako aj bronzovou medailou
Farmaceutickej fakulty Univerzity Martina
Luthera v Halle-Witenberg. Udelili mu aj
čestné členstvo Slovenskej farmaceutickej
spoločnosti. Je významnou osobnosťou slo-
venskej a svetovej vedy a dodnes sa aktívne
zaujíma o dianie na poli vedeckého výskumu. 

MVDr. Imrich Zeleňák, DrSc., (nar. 16. 2.
1938 v Sokoľanoch) patril medzi prvých za-
mestnancov Ústavu fyziológie hospodár-
skych zvierat SAV, kde pôsobí dodnes. Veno-
val sa predovšetkým energetickému meta-
bolizmu prežúvavcov a využívaniu druhot-
ných surovín v ich výžive. Bol spoluautorom
čs. patentu i monografie Netradičné krmivá
vo výžive hospodárskych zvierat. Významne
prispel k výsledkom činnosti mnohých od-
borných útvarov v rámci SAV i mimo nej.
V r. 1988 – 1990 bol riaditeľom ÚFHZ SAV.
Je autorom alebo spoluautorom 2 monogra-
fií a viac ako 150 odborných článkov, svoje
výsledky prezentoval na mnohých vedec-
kých konferenciách. Získal viaceré ocene-
nia, medzi inými čestný titul Zaslúžilý pra-
covník SAV, Striebornú medailu Čs. akade-
mie zemědělstva „Za zásluhy o rozvoj vedy a
výskumu“, medailu Univerzity veterinárske-
ho lekárstva v Košiciach „Louis Pasteur“,
Striebornú medailu TU Zvolen a Čestnú pla-
ketu SAV za zásluhy v biologických vedách.

slovenskej školy matematickej štatistiky. 
V r. 1961 sa stal ašpirantom v Ústave teórie
merania SAV, neskôr konvertoval z fyziky na
matematickú štatistiku a stal sa svetovo
uznávaným odborníkom na optimálny šta-
tistický návrh experimentu. V r. 1966 – 1969
pôsobil v Spojených ústavoch jadrových vý-
skumov v Dubne, v r. 1981 prešiel na Mate-
matický ústav SAV a od r. 1991 pracuje na
FMFI UK v Bratislave. Pôsobil tiež ako slo-

PHDR. KLÁRA BUZÁSSYOVÁ, CSC., Z JAZYKOVED-
NÉHO ÚSTAVU Ľ. ŠTÚRA SAV PRIJÍMA GRATULÁCIU
OD ZÁSTUPCU PREDSEDU SAV PRE III. ODDELENIE
PROF. JÁNA BAKOŠA. Foto Vladimír Šmihula
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Pamätné plaket y SAV pracovníkom Akadémie

P o ď a k o v a n i e z a  p r á c u
Pri príležitosti 55. výročia vzniku SAV pre-
vzali pracovníci a spolupracovníci Úradu
SAV Pamätné plakety Slovenskej akadémie
vied. Ocenenia im odovzdal predseda SAV
prof. Štefan Luby za účasti prvého pod-
predsedu SAV prof. Jána Slezáka, pod-
predsedov Viery Rosovej a Ivana Zahrad-
níka, predsedníčky OZ pracovníkov SAV
Daniely Illéšovej, ako aj ďalších členov
Predsedníctva SAV a širšieho osadenstva
úradu. 

Predseda SAV v krátkom vystúpení o. i.
povedal: „Uvedomili sme si jedno – hoci je
Akadémia inštitúcia zameraná na výskum
a vedu, teda pre vedeckých pracovníkov,
bez množstva ďalších našich kolegov a ko-
legýň, laborantov, technikov, administráto-
rov, ekonómov, právnikov a ďalších povo-
laní by nemohla fungovať,“ skonštatoval.
„A uvedomili sme si, že sme možno v tomto
smere aj trošku niečo zanedbali, pretože
v roku 1989 sa zrušili dva typy vyznamena-
ní – Zaslúžilý a Vzorný pracovník SAV, kto-
ré boli určené práve pre túto kategóriu za-
mestnancov. Pri tomto výročí sa to snažíme
aspoň čiastočne napraviť..."

Prof. Štefan Luby ako prvému Pamätnú
plaketu SAV odovzdal členovi Predstaven-
stva KOZ SR, Prezídia KOZ SR, viceprezi-
dentovi KOZ pre nevýrobné zväzy, predse-
dovi Odborového zväzu pracovníkov škol-
stva a vedy na Slovensku, zástupcovi KOZ
SR v Hospodárskej a sociálnej rade SR, kto-
rý úzko spolupracuje s Odborovým zväzom
pracovníkov SAV, Ing. Jánovi Gašperano-
vi. V laudácii ocenil predovšetkým jeho zá-

sluhy pri rozvoji vedy a postupnom zlepšo-
vaní podmienok na vedeckú prácu v SAV.

Ďalšie Pamätné plakety SAV prevzali:
Ing. Ján Malík, vedúci Úradu SAV, ktorý
v minulosti 12 rokov pôsobil ako predseda
OZP SAV, Ing. Eva Daneková, samostatná
referentka na sekretariáte prvého podpred-
sedu SAV, Mária Vallová, administratívna
pracovníčka na útvare vedeckého sekretára
SAV, JUDr. Antónia Štaffová, vedúca sek-
retariátu predsedu SAV, RNDr. Mária Ry-
becká, pracovníčka sekretariátu predsedu
SAV, Milan Slušný, vedúci referátu dopra-
vy Úradu SAV.

———

Pri príležitosti 55. výročia vzniku Akadé-
mie udelili Pamätné plakety SAV aj neve-
deckým pracovníkom 2. oddelenia vied
SAV. Na slávnosti v Malom kongresovom
centre VEDY, vydavateľstva SAV, v Bratisla-
ve ich odovzdal podpredseda SAV Ivan Za-
hradník v prítomnosti ďalších predstavite-
ľov SAV. 

Pamätné plakety SAV prevzali: Emil
Kanský, slaboprúdar-elektrotechnik z Che-
mického ústavu SAV; Mgr. Katalin Kis-
Csáji, vedúca Oddelenia vedeckých infor-
mácií Ústavu krajinnej ekológie SAV; Mar-
ta Imrová Ciranová, redaktorka časopisu
Životné prostredie z Ústavu krajinnej eko-
lógie SAV; Jozefa Mechurová, vedúca
Ekonomicko-technického útvaru Ústavu
krajinnej ekológie SAV; Viera Víteková,
predtým laborantka, dnes sekretárka riadi-

teľa Botanického ústavu SAV; Blažena
Gregorová, technicko-hospodárska pra-
covníčka z Ústavu ekológie lesa vo Zvole-
ne; Mária Lazarovská, samostatná tech-
nická pracovníčka z Parazitologického ús-
tavu SAV v Košiciach; Marta Rábeková,
technická pracovníčka v Ústave fyziológie
hospodárskych zvierat v Košiciach; Ing.
Anna Varcholová, vedúca Technicko-hos-
podárskeho oddelenia Ústavu molekulár-
nej biológie; Renáta Knirschová, technic-
ká pracovníčka Oddelenia génovej expresie
Ústavu molekulárnej biológie SAV; Karol
Ondrovič, pracovník Technicko-hospodár-
skeho oddelenia Ústavu molekulárnej bio-
lógie; Anna Brichtová, samostatná pra-
covníčka špecialistka I. triedy z Oddelenia
morfológie Ústavu pre výskum srdca; Eri-
ka Havránková, samostatná pracovníčka
špecialistka I. triedy z Oddelenia bioché-
mie Ústavu pre výskum srdca; Ing. Dezi-
der Pancza, samostatný vedecko-technic-
ký pracovník z Oddelenia kardiovaskulár-
nej fyziológie Ústavu pre výskum srdca;
Mária Fridrichová, pracovníčka Neuroi-
munologického ústavu SAV; Margita Ry-
šánková, vedúca Ekonomického oddelenia
Ústavu experimentálnej farmakológie SAV;
Ladislav Tóth, technický pracovník Ústavu
experimentálnej farmakológie SAV; Valé-
ria Klimová, vedúca sekretariátu riaditeľa
Ústavu experimentálnej endokrinológie
SAV. 

V. Š. | Foto: Vladimír Šmihula

ING. JÁN GAŠPERAN (VĽAVO) PREBERÁ Z RÚK
PREDSEDU SAV PROF. ŠTEFANA LUBYHO PAMÄT-
NÚ PLAKETU SAV.

SPOLOČNÁ FOTOGRAFIA OCENENÝCH PRACOVNÍKOV II. ODDELENIA VIED SAV S ČLENMI PREDSEDNÍC-
TVA SAV A ĎALŠÍMI HOSŤAMI.
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ÚČASTNÍCI STRETNUTIA S AMERICKÝM VEĽVYSLANCOM V PRIATEĽSKEJ BESEDE. ZĽA-
VA EDWARD KEMP, VINCENT OBSITNIK, ŠTEFAN LUBY, DUŠAN KOVÁČ, ĽUBOMÍR FAL-
ŤAN A FEDOR GÖMÖRY (OBRÁTENÝ CHRBTOM). Foto: Vladimír Šmihula

SAV navštívil  americký veľvyslanec v SR

P e r s p e k t í v y  v e d e c k e j  s p o l u p r á c e
Dňa 15. mája t.r. navštívil SAV mimoriadny a
splnomocnený veľvyslanec USA na Sloven-
sku Vincent Obsitnik. Veľvyslanca, ktorý pri-
šiel v sprievode kultúrneho atašé Edwarda
Kempa, v mene SAV privítal jej predseda
prof. Štefan Luby. Na stretnutí sa zúčastnili
aj vedecký sekretár SAV Ľubomír Falťan,
podpredsedovia SAV Fedor Gömöry, Ivan
Zahradník a Dušan Kováč, vedúci Odboru
medzinárodnej spolupráce Úradu SAV Ján
Barančík a teritoriálny referent OMS pre ve-
deckú spoluprácu s USA František Fundárek. 

Na úvod prof. Štefan Luby informoval
hostí o vedeckej spolupráci s USA. Osobitne
vyzdvihol projektovú spoluprácu s National
Science Foundation a uviedol, že pracovi-
ská SAV v súčasnosti riešia s partnerskými
inštitúciami v USA približne 40 spoločných
projektov. V nadväznosti na to František
Fundárek za OMS SAV informoval americ-
kú delegáciu o niektorých podrobnostiach
projektovej spolupráce s USA podľa jednot-
livých oddelení vied a ústavov SAV. 

Vincent Obsitnik v súvislosti s poskytnu-
tými informáciami predložil návrh na zor-
ganizovanie informatívneho seminára
o výsledkoch slovensko-amerických projek-
tov v júni tohto roku. Predseda SAV návrh
privítal – v rámci podujatia sa predstaví 10
koordinátorov projektov reprezentujúcich
jednotlivé riešené tematické oblasti, resp.
klastre a súčasne bude vytvorený priestor
aj na prezentáciu nových ideí, ktoré by
v budúcnosti mohli vyústiť do prípravy no-
vých spoločných projektov. 

V rámci besedy si účastníci stretnutia
vymenili názory o spôsobe financovania
vedy v USA a na Slovensku a o formách
uvádzania výsledkov výskumu do praxe.
Vincent Obsitnik v tejto súvislosti zdôraz-
nil, že veda v USA je bezprostredne orien-
tovaná na prax a komerčné využitie a jed-
ným z hlavných ukazovateľov úspešnosti
jednotlivých spoločností a celých odvetví je
počet podaných a schválených patentov.
Predstavitelia SAV pripomenuli, že veda na
Slovensku je orientovaná prevažne na zá-
kladný výskum a počet patentov je dlhodo-
bo relatívne nízky, keďže náklady na podá-

vanie patentov sú veľmi vysoké a navyše
ide o dlhodobú záležitosť spojenú s rôzny-
mi administratívnymi prekážkami. Preto
výskumné inštitúcie ponúkajú záujemcom
nové technológie aj bez toho, aby boli pred-
tým patentované. V rámci SAV je každoroč-
ne podaných okolo 10 patentov, pričom
slovenskí vedci využívajú aj možnosť podá-
vania patentov prostredníctvom partner-
ských inštitúcií v zahraničí, najmä v USA,
Japonsku a v Nemecku. 

František Fundárek | Odbor medzinárodnej
spolupráce 

Rokovanie s delegáciou Generálneho riaditeľstva pre výskum EK

Z a o s t r e n é  n a  p r o b l é m y  v e d y
V Smoleniciach sa 15. mája uskutočnilo
pracovné stretnutie delegácie Generálneho
riaditeľstva pre výskum EK na čele s gene-
rálnym riaditeľom Manuelom Da Silvom
Rodríguezom a Slovenskej akadémie vied,
vedenej vedeckým sekretárom SAV Ľubo-
mírom Falťanom. Delegáciu SAV ďalej
tvorili podpredseda SAV Fedor Gömöry,
zástupca vedeckého sekretára SAV prof.
Fedor Čiampor, vedúci OMS Úradu SAV
Ján Barančík a pracovník OMS Úradu SAV
Valentín Both. Hostí z Európskej komisie
počas ich dvojdňovej návštevy Slovenska

sprevádzala delegácia Ministerstva škol-
stva SR, vedená generálnym riaditeľom
prof. Mikulášom Šupínom, a Jozef Pitel,
prvý atašé pre vedu a techniku Stálej misie
SR pri EÚ. 

Predmetom rokovania zástupcov SAV
s M. S. Rodríguezom a Clarou de la Torre,
riaditeľkou odboru pre vonkajšie vzťahy
Riaditeľstva pre výskum EK, bola diskusia
o problémoch národnej vednej a technickej
politiky, o pozícií a úlohe SAV v slovenskom
systéme výskumu a vývoja a o vedecko-vý-
skumných prioritách SAV v roku 2008. De-

legáciu EK zaujímala hlavne úspešnosť za-
pájania sa SAV do minulého 6. a práve pre-
biehajúceho 7. rámcového programu EÚ
pre výskum a technologický rozvoj. S uzna-
ním hodnotili skutočnosť, že SAV zazname-
nala v rámci Slovenska najvyššiu účasť
v pomere schválených a podaných projek-
tov v 6. RP (táto úspešnosť prevyšovala aj
celoeurópsky priemer) a dosiahla aj naj-
väčšie finančné zisky z prostriedkov Európ-
skej únie v prepočte na jedného výskumné-
ho pracovníka. Takýto trend sa ukazuje aj
v 7. RP, v ktorom podľa posledného moni-
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toringu po vyše ročnom období podávania
návrhov projektov bolo zaznamenaných
okolo 180 účastí výskumných tímov zo SAV
v príprave a podávaní projektov 7. RP a
okolo 30 projektov je už schválených na fi-
nancovanie alebo sú v štádiu negociácie.
Hostia ocenili aj fakt, že experti zo SAV sú
delegátmi programových výborov v piatich
tematických prioritných oblastiach 7. RP
(zdravie, nanotechnológie, vesmírny vý-
skum, bezpečnosť, socioekonomické a hu-
manitné vedy) a ďalší sú evalvátormi pro-
jektov 7. RP.

V súvislosti so zapájaním sa do rámco-
vých programov EÚ zástupcovia SAV pou-
kazovali na vážny handicap nedostatočnej
výskumnej infraštruktúry (najmä špičko-
vých technických zariadení, prístrojov)
v prípade účasti pracovísk SAV vo vý-
skumných projektoch technického a príro-
dovedného zamerania. Prejavuje sa to naj-
mä v programe základného výskumu (Ide-
as – ERC) 7. RP, v ktorom úroveň technickej
infraštruktúry pracoviska je jedným z hod-
notiacich kritérií pri evalvácii návrhu pro-
jektu. Tento problém ťaží skoro všetky vý-
skumné inštitúcie nových členských krajín

Európskej únie. M.S. Rodríguez prisľúbil,
že sa pokúsi iniciovať a presadiť v EK oso-
bitný program alebo schému v 7. RP, ktoré
by aspoň čiastočné riešilo tento problém.
Ďalej navrhol, aby domáce grantové agen-
túry podpory výskumu prostredníctvom
vhodných mechanizmov podporili realizá-
ciu tých projektov, ktoré boli podané
v programe Ideas – ERC 7. RP, dosiahli dob-
ré hodnotenie v evalvácii, ale neboli schvá-
lené na financovanie z fondu EK.

V závere rokovania adresoval Manuel
Da Silva Rodríguez krátky príhovor vý-
skumníkom v SAV, v ktorom vyjadril nádej,
že budú aj vo svoj prospech dostatočne vy-
užívať synergický efekt medzinárodnej
spolupráce v projektoch 7. RP pre rozvoj ve-
dy a výskumu v tých oblastiach, ktoré sú
prioritou.

Valentín Both | Odbor medzinárodnej
spolupráce | Foto: Vladimír Šmihula

Vykonávací protokol o spolupráci s NAVU na roky 2008 – 2010

N a  p o d p o r u  s p o l o č n ý c h
p r o j e k t o v
Dňa 24. apríla t.r. podpísala Slovenská aka-
démia vied a Národná akadémia vied Ukra-
jiny (NAVU) v Kyjeve Protokol o vedeckej
spolupráci na roky 2008 – 2010. Za SAV
protokol podpísal vedecký sekretár SAV
Ľubomír Falťan a za ukrajinskú stranu
1. podpredseda NAVU a vedecký sekretár
Anatolija P. Špaka. Na stretnutí sa ďalej
zúčastnili za slovenskú stranu Peter Kic
z veľvyslanectva SR v Kyjeve a vedúci odbo-
ru medzinárodnej spolupráce Úradu SAV
Ján Barančík. NAVU ďalej reprezentovali
členovia jej predsedníctva a odboru zahra-
ničných vzťahov.

Právnym rámcom pre vzájomnú spolu-
prácu je Dohoda o vedeckej spolupráci me-
dzi SAV a NAVU z roku 2004. Súčasťou do-
hody bol vykonávací protokol na obdobie
rokov 2005 – 2007 so zoznamom projektov
na príslušné obdobie. Pri podpísaní doho-
dy, vrátane protokolu, bolo schválených
9 spoločných slovensko-ukrajinských vý-
skumných projektov. Výmenná kvóta je 20
týždňov ročne pre krátkodobé pobyty, kto-
ré sú určené predovšetkým na riešenie spo-
ločných projektov. Dvadsať percent z celko-
vej kvóty je vydelených na účasť na medzi-

národných kongresoch, medzinárodných
konferenciách a sympóziách. Vedecká spo-
lupráca sa realizuje vo forme výmeny ved-
cov s cieľom riešenia spoločných vedecko-
výskumných projektov, výmenou vedec-
kých informácií, literatúry, skúseností a
účasťou na medzinárodných konferen-
ciách. Počet spoločných vedecko-výskum-
ných projektov vzrástol z pôvodných 9 na
terajších 17 projektov. Kvóta je viazaná pre-
dovšetkým na spoločné projekty. V súčas-
nosti je celkový počet projektov s Ukrajinou
36; z toho 1 je v rámci európskych progra-
mov, 17 v rámci MAD, 4 na základe medzi-
ústavných dohôd a 14 na základe iných do-
hôd. V rámci medzivládnej bilaterálnej
spolupráce SR – Ukrajina na roky 2008 –
2009 z celkového počtu schválených pro-
jektov (12) sú dva projekty zo SAV (Fyzi-
kálny ústav SAV a Elektrotechnický ústav
SAV).

Obe strany si ďalej vymenili názory na
poslanie a úlohy akadémií v oblasti zahra-
ničnej vedeckej spolupráce. Vstupom Slo-
venskej republiky do šengenského priesto-
ru sa sťažili podmienky prijímania vedec-
kých pracovníkov z krajín s vízovou povin-

nosťou. V nadväznosti na signály z ukrajin-
skej strany sa obrátila SAV listom vedecké-
ho sekretára SAV na príslušný odbor Minis-
terstva zahraničných vecí SR a veľvyslanec-
tvo SR v Kyjeve so žiadosťou o uľahčenie
vydávania víz a zjednodušenie tohto proce-
su pre vedeckých pracovníkov, ktorí prichá-
dzajú na ústavy SAV v rámci medziakade-
mických dohôd.

Súčasťou pobytu delegácie SAV na
Ukrajine bola aj návšteva v Sociologickom
ústave NAVU a v Ústave demografie a so-
ciálnych štúdií NAVU. Obe strany sa infor-
movali o celkovom vedecko-výskumnom
zameraní našich pracovísk, o štruktúre ich
fungovania a porovnávalo sa aj zameranie
programových a projektových aktivít. Uka-
zuje sa, že celý rad projektov má podobnú
tematickú orientáciu, čo vytvára dobré
predpoklady na možnú výmenu poznatkov,
ale aj na hľadanie konkrétnych foriem pro-
jektovej spolupráce. Z tohto pohľadu by
ukrajinská strana privítala, keby aj pros-
tredníctvom nás mohla byť vťahovaná do
širších medzinárodných projektov. 

J. B.

MANUEL DA SILVA
RODRÍGUEZ (PRVÝ

ZĽAVA) POČAS PRE-
HLIADKY SMOLENIC-
KÉHO ZÁMKU V SPO-
LOČNOSTI ĽUBOMÍ-
RA FALŤANA, VALEN-

TÍNA BOTHA A FEDO-
RA GÖMÖRYHO. 
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Vedecká a technologická spolupráca s Juhoafrickou republikou

Ú č a s ť  n a  m e d z i v l á d n e j  d o h o d e

JUHOAFRICKÁ 
DELEGÁCIA V KONGRE-

SOVOM CENTRE 
V SMOLENICIACH.

Slovensko navštívila delegácia z JAR, ktorá
sa v rámci svojho programu stretla aj so zá-
stupcami SAV. Juhoafrickú delegáciu spre-
vádzanú pracovníkmi Ministerstva školstva
SR 3. júna v KC Smolenice prijal prof. Fe-
dor Čiampor, zástupca vedeckého sekretá-
ra SAV a vedúci delegácie SAV, ktorú ďalej
tvorili členka Predsedníctva SAV Elena
Gramatová, riaditeľ Fyzikálneho ústavu
SAV prof. Ivan Štich a vedúci Odboru me-
dzinárodnej spolupráce Ú SAV Ján Baran-
čík. Za juhoafrickú stranu boli prítomní Jo-
han Viljoen a Bernard Nthambeleni z Na-
tional Research Foundation, Jaime Nieto-
Camero z Themba Laboratories, Sisa Pity-
ana z CSIR National Laser Centre a Frede-
rik Scholtz z SA National Institute for The-
oretical Physics. Delegáciu Ministerstva
školstva SR viedol generálny riaditeľ Sek-
cie vedy a techniky prof. Mikuláš Šupín. 

Prof. Fedor Čiampor uviedol, že aj keď
v súčasnosti SAV nemá podpísanú bilate-
rálnu dohodu o spolupráci so žiadnou in-
štitúciou v JAR, participuje na medzivlád-
nej dohode o spolupráci v oblasti vedy,
techniky a vzdelávania medzi SR a JAR
(Agreement Between the Government of the
Slovak Republic and the Government of the
Republic of South Africa on Scientific and
Technological Cooperation), ktorá bola pod-
písaná v máji 2006. V súvislosti s prípravou
tejto medzivládnej dohody pracoviská SAV
prostredníctvom príslušných oddelení vied
prejavili záujem o spoluprácu s relevantný-
mi juhoafrickými vedeckými pracoviskami.
Keďže v súčasnosti táto spolupráca nie je
aktívna, je nevyhnutné návrhy z pracovísk
SAV aktivizovať s cieľom dosiahnuť spolu-
prácu nielen na medzivládnej, ale aj inšti-

tucionálnej úrovni. V nadväznosti na uza-
tvorenú medzivládnu dohodu, ktorá vytvá-
ra právny rámec pre spoluprácu aj na nižšej
úrovni, Ján Barančík pripomenul, že bol 
zaslaný návrh na možnú spoluprácu na 
National Research Foundation a Academy of
Science of South Afrika. Prof. Ivan Štich
predstavil možnosti spolupráce Fyzikálne-
ho ústavu SAV s relevantnými inštitúciami
v JAR.

Po živej diskusii predstavitelia jednotli-
vých inštitúcií z JAR ocenili možnosť pre-
diskutovať spoluprácu so SAV.

Dňa 4. júna sa uskutočnilo na pôde Mi-
nisterstva školstva SR zasadnutie Spoloč-
nej zmiešanej komisie pre medzinárodnú
vedeckú a vedecko-technickú spoluprácu.
Cieľom delegácie JAR je prehĺbenie spolu-
práce najmä v oblasti cyklotrónov, teoretic-

kej fyziky a laserovej technológie. Bol pod-
písaný protokol o vedeckej a technologickej
spolupráci pre implementáciu Dohody me-
dzi vládami SR a vládou JAR podpísanej
v Pretórii 15. mája 2006. Zmiešaná komisia
schválila 8 projektov z 11 podaných. Úspeš-
né boli aj 3 projekty zo SAV (Chemický ús-
tav, Ústav experimentálnej fyziky a Ústav
polymérov). 

Khaya Sishuba, riaditeľ bilaterálnej spo-
lupráce s Európou a vedúci delegácie Juho-
africkej republiky, prezentoval pozvanie od
predsedu Akadémie vied Južnej Afriky pre
predsedu SAV prof. Štefana Lubyho na náv-
števu Južnej Afriky s cieľom prediskutovať
možné formy spolupráce oboch akadémií. 

Ján Barančík | vedúci odboru medzinárodnej
spolupráce

Bilancia št yridsaťšt yriročnej spolupráce DAAD s našou krajinou

S l o v e n s k o - n e m e c k é  „ a k a d e m i c k é
s p o l o č e n s t v o “
Prof. Dr. Theodor Berchem, prezident DAAD (Nemeckej akademickej výmennej
služby) na seminári alumni (bývalých absolventov nadácie) v Bratislave 12. októb-
ra 2007 využil príležitosť na krátku bilanciu doterajšej 44-ročnej spolupráce DAAD
s našou krajinou, z ktorej sa vyvinul – povedané jeho slovami – určitý druh „akade-
mického spoločenstva“. Vraciame sa k jeho vystúpeniu v skrátenej verzii. 

Hoci nemecko-slovenské vzťahy nie sú také
zaťažené minulosťou, ako napr. nemecko-
české, známe vojnové katastrofy 20. storo-
čia predsa len občas vrhajú tieň na prítom-
nosť. Z tohto dôvodu je spoločné spracova-



6 – 7|2008 s p r á v y s a v kontakty

20

nie našej histórie ešte nie celkom uzavretá
úloha. Ministri zahraničných vecí Nemecka
a Českej a Slovenskej Federatívnej Republi-
ky prijali r. 1990 závery, že sporné otázky
nemecko-českej, resp. nemecko-slovenskej
histórie preskúma spoločná komisia histo-
rikov. DAAD podporuje činnosť tejto komi-
sie už 14 rokov. Tešíme sa, že komisia pra-
cuje úspešne a už bol predložený celý rad
publikácií o týchto zložitých témach. Ďaku-
jem členom tejto komisie, najmä Dr. Duša-
novi Kováčovi a prof. Schulzeovi Wesselo-
vi, za ich angažovanú činnosť, ktorá stále
tesnejšie zbližuje naše národy.

Táto komisia pracovala úspešne azda
preto, že medzi Nemcami a Slovákmi už
nie je nič, čo by bolo potrebné prediskuto-
vať? Túto tézu vyslovili a sformulovali
v článku s názvom „Neexistujúce spoločen-
stvo. Slovensko a Nemecko v Európskej
únii“ nedávno dvaja mladí vedci z Univer-
zity Komenského. Domnievajú sa, že vzťa-
hy Nemecka k všetkým ďalším štátom V 4
sú dôležitejšie ako k Slovensku: s Poľskom
spája Nemecko „záujmové spoločenstvo“,
s Maďarskom „citové spoločenstvo“, s Čes-
kom naďalej „konfliktné spoločenstvo“, so
Slovenskom naproti tomu zvláštny druh
„spoločenstva“ – nijaké strategické úvahy,
ale ani nijaké „ďalekosiahle intelektuálne
reflexie“. Autori poukazujú osobitne na to,
že Nemecko ako jeden z prvých štátov ak-
ceptovalo nezávislé Slovensko a zasadzo-
valo sa aj v politicky krízových časoch za je-
ho prijatie do Európskej únie. Tým, že Slo-
vensko s jeho tempom, s jeho dôležitými in-
vestormi, vo veľkom počte pritiahnutými
nízkou rovnou daňou a hospodárskou dy-
namikou, ktoré mu vyslúžili prívlastok „re-
formný tiger“, je pre nemecké hospodár-
stvo už niekoľko rokov zaujímavým partne-
rom, takže vychádzajúc z toho možno pod-
ľa môjho názoru hovoriť o „hospodárskom
spoločenstve“ medzi Nemeckom a Sloven-
skom. V krátkej bilancii našej doterajšej 
44-ročnej spolupráce s vašou krajinou sa
mi azda podarí preukázať, že sa medzi na-
šimi krajinami vyvinul aj určitý druh „aka-
demického spoločenstva“.

DAAD sa už veľmi skoro snažila postaviť
vzťahy k východným susedným krajinám na
nových základoch. Už v r. 1963, teda dlho
pred nadviazaním diplomatických stykov
medzi štátmi, sme po prvýkrát pozvali ved-
cov z vtedajšej ČSSR na krátke študijné po-
byty v Spolkovej republike. Od r. 1964 moh-
li z Československa vycestovať prvé študent-
ské skupiny. Zo Slovenska prišlo do r. 2006
do Nemecka asi tisícka vedcov a v rámci
skupinových ciest približne 1200 sloven-
ských študujúcich. O rok neskôr sa začala
výmena praktikantov; v rovnakom čase boli
udelené prvé ročné štipendiá mladým ved-
com a vedcom z vašej krajiny – do r. 1992 asi
štyrom stovkám – bola umožnená účasť na
vedeckých konferenciách v Nemecku.

Všetky tieto opatrenia mali jeden cieľ:
Napriek mnohým politickým a administra-
tívnym prekážkam mali sa nadviazať trvalé
vedecké a ľudské kontakty, a tým prispieť

k zblíženiu spoločností. Podariť sa to moh-
lo v tých začiatkoch len preto, že aj na vý-
chodnej strane vtedajšej „železnej opony“
bola vôľa vybudovať normálne vzťahy. Tak
už r. 1965 zástupcovia DAAD a Českoslo-
venskej akadémie vied podpísali dohodu
o výmene vedcov. Táto zmluvne riadená
spolupráca umožnila tiež vycestovanie ne-
meckým študentom, doktorandom a vyso-
koškolským učiteľov do ČSSR. V r. 1965 –
1992 ich prišlo okolo 950 na štúdium alebo
výskum na slovenské vysoké školy a do vý-
skumných ústavov.

Od r. 1982 vznikli aj medzi jednotlivými
vysokými školami priame partnerské kon-
takty, ktoré DAAD podporuje. Prvé také
partnerstvo bolo uzavreté medzi Technic-
kou univerzitou Košice a Univerzitou Wup-
pertal. V uplynulých rokoch mohla DAAD
ročne podporiť asi 14 nemecko-sloven-
ských vysokoškolských partnerstiev. Do
r. 2006 boli na príslušných partnerských
vysokých školách podporené študijné po-
byty dovedna pre 2000 Slovákov a približ-
ne 700 Nemcov.

Spolupráca s nezávislou Slovenskou re-
publikou ukazuje niektoré nové akcenty.
K tradičným štipendijným programom pri-
budli nové opatrenia, ktoré majú podporiť
potešiteľne veľký záujem o nemecký jazyk.
Najprv sprostredkovala DAAD lektorov na
niektoré slovenské univerzity. Títo nie sú
činní len bezprostredne ako vysokoškolskí
učitelia, ale aj ako sprostredkovatelia kul-
túry a vedú aj mimouniverzitné podujatia,
napr. filmové večery, nemecké „stoly“ vy-
hradené pre stálych hostí a podobné. Ich
účasťou či spoluúčinkovaním môžu takéto
podujatia iba získať.

Aj podpora partnerstiev germanistických
ústavov na nemeckých a českých vysokých
školách patrila k novým podporným pale-
tám, rovnako podpora nemecky hovoriacich
študijných programov na slovenských vyso-
kých školách. V r. 1998 vzniklo na Ekono-
mickej univerzite v Bratislave s pomocou
Univerzity Halle-Wittenberg doplnkové štú-
dium hospodárskej vedy v nemčine a od
r. 2003 je tam v ponuke aj rovnaké magister-
ské štúdium medzinárodného finančného
manažmentu. Ďalší nový program – podpo-
ra spoločných výskumných projektov ne-
meckých a slovenských vedcov – realizuje
DAAD šesť rokov spolu so SAV a Minister-
stvom školstva SR. V relatívne krátkom čase
sme mohli podporiť 80 projektov, na kto-
rých sa podieľalo 840 mladých vedcov, z to-
ho 350 Nemcov a 490 Slovákov. 

Určité starosti nám už tri roky robí evi-
dentný pokles počtu slovenských uchádza-
čov pre dva najdôležitejšie programy DA-
AD: dlhodobé výskumné štipendiá a študij-
né štipendiá. Ide pritom o známe „ročné
štipendiá“, ktoré sa v prípade úspešného
ukončenia v Nemecku môžu predĺžiť až na
tri roky. Študijné štipendiá sa udeľujú na je-
den až dva roky a umožňujú účasť na ma-
gisterskom programe. 

Nerovnováha, ktorú pozorujeme medzi
počtom Slovákov na nemeckých vysokých

školách a Nemcov na slovenských vysokých
školách, nás znepokojuje a viedla nás ku
kampani „Go East“. Jej cieľ, ktorý sa už čias-
točne dosiahol, je prostredníctvom lepších
informácií a doplnkových štipendií zvýšiť
počet nemeckých študentov na vysokých
školách v strednej a východnej Európe.

Bilancia výmeny medzi našimi krajina-
mi je podľa môjho názoru pozoruhodná:
v r. 1963 – 2006 podporila DAAD viac než
6 800 Slovákov na kratšie a dlhšie študijné
pobyty v Nemecku. V rovnakom čase štu-
dovalo a bádalo okolo 2500 Nemcov so šti-
pendiom DAAD alebo slovenského partne-
ra v Slovenskej republike.

Nemôžem nespomenúť jednu slovenskú
organizáciu, bez ktorej by nebola v uplynu-
lých 16 rokoch možná spolupráca so Slo-
venskom: je ňou Slovenská akademická in-
formačná agentúra, známa pod skratkou
SAIA. Postavením a svojou štruktúrou ako
nezávislá nevládna organizácia a tiež efek-
tivitou práce je SAIA podľa našich skúse-
nosti jedinečná v strednej a východnej Eu-
rópe a je bezpochyby naša najlepšia part-
nerská organizácia, s ktorou DAAD spolu-
pracuje aj v Bruseli – ako aj v rámci „Acade-
mic Cooperation Association“. Chcem jej
na tomto mieste poďakovať za angažova-
nosť a dôveryhodnú spoluprácu s DAAD.

Spolupráca v európskom hospodárskom
priestore prebieha v súčasnosti celkom dob-
re. Myslím si, že DAAD prostredníctvom de-
saťročia trvajúcej spolupráce so Slovenskom
vytvorila dobré podmienky na spoločný ob-
chod aj v európskom vedeckom priestore.
Už takmer 20 rokov trvajúce úspešné part-
nerstvá vysokých škôl vytvorili dobrý pred-
poklad na spoluprácu v rámci európskych
programov mobility. Slovenská republika sa
podieľa od akademického roka 2000/2001
na programe ERASMUS. Odvtedy je Nemec-
ko pre slovenských študentov najdôležitej-
šou cieľovou krajinou, do ktorej ide každo-
ročne vyše 20 % všetkých vycestovaných
slovenských študentov v rámci programu
ERASMUS. V priebehu prvých piatich rokov
spolupráce v rámci tohto programu strávilo
900 študentov zo Slovenska niekoľko me-
siacov, resp. celý akademický rok na trva-
lých študijných pobytoch v Nemecku.

Keď nemecké a slovenské vysoké školy
vypracujú spoločné bakalárske alebo magis-
terské študijné postupy realizované v ang-
lickom jazyku, ktoré by mali uľahčiť pobyty
na partnerských vysokých školách, môžeme
dosiahnuť ešte viac. Hoci aj DAAD zavede-
nie angličtiny do študijných postupov v Ne-
mecku a v iných krajinách odporúča, pod-
pora germanistiky – a všeobecne znalosť ne-
mčiny – medzi zahraničnými študentmi pat-
rí k našim najdôležitejším úlohám. Aj na
Slovensku pozorujeme v poslednom čase
pokles záujmu o nemecký jazyk. Propagáciu
nemeckého jazyka vidíme aj ako dôležité
poslanie našich bývalých študentov. Váš
významný krajan, veľký pedagóg J. A. Ko-
menský predsa už v 17. storočí povedal:
„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“.
Preložil a spracoval Rudolf Demovič
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Nový zápis do zoznamu UNESCO zo Slovenska

K a r p a t s k é  b u k o v é  p r a l e s y
V júli 2007 boli do Zoznamu svetového prí-
rodného dedičstva zapísané Karpatské bu-
kové pralesy. Je to séria desiatich samostat-
ných segmentov pozdĺž 185 km dlhej osi
smerujúcej od Rachivského masívu a poho-
ria Čornohora na Ukrajine pozdĺž Polonin-
ského hrebeňa po Bukovské a Vihorlatské
vrchy na Slovensku. Šesť lokalít je na úze-
mí Ukrajiny, ďalšie štyri – Havešová, Ro-
žok, Stužica a Vihorlat na Slovensku. Pred-
stavujú príklad nenarušených pralesov
s ukážkami ich rozmanitostí a zároveň vy-
tvárajú prvotnú genetickú banku buka.
Gestormi nominačného projektu boli doc.
Viliam Pichler, prof. Ivan Vološčuk a Dr. Jo-
zef Klinda z Ministerstva životného pros-
tredia SR. Spomenúť treba aj prínos Ústavu
ekológie lesa SAV do tohto projektu. 

PAMÄTNÁ TABUĽA ODHALENÁ
NA MORSKOM OKU

DANIELA KUSÁ, IVAN SARMÁNY-SCHULLER 
A ZDENA RUISELOVÁ S OCENENIAMI.

Trojica psychológov prevzala Čestné plaket y SAV Ľ. Štúra

Z a  z á s l u h y  v s p o l o č e n s k ý c h  v e d á c h
Pracovníci Ústavu experimentálnej psycho-
lógie SAV Daniela Kusá, Zdena Ruiselová
a Ivan Sarmány-Schuller prevzali Čestné
plakety SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy
v spoločenských vedách, ktoré im udelilo
Predsedníctvo SAV. Ocenenie trojici výz-
namných psychológov odovzdal podpred-
seda SAV Dušan Kováč, ktorý zároveň
predniesol aj laudácie na ich počesť.

PhDr. Daniela Kusá, CSc., po skončení

štúdia pracovala vo Výskumnom ústave pe-
dagogickom, kde sa venovala problémom
záťaže a stresu v školách, ich dôsledkom
pre intelektový a osobnostný vývin detí
v období puberty. Na tento výskum nadvä-
zovala aj jej práca v Ústave experimentál-
nej psychológie SAV, kde obhájila dizertač-
nú prácu a stala sa jeho pracovníčkou. Po-
pri výskumnej práci sa venuje aj rozsiahlym
pedagogickým a vzdelávacím a ďalším ak-
tivitám. Svojimi výskumnými, pedagogic-
kými aj organizátorskými aktivitami sa
významne podieľa na profile pracoviska
ako významnej vedeckej inštitúcie v oblasti
psychológie.

RNDr. Zdena Ruiselová, CSc., vyštudo-
vala odbor biofyzika na Prírodovedeckej fa-
kulte UK v Bratislave, absolvovala študijný
pobyt v Ústave experimentálnej psycholó-
gie SAV, štúdiom si postupne rozšírila kva-
lifikáciu aj o odbor psychológia. Venovala
sa problematike kognitívnych procesov,
najmä pamäti a mysleniu konfliktnej osob-
nosti. V nasledujúcich rokoch sa sústredila
na problematiku praktickej inteligencie vo

vzťahu k riešeniu problémov a zvládania
záťaže. Úspešne rozvíja aj zahraničnú spo-
luprácu v rámci spoločného výskumného
projektu so štokholmskou univerzitou, po-
dieľa sa aj na vedecko-organizátorskej prá-
ci v ústave aj mimo neho. Je členkou Pred-
sedníctva grantovej agentúry VEGA.

Doc. PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, CSc.,
sa špecializoval na oblasť psychológie prá-
ce. V Ústave experimentálnej psychológie
SAV pracuje od roku 1973. Zameriava sa na
pracovnú psychológiu a kogitívne štýly
v kontexte psychológie osobnosti. Na túto
prácu nadviazal výskumom kogitívnych
štýlov a štýlov učenia, rozhodovania a zvlá-
dania náročných a záťažových situácií. Spo-
lupracuje s viacerými zahraničnými vý-
skumnými pracoviskami, ako pedagóg pô-
sobil na STU v Bratislave, v súčasnosti pred-
náša na UKF v Nitre. Zároveň je dlhoroč-
ným predsedom Slovenskej psychologickej
spoločnosti pri SAV. V minulosti úspešne
pracoval ako člen Predsedníctva SAV.

Text a foto V. Š.

UNESCO zapísalo bukové pralesy do zo-
znamu svetového dedičstva na zasadnutí
v Christchurche na Novom Zélande a certi-
fikát udelený lokalite prevzalo Minister-
stvo životného prostredia SR od Minister-
stva zahraničných vecí SR 26. mája 2008
na Morskom oku v chránenej oblasti Vihor-
lat. Bola tu odhalená aj pamätná tabuľa. Na
slávnostnom akte sa zúčastnili predstavite-
lia Národnej rady SR, Ministerstva pôdo-
hospodárstva SR, Ministerstva kultúry SR,
diplomatického zboru, Slovenskej akadé-
mie vied a ďalší hostia. 

Počet lokalít a objektov zo Slovensku
v zozname kultúrneho a prírodného dedič-
stva sa tým zvýšil na štrnásť. Sú to Vlkoli-
nec, Kostol sv. Ducha v Žehre, Spišský
hrad, Spišské Podhradie, Bardejov, päť jas-
kýň – Dobšinská ľadová, Domica, Ochtin-
ská aragonitová, Gombasecká, Spišská ka-
pitula, Banská Štiavnica – Nový zámok
a Kostol sv. Kataríny, Mestská pamiatková
rezervácia, Jasovská a najnovšie Karpatské
bukové pralesy. Ďalšie nominačné projekty
sa pripravujú.
Š. Luby (s použitím Enviromagazínu 12/2007)

NA SLÁVNOSTNOM
PREVZATÍ CERTIFIKÁTU
NA MORSKOM OKU SA
ZÚČASTNILI AJ (ZĽAVA)

Š. MILOVČÍK, PRIMÁ-
TOR SNINY, Š. LUBY,

PREDSEDA SAV, EXMI-
NISTER ŽIVOTNÉHO

PROSTREDIA SR
J. HRAŠKO, PREDSEDA

KOŠICKÉHO SAMO-
SPRÁVNEHO KRAJA

Z. TREBULA A J. VARŠO
Z MINISTERSTVA ZA-

HRANIČNÝCH VECÍ SR.
Foto: archív autora
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Spoločne proti agresívnym nádorom

L i e k  m o ž n o  o š t y r i  r o k y
Najnovšie vedecké poznatky o nádorovej
hypoxii (nedostatočné zásobenie nádorov
kyslíkom) a hľadanie nových možností lieč-
by agresívnych nádorov boli 15. mája 2008
témou tlačovej besedy Virologického ústa-
vu SAV. Informovala o nich manželská dvo-
jica objaviteľov – doc. RNDr. Silvia Pasto-
reková, DrSc., vedúca riešiteľského kolek-
tívu, a virológ prof. RNDr. Jaromír Pasto-
rek, DrSc., riaditeľ Virologického ústavu
SAV. Vynikajúce výsledky v uvedenej oblas-
ti výskumu, z ktorých niektoré sa vo svete
už aj využívajú v medicínskej praxi a ktoré
sa stali v r. 1995 aj predmetom patentu USA
s celosvetovou platnosťou (a ďalších 20 na
to nadväzujúcich patentov), predstavili no-
vinárom spolu so svetoznámym anglickým
vedcom prof. Adrianom L. Harrisom,
PhD., ktorý navštívil Slovenskú akadémiu
vied. Zaujímavými informáciami z oblasti
virologického výskumu trojicu vedcov dopl-
nil aj virológ prof. Fedor Čiampor, predse-
da Učenej spoločnosti SAV. 

Prof. Adrian L. Harris, riaditeľ Laborató-
ria molekulárnej onkológie a Oddelenia le-
kárskej onkológie Ústavu molekulárnej
medicíny na Oxfordskej univerzite, sa za-
oberá nielen základným výskumom v ob-
lasti onkológie, ale – ako informovala doc.
Silvia Pastoreková – prenáša poznatky zá-
kladného výskumu aj do klinickej praxe,
pričom sa zaoberá najmä problematikou
hypoxie. „Hypoxia je jav vyskytujúci sa čas-
to v pevných nádoroch v dôsledku ich ne-
dokonalej cievnej siete, ktorá nerovnomer-
ne rozvádza krv a kyslík dodáva len do ur-
čitých oblastí nádorového tkaniva. Násled-
kom toho vzniká acidóza, ktorá je tiež zlým
faktorom z hľadiska prognózy. Bráni totiž

chemoterapii v jej liečebnom účinku. Hy-
poxia sa najčastejšie vyskytuje pri karcinó-
me hlavy alebo krku. Ale stretávame sa
s ňou aj pri nádoroch krčka maternice a
prsníka, hrubého čreva a pľúc. Hypoxiu po-
zorujeme asi u jednej tretiny zhubných ná-
dorov. Niektoré nádorové bunky sa nedos-
tatku kyslíka prispôsobia tým, že zmenia
svoj metabolizmus i niektoré biologické
vlastnosti a získajú agresívnejší charakter.
Prejaví sa to zvýšenou schopnosťou ná-
dorov tvoriť metastázy a odolávať klasickej
protinádorovej liečbe (chemoterapii a rá-
dioterapii). Z toho dôvodu majú pacienti
s hypoxickými nádormi veľmi zlú prognó-
zu ochorenia. Aj preto si veľmi ceníme spo-
luprácu s prof. Harrisom, ktorý sa to usiluje
zmeniť,“ zdôraznila S. Pastoreková.

Ako uviedol prof. Jaromír Pastorek, spo-
lupráca Virologického ústavu SAV s prof.
Harrisom trvá už viac ako osem rokov. „Na
jej začiatku nám prof. Harris pomohol pri
objasnení mechanizmu aktivácie jedného
z markerov tzv. zlej prognózy, čo je proteín
karbonická anhydráza IX (CA IX), ktorý
sme u nás vo Virologickom ústave SAV ob-
javili a identifikovali ešte v r. 1992 spolu
s virológom Dr. Jánom Závadom. S ním
máme aj spoločný patent. Objasnili sme
tiež molekulárne a biochemické vlastností
tejto bielkoviny a jej úlohu v nádoroch.“ Pri
výskume CA IX naši vedci získali originálne
výsledky a pripravili aj špecifické reagen-
cie, ktoré sa dnes v celosvetovom meradle
používajú na detekciu CA IX v biologických
vzorkách pacientov. S prof. Harrisom, kto-
rého laboratórium určilo, že proteín CA IX
je regulovaný najmä hypoxiou, spolupracu-
jú aj pri výskume terapeutických stratégií

zameraných na cielenú deštrukciu agresív-
nych nádorových buniek obsahujúcich biel-
kovinu CA IX. 

„Dlhoročnou snahou v liečbe rakoviny je
cielená terapia. Každý druh nádoru môže
byť iný a každý si vyžaduje špecifický prí-
stup. Proteín CA IX ako marker hypoxie sa
nám javí ako najperspektívnejší pri výbere
pacientov s karcinómom hlavy alebo krku,
medzi ktorými je až 70 percent hypoxic-
kých nádorov. Momentálne sa pokúšame
o vynájdenie liekov, ktoré by boli účinné
proti rakovine prsníka. Práve CA IX by nám
pri tom mohlo pomôcť. Bolo by však zaují-
mavé blokovať aj tvorbu novej cievnej siete,
ktorú si nedostatočne okysličovaný hypo-
xický nádor snaží vytvoriť,“ rozvíja prof.
Harris svoje úvahy o možnostiach liečby a
cielenej terapii hypoxických nádorov. 

Podľa Silvie Pastorekovej poznatky o ná-
dorovej hypoxii už pomohli zlepšiť existu-
júce liečebné postupy, napríklad zmenou
v dávkovaní a časovom rozvrhu ožarova-
nia. „Proteín CA IX však nie je dôležitý len
ako marker. Ak pochopíme mechanizmus
pôsobenia bielkoviny CA IX, budeme ju
môcť použiť ako terč pre protinádorové lie-
čivo a zasiahnuť ju priamo. Prednostne by
sme tak zabíjali agresívne hypoxické bun-
ky. Tým by sa zvýšila nielen účinnosť liečby,
ale zmiernili by sa nežiaduce účinky rádio-
či chemoterapie. Vieme, že bielkovina CA
IX sa nachádza na povrchu nádorových bu-
niek. Skúšame preto vytvárať protilátky,
ktorých pomocou sa dajú zasiahnuť ná-
dorové bunky s CA IX na povrchu. Takéto
protilátky sú už v klinických pokusoch
v Nemecku i v USA, aj keď zatiaľ len v boji
proti obličkovým nádorom.“ 

POHĽAD DO SÁLY POČAS ÚVODNEJ PREDNÁŠKY KOORDINÁTORA PROJEKTU
PROF. PETRA EBBESENA Z DÁNSKA.

ZÁBER Z TLAČOVEJ KONFERENCIE – VEDĽA TLMOČNÍČKY (VĽAVO) PROF.
ADRIAN HARRIS, DOC. SILVIA PASTOREKOVÁ, PROF. JAROMÍR PASTOREK,
PROF. FEDOR ČIAMPOR A MODERÁTORKA TLAČOVKY ADELA ŠTRPKOVÁ.
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O tom, že v prípade hypoxie ide o naozaj
závažný vedecký a medicínsky problém,
svedčí aj fakt, že Laboratórium molekulár-
nej onkológie v Oxforde, laboratórium
manželov Pastorekovcov vo Virologickom
ústave SAV i niektoré ďalšie európske labo-
ratóriá sa stali súčasťou medzinárodného
projektu zameraného na hypoxiu nádorov
– EUROXY a podporovaného Európskou
úniou v rámci 6. rámcového programu EÚ.
Program, ktorý sa v tomto roku končí, pri-
niesol rad cenných poznatkov. „Vďaka tým-
to výsledkom, ale aj vďaka spolupráci
s prof. Harrisom a ďalšími vedcami z EÚ,
sme už v ďalšom projekte podporenom 7.
rámcovým programom EÚ s názvom ME-
TOXIA, ktorý bude pokračovať v štúdiu me-
tastáz hypoxie,“ hovorí prof. Pastorek. Brit-
sko-slovenská spolupráca sa odzrkadľuje aj
na množstve článkov publikovaných v re-
nomovaných časopisoch a najmä na jed-
nom z najspoľahlivejších markerov zlej
prognózy – proteíne CA IX. 

Podľa prof. Harrisa by nové lieky proti
agresívnej hypoxickej rakovine mohli mať
klinici k dispozícii najskôr o tri-štyri roky.
Vo Veľkej Británii je takýto liek v súčasnosti
predmetom intenzívneho bádania. 

Intenzívne bádanie pokračuje aj vo Vi-
rologickom ústave SAV v Bratislave. Ako
novinárom prezradil prof. Harris, manželia
Pastorekovci v súčasnosti pracujú na tom,
či sa proteín CA IX nedá zistiť aj v krvi. Ak
je CA IX na povrchu nádoru, nie je vylúče-
né, že by sa mohol dostať aj do krvného
obehu. Ak by sa to potvrdilo, testovanie hy-
poxie v nádoroch by sa podstatne zjedno-
dušilo, a pokiaľ bude k dispozícii aj liek
proti hypoxii, urýchli sa tým aj liečba.

———

O tom, ako sa ciele projektu EUROXY
darí plniť, čo všetko členovia konzorcia už
dosiahli, na stretnutí v Smoleniciach pre-

zentovali zástupcovia z 23 vedeckých inšti-
túcií desiatich krajín Európy. „Boli to všet-
ko predstavitelia špičkových európskych
pracovísk v tejto oblasti, ktorí udávajú smer
výskumu aj z celosvetového hľadiska,“ zdô-
raznila S. Pastoreková. Bol medzi nimi
hlavný koordinátor projektu EUROXY prof.
Peter Ebbesen z Aalborgskej univerzity
v Dánsku, prof. Agnes Görlach z Nemecké-
ho srdcového centra v Mníchove, prof. Erik
Peterrsen z Univerzity Oslo v Nórsku, prof.
Lorenz Poellinger z Karolínskeho inštitútu
v Štokholme, Švédsko, z Londýna prišla
ďalšia veľká vedecká osobnosť prof. Patrick
Maxwell a z Anglicka boli aj profesori Ox-
fordskej univerzity Peter Ratcliffe a Adrian
L. Harris. Zúčastnili sa aj ďalší vedci a špič-
koví odborníci či už z menovaných alebo
ďalších krajín – z Talianska, Holandska,
Francúzska, Švajčiarska, Litvy a samozrej-
me naši odborníci. 

Adela Štrpková | Foto: Vladimír Šmihula Juraj Kopáček

NA TOHTOROČNOM SYMPÓZIU V SMOLENICIACH SA ZÚČASTNILO 
64 VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV Z EURÓPY I ZO ZÁMORIA.

DR. BEN VAN HOUTEN Z USA PREVZAL NA MEDZINÁRODNEJ KONFERENCII
„5TH DNA REPAIR WORKSHOP“ Z RÚK PODPREDSEDU SAV IVANA ZAHRAD-
NÍKA OCENENIE SAV – MEDAILU ZA PODPORU VEDY.

Medailu SAV za podporu vedy prevzal Dr. Ben Van Houten

J u b i l e j n ý  D N A  R e p a i r  W o r k s h o p
V dňoch 25. až 29. mája 2008 sa v Smole-
nickom zámku konalo medzinárodné sym-
pózium „5th DNA Repair Workshop“. Or-
ganizovalo ho laboratórium molekulárnej
genetiky Ústavu experimentálnej onkoló-
gie SAV v spolupráci s nadáciou Výskum ra-
koviny a medzinárodným Vyšehradským
fondom. Tradícia konferencií zameraných
na mechanizmy opravy poškodenej mole-
kuly DNA a ich biologickú úlohu pretrváva
už temer 20 rokov a je pozoruhodné, že

v mnohých prípadoch kopírovala míľniky
našej novodobej histórie.

Prvé sympózium vo februári 1989 sa
nieslo v komornej atmosfére, keďže pred
novembrom bolo Slovensko ešte izolované
a nedali sa zabezpečiť dostatočné finančné
prostriedky na jeho usporiadanie podľa
predstáv organizátorov. Využili sme osob-
né kontakty a dobrú vôľu zahraničných
účastníkov, ktorí si sami financovali cestov-
né náklady a vlastný pobyt na Slovensku.

Už prvým sympóziom sme nasadili latku
veľmi vysoko, keďže naše pozvanie prijali
poprední vedci zo zahraničia, a to tak zo
západu, ako aj z vtedajšieho východného
bloku.

Po dlhšej prestávke, spôsobenej tým, že
mnoho pracovníkov využilo možnosť
uplatniť sa na zahraničných pracoviskách,
sa zorganizovalo druhé sympózium až v ro-
ku 1996 a odvtedy sa koná každé 4 roky.
Tieto podujatia sa dostali do povedomia ce-
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Trenčianske Teplice hostili účastníkov medzinárodnej konferencie TOXCON 2008

I n t e g r á c i a  t o x i k o l o g i c k é h o  v ý s k u m u
V dňoch 27. – 30. mája 2008 sa v Trenčianskych Tepliciach usku-
točnila 13. medziodborová toxikologická konferencia – TOXCON
2008. Známe kúpeľné mestečko hostilo účastníkov konferencie už
po štvrtýkrát. Podujatie, ktoré finančne podporil Vyšehradský
fond, organizovali Slovenská toxikologická spoločnosť SETOX a
Ústav experimentálnej farmakológie SAV s ďalšími partnerskými
organizáciami. 

Od svojho zrodu v roku 1996 prešlo toto vedecké podujatie vý-
raznými zmenami. Stretnutia českých a slovenských toxikológov
postupne dostali medzinárodný charakter. Tohtoročný 13. ročník
pod heslom Integrácia toxikologického výskumu v rámci krajín V4
bol venovaný významnému životnému jubileu (95 rokov) nestor-
ky československej farmakológie a toxikológie prof. Helene Raš-
kovej a 60. výročiu založenia Ústavu experimentálnej farmakoló-
gie SAV. Popri účastníkoch z krajín V4 (Slovensko, Česko, Poľsko a
Maďarsko) sa na konferencii zúčastnili aj vedci z Nemecka, Turec-
ka a USA. Medzi pozvanými hosťami boli prof. Russel J. Reiter
z University of Texas, San Antonio v USA, ktorý je svetovým od-
borníkom v oblasti výskumu voľných radikálov, prof. Andrzej Le-
wiński, rektor Univerzity v Lodži, ktorý sa venuje karcinogenéze
štítnej žľazy, prof. Jiří Kassa z Univerzity Obrany v Hradci Králo-
ve, ktorý je odborníkom vo vojenskej toxikológii, a prof. Heidi
Foth z Univerzity v Halle v Nemecku, ktorá zastupovala Európsku
federáciu toxikologických spoločností EUROTOX. 

Vedecký program konferencie bol bohatý. Účastníci predniesli

celkom 60 prednášok a prezentovali 84 posterov. V úvodnej pred-
náške zhodnotil riaditeľ Ústavu experimentálnej farmakológie
SAV prof. Radomír Nosáľ 60 rokov trvania ústavu a naznačil jeho
perspektívy do budúcnosti. Popri historických skutočnostiach zdô-
raznil, že ústav je jediným špecializovaným farmakologickým pra-
coviskom v rámci bývalého Československa, ktorý sa na medziná-
rodne akceptovanej úrovni venuje základnému farmakologickému
a toxikologickému výskumu. 

Prednášky boli z rôznych oblastí toxikológie a príbuzných od-
borov, ako štúdium cytotoxicity, karcinogenity a genotoxicity, ana-
lytické a alternatívne metódy v toxikológii, pracovná toxikológia,
metabolizmus xenobiotík, legislatíva v toxikológii, vývinová toxi-
kológia, oxidačný stres a farmakotoxikológia. Významnú časť tvo-
rili prednášky z oblasti vojenskej toxikológie s dôrazom na biotero-
rizmus, ktorý sa v súčasnosti, bohužiaľ, stáva stále aktuálnejšou
problematikou. Abstrakty príspevkov sa publikovali v prvom čísle
nového medzinárodného časopisu Interdisciplinary Toxicology,
oficiálnom časopise Slovenskej toxikologickej spoločnosti SETOX
a Ústavu experimentálnej farmakológie SAV, vydávanom na Slo-
vensku. 

Spokojní účastníci konferencie sa tešia na budúci ročník, ktorý
sa uskutoční v Brne. Jubilejný 15. ročník TOXCON-u sa bude konať
o dva roky opäť v Trenčianskych Tepliciach.

Michal Dubovický

losvetovej komunity vedcov, ktorí pracujú
v oblasti DNA reparácií.

Stalo sa už tradíciou, že počas týchto
podujatí sa udeľovali našim zahraničným
spolupracovníkom vyznamenania SAV –
Medaily za podporu vedy. V roku 2000 zís-
kal toto ocenenie prof. Andrew Collins
z Veľkej Británie, o štyri roky neskôr jeho
krajan Dr. Geoff Margison z Patersonovho
ústavu pre výskum rakoviny v Manchesteri.
Bolo to prvá medaila SAV odovzdaná dru-
hý deň po vstupe Slovenska do Európskej
únie. V máji tohto roku, teda v čase, keď už
Slovensko bolo začlenené do šengenského
priestoru, sme pripravili piatu konferen-
ciu, tentoraz sa stal laureátom ceny SAV Dr.
Ben Van Houten z USA. Všetci ocenení ved-
ci sú špičkoví odborníci v problematike op-
ravy poškodenej DNA a ich spolupráca
s Ústavom experimentálnej onkológie SAV
siaha hlboko do minulosti. Dôkazom toho
je mnoho spoločných publikácií a ich pra-
coviská sa stali miestom pôsobenia mno-
hých našich vedeckých pracovníkov. Každý
z nich sa nemalou mierou podieľal na prí-
prave našich konferencií, či už finančnou,
morálnou alebo odbornou pomocou.

Na tohtoročnom sympóziu sa zúčastnilo
64 vedeckých pracovníkov prakticky z celej
Európy a dvaja zo zámoria. Predniesli 28
prednášok, z toho 6 plenárnych a v pos-
terovej časti 28 prezentácií. Program bol
členený do 6 sekcií, ktoré zahrnovali všetky

aspekty DNA opravy na všetkých úrovniach
organizmov (http://www.exon.sk/smole-
nice2008/index.html).

Dôležitou súčasťou tohto sympózia bola
hojná účasť mladých vedeckých pracovní-
kov. Deviati z nich získali účelové granty,
ktoré sa mohli udeliť vďaka našim počet-
ným sponzorom. Je potrebné zdôrazniť, že
k príjemnej pracovnej atmosfére prispelo
i samotné prostredie Smolenického zámku
a možnosti navštíviť atraktívne miesta v je-
ho blízkosti (majolika v Modre, jaskyňa
Driny a turistické chodníky Malých Kar-
pát). K významnej spoločenskej udalosti,
okrem ochutnávky miestnych vín na začiat-
ku podujatia, patrilo i vystúpenie folklórnej
skupiny Dragúni a ľudovej hudby Muzička,
ktoré predchádzalo slávnostnej recepcii.

Záverom by sa patrilo súhrnne zhodno-
tiť našu konferenciu, tu by sa dala využiť ľu-
dová múdrosť zo Skalice:„Čo je dobré, to sa
chváli samo“. Niektoré postrehy účastníkov
konferencie pripájam v pôvodnom znení:

„In fact having been at the previous 
meeting in 2004, I have seen a quantum le-
ap in the quality of the talks and this past
meeting was truly outstanding. Having re-
cently organized two recent Gordon Rese-
arch Conferencies I can honestly say the
scientific content of your meeting was on
par of a Gordon Research Conference.“
(B.Van Houten, USA)

„This was certainly one of the best 

meetings of its kind that I have attended.
The science was truly world class and it has
certainly brought Slovakian science to the
attention of the world.“ (A. Doherty, UK)

„I attended the DNA Repair Workshop
at Smolenice Castle last week, and was
impressed (but not surprised) by the 
breadth and topicality of the programme,
the high standard of invited speakers, 
and-not least-by the excellent organiza-
tion. The format of small, intensive work-
shop on a specific topic is, for me at least,
the most effective means of transmitting
scientific information and establishing
inter-laboratory collaborations. (A. Col-
lins, Norway)

„The meeting organization was first-
class, and I am sure many very productive
collaborations will result from bringing
together this diverse group of scientists
working on DNA repair.“ (P. McHugh, UK)

„I have openly said to many people
during the meeting that it really was the
best and most successful of these series of
meetings. Also for me personally, it was
exeptionally profitable: as well as being
updated on many aspects of the various
DNA repair processes, I now have new col-
laborations with five different groups.“
(G. Margison, UK)

Karol Kleibl | Ústav experimentálnej onkológie
SAV | Foto: archív ÚEO SAV
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Dohodu o Centre biodegradovateľných plastov a kompozitných materiálov

N o v é  p l a s t y  p r e  k v a l i t n e j š í
ž i v o t

DOHODU O SPOLU-
PRÁCI PODPÍSALI

(VĽAVO) JOZEF
RYCHLÝ A DUŠAN
BAKOŠ. V POZADÍ

PODPREDSEDA SAV
IVAN ZAHRADNÍKA,

STANISLAV MIERTUŠ
A IVAN CHODÁK.

Výskum nových biodegradovateľných plas-
tov a podobných polymérových materiálov
je na Slovensku na pomerne vysokej úrov-
ni. Na podporu tohto výskumu podpísali
12. mája t.r. na Úrade SAV v Bratislave do-
hodu medzi Fakultou chemickej a potravi-
nárskej technológie STU a Ústavom poly-
mérov SAV o vytvorení spoločného pracovi-
ska na výskum – Centra biodegradovateľ-
ných plastov a kompozitných materiálov.
Dve pracoviská, ktoré sú účastníkmi doho-
dy, predstavujú slovenskú špičku v tomto
výskume a patria k významným a uznáva-
ným pracoviskám i vo svetovom meradle.

Dohodu podpísali Ing. Jozef Rychlý, ria-
diteľ Ústavu polymérov SAV, a prof. Dušan
Bakoš, dekan FCHPT STU Bratislava. Ako
povedal podpredseda SAV Ivan Zahradník
pri podpise dohody: „Som veľmi rád, že sa
to deje v prítomnosti prof. Stanislava Mier-
tuša z ICS UNIDO v Trieste v Taliansku, kde
tejto problematike venujú mimoriadnu po-
zornosť, pretože problém likvidácie plastov
nie je problém len slovenský, ale celosveto-
vý.“

Prof. Stanislav Miertuš je riaditeľom
Sektoru čistej a aplikovanej chémie ICS
UNIDO (International Centre for Science
and High Technology) v Trieste, kde pôsobí
od roku 1990. Je koordinátorom progra-
mov ICS UNIDO v oblasti environmentálne
degradovateľných plastov; biopalivá, che-
mikálie a polyméry z obnoviteľných zdro-
jov (biomasy); kombinatoriálna chémia;
nové technológie na sanáciu vôd a pôdy.
Prof. Stanislavovi Miertušovi 13. mája

2008 udelili čestný doktorát STU – doctor
honoris causa.

Člen Predsedníctva SAV a vedúci Odde-
lenia kompozitných termoplastov v Ústave
polymérov SAV prof. Ivan Chodák, ktorý sa
na podpise dohody tiež zúčastnil, dlhé roky
pracuje v oblasti výskumu biodegradova-
teľných plastov. Je odborníkom v tejto ob-
lasti a pravidelným účastníkom Expert
Group Meetings ICS UNIDO v oblasti envi-
ronmentálne degradovateľných plastov,
medzinárodne uznávaný odborník v oblas-
ti výskumu viacfázových materiálov na bá-
ze plastov. „Máme záujem na novej generá-
cii plastov,“ zdôraznil. „Treba však chápať
aj to, že v súčasnosti nie je možné nahradiť

všetky plasty biodegradovateľnými. Mož-
nosti sú však v plastoch na jednorazové po-
užitie. Práve tie tvoria najviac odpadu a po-
užívajú sa len krátky čas.“

Vznik spoločného pracoviska ocenil aj
prof. Dušan Bakoš. „Vývoj spolupráce je dl-
hodobý a je množstvo projektov, na kto-
rých sme participovali, takže podpísanie
tejto dohody je potvrdením našej úspešnej
spolupráce. Svet ide k obnoviteľným suro-
vinám, preto si všímame biodegradovateľ-
né plasty. Chceme, aby sa v prírode stratili,
aby sme robili aj s materiálmi, ktoré nám
ponúka príroda.“

Ferdinand Tisovič | Foto: V. Šmihula

Telemost z Lomnického štítu do Ondřejova 

S t r e t n u t i a  s v e s m í r o m
Astronomický ústav Slovenskej akadémie
vied v Tatranskej Lomnici otvorí v roku
2008 v rámci projektu APVV Stretnutia
s vesmírom až šesť ráz dvere svojich vysoko-
horských pracovísk na Skalnatom plese a
Lomnickom štíte širokej verejnosti. Súčas-
ťou prvého dňa otvorených dverí 24. mája
2008 sa odohrala jedinečná udalosť – Lom-
nický štít bol vizuálne prepojený s Astrono-

mickým ústavom AV ČR v Ondřejove. Cie-
ľom spojenia bola skúška ovládania 2-met-
rového stelárneho ďalekohľadu a kupoly
pomocou počítača z Lomnického štítu. 

Z českej strany celú akciu viedol RNDr.
Pavel Koubský, CSc., vedúci stelárneho od-
delenia AsÚ AV ČR, a zo slovenskej strany
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., vedúci obser-
vatória AsÚ SAV na Lomnickom štíte. Oba-

ja vyjadrili presvedčenie, že táto nová mož-
nosť spojenia prehĺbi medzi oboma vedec-
kými organizáciami spoluprácu, ktorá má
už dlhšie korene. 

Dr. Vojtech Rušin počas trvania telemos-
tu pripomenul, že zásluhu na vybudovaní
observatória Astronomického ústavu SAV
na pozorovanie koróny má aj bývala Česko-
slovenská akadémia vied. Do roku 1970 na
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RADOSŤ NA TVÁRACH
PRÍTOMNÝCH 

NAD VYDARENÝM TELE-
MOSTOM. SPRAVA –

RICHARD KOMŽÍK, 
VOJTECH RUŠIN, ĽUBO-
MÍR KLOCOK Z ASÚ SAV

A ZDENĚK BARDON,
RIADITEĽ FIRMY 

PROJECTSOFT, A.S. 
Foto: Archív AsÚ SAV

Lomnickom štíte mal svoje vysunuté praco-
visko aj Astronomický ústav AV ČR. Nachá-
dzali sa tu zariadenia na meranie svetla
nočnej oblohy a zachytávania prachových
častíc v zemskej atmosfére. Dnes, aj vďaka
internetu, sa na Lomnickom štíte nachádza
automatická bolidová komora, riadená
z Ondřejova, ktorá snímkuje jasné meteory.
Obzor z vrcholu Lomnického štítu je pre ta-
kéto pozorovania viac ako ideálny, prekáž-
kou sú iba letné búrky. 

Prvú polhodinu mali možnosť zapojiť sa
do telemostu aj návštevníci oboch observa-
tórií – zhodou okolností deň otvorených
dverí bol aj v Ondřejove. V čase medzi
13.00 a 15.00 hod. sa uskutočnili funkčné
skúšky ovládania 2 metre dlhého a 8 ton
ťažkého ďalekohľadu, ktoré dopadli nad
očakávanie. Celý projekt on-line spojenia
navrhla firma ProjectSoft, a.s., z Hradca
Králové, ktorá automatizovala ovládanie
ďalekohľadu v Ondřejove. Na akcii sa osob-
ne zúčastnil riaditeľ akciovej spoločnosti
Zdeněk Bardon a technický riaditeľ Ing. To-
máš Turek. Spojenie z našej strany zabez-
pečoval RNDr. Richard Komžík, CSc. Za-
bezpečenie spojenia bolo mimoriadne ná-
ročné, pretože sa odohrávalo v zložitých
vysokohorských podmienkach a za kompli-
kovanej prepravy visutou lanovkou na
Lomnický štít. Vďaka pochopeniu pracov-
níkov Tatranských lanových dráh sa poda-
rilo všetko zvládnuť bez problémov. Sved-
kami prvého diaľkového riadenia ďaleko-
hľadu zo Slovenska v Čechách boli Sloven-
ský rozhlas a Česká televízia.

Dostupnosť dostatočne rýchleho a spo-
ľahlivého internetového spojenia umožňuje
aj nové zaujímavé aplikácie. Takou bola aj

demonštrácia ovládania ondřejovského
„dvojmetra“ z pracoviska Astronomického
ústavu SAV na Lomnickom štíte. Vďaka aka-
demickej siete SANET a aktivite SAV je aj ta-
ké extrémne položené pracovisko pripojené
na internet, čo mu umožňuje podieľať sa na
moderných spôsoboch vedeckej spolupráce.
Pomocou jednoduchého zdieľania pracov-
nej plochy systémom VNC bol umožnený
prístup z Lomnického štítu do aplikácie na
počítači v Ondřejove, riadiacej pohyby ďale-
kohľadu. Takto na vzdialenosť okolo 400 km
bolo možno vykonávať nastavenia ďaleko-
hľadu, ktorého pohyblivé časti majú hmot-
nosť 83,5 tony, otáčať kupolou (priemer
21 m, 195 ton) ovládať jej štrbinu. Vďaka vi-
deokonferenčnému systému Skype mohli
návštevníci oboch observatórií komuniko-
vať, klásť otázky, vidieť, ako ďalekohľad rea-
guje na riadiace pokyny z Lomnického štítu. 

Okrem tejto výnimočnej udalosti boli na
oboch observatóriách štandardné dni otvo-
rených dverí. Korónografy na Lomnickom
štíte videlo viac ako 200 návštevníkov, na
Skalnatom plese si pracovisko Astronomic-
kého ústavu SAV prišlo pozrieť 347 ľudí.
Návštevníci si vypočuli odborný výklad
i množstvo zaujímavostí o zameraní astro-
nomického výskumu na Slovensku. Zaují-
mavé bolo aj medzinárodné zloženie náv-
števníkov – približne 45 percent Slovákov,
po 20 percent Čechov a Poliakov, menšie
skupinky Rusov, Maďarov, Rakúšanov a
Nemcov. Každý návštevník dostal zadarmo
pohľadnicu s astronomickou tematikou,
ktorá bola vydaná v rámci projektu APVV
Stretnutia s vesmírom.

V. Rušin, J. Svoreň, R. Komžík

P l o d y  b o t a n i c k é h o  v ý s k u m u

Z PREZENTÁCIE NOVÝCH KNÍH VEDY A BOTANICKÉHO ÚSTAVU SAV:
ZĽAVA MODERÁTOR EMIL BORČIN, KORNÉLIA GOLIAŠOVÁ, MILAN
VALACHOVIČ, RIADITEĽ BOTANICKÉHO ÚSTAVU SAV IVAN JAROLÍMEK
A KAROL MARHOLD. Foto archív BÚ SAV

V Malom kongresovom centre vydavateľstva VEDA v Bratislave
prezentovali dve nové knižné publikácie – Rastlinné spoločen-
stvá Slovenska. 4. Vysokohorská vegetácia a Chromosome
numbers survey of the ferns and flowering plants of Slovakia.
Ich autormi a editormi sú pracovníci Botanického ústavu SAV, Uni-
verzity Komenského, Univerzity P. J. Šafárika a Slovenského ná-
rodného múzea. Publikácie predstavili ich editori, RNDr. Milan
Valachovič, CSc., a doc. RNDr. Karol Marhold, CSc. Knihy a his-
tóriu ich vzniku stručne zhodnotila RNDr. Kornélia Goliašová,
CSc., z Botanického ústavu SAV, ktorá ich vyprevadila medzi čita-
teľov lupeňmi kvetov a zaželala publikáciám úspech doma i v za-
hraničí. 
(red.)
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D e j i n y  S l o v e n s k a  „ p r o m o v a l “  k o z m o n a u t

V Zimnej záhrade Slovenského národného
múzea na Vajanského nábreží v Bratislave
bola 23. mája slávnostná prezentácia ob-

siahlej publikácie Dejiny Slovenska, Dátu-
my, udalosti, osobnosti (Slovart 2008). Kni-
ha vyšla za odbornej garancie Historického
ústavu SAV. Promócia sa odohrala bezpros-
tredne v priestoroch výstavy Ako sme žili –
Slovensko v 20. storočí, ktorá je hitom toh-
toročnej výstavnej sezóny v SNM. Publiká-
cia je spoločným česko-slovenským dielom
– slávnostná prezentácia bude aj v Prahe,
kde ju vydáva vydavateľstvo Libri. Zostavo-
vateľmi publikácie sú Miroslav Londák a
Vlasta Jaksicsová. Kniha pomerne netra-
dičným, moderným a dynamickým spôso-
bom spracúva našu históriu – pravda, bez
interpretačnej syntézy, ktorá by si vyžiada-

la mnohonásobne viac priestoru ako 888
strán tejto knihy. Prvý slovenský kozmo-
naut plukovník Ivan Bella (na fotografii)
vyslovil svoje potešenie, že v čase prevláda-
nia elektronických médií má príležitosť
uviesť do života práve takúto významnú
knihu a poďakoval sa autorom za dielo,
ktoré môže zaujať odborníkov aj širokú ve-
rejnosť. Vyjadril presvedčenie, že dielo za
zapíše do histórie ako prvá kronika sloven-
ského národa, ktorá nebola ovplyvnená re-
žimami, politikou, tendenciami, či inými
aktivitami doby, v ktorej vznikla. 

Text a foto: V. Š.

E v a  Š p i t a l s k á  s o c e n e n í m
Československá spoločnosť mikrobiologická udelila Cenu pre mladého českého a sloven-
ského mikrobiológa 2007 Mgr. Eve Špitalskej, PhD., z Virologického ústavu SAV. Na za-
sadaní hlavného výboru spoločnosti jej ju odovzdal doc. Ing. Ivan Čižnár, DrSc., predse-
da ČSSM. Stalo sa tak 5. júna v Brne v rámci XVII. ročníka konferencie mladých mikro-
biológov – Tomáškove dni 2008. Cena je určená pre členov spoločnosti vo veku do 35 ro-
kov, ktorí dosiahli vo svojom odbore mimoriadne výsledky a publikovali ich v medziná-
rodných časopisoch. Eva Špitalská ju získala za doterajšiu prácu v oblasti diagnostiky
kliešťami prenášaných ochorení, ktorých pôvodcovia sú mikroorganizmy Rickettsia spp.,
Ehrlichia spp., Anaplasma spp., Babesia spp., Theileria spp. V minulosti Eva Špitalská zís-
kala ako ocenenia napr. ročné štipendium finančne podporené NATO a riadené britskou
Royal Society a cenu Slovenskej parazitologickej spoločnosti za najlepšiu publikovanú
prácu mladých parazitológov. Výsledky jej práce sú publikované v mnohých domácich i
zahraničných karentovaných vedeckých časopisoch a prezentované na medzinárodných
konferenciách. Jej práca má veľký význam pri objasňovaní vzťahov patogén – vektor –
hostiteľ a možnosti eliminácie respektíve prevencie voči sledovaným agensom.
Vojtech Boldiš | Virologický ústav SAV

PREDSEDA ČSSM DOC. IVAN ČIŽNÁR ODOVZDÁVA
EVE ŠPITALSKEJ OCENENIE.

4 9 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a  S A V  
1 3 .  5 .  2 0 0 8
Predsedníctvo SAV

vzalo na vedomie:

podpis dohody o spolupráci medzi VÚC
Trnava a SAV. I. Túnyi sa ujme témy vy-
hľadávania geotermálnych zdrojov,
informáciu o zasadnutí slovenskej sek-
cie Európskej akadémie vied a umení
v KC Smolenice z účasti na zasadaní pre-
zidenta EAVU prof. F. Ungera a prijatí
F. Ungera a Š. Lubyho u prezidenta SR, 
prijatie odbornej garancie SAV nad veľ-
trhom INDUSTRY EXPO 2009,

prijatie odbornej garancie SAV nad 7.
ročníkom výstavy KAMENÁR 2008,
správu zo služobnej cesty J. Slezáka
z účasti zasadania ALLEA General As-
sembly v Madride; riadiaci výbor bude
zasadať 13. – 15. októbra 2008 v Talline,
správu zo služobnej cesty J. Slezáka zo
stretnutia s prezidentom Spoločnosti
Maxa Plancka v Mníchove v sprievode
podpredsedu vlády SR a ministra škol-
stva SR J. Mikolaja,
správu zo služobnej cesty I. Túnyiho
z vyhlasovaní výsledkov 49. ročníka Fy-
zikálnej olympiády v Banskej Štiavnici;

požiadalo I. OV o návrh vhodnej formy
účastí SAV na ocenení víťazov, 
správu zo služobnej cesty J. Slezáka do
International Academy of Cardiovascu-
lar Sciences v Kanade,
správu zo služobnej cesty Ľ. Falťana zo
stretnutia SAB na Cypre,
správu zo služobnej cesty Ľ.Falťana zo
zasadania CEEN v Bulharsku,
správu zo služobnej cesty F. Čiampora
a D. Kováča zo zasadnutia V4 Acade-
mies Forum 2008 v Maďarsku;
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Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
zúčtovanie finančných vzťahov so štát-
nym rozpočtom za rok 2007,
doterajšie čerpanie Fondu na havárie
a nepredvídané výdavky,
informáciu o novele zákona 172/2005
Z. z.,
list viacerých ústavov SAV k problémo-
vej situácii pri uznávaní platieb a pri rie-
šení projektov ESF, čo viacerým ústa-
vom znemožňovalo pokračovať v riešení
projektov. Š. Luby sa obráti na signatá-
rov listu a požiada o doloženie konkrét-
nych prípadov,
a odsúhlasilo pozvanie prezidenta
Humboldtovej nadácie prof. Schwarza
na návštevu SAV,
zabezpečenie vyhodnotenia súťaže mla-
dých vedeckých pracovníkov 2008 v Ko-
šiciach,
scenár slávnostného odovzdávania cien
SAV v Malom kongresovom centre VE-
DY, vydavateľstva SAV. Záštitu prevzal
a účasť prisľúbil Pavol Paška, predseda
NR SR,
účasť expertov zo SAV na aktivite Uni-
verzity Komenského a Bratislavského
samosprávneho kraja,
informáciu o stave prípravy brožúry
SAV a súhlasilo s navrhnutým postupom
ďalších prác vrátane termínov,
informáciu o prebiehajúcich investič-
ných akciách SAV,
prerokovalo stanovisko k interpelácii F.
Jaglu na Sneme SAV k postupu riešenia
odvolania sa ÚNPF SAV proti akreditač-
nému hodnoteniu. Predseda SAV ozná-
mi stanovisko F. Jaglovi, Snemu SAV a
riaditeľke ústavu;

schválilo:
zmenu formy hospodárenia Chemické-
ho ústavu SAV z rozpočtovej na príspev-
kovú formu k 1. 1. 2009,

cenník prenájmu vozidla Peugeot 807
so zredukovaním sadzby za čakanie na
60 Sk/hod.,
harmonogram pokračovania v progra-
me Centrá excelentnosti SAV,
odvolanie PhDr. Márie Staškovej z funk-
cie riaditeľky Inštitútu jazykov SAV
k 31. 8. 2008 z dôvodu zrušenia organi-
zácie,
prevod správy bytu na Šancovej ul.
č. 603, 6. poschodie, z Prognostického
ústavu SAV do správy Úradu SAV. 

menovalo:
s účinnosťou od 1. 7. 2008 na obdobie 4 ro-
kov Ing. Igora Tvarošku, DrSc., do funk-
cie riaditeľa Chemického ústavu SAV

vzalo na vedomie:
informáciu predsedu SAV. Pri 55. výročí
SAV sa stretli v KC Smolenice členovia
predsedníctiev SAV, vedeckých rád SAV,
výborov RV SAV a výborov Snemu SAV
v doterajšej histórii. Počet účastníkov
bol cca 70. Po príhovoroch predsedu
SAV, predsedníčky Snemu SAV, pred-
náške J. Klačku o histórii SAV a príhovo-
re M. Čiča, ktorý pozdravil účastníkov
stretnutia v mene prezidenta SR, pokra-
čovali neformálne rozhovory,
správu zo služobnej cesty Š. Lubyho
z kolokvia Nadácie A. von Humboldta,
na ktorom sa zúčastnil s pozvanou pred-
náškou,
správu o stretnutí delegácie SAV s dele-
gáciou DG Research Európskej komisie.

Š. Luby informoval o odpovedi ministra
školstva SR na jeho list vo veci projektu vý-
zvy opatrenia 5.1., ktorého nositeľom je
THS Ú SAV v Košiciach. Podľa listu THS Ú
SAV je oprávnený uchádzač, problémy mô-
žu nastať v splnení kritérií. E. Gramatová
oboznámila o zasadnutí monitorovacieho
výboru, kde minister školstva SR avizoval
formálne nedostatky viacerých projektov,

medzi nimi aj projektu SAV. Na jeseň bude
vyhlásená ďalšia výzva. 

V. Rosová informovala o rokovaní zá-
stupcov SAV (V. Rosová, F. Gömöry, I. Za-
hradník, D. Liptáková) dňa 2. 6. 2008 na
pôde Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ
MŠ SR s generálnou riaditeľkou agentúry
Mgr. Drgovou a riaditeľkou Kellenbergero-
vou k podmienkam aktuálnej výzvy OP VaV
op. 2.1. a 4.1. Písomná správa sa poskytne
organizáciám. 

P SAV nominovalo RNDr. Jána Sotáka,
CSc., a Mgr. Bohuša Oberta, PhD., do Výbe-
rovej komisie Agentúry Ministerstva škol-
stva SR pre štrukturálne fondy EÚ na výber
a schvaľovanie žiadosti o nenávratný fi-
nančný príspevok pre Operačný program
Výskum a vývoj – výzva OPVaV-2008/5.1
/01-SORO.

OV SAV zvolajú do 20. 6. 2008 porady
riaditeľov organizácií SAV, ktoré budú ško-
lením a výmenou informácií a podávanie
projektov ŠF. 

P SAV poverilo D. Gálika, V. Rušina,
M. Mackovú spracovať katalóg osobností,
ktoré boli ocenené v rámci doterajších se-
minárov Významné osobnosti SAV – bude
obsahovať špecifikáciu odboru, tituly, ús-
tav, rok narodenia, príp. úmrtia. Zoznam
osobností spracovať do 30. 6. 2008.

V nadväznosti na poradu riaditeľov or-
ganizácií SAV P SAV sleduje otázku 25%-
nej spoluúčasti financovania projektov 7.
RP EÚ. F. Čiampor oboznámi 11. 6. 2008
mailom členov P SAV o súčasnej situácii
v podpore projektov 7.RP. 

P SAV vzalo na vedomie informáciu
o stretnutí predstaviteľov SAV s Vincentom
Obsitnikom, mimoriadnym a splnomocne-
ným veľvyslancom Spojených štátov ame-
rických v SR na pôde SAV. V nadväznosti na
závery stretnutia P SAV uložilo vedeckému
sekretárovi SAV pripraviť a predložiť do
P SAV návrh programu sympózia, na ktoré
bude veľvyslanec pozvaný.
Mária Rybecká
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schválilo:
výsledky súťaže mladých vedeckých
pracovníkov SAV do 35 rokov, 
finančnú odmenu Medzinárodnej ceny
SAV 2008, 
účasť J. Slezáka na EASAC meeting
v Prahe 16. 7. 2008 na 2 dni, náklady
a vreckové hradí Ú SAV,
účasť J. Slezáka na NATO Science for
Peace and Security Programme v Istan-
bule 12. 5. 2008, náklady hradí pozýva-
teľ, vreckové SAV, 
účasť V. Vilhanovej na 82. valnom zhro-
maždení L’ Union Académique Interna-

tional v Bruseli 27. 5. – 1. 6. 2008, ná-
klady hradí SAV, 
účasť Ľ. Falťana na kurze Societies and
Cultures in Central and Eastern Europe
na Taiwane 28. 5. 2008 na 15 dní, ná-
klady hradí pozývateľ; 

udelilo:

Pamätnú plaketu SAV
Ing. Bystríkovi Polekovi, CSc.
Márii Lazarovej
Blažene Gregorovej

Cenu SAV za vedecko-popularizačnú činnosť 
Ing. Štefanovi Kohútovi, CSc. 
doc. RNDr. Ľudovítovi Kádašimu, DrSc.
PhDr. Ivanovi Kamencovi, CSc.
doc. MVDr. Branislavovi Peťkovi, CSc.
Kataríne Kacerovovej (Slovenský roz-
hlas) 

Prerokovalo:
realizáciu projektu Celoživotné vzdelá-
vanie pracovníkov SAV.

Zuzana Lackovičová
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(Malé kongresové centrum VEDY, vydavateľstva SAV, 18. jún 2008)

Jedným z vrcholov osláv jubilea Slovenskej akadémie vied bolo slávnostné odovzdávanie
Ceny SAV za rok 2008. V Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV, v Bratisla-
ve ich odovzdával predseda SAV a predseda Vedeckej rady SAV prof. Štefan Luby za účasti
podpredsedov vlády SR Jána Mikolaja a Dušana Čaploviča a ďalších osobností. 

Vedúci predstavitelia Akadémie za predsedníckym stolom: sprava podpredsedovia SAV Fedor Gömöry a Viera Rosová, predseda SAV
prof. Štefan Luby, predsedníčka Snemu SAV Dagmar Podmaková a podpredsedovia SAV Dušan Kováč a Ivan Zahradník.

Bývalý podpredseda SAV, dnes podpredseda vlády SR Dušan Čap-
lovič blahoželá Františkovi Lofajovi, pracovníkovi Oddelenia kon-
štrukčnej keramiky Ústavu materiálového výskumu SAV, členovi
kolektívu, ktorý získal Cenu SAV za vedecko-výskumnú činnosť.

Gratulácia od podpredsedu vlády SR a ministra školstva Jána Mi-
kolaja sa ušla aj ocenenému prof. Pavlovi Šajgalíkovi (vpravo),
riaditeľovi Ústavu anorganickej chémie SAV.

Fedora Gömöryho (druhý zľava), podpredsedu SAV pre I. oddele-
nie vied, teší skutočnosť, že ocenený kolektív Oddelenia tavenino-
vých sústav Ústavu anorganickej chémie SAV tvoria sami mladí ľu-
dia do 35 rokov, záruka budúcnosti slovenskej vedy.

Zaslúžený potlesk pre laureátov Ceny SAV 2008 v Malom kongresovom centre VEDY.
Foto: Vladimír Šmihula




