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Týždeň vedy a techniky na Slovensku vyvrcholil udeľovaním Cien podpredsedu vlády a mi-
nistra školstva SR za vedu a techniku za rok 2008. V kategórii Osobnosť vedy a techniky
ocenenie zo Slovenskej akadémie vied získala doc. RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc., z Ma-
tematického ústavu SAV. Na snímke jej ju odovzdáva Ján Mikolaj. Foto: Vladimír Šmihula
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V areáli SAV na bratislavskej Patrónke sa 2. decembra t. r. uskutočnilo slávnostné otvorenie
modernizovaného energetického hospodárstva. Novú kotolňu symbolickým prestrihnutím
pásky uviedol do prevádzky predseda SAV prof. Štefan Luby (vľavo) s predstaviteľmi do-
dávateľských organizácií. Foto: Vladimír Šmihula
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Udelil i  Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva SR 

Z a  v y n i k a j ú c e  v ý s l e d k y  
v o  v e d e  a t e c h n i k e
Týždeň vedy a techniky na Slovensku vyvr-
cholil udeľovaním Cien podpredsedu vlády
a ministra školstva SR za vedu a techniku
za rok 2008. V historickej budove SNR na
Župnom námestí v Bratislave sa 27. novem-
bra stretli vedci, výskumníci, ale aj organi-
zátori vedy z výskumných ústavov, univer-
zitných katedier, aj príbuzní a priatelia oce-
nených. Slovenskú akadémiu vied na gala-
večere zastupoval prvý podpredseda SAV
prof. Ján Slezák, podpredsedníčka SAV
Viera Rosová, predsedníčka Snemu SAV
Dagmar Podmaková, riaditelia ústavov
a ďalšie osobnosti.

Podpredseda vlády a minister školstva
SR Ján Mikolaj odovzdal ocenenia v šty-
roch kategóriách:

V kategórii Osobnosť vedy a techniky
ocenenie zo Slovenskej akadémie vied zís-
kala: 

doc. RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc.,
z Matematického ústavu SAV za vynikajúce
výsledky dosiahnuté pri riešení úloh vý-
skumu a vývoja v SR, najmä v rámci úloh
podporovaných Agentúrou na podporu vý-
skumu a vývoja v oblasti matematických
základov kvantovej mechaniky.

Ďalšími laureátmi sa stali Ing. František
Kolenič, PhD., z akciovej spoločnosti Prvá
zváračská v Bratislave a prof. Ing. Milan
Gregor, PhD., zo Žilinskej univerzity.

V kategórii Vedecko-technický tím ro-
ka minister školstva ocenil Centrum
kompetencie skla – Vitrum Laugaricio,
spoločné pracovisko Trenčianskej univerzi-
ty Alexandra Dubčeka, Ústavu anorganic-
kej chémie SAV a akciovej spoločnosti RO-
NA pod vedením doc. Ing. Dušana Galu-

ska, PhD., a prof. Ing. Mareka Lišku,
DrSc., za vynikajúce výsledky dosiahnuté
pri prenose poznatkov základného vý-
skumu do priemyselnej praxe a ich uplat-
není pri výchove doktorandov.

Ocenenie v tejto kategórii získali aj akcio-
vá spoločnosť ZŤS VVÚ Košice a kolek-
tív pracovníkov MUDr. Ľubice Palkovi-
čovej, PhD., zo Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave.

V kategórii Osobnosť vedy a techniky
do 35 rokov sa laureátom zo Slovenskej
akadémie vied stal RNDr. Mojmír Mach,
PhD., z Ústavu experimentálnej farmako-
lógie SAV za mimoriadne výsledky medzi-
národnej spolupráce v oblasti výskumu prí-
čin syndrómu vojny v Perzskom zálive, or-
ganizačné, edičné a popularizačné aktivity
v oblasti toxikológie.

Ďalšími laureátmi v tejto kategórii sú Ing.
Martin Hraško z Elektrotechnického vý-
skumného a projektového ústavu, akciová
spoločnosť, z Novej Dubnice a doc. Ing.
Andrea Miškufová, PhD., z Hutníckej fa-
kulty Technickej univerzity v Košiciach.

V kategórii Celoživotné zásluhy v ob-
lasti vedy a techniky bol zo Slovenskej
akadémie vied ocenený 

doc. Ing. Jozef Šimúth, DrSc., z Ústavu
molekulárnej biológie SAV v Bratislave za
objasnenie molekulárno-biologických vlast-
ností bielkovín včelej materskej kašičky a za
iniciovanie a koordináciu medzinárodných
projektov funkčnej genomiky včel, vrátane
sekvenovania včelieho genómu.

V tejto kategórii minister ocenil aj Ing. Igo-

ra Chovana zo Zväzu priemyselných vý-
skumno-vývojových organizácií v Bratisla-
ve a prof. JUDr. Helenu Barancovú,
DrSc., z Právnickej fakulty Trnavskej uni-
verzity.

Cenu in memoriam udelili: RNDr. Mi-
kulášovi Lisickému, CSc., z Ústavu zooló-
gie SAV v Bratislave za vynikajúce celoži-
votné vedecké a technické dielo v oblasti
ekológie a environmentalistiky, vytvorenie
vedeckej školy medzinárodného významu.

Cena SAV za infraštruktúru
Prvý podpredseda SAV prof. Ján Slezák na
slávnosti odovzdal Cenu Slovenskej
akadémie vied za budovanie infra-
štruktúry pre vedu. 

Získalo ju Centrum fyziky veľmi nízkych
teplôt Ústavu experimentálnej fyziky
Slovenskej akadémie vied a Univerzity
P. J. Šafárika v Košiciach v zložení: Šte-
fan Bicák, prof. RNDr. Alexander Feher,
DrSc., doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.,
RNDr. Slavomír Gabáni, PhD., Ing. Emil
Gažo, RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD., RNDr.
Jozef Kováč, PhD., Ing. Vladimír Pavlík,
Mgr. Gabriel Pristáš, RNDr. Marián Reif-
fers, DrSc., doc. RNDr. Peter Samuely,
DrSc., Mgr. Pavol Szabó, CSc., RNDr. Peter
Skyba, CSc., za vybudovanie kryogénnej
infraštruktúry a zavedenie unikátnych ex-
perimentálnych metodík pre štúdium fun-
damentálnych vlastností kondenzovaných
látok v teplotnom rozsahu od 100 mikro-
kelvinov po izbové teploty.

Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny
Enel, na slávnosti odmenili najlepšie práce
študentov slovenských vysokých škôl.

Vladimír Šmihula | Foto autor

PODPREDSEDA VLÁDY JÁN
MIKOLAJ (V STREDE) S PR-
VÝM PODPREDSEDOM SAV
PROF. JÁNOM SLEZÁKOM
(VĽAVO) A PREZIDENTOM
SLOVENSKEJ REKTORSKEJ
KONFERENCIE, REKTO-
ROM TU V BRATISLAVE
PROF. VLADIMÍROM BÁLE-
ŠOM NA SLÁVNOSTNOM
ODOVZDÁVANÍ CIEN.

V KATEGÓRII CELOŽIVOT-
NÉ ZÁSLUHY V OBLASTI VE-
DY A TECHNIKY PREVZAL
OCENENIE AJ DOC. ING.
JOZEF ŠIMÚTH, DRSC.,
ZÚSTAVU MOLEKULÁRNEJ
BIOLÓGIE SAV.
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Ocenenie ste získali za mimoriadne výsledky medzinárodnej
spolupráce v oblasti výskumu príčin syndrómu vojny
v Perzskom zálive. Priblížte nám pozadie tejto spolupráce?
Spolupráca s Boonshoft School of Medicine, Wright State Univer-
sity v Daytone (Ohio, USA) sa začala v roku 2001, keď sme sa po-

S RNDr. Mojmírom Machom, PhD., Osobnosťou vedy a techniky do 35 rokov 

K u  k o r e ň o m  s y n d r ó m u  v o j n y

Cenu podpredsedu vlády a ministra školstva
SR za vedu a techniky v kategórii Osobnosť ve-
dy a techniky získala prominentná slovenská
matematička doc. RNDr. Sylvia Pulmanno-
vá, DrSc., vedúca vedecká pracovníčka Mate-
matického ústavu SAV v Bratislave. Skúsme
predstaviť túto výnimočnú osobnosť, ktorá sa
koncom tejto zimy dožíva aj významného ži-
votného jubilea.

Rodáčka z Nového Mesta nad Váhom štu-
dovala experimentálnu fyziku na Prírodove-
deckej fakulte UK v Bratislave (1956 – 1961).
Po úspešných štúdiách odchádza do vtedaj-
šieho Ústavu teórie merania SAV, kde sa
v tých rokoch pod vedením Dr. Ing. Juraja
Bolfa, CSc., vyvíjala srdcová pumpa, prvá vo
vtedajšom východnom bloku. Aby sa poznalo
lepšie prúdenie krvi, Dr. Pulmannová sa vo
svojej dizertačnej práci zaoberala meraním
viskozity krvi. Krv bola hovädzia a nosila sa
z bitúnka. Preto sa neraz žartom hovorí, že
vedecké začiatky Dr. Pulmannovej sú tak tro-
chu krvavé. V ústave bola vynikajúca skupina
matematikov, ktorú viedol vtedy mladý Dr.
Ing. Lubomír Kubáček, CSc. Zameriavala sa
na matematickú stránku merania a v tom čase
sa začínajú aj na Slovensku vytvárať matema-
tické základy kvantovo-mechanických mera-
ní. Tu Dr. Pulmannová našla svoju celoživot-
nú lásku – teóriu kvantových logík – a tu nie-
kde sa experimentálna fyzička metamorfuje
na matematičku.

V r. 1981 prechádza Dr. Pulmannová spolu
s Dr. L. Kubáčkom a Dr. A. Pázmanom do Ma-
tematického ústavu SAV, kde sa jej matema-

ANATOLIJ DVUREČENSKIJ C e n a  m i n i s t r a  v s p r á v n y c h  r u k á c h
tický talent plne rozvinul a kde v r. 1987
úspešne obhajuje veľký doktorát. Jej hlavný
vedecký prínos je teória logík. Už začiatkom
20. storočia si fyzici všimli, že kvantovo-me-
chanické udalosti sa nielenže nesprávajú pod-
ľa Newtonových zákonov, ale z pravdepodob-
nostného a logického pohľadu nespĺňajú cha-
rakter Kolmogorových axióm teórie pravde-
podobnosti. Dokonca slávny nemecký mate-
matik D. Hilbert formuluje na 1. matematic-
kom svetovom kongrese 23 najväčších otvore-
ných problémov matematiky. Medzi nimi je
zaujímavý 6. problém, ležiaci na pomedzi me-
dzi matematikou a fyzikou: Po vzore axiomati-
ky euklidovskej geometrie nájdite axiómy fyzi-
ky, opisujúce čo najširšiu triedu fyzikálnych ja-
vov. A práve teória kvantových logík, alebo,
ako sa dnes hovorí, teória kvantových štruk-
túr, je teória, ktorá má pôvod v tomto Hilber-
tovom probléme, a je to pole, na ktorom slo-
venská matematike žne veľké úspechy aj vďa-
ka Dr. Pulmannovej. Je autorkou alebo spolu-
autorkou vyše 160 článkov uverejnených
v popredných matematicko-fyzikálnych pe-
riodikách po celom svete a tiež spoluautorka
dvoch úspešných monografií: S. Pulmannová,
P. Pták, Orthomodular Structures as Quantum
Logics. Kluwer Academic Publ., Dordrecht,
1991 (anglický preklad Kvantové logiky. Veda,
Bratislava 1989) a A. Dvurečenskij, S. Pul-
mannová, New Trends in Quantum Structures.
Kluwer Academic Publ., Dordrecht, Ister
Science, Bratislava 2001. 

Medzi jej zaujímavé výsledky môžeme za-
radiť charakterizáciu problematiky združe-

ných rozdelení pozorovateľných kvantových
logík, opis prechodových pravdepodobností,
opisy kvantovo-mechanických meraní, štú-
dium kongruencií a ideálov na efektových al-
gebrách a parciálnych algebrách, pologru-
pách, rozvoj parciálnych algebier s dôrazom
na efektové, zovšeobecnené efektové algebry
a MV-algebry a mnoho ďalších zaujímavých
rezultátov.

Pôsobí v redakčných radách periodík Mat-
hematica Slovaca, Tatra Mountains Ma-
thematical Publications, Reports of Mathemati-
cal Physics, Algebra Universalis, International
Journal of Theoretical Physics. V r. 1988 bola
jednou z hlavných organizátorov 4. kongresu
IQSA, ktorý sa konal v Liptovskom Jáne, a v r.
2001 – 2002 bola prezidentkou International
Quantum Structures Association. Pravidelne
ju pozývajú prednášať na popredné univerzi-
ty (Neapol, Nottingham, Florencia, Bern, Tur-
ku, Janov, Brusel atď.) a konferencie. Okrem
vedeckej činnosti sa úspešne venuje aj výcho-
ve vedeckého dorastu.

Je obdivuhodné, ako táto útla a skromná
žena dokáže bravúrne spájať náročné povola-
nie špičkovej matematičky s úlohou matky
a dnes už aj starej matky. Je pre mňa veľmi
potešujúce, že môžem pani Sylvii k cennému
vedeckému oceneniu, ako aj k jej blížiacemu
sa významnému životnému jubileu zablaho-
želať nielen ako riaditeľ ústavu, ale aj ako ko-
lega, spoluautor, ale najmä ako dlhoročný ka-
marát.

(Autor je riaditeľom Matematického ústavu SAV)

dielali na riešení projektu Ministerstva obrany USA pod názvom
Low Level Chemical Toxicity: Relevance to Chemical Agent Defense.
Okrem mňa sa na projekte zúčastnili aj ďalší vynikajúci vedci zo
Slovenska, Mgr. Michal Dubovický, PhD., a RNDr. Iveta Bernátová,
PhD. Na projekte som sa venoval téme interakcie stresu a expozície

CENU PRE VEDECKO-TECHNICKÝ TÍM ROKA PREVZALI ZA
PRACOVNÍKOV CENTRA KOMPETENCIE SKLA – VITRUM 
LAUGARICIO, SPOLOČNÉHO PRACOVISKA TRENČIANSKEJ
UNIVERZITY ALEXANDRA DUBČEKA, ÚSTAVU ANORGANIC-
KEJ CHÉMIE SAV A AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI RONA, DOC.
ING. DUŠAN GALUSEK, PHD. (V STREDE) A PROF. ING. MA-
REK LIŠKA, DRSC. (VĽAVO).

ZA RNDR. MIKULÁŠA LISICKÉHO, CSC., KTORÝ NEDÁVNO
NÁHLE ZOMREL, PREBRALA OCENENIE ZA VYNIKAJÚCE CE-
LOŽIVOTNÉ VEDECKÉ DIELO V OBLASTI EKOLÓGIE A ENVI-
RONMENTALISTIKY IN MEMORIAM JEHO MANŽELKA
RNDR. EVA LISICKÁ, CSC.

CENU ZA BUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY PRE VEDU UDELI-
LA SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED CENTRU FYZIKY VEĽMI NÍZ-
KYCH TEPLÔT ÚSTAVU EXPERIMENTÁLNEJ FYZIKY SLOVEN-
SKEJ AKADÉMIE VIED A UNIVERZITY P. J. ŠAFÁRIKA V KOŠI-
CIACH. NA SNÍMKE JEHO ZÁSTUPCOVIA (ZĽAVA) PROF. ALE-
XANDER FEHER A PETER SKYBA S PRVÝM PODPREDSEDOM
SAV PROF. JÁNOM SLEZÁKOM PO PREVZATÍ OCENENIA.
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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

funkčné obdobie členov súčasného Predsedníctva
SAV vstúpilo začiatkom leta 2008 do poslednej eta-
py štvorročného obdobia. Začiatkom roka 2009
nás čakajú voľby nových, resp. staronových členov
výkonného samosprávneho orgánu SAV na ďalšie
štyri roky.

Z tohto dôvodu Snem SAV už 14. októbra 2008
schválil Harmonogram volieb členov do Predsed-
níctva SAV vo volebnom období 2009 – 2013, nový
Štatút Snemu SAV a Vzorový štatút vedeckých rád
vedeckých a špecializovaných organizácií SAV.
Všetky materiály sú prístupné na webovej stránke
http://snem.sav.sk/dokument.htm

Vzhľadom na blížiace sa termíny podávania návr-
hov na kandidátov do nového Predsedníctva SAV,
harmonogram volieb zverejňujeme aj v Správach
SAV.

Dagmar Podmaková | predsedníčka 
Snemu SAV

H a r m o n o g r a m
v o l i e b
členov do Predsedníctva SAV 
vo volebnom období 
2009 – 2013

Do 4. 2. 2009 vrátane – termín podávania návrhov
na kandidátov na členstvo v Predsedníctve SAV.

Návrhy možno podať osobne najneskôr do 14.00
hod. na sekretariát predsedu SAV, resp. poštou ako
doporučenú zásielku na adresu: Sekretariát predse-
du SAV, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1.

V oboch prípadoch je potrebné návrhy podať 
(poslať) v zalepenej obálke, na obálke musí byť uve-
dený odosielateľ a napísané: „Neotvárať – voľby do
P SAV“. Pre zásielku odoslanú poštou je rozhodujúci
dátum odoslania na poštovej pečiatke.
9. 2. 2009 zasadnutie výboru Snemu SAV – kontro-
la úplnosti jednotlivých návrhov.
23. – 27. 2. 2009 voľby po komorách Snemu SAV.
5. 3. 2009 plenárne zasadnutie Snemu SAV – voľby
členov P SAV a predsedu SAV.

V prípade, že 5. 3. 2009 Snem SAV nezvolí všetkých
členov nového P SAV:
6. 3. – 17. 3. 2009 prijímanie návrhov na kandidá-
tov na voľné miesta členov P SAV, voľby po komo-
rách Snemu SAV (termíny sa spresnia a odsúhlasia
na plenárnom zasadnutí Snemu SAV 5. 3. 2009).
17. 3. 2009 plenárne zasadnutie Snemu SAV – 2. ko-
lo volieb členov P SAV, voľba predsedu SAV.

Ad hoc určenie prípadných ďalších plenárnych za-
sadnutí Snemu SAV s hlavným programom ukonče-
nia volieb členov do P SAV.

Bratislava 14. októbra 2008 

nízkym dávkam sarinu na myšiach. Zisťoval som tiež účinok dlhodo-
bého podávania pyridostigmín bromidu, ktorý bol použitý počas
operácie Púštna búrka v roku 1991 ako profilaktikum proti možné-
mu vystaveniu vojakov v Iraku chemickým bojovým látkam (napr.
soman, sarin, cyklosarin, ...). Napriek tomu, že tento projekt sa skon-
čil v roku 2005, spolupráca naďalej pokračuje. V roku 2007 navštívil
Slovensko zástupca riešiteľa tohto projektu a môj „americký učiteľ“
prof. James B. Lucot, PhD., s ktorým sme diskutovali o nových po-
znatkoch v oblasti organofosfátov a možnosti ďalšej spolupráce.

K čomu výskum príčin syndrómu vojny dospel a aké sú jeho
prínosy v praxi? 
Na výskum syndrómu americká vláda vyčlenila vyše 400 miliónov
USD. Podporované boli hlavne klinické štúdie na postihnutých voja-
koch. Finančnú podporu dostali aj experimentálne štúdie na zviera-
tách, kde bolo možné eliminovať subjektívny faktor a lepšie kontrolo-
vať podmienky. V našich experimentoch sme zistili, že opakované níz-
ke dávky organofosfátu sarinu v kombinácii so stresom spôsobovali
pri myšiach kmeňa C57BL oneskorené neuroendokrinné zmeny a ta-
kisto zmeny v správaní. Tieto výsledky poukazovali na podobnosť
s určitými symptómami, ktoré sa objavovali u vojakov so syndrómom.
Aj keď naše výsledky boli iba malou časťou v dokazovaní prítomnosti
a neprítomnosti syndrómu, práve 17. novembra 2008 bol adresovaný
Kongresu USA 450 stranový dokument od Výboru pre výskum príčin
syndrómu vojny v Perzskom zálive o jeho jednoznačnej prítomnosti
a potrebe odškodnenia vojakov trpiacich týmto syndrómom.

Ocenenie bude iste povzbudením do vašej ďalšej vedeckej
práce. Ako vidíte svoje perspektívy ako vedca-výskumníka?
Je to úžasné, že naša spoločnosť sa snaží povzbudiť mladých vedcov
a vedu. Som veľmi potešený z uznania, ktoré mi prejavil minister
školstva SR Ján Mikolaj. Viem, že na Slovensku je veľa talentova-
ných, úspešných a vynikajúcich vedcov nielen v mojej vekovej kate-
górii. Svoju vedeckú dráhu som začal takmer pred 10 rokmi v Ústave
experimentálnej farmakológie SAV a dúfam, že mu budem môcť
splatiť výchovu a odovzdať moje skúsenosti ďalej.

Venujete sa aj popularizačným aktivitám v oblasti toxikológie.
Popularizácia vedy nemá u nás takú tradíciu ako inde
v zahraničí. Aké ciele si staviate v tejto oblasti? 
Popularizácia vedy na Slovensku je naozaj trochu v tieni senzačných
správ zo šoubiznisu a televízie a niektorí ľudia si radšej kúpia bulvár-
ny denník ako časopis o zdraví alebo moderných technológiách. Asi
najdôležitejšie je upútať čitateľa pútavou grafikou, kvalitným príbe-
hom a hlavne dostupnou cenou. Harmonické spojenie vedy a ume-
nia by mohlo prispieť k väčšiemu záujmu čitateľov o samotnú vedu.
V súčasnosti náš ústav vydáva časopis Interdisciplinary Toxicology,
ktorý je viac odborný ako populárno-náučny. Ale prípravou kurzov
pre odborníkov a aj širokú verejnosť sa snažíme poukázať na potrebu
posudzovania bezpečnosti a rizík látok okolo nás. 

Pripravil E. B. | Foto Vladimír Šmihula

MINISTER ŠKOLSTVA JÁN MIKOLAJ ODOVZDÁVA CENU V KATEGÓRII OSOBNOSŤ VEDY
A TECHNIKY DO 35 ROKOV RNDR. MOJMÍROVI MACHOVI, PHD. (VĽAVO), PRACOVNÍKOVI 
ÚSTAVU EXPERIMENTÁLNEJ FARMAKOLÓGIE SAV. 
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VITRÍNA
S EXPONÁTMI
VÝSTAVY PLANÉTA,
NA KTOREJ ŽIJEME

Výstava k Medzinárodnému roku planét y Zem 

M o z a i k a  g e o l o g i c k e j
h i s t ó r i e
Výstava pod názvom Planéta, na ktorej žije-
me je najväčším projektom Slovenského
národného múzea v končiacom sa Medzi-
národnom roku planéty Zem a jednou
z hlavných aktivít v jeho rámci na Sloven-
sku. Pripravilo ju Prírodovedné múzeum
SNM spolu s Geologickým ústavom SAV
v Bratislave.

Za Slovenské národné múzeum hostí na
otvorení privítal riaditeľ jeho Prírodoved-
ného múzea Milan Rybecký. Vysoko ocenil
spoluprácu SNM so Slovenskou akadémiou
vied na základe vzájomnej zmluvy o spolu-
práci, ktorej výsledkom je aj táto výstava.
Na otvorení sa účastníkom prihovoril aj
predseda SAV prof. Štefan Luby. Vo svojom
vystúpení sa zamyslel nad tým, čo všetko
ľudstvu planéta Zem poskytuje, ale aj nad
tým, ako to využívame, či dokonca zneuží-
vame. Poukázal na varovný prst odborní-
kov, ktorí upozorňujú na ohrozenie rovno-
váhy prírody na zemeguli. V mene SAV sa
poďakoval všetkým partnerom, ktorí sa po-
dieľali na príprave výstavy.

Za Medzinárodnú úniu geologických
vied prehovoril jej zástupca Werner Janos-
chek z Rakúska. V ďalšej časti vernisáže vy-
stúpil aj riaditeľ Geologického ústavu SAV
Jaroslav Lexa, predseda Koordinačného
výboru Medzinárodného roku planéty Zem
za SR doc. Jozef Michalík a napokon za Ná-
rodný geologický komitét aj ďalší kurátor
výstavy Igor Broska, obaja z Geologického
ústavu SAV.

Výstava Planéta, na ktorej žijeme bezpo-
chyby zaujme všetkých, ktorí sú zvedaví, čo
sa nachádza vo vnútri našej planéty a ako
vlastne vznikla. Je navrhovaná tak, aby oži-
vila budovu Slovenského národného mú-
zea – Prírodovedného múzea. Geologická
časová schéma umiestnená už na schodi-

ZA SAV NA OTVORENÍ VÝSTAVY PREHOVORIL PREDSEDA SAV PROF. ŠTEFAN LUBY
(VPRAVO), ZA MEDZINÁRODNÚ ÚNIU GEOLOGICKÝCH VIED JEJ ZÁSTUPCA WERNER
JANOSCHEK Z RAKÚSKA (VĽAVO).

sku vtiahne návštevníka až do Harmincovej
sály na prvom poschodí, kde sa výstava za-
čína. Témy výstavy ako sprievodca prevedú
návštevníka po tretie poschodie a poskla-
dajú mozaiku dlhej geologickej histórie až
po geologickú súčasnosť Zeme. 

Výstavný projekt predstavuje našu pla-
nétu a jej štyri základné geosféry – litosféru,
hydrosféru, atmosféru a biosféru vo vzá-
jomných súvislostiach. Jedným z dominant-
ných prvkov výstavy je takmer tri metre veľ-
ký rez Zeme. Tento model priblíži návštev-
níkom základné deje v zemskom telese, kto-
ré ovplyvňujú podmienky aj na povrchu.
Zaujme aj funkčný model sopky a vystavené
sopečné horniny, ktoré dokumentujú aktív-

ne zóny Zeme. Návštevníci si dokonca budú
môcť overiť pomocou seizmometra otrasy
vo výstavnom priestore a v reálnom čase.
Výstava približuje vznik biosféry a jej zme-
ny v dobách minulých. Štyroch geologic-
kých obdobiach – prekambriu, paleozoiku,
mezozoiku a kenozoiku znázorňuje vývoj
života na Zemi. Okrem originálnych skame-
nelín je táto časť výstavy doplnená aj mo-
delmi, napríklad rekonštrukciou takmer
metrového amonita či karbónskej vážky
s rozpätím krídiel až 75 cm. 

Výstava nezabúda ani na Slovensko
a predstavuje v krátkosti jeho geológiu
a surovinové zdroje. Vystavená geologická
mapa Slovenska je doložená najtypickejší-
mi horninami z nášho územia. Nájdete tam
aj niektoré typové minerály, ktoré majú pr-
vopisy zo slovenských lokalít a typické mi-
nerály aj z historických lokalít. Väzbu na
geológiu dokumentuje aj expozícia využi-
tia surovín pri niektorých konštrukčných
prvkoch auta. Na mladých aj starších čaká
na výstave aj niekoľko novovytvorených
animácií, ktoré zobrazujú napríklad geolo-
gický vývoj štiavnického stratovulkánu,
more ako kolísku života, zánik dinosaurov
alebo príčiny klimatických zmien na Zemi.

Výstava bude sprístupnená do 30. júna
budúceho roka.
Vladimír Šmihula | Foto autor

(Fotoreportáž z výstavy pozri na 3. strane
obálky)
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NA SLÁVNOSTNOM ZHROMAŽDENÍ PRI PRÍLEŽI-
TOSTI JUBILEA ÚEL SAV VO ZVOLENE PREVZALI
Z RUK RIADITEĽA ÚSTAVU ING. JOZEFA VÁĽKU ĎA-
KOVNÉ LISTY AJ PREDSTAVITELIA SAV – JEJ PREDSE-
DA PROF. ŠTEFAN LUBY A PODPREDSEDOVIA VIE-
RA ROSOVÁ A IVAN ZAHRADNÍK.

Jediný akademický ústav v stredoslovenskom regióne

Š t v r ť s t o r o č i e  Ú s t a v u  
e k o l ó g i e  l e s a
Vo štvrtok 20. novembra 2008 si v Ústave
ekológie lesa SAV (ÚEL SAV) vo Zvolene
slávnostne pripomenuli 25 rokov vzniku
svojho pracoviska. Na slávnostnom stret-
nutí, ktoré otvoril jeho riaditeľ Ing. Jozef
Váľka, CSc., sa zúčastnili predseda SAV
prof. Štefan Luby, podpredsedovia SAV
Viera Rosová a Ivan Zahradník, rektor
Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ján
Tuček, generálny riaditeľ Národného les-
níckeho centra vo Zvolene doc. Jozef Ko-
nôpka a ďalší hostia.

Ústav má svoje začiatky v roku 1983, keď
bola 1. januára na základe Uznesenia
P SAV č. 743 z 27. 4. 1982 zriadená Poboč-
ka pre výskum lesných ekosystémov Ústa-
vu experimentálnej biológie a ekológie vte-
dajšieho Centra biologicko-ekologických
vied SAV. Skladala sa z troch vysunutých
pracovísk (výskumných staníc) v Stredo-
slovenskom kraji (Banská Štiavnica, Staré
Hory a Východná) a tvorilo ju 20 pracovní-
kov, z toho päť vedeckých.

Bez zveličenia však možno povedať, 
že po vedeckej stránke siahajú korene ústa-
vu až do rokov 1894 – 1898, keď vznikli 
také inštitúcie ako Arborétum Mlyňany
a Ústredná výskumná lesnícka stanica
v Banskej Štiavnici. Veľmi dôležité pre
vznik ÚEL SAV sú roky 1951 – 1954, keď

v Bratislave vzniklo Lesnícke laboratórium
SAVU, ktoré prevzala po svojom vzniku aj
Slovenská akadémia vied. Sídlilo na Mi-
chalskej ulici a viedol ho Dr. Ing. Vladimír
Biskupský, CSc., v spolupráci s prof. Bohu-
milom Doležalom. Po zrušení Lesníckeho
laboratória v Bratislave prešli pracovníci do
Výskumného ústavu lesného hospodárstva
v Banskej Štiavnici a od roku 1964 do Zvo-
lena.

Úsilie osamostatniť ekologický výskum
lesa však pokračovalo. Jej výsledkom bolo
rozhodnutie Predsedníctva SAV zriadiť Ús-
tav ekológie lesa SAV v rámci Centra biolo-
gicko-ekologických vied SAV, a to od 1. júla
1987. Prvým riaditeľom ústavu bol doc.
Ing. Milan Voško, CSc., ktorý však podlie-
hal riaditeľovi Centra, ktorým bol akade-
mik Ľudovít Weismann. Keď Predsedníctvo
SAV Centrum biologicko-ekologických vied
neskôr zrušilo, vznikli dve nové pracovi-
ská: Ústav experimentálnej fytopatológie
a entomológie SAV v Ivanke pri Dunaji (ria-
diteľ akademik Ľ. Weismann) a Arborétum
Mlyňany – Ústav dendrobiológie SAV vo
Vieske nad Žitavou. K úplnej autonómii ús-
tavu však došlo až k 1. januára 1991, keď
ústav získal právnu subjektivitu vytvore-
ním vlastnej technicko-hospodárskej sprá-
vy, čo znamenalo jeho úplné finančné a or-
ganizačné osamostatnenie.

V období rokov 1990 – 1993 prekonal
ústav, rovnako ako celá spoločnosť i SAV,
viacero zmien. Po rôznych peripetiách, kto-
ré sa dotkli aj Ústavu dendrobiológie SAV,
situovaného v Arboréte Mlyňany (jeho časť
bola pričlenená k ÚEL SAV so sídlom v Nit-
re ako Pobočka biológie drevín), sa do ÚEL
SAV v roku 1993 pričlenilo aj pracovisko
Ústavu biochémie a genetiky živočíchov
SAV vo Zvolene, ktoré tu ako pobočka Ústa-
vu fyziológie hospodárskych zvierat v Koši-
ciach vzniklo roku 1974. Vybraní pracovní-
ci tohto pracoviska prešli potom pod ÚEL
SAV, pretože ich pôvodné zvolenské praco-
visko bolo v rámci zmien začiatkom 90. ro-
kov zrušené. A aby zmien nebolo dosť, pod
strechu ÚEL SAV sa dostal aj Kabinet evo-
lučnej a aplikovanej ekológie SAV v Banskej
Štiavnici vedený Ing. Petrom Múdrym,
CSc., ktorý potom tiež zrušili.

Najpozoruhodnejší z tohto obdobia je
fakt, že v regióne si zachoval svoju identitu
len ÚEL SAV. Až do súčasného obdobia je
jediným akademickým ústavom v stredo-
slovenskom regióne, správnejšie v Bansko-
bystrickom samosprávnom kraji.

Ďalšie obdobie vývoja ÚEL SAV už patri-
lo stabilizačným krokom a väčšiemu roz-
machu najmä v oblasti vedecko-výskum-
ných aktivít a budovaniu pozície ústavu
nielen v slovenskej vedeckej sfére, ale už aj
v európskom priestore. V novej dekáde roz-
voja ÚEL SAV došlo ešte k menším zme-
nám, keď sa v roku 2001 od ústavu odčleni-
lo oddelenie rozmnožovania drevín situo-
vané v priestoroch Arboréta Mlyňany SAV
a delimitovalo sa opäť priamo pod Arboré-
tum, kde vznikla požiadavka znovu vybu-
dovať predtým zrušenú vedecko-výskumnú
zložku. 

J. V. | Foto: RNDr. Ján Kulfan, ÚEL SAV
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Spomienka na akademika Dionýza Blaškoviča

M a j s t e r  
v i r o l ó g i e

Vo veľkej zasadačke Virologického ústavu
SAV v Bratislave sa 28. novembra t. r. zišli
priatelia, kolegovia, žiaci aj stúpenci aka-
demika Dionýza Blaškoviča (12. 8. 1913 –
17. 11. 1998) pri príležitosti jeho nedoži-
tých 95. narodenín a 10. výročia jeho smrti,
aby vzdali hold jeho pamiatke aj odkazu,
ktorý zanechal v slovenskej virológii a le-
kárskej vede.

Riaditeľ Virologického ústavu SAV prof.
Jaromír Pastorek osobitne srdečne na
stretnutí privítal najbližších akademika –
jeho dcéry RNDr. Miladu Čiamporovú,
CSc., a RNDr. Hanu Blaškovičovú, ako aj
ďalších príbuzných. Vo svojom príhovore
pripomenul, že Dionýz Blaškovič bol zná-
mym slovenským vedcom, pedagógom, le-
károm, virológom. „Pre nás je najdôležitej-
šie to, že bol predovšetkým virológom, pre-
tože Virologický ústav SAV založil v roku
1953, viedol ho prakticky 25 rokov a za je-
ho pôsobenia sa tento ústav stal svetovo
uznávaným virologickým pracoviskom,“
zdôraznil prof. Jaromír Pastorek.

S emotívnou spomienkou na akademika
Dionýza Blaškoviča vystúpil jeho žiak,
predseda Učenej spoločnosti SAV prof. Fe-
dor Čiampor. Pripomenul slová Blaškovi-
čovho žiaka a nástupcu vo funkcii riaditeľa
ústavu prof. Ladislava Boreckého, že Viro-

NA SVOJHO UČITEĽA A RIADITEĽA SI ZASPOMÍNAL
PROF. FEDOR ČIAMPOR. 

logický ústav bol realizáciou odvážnej myš-
lienky a potvrdil vysoké vedecko-organi-
začné kvality svojho zakladateľa. „Ústav si
rýchlo získal uznanie doma i v zahraničí
a akademik Dionýz Blaškovič sa stáva za-
hraničným členom newyorskej akadémie
vied, AV ZSSR, Leopoldíny, poľskej a srb-
skej akadémie vied. Stáva sa členom počet-
ných vedeckých spoločností, vykonáva

biológie vírusov. V ostatných rokoch sa ťa-
žiskom jeho práce stal záujem o evolučnú
a komparatívnu virológiu. Obdoba takého
komplexného virologického výskumu sú-
stredeného na jedno pracovisko v Európe
neexistovala,“ zdôraznil prof. Čiampor.
A ako vnímal akademika Blaškoviča ako
človeka? „Ladislav Borecký o ňom píše, že
vedu vždy videl ako nekonečne sa rozvíja-

júce klbko, ktoré pri každom vedeckom
pokroku odhaľuje nové povrchy. Človek je
majstrovský nie počtom vychodených škôl,
nie počtom titulov a vyznamenaní, ale svo-
jím duchom a umom. Svojím prístupom
k človeku, k poznaniu a chápaniu všetkých
súvislostí, ktoré nás zasadili do prírody
a spoločnosti. Dobre sa orientujú len maj-
stri, len majstri určujú orientáciu ďalším,
ale slobodne a vnímavo. Taký bol a zostane
aj Majster virológie 20. storočia, Dionýz
Blaškovič.“

Na tému Akademik Blaškovič a jeho prí-
nos pre výučbu a výskum virológie na Príro-
dovedeckej fakulte Univerzity Komenského
s obrazovou prezentáciou vystúpila prof.
Jela Mistríková, CSc., s prezentáciou Dio-
nýz Blaškovič a výskum vírusov chrípky vo
Virologickom ústave SAV RNDr. Gustáv
Russ, DrSc., a na záver akademikova vnuč-
ka RNDr. Martina Labudová z Virologické-
ho ústavu SAV predniesla prednášku Me-
chamizmus šírenia lymfocytárnej choriome-
ningitídy počas perzistentnej infekcie.

V. Š. | Foto Vladimír Šmihula

funkciu generálneho sekretára ICSU, orga-
nizuje medzinárodné kurzy ICRO a mnohé
ďalšie.

Pod jeho vedením sa rozpracovala veľmi
významná koncepcia prírodných ohnisko-
vých nákaz a s tým spojené ekologické prob-
lémy vírusov a vírusových ochorení. Nasle-
doval objav prenosu vírusu kliešťovej ence-
falitídy kozím mliekom v tzv. rožňavskej
epidémii a významné poznatky o štruktúre,
antigénnych vlastnostiach, imunológii, pre-
nose vírusu kliešťového zápalu mozgu. Výz-
namne prispel k štúdiu premenlivosti víru-
su chrípky a jeho spolupracovníci a žiaci
pod jeho vedením publikovali mnoho prác
týkajúcich sa imunologicko-morfologic-
kých analýz vírusu chrípky. Ďalším víru-
som, ktorým venoval pozornosť boli herpe-
tické vírusy, perzistencia a latencia herpe-
tických infekcií a patogenéza herpetických
infekcií. Určitým vyvrcholením bol objav
herpetického vírusu hlodavcov.

V ústave podporoval štúdium rastlin-
ných vírusov, ricketsií a chlamýdií, štúdium
nešpecifickej protivírusovej obrany, štú-
dium interferónov, genetiku vírusov, štú-
dium antivírusových látok a molekulárnej

AKADEMIKOVE 
DCÉRY – RNDR. MILADA

ČIAMPOROVÁ, CSC.
(VPRAVO) A RNDR. HANA

BLAŠKOVIČOVÁ.
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Slovensko sa stalo novým členom EFNILu

SLAVOMÍR ONDREJOVIČ P o d p o r a  j a z y k o v e j
r o z m a n i t o s t i
Dňa 14. novembra 2008 bolo Slovensko
v zastúpení Jazykovedného ústavu Ľudoví-
ta Štúra Slovenskej akadémie vied prijaté
za riadneho člena Európskej federácie ná-
rodných jazykových inštitúcií (European
Federation of National Institutions for Lan-
guage, EFNIL). Slovenská republika bola
doteraz len hosťujúcim členom tejto pre-
stížnej európskej organizácie bez možnosti
a práva hlasovať, a teda aj bez možnosti zú-
častniť sa na rozhodovaní o jazykovej poli-
tike v EÚ. Za riadneho člena bola prijatá na
6. výročnom zasadaní EFNILu, ktoré sa ko-
nalo v dňoch 12. – 14. novembra 2008 v ča-
rovnej portugalskej metropole Lisabon,
v jednej vlne spolu aj s Českou republikou,
Maltou, Bulharskom a Rumunskom. Je len
samozrejmé, že takéto členstvo nie je auto-
matické, krajina si ho musí zaslúžiť, k čomu
v prípade Slovenska prispel významne svo-
jimi aktivitami aj podpredseda vlády Du-
šan Čaplovič. Členský príspevok sa zaviaza-
lo zaplatiť za našu stranu Ministerstvo škol-
stva SR.

EFNIL predstavuje podľa štatútu spolo-
čenstvo akademických a centrálnych jazy-
kových inštitúcií, ktoré sa venujú výskumu,
dokumentácii a kultivovaniu úradného ja-
zyka, resp. úradných jazykov v štátoch Eu-
rópskej únie. Jej cieľom, ktorý si vytýčila
pri svojom založení v roku 2003, je zisťova-
nie a výmena informácií o používaní a fun-
govaní úradných (spisovných, štandard-
ných) jazykov EÚ, príprava dokumentácie
a informácií dôležitých pre jazykovú politi-
ku EÚ i podpora európskej jazykovej roz-
manitosti, ako aj individuálnej viacjazyč-
nosti občanov európskych krajín. Hoci je to
na prvý pohľad možno aj trochu paradox-
né, zástupcovia takého počtu krajín (teraz
už 27) a nositelia takého počtu jazykov (te-
raz už 21), ktorí sa schádzajú na týchto ro-
kovaniach, si museli – aby predišli jazyko-
vému Babylonu – zvoliť rokovacie jazyky, aj
keď hovorili o podpore viacjazyčnosti a ja-
zykovej diverzite. Podľa očakávania domi-
nuje najmä angličtina spolu s francúzšti-
nou a nemčinou. Z celkom pochopiteľných
dôvodov sa dostali iba výnimočne k slovu
aj niektoré iné jazyky.

Predmetom záujmu EFNILu sú, pravda-
že, aj menšinové a regionálne jazyky v Eu-
rópe, no až na druhom mieste. Jeho hlavný
záujem sa naozaj sústreďuje na oficiálne ja-
zyky. Tieto svoje ciele sa usiluje dosiahnuť
prostredníctvom projektov zameraných na
opis a analýzu jazykovej situácie v EÚ a jej

ČAROVNÁ PORTUGALSKÁ METROPOLA LISABON

dlhodobejšej vízie, ako aj prostredníctvom
vedecky fundovaných analýz nadnárod-
ných jazykových problémov a jazykovopo-
litických otázok i propagáciou kultúrnych
hodnôt viacjazyčnosti inštitúcií EÚ a jej
členských štátov. Svoje konzultačné služby
v oblasti jazykovej politiky pritom ponúka
i ďalším európskym a národným inštitú-
ciám.

Dôležité sú v tomto kontexte aj pravidel-
né výročné stretnutia delegátov EFNILu
z členských krajín, z ktorých každé je spoje-
né aj s konferenciou. Stručne možno zosu-
marizovať, že zakladajúca konferencia,
ktorá sa konala v r. 2003 v Štokholme, sa
venovala najmä vzťahom medzi národný-
mi, medzinárodnými, nadnárodnými
a menšinovými jazykmi, ako aj jazykovej
legislatíve v jednotlivých členských štá-
toch. Pozornosť parížskeho stretnutia
(2004) sa sústredila na špecifiká jazyko-
vých situácií v jednotlivých krajinách EÚ,
ale aj na terminológiu a preklad a možnos-
ti medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti.
Konferencia v r. 2005 v Bruseli sa zaobera-
la predovšetkým vyučovaním cudzích jazy-
kov, kým v Madride v r. 2006 bola ústredná

téma pluricentrita jazykov, v Rige (2006)
zasa jazyková politika EÚ a v Lisabone sa
rokovalo o používaní jazyka v obchode
a komercii v Európe. Takto sa vlastne získa-
li dosť podrobné poznatky a informácie
o jednotlivých otázkach a problémoch pou-
žívania jazyka a jazykovej politiky v jednot-
livých členských krajinách i v EÚ vôbec,
ktoré sú predpokladom pre reálnu jazyko-
vú politiku EÚ.

Na každej konferencii bola prijatá rezo-
lúcia, ktorá bola preložená do všetkých ja-
zykov členských štátov. Dodajme napokon,
že usporiadatelia krajín, kde sa doteraz za-
sadanie EFNILu konalo, venovali priebehu
zasadaní a konferencií mimoriadnu pozor-
nosť. Bolo zvykom, že na slávnostnom ot-
vorení vystúpili aj prezidenti a ministri
vlád príslušných štátov. V kuloároch sa ob-
javili úvahy, že jedno z ďalších stretnutí by
sa mohlo uskutočniť v Prahe alebo v Brati-
slave. Nepredbiehajme však, zatiaľ sa teš-
me z nášho plnoprávneho členstva v tomto
vplyvnom a autoritatívnom spoločenstve.

(Autor je riaditeľom Jazykovedného ústavu
Ľudovíta Štúra SAV)

12_2008_spravy_sav.qxd  7. 1. 2009  9:34  Page 7



>

12|2008 s p r á v y s a v zo života SAV

8

Z terénnych výskumov byzantskej tradície na Slovensku

PETER ŽEŇUCH D e d i č s t v o  d ý c h a j ú c e
s t á r o č i a m i
Slavistický ústav Jána Stanislava Sloven-
skej akadémie vied sa už od roku 1999 in-
tenzívne venuje výskumu písomností by-
zantsko-slovanského obradu na Slovensku.
Pri našich terénnych výskumoch sme sa na
samom začiatku sústredili na získavanie
nahrávok používanej podoby liturgickej
cirkevnej slovančiny v chrámoch byzant-
ského obradu v slovenskom jazykovom
prostredí na východnom Slovensku (išlo
o gréckokatolícke a pravoslávne farnosti).
Venovali sme sa teda výskumu miery pri-
spôsobovania liturgického cirkevnoslovan-
ského jazyka jazykovému vedomiu sloven-
ských používateľov. V súčasnosti realizuje-
me komplexný terénny výskum zameraný
na zaznamenanie súčasného stavu a preni-
kania jazykového vedomia používateľov do
liturgickej podoby cirkevnej slovančiny.

Okrem nahrávok sme v rokoch 2000,
2001, 2003 a 2007 pracovali na zbere a di-
gitalizácii cyrilských a latinských písom-
ností spätých s tradíciou byzantského obra-
du na Slovensku a na získavaní zvukových
záznamov zameraných na používanie cir-
kevnej slovančiny v liturgickom procese.
Navštívili sme vyše 100 obcí, farností a fílií
dvoch gréckokatolíckych biskupstiev na vý-
chodnom Slovensku – Prešovského grécko-
katolícke arcibiskupstva a Košickej grécko-
katolíckej eparchie. Spolu s miestnymi fa-
rármi sme na povalách chrámov a farských
budov i v súkromných zbierkach veriacich
byzantského obradu zisťovali existenciu
rukopisných a tlačených pamiatok.

Čo nás priviedlo k spracovaniu tejto té-
my? Zvedavosť... Po dohode s hierarchiou
gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sme
sa rozhodli uskutočniť sondážne výskumne
zbery a neskôr aj komplexný výskum v nie-
ktorých lokalitách na východnom Sloven-
sku. Prebieha zložitý terénny výskum a di-
gitalizácia nájdených textov. V súčasnosti
sa všetky digitalizované dokumenty spra-
cúvajú a pripravuje sa ich sprístupnenie
formou elektronickej databázy. Okrem
elektronickej databázy v rámci medziná-
rodnej vedeckej spolupráce s Pontificio Isti-
tuto Orientale v Ríme vydávame vedeckú
sériu Monumenta byzantino-slavica et lati-
na Slovaciae. V rámci tejto vedeckej edície
sa podarilo vydať už dve monografie a ďal-
šie sú v štádiu prípravy. Na projekte výz-
namne spolupracujeme aj s vedecko-vý-
skumným Centrom spirituality Východ-Zá-
pad Michala Lacka Trnavskej univerzity.

Najvzácnejšie nálezy rukopisných
pamiatok 

Na začiatku projektu sme sa obávali, že sa
naplnia pesimistické scenáre o tom, že sta-
ré a nepotrebné knihy už dávno padli za
obeť očistnému ohňu počas generálnych
upratovaní a pri renováciách farských
a chrámových objektov. Boli sme však milo
prekvapení množstvom získaného rukopis-
ného materiálu i množstvom zachovaných
tlačených cyrilských bohoslužobných kníh
s marginálnymi zápismi. Našli sme naprí-
klad rukopisný evanjeliár z 15. storočia
s ilumináciami z Baškoviec, rukopisný
apoštolár z roku 1609 z Kružľova a rukopis-
ný apoštolár zo Štefurova z prvej polovice
17. storočia. K veľmi cenným rukopisným
pamiatkam patrí aj kniha kázní z Pakostova
z rokov 1702–1704 a cyrilské matriky so zá-
pismi od polovice 18. storočia z Belže
a z Dobrej. K hodnotným rukopisným pa-
miatkam patria aj dva cyrilské rukopisy,
v ktorých sa opisujú ľudové liečiteľské prak-
tiky v domácnosti gazdov. V roku 1790
a 1791 ich zostavil michalovský gréckoka-
tolícky kňaz Nikolaj Teodorovič, ktorý pat-
ril k významným predstaviteľom vzdela-
neckej vrstvy. Okrem toho, že bol kňazom,
vyštudoval medicínu a istý čas pôsobil aj vo
Viedni. V Stanči sa našiel cyrilský spevník,
ktorý vznikol ako odpis z neznámeho star-
šieho rukopisu. V Baškovciach a Pakostove
sa podnes zachovali dva cyrilské rukopisné
hramotáre z 18. storočia. Za zmienku stojí
napríklad aj nález obecnej a školskej kroni-
ky v Ihľanoch, latinský spis o histórii miest-
neho cirkevného spoločenstva v Helcma-
novciach od Bazila Čuloviča, v ktorom sa
nachádzajú aj dejiny miestneho cirkevného
spoločenstva od polovice 17. storočia. V Ol-

šavici sme tiež objavili spis o histórii miest-
neho cirkevného spoločenstva v latinskom
jazyku zo začiatku 18. storočia. Vo Veľkom
Lipníku sa našli dva cirkevnoslovanské tla-
čené liturgikony z rokov 1676 a 1692 a ru-
kopisný spevník Jurka Kuzmiaka-Semano-
janka. V Toryskách a Nižných Repašoch sa
zasa našiel tlačený trebník z roku 1682 a
cyrilský tlačený irmologion a trefologion
z 18. storočia. Osobitne treba upozorniť na
liturgikon z roku 1691, ktorý je zapísaný do
zoznamu štátom chránených pamiatok
a dnes je uložený na fare v Humennom. Ďa-
lej stoja za zmienku aj ďalšie cyrilikou vy-
tlačené liturgické knihy zo 17. a 18. storočia
s rukopisnými marginálnymi zápismi ulo-
žené na farách v Koromli, Zemplínskej Širo-
kej, Beňatine, Nižnom Žipove, Repejove,
Jasenove, Belži, Banskom, Sedliskách, vo
Vyšnom Kazimíre, v Zemplínskej Teplici
atď.

Ide prevažne o texty, ktoré sú späté s cir-

POUČENIA, VÝKLADY A KÁZNE Z PAKOSTOVA 
(OKR. HUMENNÉ) Z ROKOV 1702 – 1704.

VÝSKUMNÍCI ZO SLAVISTICKÉHO ÚSTAVU 
J. STANISLAVA SAV NA FARE V ĎURĎOVE.
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kvou byzantského obradu. Našu databázu
pamiatok síce tvoria prevažne texty litur-
gického charakteru (irmologiony, evanje-
liáre, apoštoláre), veľmi významný okruh
písomností tvorí kázňová a katechetická
tvorba i rozličné výklady biblických a litur-
gických textov, texty administratívnopráv-
neho charakteru a spevníky paraliturgic-
kých piesní. Osobitný okruh pamiatok
predstavujú texty historického a didaktic-
kého charakteru. Patria sem napríklad ru-

a kultúrnom prostredí rozšírená a často po-
užívaná v rozličných písomných prejavoch.
Patria k nim najmä zápisy a listiny adminis-
tratívnoprávneho charakteru, kurensy, prí-
sahy, svedectvá, ponosy, rozličné zápisy do
matrík i protokoly zo súdnych pojednávaní.
Týmto jazykom písali najmä vzdelané vrst-
vy obyvateľstva, rozliční honoráti, prísažní,
kňazi, učitelia, kantori, teda všetci tí, ktorí
patrili k miestnej vzdelaneckej vrstve. Táto
kultivovaná podoba východnej slovenčiny

Všetky tieto cyrilské pamiatky v ľudo-
vom jazyku i v liturgickej cirkevnej slovan-
čine patria aj do kontextu slovenského kul-
túrneho dedičstva. Všetky religiózno-obra-
dové prostredia, či už to boli protestanti
(kalvíni, luteráni), katolíci alebo gréckoka-
tolíci Slováci, tvoria jeden jazykový celok,
ktorého zjednocujúcim znakom nie je litur-
gický jazyk. Zjednocujúcim znakom vždy
bol a podnes je hovorená podoba jazyka,
a tou bola slovenčina, ktorou sa bolo mož-

kopisné farské, obecné i školské kroniky,
rozličné rukopisné knihy s receptami a lie-
čiteľské príručky a pod.

O jazyku nájdených rukopisov

Treba podotknúť, že pri liturgovaní (sláve-
ní obradov) je možné použiť iba tradičný
kánonický text, ktorý je napísaný v liturgic-
kej cirkevnej slovančine, teda v kánonic-
kom cirkevnoslovanskom jazyku. Ostatné
cyrilské rukopisné pamiatky sú z jazykové-
ho hľadiska špecifické tým, že sa v nich pre-
javuje jazykové vedomie používateľov, teda
zvyčajne ide o zápisy pod vplyvom jazyko-
vého prostredia, v ktorom text vznikol.

Veľmi vzácne a zaujímavé sú predovšet-
kým cyrilské rukopisné texty výkladov
a ponaučení k evanjeliovým perikopám.
Patria sem napríklad Ňagovské a Ladomí-
rovské poučiteľné evanjelium zo 17. storo-
čia, Poučiteľné evanjelium z Pakostova zo
začiatku 18. storočia, Uglianske výklady
k evanjeliám z 18. storočia a mnohé ďalšie,
popri výkladoch evanjeliových čítaní obsa-
hujúce aj preklady evanjeliových čítaní na
sviatky cirkevného roka do ľudového jazy-
ka regiónu, v ktorom vznikali. Jazykovo
a etnograficky zaujímavými cyrilskými ru-
kopisnými textami sú rozličné recepty,
v ktorých sa opisujú ľudové liečiteľské prak-
tiky v domácnosti gazdov. Patrí sem naprí-
klad cyrilský rukopisný receptár ľudového
liečiteľstva a pomocník pri gazdovaní, kto-
rý napísal už spomínaný michalovský kňaz
Nikolaj Teodorovič v rokoch 1790 a 1791.

Osobitnú skupinu tvoria cyrilské texty
zapísané v šarišskom alebo zemplínskom
variante slovenčiny. Táto nárečová podoba
bola vo východoslovenskom jazykovom

bola vlastne akými „panským“ jazykom, ako
o tom na viacerých miestach hovorí už na-
príklad Samuel Cambel, Štefan Mišík, Ale-
xej Petrov, Ján Húsek a mnohí ďalší jazyko-
vedci a historici zaoberajúci sa kultúrnymi,
historickými i jazykovými otázkami rozvoja
východoslovenských gréckokatolíkov.

Do tejto skupiny písomností môžeme
zaradiť aj cyrilské texty napísané v západo-
slovenskom variante kultivovaného jazyka.
Jeho korene treba hľadať vo vzdelaneckom
prostredí jezuitskej trnavskej univerzity,
kde popri kňazoch latinského obradu štu-
dovali aj klerici byzantsko-slovanskej obra-
dovej tradície. Západoslovenský variant
kultivovaného jazyka teda dobre poznali aj
kňazi. Treba len dodať, že pri trnavskej uni-
verzite vznikla aj cyrilská tlačiareň.

né dorozumieť vo všetkých oblastiach kaž-
dodenného života. Vplyv slovenského jazy-
kového prostredia i jazykového vedomia
slovenských používateľov na liturgický ja-
zyk, či už ide o cirkevnú slovančinu u gréc-
kokatolíkov alebo napríklad na biblickú
češtinu u protestantov, je toho jasným dô-
kazom. Podobne ako biblickú češtinu u slo-
venských protestantov, ani cyriliku a litur-
gickú cirkevnú slovančinu používanú
v prostredí gréckokatolíkov nemožno po-
kladať za jediné kritérium, podľa ktorého
by sa od najstarších čias dala spoľahlivo ur-
čiť jazyková alebo etnická príslušnosť jej
používateľov. Liturgický jazyk svedčí o prí-
slušnosti k obradu a zachovávaní tradície.

Úspešnosť a komplexnosť takéhoto vý-
skumu je výsostne aktuálna, najmä ak si
uvedomíme, že je povinnosť voči našim
predkom objavovať i zachovávať dedičstvo
národnej kultúry. Na úspešnú realizáciu
výskumu a záchrany cyrilských pamiatok
byzantskej tradície na Slovensku je dnes
najvyšší čas, lebo existuje reálna hrozba, že
takto koncipovaný výskum zameraný na
zber pamiatok i na realizáciu zvukových
záznamov tradičného cirkevnoslovanského
úzu v prostredí slovenských veriacich by-
zantského obradu nebude možné v budúc-
nosti viacej zopakovať.

Keď sa teda počas nadchádzajúcich
sviatočných dní započúvame do ticha via-
nočnej pohody, dovoľme nášmu duchu vy-
zliecť každodenné škrupule a pocítiť na
vlastnej koži dedičstvo našich starých otcov
tak, ako na nás dýchajú stáročiami aj tieto
svedectvá o našej minulosti a kultúre.

(Autor je riaditeľom Slavistického ústavu Jána
Stanislava SAV)

CYRILSKÉ ZÁPISY V ZEMPLÍNSKOM NÁREČÍ V MI-
CHALOVSKOM SPEVNÍKU ZO ZAČIATKU 19. STO-
ROČIA.

UKÁŽKY Z CYRILSKÉHO RUKOPISU Z PRELOMU 18. A 19. STOROČIA Z ĎURĎO-
VA (VOJVODINA, SRBSKO) OD DOLNOZEMSKÝCH GRÉCKOKATOLÍKOV V ZEM-
PLÍNSKOM NÁREČÍ.

DREVENÁ CERKEV ARCHANJELA  MICHALA Z POL.
18. STOROČIA V RUSKOM POTOKU.
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Významná pocta folkloristke PhDr. V iere Gašparíkovej, DrSc.

E u r ó p s k a  c e n a  z a  r o z p r á v k y
V apríli tohto roku sa popredná slovenská
folkloristka PhDr. Viera Gašparíková,
DrSc., v plnom pracovnom nasadení dožila
významného životného jubilea. V centre jej
vedeckých záujmov je ľudová prozaická
tvorba v širších textologických, žánrových
a komparačných súvislostiach v národnom
i medzinárodnom kontexte. Medzi najvý-
znamnejšie aspekty jej vedeckej pôsobnosti
patrí predovšetkým výskum sociálnej re-
volty v 18. storočí, obraz hrdinu protifašis-
tického odboja či zbojnícke tradície v slo-
venskom folklóre. V tejto súvislosti treba
zdôrazniť spoluprácu jubilantky na medzi-
národnom projekte Folklór ľudových oslo-
bodzovacích hnutí 16. – 19. storočia v Karpa-
toch a na Balkáne – folklórne tradície o zboj-
níkoch. Množstvom odborných štúdií, člán-
kov i vedeckých monografií sa zaradila
k popredným folkloristom medzinárodnej
folkloristiky a slavistiky.

Neúnavná práca Viery Gašparíkovej pri
zhromažďovaní slovesného materiálu v te-
réne, následné teoretické spracovanie spo-
jené s porovnávacou a náročnou katalogi-
začnou prácou i sprístupňovanie materiálu
širšej čitateľskej verejnosti je neoceniteľ-
ným zdrojom pre ďalší vedecký výskum
v tejto oblasti. Vyše osemdesiat rokov čakal
na publikovanie mimoriadne bohatý fond
slovenských ľudových rozprávaní, ktorý
v medzivojnovom období zozbierali štu-
denti Slovanského seminára FF UK pod ve-
dením prof. Franka Wollmana. Viera Gaš-
paríková pripravila z nich tri zväzky edície
Slovenské ľudové rozprávky, kde jednotlivé
rozprávania tzv. wollmanovského archívu
textovo spracovala, opatrila porovnávacími
komentármi, a tak slovenský prozaický fol-
klór zaradila do medzinárodných súvislos-

tí. So zámerom propagovať slovenskú roz-
právku pripravila aj publikáciu Slowakische
Volksmärchen, ktorá vyšla v nemeckom vy-
davateľstve Diederichs Verlag v Göttingene
(2000). Na tomto mieste treba pripomenúť
významné domáce ocenenia Viery Gašparí-
kovej – Čestnú plaketa Ľudovíta Štúra v ro-
ku 1988, ocenenie Významná osobnosť slo-
venskej vedy v roku 2003 a i.

V roku 2008 zásluhy Viery Gašparíkovej
o zbieranie, uchovávanie a výskum európ-
skeho rozprávkového dedičstva ocenila ne-
mecká Nadácia Waltera Kahna a udelila jej
cenu Europäische Märchenpreis. Nadácia
vznikla v roku 1985 zásluhou W. Kahna,
brunšvíckeho podnikateľa v oblasti cestové-
ho ruchu, s cieľom podporovať výskum eu-
rópskych rozprávkových a povesťových tra-
dícií a starať sa o uchovávanie a šírenie kul-
túrneho dedičstva. Nadácia každoročne or-
ganizuje semináre a konferencie pre vedcov,
učiteľov, vychovávateľov a rodičov, pričom
sa osobitne zdôrazňuje funkcia rozprávok
v jednotlivých národných kontextoch, ich
úloha pri výchovno-vzdelávacom procese
i pri liečení duševne chorých detských pa-
cientov. Prezídium Nadácie Waltera Kahna
každoročne ocení prácu jednej vedeckej
osobnosti, ktorá sa významne zaslúžila o vý-
skum a zachovávanie európskeho rozpráv-
kového dedičstva. Medzi laureátov tohto
ocenenia patria také významné osobnosti
svetovej folkloristiky, ako je Lutz Röhrich
(1991), Katalin Horn (1998), Siegfried Neu-
mann (1999), Helmut Fischer (2002), Hans-
Jörg Uther (2005), Toshio Ozawa (2007).

Dňa 23. októbra 2008 si v nemeckom
Volkachu v mieste sídla Nadácie Waltera
Kahna prevzala Európsku rozprávkovú ce-
nu – Europäische Märchenpreis slovenská
folkloristka V. Gašparíková. Ceremoniál
udeľovania ceny sa niesol v slávnostnej at-

mosfére za účasti členov prezídia Nadácie
Waltera Kahna, príslušníkov rodiny zakla-
dateľa Waltera Kahna a primátora mesta
Volkach. Odovzdávanie ceny vždy sprevá-
dza vedecká konferencia, ktorá bola v tom-
to roku venovaná recepcii a spôsobom šíre-
nia ľudových rozprávok Märchen verstehen
– Märchen vermitteln.

Po úvodných príhovoroch Jürgena Jan-
ninga, predsedu predstavenstva nadácie,
a vnuka zakladateľa nadácie Rolanda Kah-
na predniesol slávnostnú laudáciu na po-
česť ocenenej prof. Sigfried A. Neumann.
Podrobne zhodnotil celoživotné zásluhy
V. Gašparíkovej na poli výskumu a vydáva-
nia ľudovej prózy, zdôraznil najmä základ-
ný terénny výskum, významné príspevky
k teórii i poetike jednotlivých prozaických
žánrov, ale najmä skutočnosť, že slovenská
folkloristka vo svojich početných štúdiách
vždy prihliadala na interetnické prelínanie
jednotlivých rozprávačských tradícií. Pri
výbere tohtoročného laureáta prestížnej
európskej rozprávkovej ceny na porotu oso-
bitne zapôsobil aj filologicky orientovaný
výskum ľudovej prózy v komparatívnom
celoslovanskom a celosvetovom kontexte.
Po slávnostnom prevzatí ceny Viera Gašpa-
ríková vyjadrila radosť z ocenenia a poďa-
kovala Nadácii Waltera Kahna za uznanie
jej celoživotnej práce.

Nevyčerpateľné vedecké zanietenie Vie-
ry Gašparíkovej a najmä schopnosť aktivi-
zovať mladších kolegov pre vedecký vý-
skum si právom zasluhuje obdiv a uznanie.
Tohtoročnej laureátke Europäische Mär-
chenpreis Viere Gašparíkovej úprimne bla-
hoželáme a žičíme pevné zdravie a dobrú
pohodu pri nekončiacom úsilí spojenom
s poznávaním našej národnej kultúry.

Katarína Žeňuchová | Foto archív V. G.

LAUREÁTKA 
POČAS 

ĎAKOVNEJ 
REČI.

PHDR. VIERA GAŠPARÍKOVÁ, DRSC., S PREDSEDOM PREDSTAVENSTVA
NADÁCIE WALTERA KAHNA DR. JÜRGENOM JANNINGOM (UPROSTRED),
A VNUKOM ZAKLADATEĽA NADÁCIE ROLANDOM KAHNOM (VPRAVO).
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Na slovíčko s nositeľmi Radu Ľ. Štúra

P r í n o s y  t v o r i v e j  p r á c e
Medzi vedeckými pracovníkmi, ktorých
pri príležitosti štátneho sviatku SR – Dňa
ústavy – 1. septembra prezident SR Ivan
Gašparovič dekoroval Radom Ľudovíta
Štúra, boli aj bývalí pracovníci SAV – prof.
Ján Štefanec a prof. Jaroslav Chovanec.
Po slávnostnom akte sme im položili nie-
koľko otázok:

Aké pocity či spomienky vo vás toto
ocenenie vyvolalo?

J. Štefanec: V konečnom dôsledku prí-
jemné. Je to určitá satisfakcia za námahu,
za neprespaté noci, za očakávanie odpo-
vede zo zložitých pokusov a tiež za pomoc
mladším kolegom a jednoducho za všet-
ko, čo človek prežil pri napĺňaní životných
cieľov a zámerov. Som tiež veľmi rád, že
sa zviditeľnila lekárska (klinická) mikro-
biológia a imunológia, ktoré vlastnia skry-
tú moc nielen pre diagnostiku, ale aj pre
samotný život.

Ktorý výsledok vlastnej práce si
z odstupu času najviac vážite?

J. Štefanec: Z praktického hľadiska si
dnes vysoko cením zavedenie metódy na
dôkaz protilátok proti streptokokovým
exoproduktom (ASLO), ktorá sa používa
dodnes pri diagnostike reumatickej ho-
rúčky, reumatického ochorenia srdca a zá-
palu obličiek po prekonaní angíny u detí
i dospelých. Ďalej je to prínos k transplan-
tácii orgánov, kde pracovisko zohralo roz-
hodujúcu úlohu pri zisťovaný vhodnosti
(kompatibility) medzi príjemcom a dar-
com orgánu. Objasnilo sa aj veľa otázok
z prirodzenej imunity. Na Slovensku sa
zistili zvláštne druhy imunodeficiencií,
ktoré vzbudili veľkú pozornosť vo svete
a pracovisko navštívili poprední odborníci
v tejto oblasti zo zahraničia. Vyškolili sa
tiež mnohí odborníci, ktorí v odbore na-
ďalej pracujú.

Ako vnímate svoje zaradenie v odbore
v súčasnosti?

J. Štefanec: Pracujem predovšetkým
v zdravotníckych zariadeniach a robím ur-
čité pozadie konkrétnym vyšetreniam u pa-
cientov s komplikovanými diagnózami. Pô-
sobím ako konzultant pre mikrobiológiu
a klinickú imunológiu, obracia sa na
mňa veľa odborníkov. Robím to v podstate

rád, lebo pomáham zmierňovať ľudské utr-
penie a zachraňovať ľudské životy. Mám stá-
le veľa zahraničných kontaktov a snažím sa
poznatky rýchlo odovzdávať odbornému
prostrediu, a to prednáškami na seminároch
alebo publikáciami. V roku 2004 vyšla nová
nomenklatúra baktérií a podujal som sa
sprostredkovať ju pracovníkom v klinike
a v laboratóriách a to knižne. Taxonómia
a nomenklatúra baktérií sa pod vplyvom vý-
sledkov vedeckého bádania a technických
vymožeností veľmi zmenili a nastala poru-
cha v informačných postupoch medzi labo-
ratóriami a klinickými oddeleniami. Takisto
sme pripravili elaborát o syndrómoch v kli-
nickej imunológii, ktorý rozširuje pohľad na
tento úsek. V minulosti sa mikrobiológia
a imunológia pokladali za jeden odbor. V sú-
časnosti ide o dva samostatné odbory s jas-
nou definíciou predmetu štúdia, s množ-
stvom vlastných informácií a metodických
postupov. Viac sa angažujem v mikrobioló-
gii, pretože imunológia zaznamenala prud-
ký rozvoj v každom smere a mikrobiológia
sa vyvíja pomalšie. Žiaľ, je to aj v počte od-
borníkov. Možno je škoda, že v SAV nebolo
pracovisko samostatnej mikrobiológie, ako
je to v českej Akadémii vied. Bol som nadše-
ný, keď vznikol Ústav mikrobiológie SAV,
pomáhal som mu všetkými spôsobmi. Po
krátkej existencii bol zlúčený s Ústavom mo-
lekulovej biológie. S bývalými spolupracov-
níkmi mám stále dobré kontakty.

Aká bola vaša spolupráca
s pracoviskami SAV?

J. Štefanec: Cítim sa odchovancom Slo-
venskej akadémie vied a predovšetkým
Československej akadémie vied, kde som
v roku 1955 pobudol 5 mesiacov. Zapadol
som dobre do kolektívu, prijali ma do ve-
deckej výchovy, identifikovali mi vedecký
problém na riešenie. Ašpirantúru som robil
striedavo v Prahe a Bratislave. Mal som
možnosť zúčastňovať sa na diskusiách, se-
minároch a prežívať neopakovateľnú at-
mosféru. Vznikli vynikajúce vzťahy s pra-
covníkmi a bratislavské pracovisko sa stalo
skoro súčasťou Mikrobiologického ústavu
ČSAV. Veľmi dobré vzťahy trvajú dodnes.
Spolupráca bola mnohostranná. Zo SAV
som mal najlepšie vzťahy a spoluprácu s Vi-
rologickým ústavom, ktorý pomáhal fa-
kultnému pracovisku metodicky, pedago-
gicky, prípravou učebných pomôcok a pod.
Vyplývalo to i z toho, že Ústav mikrobioló-
gie LFUK založil akademik D. Blaškovič
a záležalo mu na jeho prosperite. Bol som

predsedom Predmetovej rady pre lekársku
mikrobiológiu v ČSR a do koordinačnej ko-
misie som pozval i pracovníkov SAV. Snažil
som sa vždy o fyziologické prepojenie re-
zortu školstva, zdravotníctva a Akadémie
a o tvorivú spoluprácu, čo nebolo vždy jed-
noduché. Existencia SAV je v plnom rozsa-
hu oprávnená a treba, aby sa vzťahy s re-
zortom školstva správne vyvíjali.

———

Prof. J. Chovanca sme sa po slávnostnom
akte opýtali:

Ktorý výsledok vlastnej práce si
z odstupu času najviac vážite?

Najviac si cením tie výsledky mojej vedec-
kovýskumnej práce, ktoré som využil ok-
rem iného pri príprave a prácach na návrhu
Ústavy Slovenskej republiky a pri koncipo-
vaní programového memoranda Šesťde-
siatjeden krokov k slovenskej identite – Zvr-
chované Slovensko, ktoré som vypracoval
v spolupráci s Ing. Mariánom Tkáčom, spi-
sovateľom JUDr. Milanom Ferkom a prof.
Michalom Gašparom. Memorandum bolo
publikované po prvýkrát 27. októbra 1990
v denníku Smena a vyvolalo veľmi pozitív-
ny ohlas vo väčšine slovenského národa.
Informovalo ho o možnosti a krokoch, ako
dosiahnuť vznik samostatnej suverénnej
Slovenskej republiky, a to legitímne a legál-
ne. Taktiež pomáhalo utvrdzovať v našom
obyvateľstve zdravé slovenské národné po-
vedomie. Celkový počet mojich publikova-
ných bibliografických jednotiek prekročil
číslo 1100. Okrem toho som svoju vedecko-
výskumnú prácu, resp. výsledky využil i pri
spracovaní 65 expertíz pre najvyššie štátne
orgány najmä Slovenskej republiky, ako
aj pri účasti na tvorbe viacerých federál-
nych a republikových zákonov po novembri
1989. Od vzniku samostatnej Slovenskej
republiky naďalej aktívne spolupracujem
pri tvorbe právnych noriem s príslušnými
výbormi NR SR, ako aj s jednotlivými pos-
lancami NR SR a takisto s organizačno-
právnym a legislatívnym odborom NR SR,
najmä však formou poskytovania expertíz
a pripomienkovaním návrhov zákonov NR
SR.

Pripravil: V. Š. 
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Z VÝSTAVY DOCTISSIMI SLOVACIAE VI. VO VÝSTAVNEJ SIENI ĽUDOVÍTA ŠTÚRA UNIVERZIT-
NEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE.

OKAMIH PO PREVZATÍ ZLATEJ INCHEBY – SPRAVA DOC. BRANISLAV PEŤKO,
PROF. FEDOR ČIAMPOR, ALEXANDER ROZIN ML. A PROF. ELENA KUKUROVÁ.

Expozícia o slovenských vzdelancoch v Univer zitnej knižnici

D o  p a m ä t i  n á r o d a
Výstava pod názvom Slovenskí vzdelanci –
Doctissimi Slovaciae VI. , ktorú sprístupnili
3. decembra vo Výstavnej sieni Ľudovíta
Štúra Univerzitnej knižnice v Bratislave,
nadväzuje na predchádzajúcich päť podob-
ných výstav a rozpráva – ako to charakteri-
zovala vedúca odboru knižničných služieb
Dagmar Kleinová v uvítacom vystúpení –
o vzdelancoch, ktorí na pôde SAV predbie-
hali svoju dobu.

Výstavu slávnostne otvoril predseda
SAV prof. Štefan Luby, ktorý vysoko ocenil
formu expozície aj výber osobností, ktoré
predstavuje. „Pokladám za veľmi dôležité
dostať ľudí, ktorí si to zaslúžia, do pamäti
národa,“ zdôraznil predseda SAV. Pripome-
nul, že SAV si pokladá za povinnosť propa-
govať skutočné osobnosti, ktoré sa zaslúžili
o rozvoj vedy na Slovensku, v čom naša
krajina oproti susedným do istej miery za-
ostáva. Poďakoval sa organizátorom výsta-
vy, predovšetkým gestorovi výstavy, členo-
vi Predsedníctva SAV Dušanovi Gálikovi,
ako aj ostatným zo SAV a Univerzitnej kniž-
nice, ktorí sa na príprave výstavy podieľali.

Výstava približuje také osobnosti slo-
venskej vedy, ako bol astronóm prof. Anton
Hajduk, kňaz a národný buditeľ, autor po-
jmu „Slovenská akadémia vied“ Andrej
Kmeť, geofyzik a pedagóg prof. Tibor Kol-
benheyer, lekár-onkológ Branko Chorváth,
lekár, vedec, pedagóg, zakladateľ klinickej

biochémie a farmakobiochémie či klinickej
farmakológie prof. Teofil Rudolf Nieder-
land, vedec-ekonóm Pavel Hoffmann, za-
kladateľ psychológie na Slovensku prof.
Anton Jurovský a historik národného obro-
denia Július Mésároš. Výstava sprístupnila
dokumenty zo zbierok Ústredného archívu

SAV, ústavov SAV, Archívu literatúry a
umenia Slovenskej národnej knižnice, ro-
dinných archívov prezentovaných osobnos-
tí aj archívu Lekárskej fakulty UK v Brati-
slave.

V. Š. | Foto Vladimír Šmihula

Z l a t á  I n c h e b a  z o  S l o v m e d i k y
V priestoroch bratislavskej Incheby sa v dňoch 7. – 9. októbra t. r.
stretli odborníci z oblasti zdravotníctva na tradičnej výstave Slov-
medica. Spolu 61 vystavovateľov z troch krajín prezentovalo naj-
novšie trendy v medicíne a starostlivosti o pacienta. Špecializova-

ná výstava Slovmedica bola určená v prvom rade pre lekárov
a zdravotnícky personál, ale svoje si tu našla aj laická verejnosť. Zo
Slovenskej akadémie vied svoje exponáty a postery na výstave pre-
zentovali Parazitologický ústav SAV, Ústav polymérov SAV a Ústav
zoológie SAV. Súčasťou podujatia bola aj výstava pomôcok pre te-
lesne postihnutých Non-Handicap. 

Jednu zo šiestich cien Zlatá Incheba 2008 za prácu Závažné pa-
razity ľudí, zvierat a rastlín Slovenska na prelome tisícročí na sláv-
nostnom spoločenskom stretnutí na úvod výstavy za SAV a Parazi-
tologický ústav SAV v Košiciach prevzali člen Predsedníctva SAV
prof. Fedor Čiampor a riaditeľ ústavu doc. Branislav Peťko z rúk
predsedníčky hodnotiacej komisie výstavy prof. Eleny Kukurovej
a člena predstavenstva, marketingového riaditeľa spoločnosti In-
cheba Expo Bratislava Alexandra Rozina ml. Jednu z dvoch zvlášt-
nych cien za dlhoročnú spoluprácu na výstavných podujatiach pri
aplikácii nových poznatkov a technológií do prace generálny riadi-
teľ Incheby udelil aj Slovenskej akadémii vied. Za SAV ju prevzal
prof. Fedor Čiampor.

V. Š.
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Medzinárodná konferencia o ochrane a podpore duševného zdravia 

Š t ú d i u m  v y š š í c h  f u n k c i í  m o z g u
Ako by v tom bola istá symbolika: len pár
dní pred Medzinárodným dňom duševné-
ho zdravia (10. október) usporiadal Ústav
normálnej a patologickej fyziológie SAV
v spolupráci so Spoločnosťou pre vyššie
funkcie mozgu Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti (SLS) konferenciu Medzinárodného
kolégia pre vyššiu nervovú činnosť – Inter-
national C.I.A.N.S. Conference 2008 (Smo-
lenice, 28.9. – 2.10. 2008). Bolo to už štvrté
podujatie Collegium Internationale Activi-
tatis Nervosae Superioris (C.I.A.N.S.) od
roku 2000 na Slovensku. Zúčastnilo sa ňom
75 odborníkov z 10 krajín (Taliansko, Ne-
mecko, Rakúsko, USA, Veľká Británia, Rus-
ko, Thajsko a i.). Spomenutá symbolika má
oporu v skutočnosti, že C.I.A.N.S. už viacej
rokov spolupracuje aj s tými európskymi
štruktúrami, ktoré sú zamerané na podpo-
ru duševného zdravia. Obe domáce uspo-
riadateľské organizácie s kolégiom mnohé
roky veľmi úzko spolupracujú.

Starostlivosť o duševné zdravie nezna-
mená iba starostlivosť o tých, ktorí ho majú
narušené, prípadne starostlivosť o rizikové
skupiny obyvateľstva. Ochrana a podpora
duševného zdravia vyžaduje poznanie zá-
kladných mechanizmov, ktoré naše men-
tálne funkcie podmieňujú, kontrolujú a re-

gulujú. C.I.A.N.S. predstavuje medzinárod-
né spoločenstvo odborníkov, ktoré sa sús-
treďuje na interdisciplinárny prístup k rie-
šeniu problémov súvisiacich so štúdiom
vyšších funkcií mozgu, akými sú vnímanie,
myslenie, pamäť, pozornosť, predstavy,
emočné prežívanie a iné. Jeho zámerom je,
aby v tejto oblasti spolupracovali teoretici
a praktici, aby špecialisti na klinikách
a ostatných nemocničných zariadeniach
inkorporovali do svojich sledovaní najnov-
šie vedecké poznatky a aby vedeckí pracov-
níci z výskumných ústavov formulovali
svoje problémy aj z hľadiska potrieb širšej
zdravotníckej praxe.

Takýto zámer sa podarilo naplniť aj na
konferencii v Smoleniciach. Poukazuje na
to aj program konferencie, ktorý zahrňoval
také bloky, ako napr. Patofyziológia a lieče-
nie bolesti, Úloha hormónov v kognícii a čin-
nosti mozgu, Analýza a kontrola stavov moz-
gu, Behaviorálna medicína a psychoterapia,
Neuro-kardiovaskulárne interakcie, Pozor-
nosť a pohyby očí, Elektrofyziologické aspek-
ty vyšších funkcií mozgu.

Pri otvorení konferencie vystúpili prezi-
dent C.I.A.N.S. prof. G. F. Goldwurm (Mi-
láno), riaditeľka ÚNPF SAV RNDr. Oľga Pe-
cháňová, DrSc., viceprezident C.I.A.N.S.

MUDr. Fedor Jagla, CSc., šéfredaktor me-
dzinárodného vedeckého časopisu Activi-
tas Nervosa Superior (oficiálny časopis
C.I.A.N.S.) prof. MUDr. P. Fedor-Frey-
bergh, Dr.h.c. (Praha) a prof. MUDr. M.
Kukleta, CSc. (Brno), ktorý prevzal na zá-
ver konferencie funkciu prezidenta kolégia
na nasledujúce dvojročné obdobie. V záve-
re otváracej časti konferencie organizátori
odovzdali prof. G.F. Goldwurmovi a sekre-
tárovi Kolégiaprof. S. Masarakimu čestné
členstvo slovenskej Spoločnosti pre vyššie
funkcie mozgu SLS. 

Súhrny príspevkov, ktoré odzneli na
konferencii sú publikované v 50. ročníku
časopisu Activitas Nervosa Superior. Navy-
še v súvislosti s podujatím bola vydaná roz-
sahom neveľká monografia s názvom To-
pics in Higher Brain Functions (editormi bo-
li členovia organizačného výboru konfe-
rencie Dr. F. Jagla a Dr. I. Riečanský), do
ktorej prispeli viacerí pravidelní účastníci
medzinárodných konferencií C.I.A.N.S. 

Nasledujúce medzinárodne podujatie
Kolégia bude v septembri 2009 v Prahe
a Medzinárodná konferencia C.I.A.N.S. v r.
2010 v Miláne.

F. Jagla, I. Riečanský

Konferencia venovaná nestorom epidemiológie na Slovensku

N o v á  h r o z b a  p r e  z d r a v i e
Na tlačovej konferencii v Košicich sa riadi-
teľ Parazitologického ústavu SAV doc. Bra-
nislav Peťko, jeho kolegyňa – odborníčka
na zoonózy Martina Miterpáková a Násir
Jalili z Mikrobiologického ústavu Lekárskej
fakulty UK v Bratislave zamerali na komá-
re. Odborník na tropické choroby Násir Ja-
lili, pôvodom z Afganistanu, novinárov pre-
kvapil upozornením, že ochorenie na malá-
riu je potenciálne možné aj v našich konči-
nách. Zatiaľ sú akútne ohrození tí, ktorí vy-
cestovali do rizikových (malarických) ob-
lastí, akou je predovšetkým subsaharská
Afrika i juhovýchodná Ázia. Na území Slo-
venska sa malária vyskytovala endemicky
ešte v prvej polovici minulého storočia. Po-
sledný pacient s autochtónnou maláriou na
Slovensku bol registrovaný v r. 1959. V ro-
ku 1963 bola malária na Slovensku vyhlá-
sená za zlikvidovanú. Potom až do roku
1990 sme ju zaznamenali ako importova-
nú, najmä u cudzincov. Po revolúcii si ju
priniesli predovšetkým naši občania z ciest

po svete. „Zaznamenali sme importovanú
maláriu zhruba u piatich občanov Sloven-
ska ročne, jedna mladá žena z východného
Slovenska na ňu dokonca zomrela,“ pove-
dal doktor Jalili. Pôvodcami sú parazitické
prvoky rodu Plasmodium a prenášačmi ko-
máre rodu Anopheles, z ktorých 18 druhov
sa vyskytuje v Európe a z nich 6 aj na Slo-
vensku. Stačí, ak si komár sadne na človeka
infikovaného plazmódiami, „pohostí sa“ je-
ho krvou a potom ide „na hostinu“ na iného
jedinca. Je osožné vedieť, že po prvých prí-
znakoch, ako sú bolesť hlavy, svalov, zvra-
canie nasleduje malarický záchvat s triaš-
kou, vysokou horúčkou a kŕčmi. Pri tropic-
kej malárii zlyháva mozog a obličky. Bez
liečby sa záchvaty opakujú.

Obaja odborníci – Násir Jalili aj Martina
Miterpáková – vystúpili aj na konferencii
Prírodne ohniskové nákazy. V dňoch 3. – 5.
novembra 2008 ju v Košiciach zorganizova-
la Slovenská parazitologická spoločnosť pri

SAV s partnerskými inštitúciami zo SAV,
univerzít, veterinárstva a zdravotníctva
a venovala ju nedožitým 85. narodeninám
prof. MUDr. Emila Kmetyho, DrSc., a prof.
MUDr. Rastislava Pospíšila, CSc. – dvom
nestorov epidemiológie na Slovensku. Zú-
častnilo sa na nej 65 slovenských a 12 za-
hraničných účastníkov z okolitých krajín.
Konferenciu otvoril doc. Branislav Peťko,
po ňom sa k účastníkom prihovoril predse-
da Slovenskej parazitologickej spoločnosti
pri SAV prof. Pavol Dubinský. Cieľom od-
bornej konferencie bolo zhrnutie doteraj-
ších poznatkov o výskyte prírodno-ohnis-
kových nákaz na Slovensku a v strednej Eu-
rópe na základe vlastných výsledkov vý-
skumu a načrtnutie dopadov klimatických
zmien na šírenie týchto nákaz u nás. Do-
vedna odznelo 36 odborných prednášok
a k nahliadnutiu bolo 25 posterových pre-
zentácií.

Katarína Čižmáriková
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Druhý zväzok roz-
siahlo koncipova-
ného diela Podnik

a podnikanie – Ekono-
mika a financie – je relatívne

samostatnou, ale organickou súčasťou rea-
lizácie základnej myšlienky päťzväzkového
diela Podnik a podnikanie.

Čitateľská obec v obsahu a štruktúre die-
la prof. Š. Kassaya iste ocení zasadenie fun-
govania podnikovej finančnej politiky do
makroekonomického rámca, jeho vývoja,
ktorý predstavuje prvú časť zväzku. V ňom
na podmienky prvotného rozdelenia – úlo-
hu cien – logicky nadväzuje druhá časť –
prerozdelenie vytvorených hodnôt. Toto
prerozdelenie tvorí hlavný predmet finan-
cií. Historický vývoj makroekonomického
rámca určoval kvalitu fungovania podniko-
vej finančnej politiky pri plnení podniko-
vých cieľov. V tomto vývoji sa vyskytli formy
a nástroje financií, ktoré zohrali aktívnu,
neutrálnu či dokonca formálnu úlohu.

Takmer tri štvrtiny druhého zväzku kni-
hy obsahujú state o podnikových finan-
ciách. Ich riadenie predstavuje nosnú sú-
časť systému podnikového riadenia. Určo-

>
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Nová kniha z VEDY, vydavateľstva SAV

P o d n i k o v á  e k o n o m i k a  
a f i n a n c i e

PROF. ŠTEFAN LUBY A PROF. MILAN ČIČ (SPRAVA) V ROZHOVORE S PROF. ŠTE-
FANOM KASSAYOM (VĽAVO) NAD ĎALŠÍM ZVÄZKOM JEHO DIELA PODNIK
A PODNIKANIE. FOTO ARCHÍV SPRÁV SAV

vanie a dosahovanie podnikových cieľov sa
vyjadruje synteticky vo finančných cieľoch
podnikateľského subjektu, čiže zahŕňa
všetky procesy súvisiace s efektívnym zís-
kavaním, ale aj krátkodobým či dlhodobým
použitím finančných zdrojov. Strategické
ciele podnikateľského subjektu možno cha-
rakterizovať takto:

dlhodobé prežitie podnikateľského sub-
jektu, maximalizácia trhovej hodnoty pod-
nikateľského subjektu, dynamika cien akcií,

udržateľný rozvoj podnikateľského sub-
jektu, ktorý je schopný zabezpečovať dlho-
dobo likviditu podniku, ktorá určuje cha-
rakteristiku vitality podniku.

Životaschopnosť podniku sa stáva zá-
kladnou podmienkou jeho dlhodobého
prežitia v turbulentnom prostredí. Prejavu-
je sa v schopnosti prispôsobiť sa zmenám
a včas reagovať na tieto zmeny tak, aby sa
zachovala identita podniku. Intenzita tlaku
na ziskovosť sa prejavuje na deštrukcii
vzťahu podnik – príroda, širšie vzťahu člo-
veka a prírody. Obídenie tohto vzťahu
v kalkuláciách vytvára akoby jeho konku-
renčnú schopnosť – ale na účet spoločnosti.

Podrobné rozvedenie podnikových fi-
nancií v 10 kapitolách obsahuje klasický
prístup k financiám a finančným nástro-
jom, čo napokon v publikácii tohto druhu
nemôže chýbať, ale nemôže sa to na to ani
redukovať. V publikácii sa však nachádzajú
aj nové prístupy k ekonomike podniku. Po-
drobne sa v nej napríklad rozoberá envi-

ronmentálna politika vlády, metódy na za-
bezpečenie trvalo udržateľného rozvoja,
environmentálne riadenie podniku a uve-
dené možnosti finančných zdrojov na pod-
nikové financovanie ekologickej ochrany.
Je len zhoda okolností, že táto publikácia
vychádza v období finančnej krízy, ktorá
v rôznej intenzite zasiahne celý svet. Mi-
mochodom, finančná kríza iba pridala na
aktuálnosti vydania tohto zväzku Podniku
a podnikania. Aj preto, lebo v publikácii
autor venuje celú kapitolu problematike
zmierňovania rizika vo finančnej situácii
podniku. Veľmi podrobne sú v kapitole opí-
sané typológia finančných rizík, preventív-
ne opatrenia podniku, analýza rizík a ich
eliminácia, krízové riadenie a manažment
až po zrušenie podniku. Novým prvkom
v publikácii tohto zamerania je aj zarade-
nie rozpravy  o globalizácii a jej vplyve na
národné a podnikové ekonomiky.

Všeobecné poznatky o financiách sú
obohatené o osobitý autorský vklad – prí-
padové štúdie a konkretizáciu skúseností.
Ich laboratóriom je slovenský podnik v slo-
venských rukách. V tejto publikácii sa pre-
zentujú najmä jeho skúsenosti. Ponúka do-
siahnuté poznanie o financiách, zovšeo-
becnenie získaných skúsenosti najmä
v podmienkach I.D.C., a. s., ale tiež využi-
tia tvorivého umu pri určení očakávaného
vývoja ekonomiky.

Kamil Mikulič

Druhý zväzok knihy Podnik a podnikanie, s podtitulom Ekono-
mika a financie, od Štefana Kassaya nechal na seba trochu čakať,
ale svojím obsahom a aktuálnosťou je odmenou za našu trpezli-
vosť. Po analýze finančnej politiky a daňového systému v trhovej
ekonomike venuje sa autor aj nanajvýš aktuálnej problematike
ekológie, pretože globalizácia nebýva vo vzťahu k životnému pros-
trediu veľmi prajná. „Business as usual“ je vhodný epitaf na hrob,
v ktorom človek pochováva otrávené ryby či vyhynutú flóru. 
Je preto sympatické, ak sa významný kapitán priemyslu aj nad 
touto témou zamýšľa a ak sa v nej angažuje. Ťažko však zaprie, že
najbližšie mu je finančné riadenie podniku, ziskovosť, manaž-
ment, čo dokumentuje prípadovými štúdiami. Všeobecné úvahy
o investičnej stratégii nachádzajú svoje zhodnotenie v kapitolách
o fungovaní I.D.C. Holding, a.s., ktorú má prečítanú zo všetkých
strán.

„Šedá je každá teória, však žitia zlatý strom sa zelenie,“ je zná-
my postreh J. W. Goetheho. A našli by sme aj výroky, ktoré nadra-
ďujú teóriu nad experiment. Štefan Kassay ukazuje, že aspekty
ekonomickej vedy a praxe sa dajú harmonicky spojiť, pričom mie-
rou ich symbiózy je podnikateľský úspech a prosperita. A tá sa au-
torovi nevyhýba. Verím, že Štefan Kassay nepovedal vo svojej tvor-

be zďaleka posledné slovo a že sa môžeme tešiť na ďalšie kreácie
z jeho pera či počítača.

Štefan Luby
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Ď a l š í  z v ä z o k  e d í c i e F l ó r a
S l o v e n s k a

Ďalší úspech Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV

C e n a  z a  i n o v á c i u  p r o d u k t u

ZA ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY STROJOV
SAV V BRATISLAVE CENU ZA INOVATÍVNY ČIN ROKA
2007 PREVZALI DR. ROMAN FLOREK (VĽAVO) A DR.
JAROSLAV JERZ (VPRAVO).

V Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV, v Bratislave
bola slávnostná prezentácia novej monografie z edície Flóra Slovenska
– zväzok VI/1, ktorej editorkami sú pracovníčky Botanického ústavu
SAV RNDr. Kornélia Goliašová, CSc., a RNDr. Helena Šípošová, CSc.
Ide o významný výsledok viacročného vedeckého úsilia štrnásťčlenné-
ho kolektívu autorov. Význam knihy stručne zhodnotil RNDr. Ivan Pi-
šut, DrSc., a zaželal publikácii úspech doma a v zahraničí.

V dielach edície Flóra Slovenska sú spracované všetky domáce pô-
vodné druhy cievnatých rastlín, ktoré vznikli prirodzeným vývojom

flóry na našom území alebo spontánne imigrovali. Ďalej sú tu zahrnu-
té zdomácnené, nepôvodné druhy, imigrujúce na naše územie pričine-
ním človeka, potom druhy prechodne zavlečené, často pestované, ako
aj druhy očakávané.

Nová kniha je už trinástou publikáciou edície a sú v nej komplexne
spracované taxóny radov Cistales, Tamaricales, Begoniales, Elatinales,
Violales, Cucurbitales a Campanulales z územia Slovenska. Zahŕňa sú-
borné taxonomicko-chorologické dáta o viac ako 140 druhoch, vnút-
rodruhových taxónoch a krížencoch, 62 mapových príloh, 35 obrázko-
vých tabúľ, registre aj anglickú verziu determinačných kľúčov. Každá
skupina (rod, druh a poddruh) má svoje podrobné opisy, determinač-
né kľúče, vedecké a národné názvy rastlín upravené v zmysle medzi-
národných botanických kódov pre divorastúce i pestované rastliny,
nomenklatorické a taxonomické poznámky, informácie o variabilite,
biologickú, fytocenologickú a ekologickú charakteristiku, údaje o výš-
kových maximách a minimách, ako aj orientačné a krátke informácie
o spôsobe využitia úžitkových vlastností. Dôležitou súčasťou textov pri
väčšine taxónoch je prehľad dostupných údajov o ich rozšírení na úze-
mí Slovenska, premietnutý do sieťových mapových príloh. Významné
sú nové údaje o počtoch chromozómov pre Slovensko. Najviac nových
informácií priniesol výskum a spracovanie veľkých rodov Viola a Cam-
panula a osobitne cenné sú údaje o chránených a ohrozených druhoch
uvedených skupín.

Flóra Slovenska má osobitný význam pre vedu i národnú kultúru.
Výsledky výskumu majú široké využitie nielen pre samotné poznanie
karpatsko-panónskej flóry, ale v národných a medzinárodných kon-
textoch i pre všetky zložky ochrany prírody. Významná je využiteľnosť
v aplikovanom výskume (poľnohospodárstvo, lesníctvo, vodné hospo-
dárstvo) a školstve. (red.)

V máji 2008 vyhlásilo Ministerstvo hospodár-
stva SR prvý ročník súťaže o Cenu ministra
hospodárstva za Inovatívny čin roka 2007,
čím bola založená nová tradícia s cieľom pod-
pory slovenských podnikateľských subjektov
a fyzických osôb k inovatívnym aktivitám. Do
súťaže sa mohli prihlásiť všetky právnické
osoby so sídlom a fyzické osoby s bydliskom

na území SR so svojím produktom, technoló-
giou alebo službou, ktorých inovačný proces
bol dokončený v roku 2007. Organizovaním
súťaže bola poverená Slovenská inovačná
a energetická agentúra. Súťažiaci sa mohli
uchádzať o cenu v troch kategóriách: inovácia
produktu (výrobok), inovácia procesu (tech-
nologický proces) a inovácia služby (netech-
nologický proces).

Slávnostné odovzdávanie ocenení bolo
25. novembra na nitrianskom výstavisku Ag-
rokomplex počas konferencie Inovácie a roz-
voj konkurencieschopnosti slovenského hospo-
dárstva. Najúspešnejší inovátori prevzali z rúk
štátneho tajomníka MH SR Ivana Rybárika
ceny ministra hospodárstva SR po prvýkrát.

Mimoriadnym úspechom pre SAV je, že Ce-
nu za inovatívny čin roka 2007 v kategórii
inovácia produktu udelili Ústavu materiá-

lov a mechaniky strojov SAV v Bratislave za
nárazník železničných vozňov z penového hli-
níka. Deformačný člen z penového hliníka bol
pri tejto aplikácii použitý ako pohlcovač ener-
gie nárazu železničných vagónov pri prekroče-
ní povolenej rýchlosti nárazu pri posunovaní
v prípade, že schopnosť konvenčných tlmia-
cich súčastí vagóna je vyčerpaná. Pri neprime-
rane silnom náraze sa penový hliník zdefor-
muje, pričom sa na jeho deformáciu spotrebu-
je kinetická energia, v dôsledku čoho nedôjde
k poškodeniu konštrukcie vagóna.

Zavádzanie inovatívnych technológií a vý-
robkov s vyššou pridanou hodnotou do prie-
myselnej praxe je jediným spôsobom, ako
udržať konkurencieschopnosť Slovenska, res-
pektíve ju zvýšiť. Úspech Ústavu materiálov
a mechaniky strojov SAV je dôkazom toho, že
nielen podnikateľské subjekty, ale aj inštitú-
cie SAV majú obrovský potenciál svojimi ino-
vatívnymi aktivitami výraznou mierou pri-
spieť k zintenzívneniu rozvoja slovenského
hospodárstva.

Text a foto: ÚMMS SAV

EDITORKY RNDR. HELENA ŠÍPOŠOVÁ, CSC., A RNDR. KORNÉLIA GOLIAŠOVÁ,
CSC., RIADITEĽ BOTANICKÉHO ÚSTAVU SAV RNDR. IVAN JAROLÍMEK, CSC.,
A RNDR. IVAN PIŠUT, DRSC., SYMBOLICKY VYPREVÁDZAJÚ FLÓRU SLOVENSKA
VI/1 NA CESTU K ČITATEĽOM. Foto: archív BÚ SAV
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V priebehu rokovania sa uskutočnilo stret-
nutie s prezidentom SRK, rektorom STU
prof. V. Bálešom a kvestorkou STU Ing.
H. Židekovou k problematike fungovania
STU vo verejno-právnej forme. V. Báleš
oboznámil o podstatných zmenách pri ve-
rejno-právnej forme hospodárenia. Uvie-
dol, ako základnú záležitosť, že verejná VŠ
má okrem senátu aj správnu radu, ktoré
o. i. schvaľujú rozpočet. Môžu zakladať
spoločnosti s r.o., resp. akciové spoločnosti,
ale sú viazaní zákonom o verejnej službe.
Upozornil, že pri prechode na verejno-
právnu formu treba usporiadať nehnuteľný
majetok – budovy, pozemky. Otvorila sa
možnosť predaja nepotrebného majetku.
H. Žideková uviedla dopady zmeny na for-
my hospodárenia STU. Štátny majetok
v užívaní bol prevedený na VŠ. Zaviedlo sa
viaczdrojové financovanie a nové účtovníc-
tvo. Zmenila sa aj metodika prípravy roz-
počtu (náklady/výnosy). Nepredpisujú sa
príjmy. Rozpočet sa pripravuje pre hlavnú
činnosť a podnikateľskú činnosť. Zvýšila sa
motivácia na tvorbu zisku. Je možnosť
tvorby fondov. Zmena nastala aj v účtovnej
závierke. Je možnosť vkladať majetok, za-
kladať nové právne subjekty. Konštatovala,
že model hospodárenia vo verejno-právnej
forme je náročnejší, ale zabezpečuje lepšie
financovanie a zodpovednejší prístup
pri nakladaní s majetkom.

Predsedníctvo SAV

vzalo s potešením na vedomie úspešnú
akciu ocenenia študentských osobnosti
Slovenska spoluorganizovanú SAV a Ju-
nior Chamber International – Slovakia
v MKC VEDY, vydavateľstva SAV, za prí-
tomnosti a pod gesciou prezidenta re-
publiky I. Gašparoviča, s podporou Slo-
venskej rektorskej konferencie a pod od-
bornou garanciou SAV. Zo SAV boli oce-
není Ing. Marián Babík z Ústavu infor-
matiky SAV a Mgr. Peter Hrobárik z Ús-
tavu anorganickej chémie SAV;

prerokovalo:

prehľad riešenia nevyrovnaného majet-
ku štátu v správe organizácií SAV,
informáciu o rozpracovaných investič-
ných akciách SAV,

so súhlasom Memorandum o spoločnej
podpore výstavby CESLAB, 
so súhlasom pozvanie prezidenta Aka-
démie vied republiky Srbska na návšte-
vu SAV,
informáciu o vykonaných kontrolách
Odborom kontroly SAV v organizáciách
SAV,
informáciu o plnení predpisov BOZP
s chemickými faktormi v organizáciách
SAV v 2. polroku 2008;

schválilo: 

zásady rozdelenia rozpočtu SAV na rok
2009,
návrh zásad rozpisu finančných pros-
triedkov na projekty VEGA v roku 2009,
návrh národného projektu Národné cen-
trum pre vysokovýkonné a gridové počíta-
nie,
atestačnú komisiu pre vedeckých za-
mestnancov Ústavu ekológie lesa SAV, 

vzalo na vedomie:

účasť Š. Lubyho, V. Rosovej a I. Zahrad-
níka na stretnutí k 25. výročiu Ústavu
ekológie lesa SAV vo Zvolene. Na akcii
boli prítomní aj rektor Technickej uni-
verzity vo Zvolene prof. Ján Tuček, ge-
nerálny riaditeľ Národného lesníckeho
centra vo Zvolene doc. Jozef Konôpka.
ÚEL SAV udelil Predsedníctvu SAV pa-
mätný list,
že EXPO CENTER, a. s., Trenčín udelilo
SAV diplom za dlhodobú spoluprácu pri
príprave výstavy KAMENÁR,
ďakovný list prof. V. Pačesa, predsedu
AV ČR, za organizáciu návštevy delegá-
cie AV ČR v SAV,
že Š. Luby a V. Rosová sa zúčastnili na
Fóre Trenčianske Teplice, ktoré sa kona-
lo pod záštitou prezidenta SR I. Gašpa-
roviča. Fórum sa venovalo téme Sloven-
sko v 21. storočí v európskom kontexte,
otvorenie výstavy Planéta, na ktorej žije-
me v Slovenskom národnom múzeu, na
ktorej sa podieľa Geologický ústav SAV.
P SAV hodnotí výstavu veľmi pozitívne,
správu zo zahraničnej služobnej cesty Š.
Lubyho z konferencie o vednej politike
ESF a valného zhromaždenia ESF. Kon-
ferencia bola venovaná téme Globálne
výzvy a potreba kooperácie. Valné zhro-

maždenie o. i. programu zvolilo J. Halli-
daya na ďalšie obdobie za prezidenta
ESF. SAV bude konať vo veci, aby sa ne-
zvyšoval rozpočet ESF,
správu zo zahraničnej služobnej cesty
J. Bakoša z konferencie ENCES na tému
„Copyright Regulation – An Enabling or
Disabling Factor for Science Communi-
cation“. Rokovanie konferencie vyústilo
do návrhu memoranda. J. Bakoš bude
problematiku sledovať,
správu J. Slezáka z účasti na aktivitách
organizovaných v týždni od 19. 11. do
27. 11. 2008 – koordinačná schôdza pro-
jektu CESLAB, vedecká rada pri príleži-
tosti 40. výročia EVPÚ, 1. seminár EIT,
Komisia pre vedomostnú spoločnosť,
Národná konferencia Slovensko a eu-
rópsky výskumný priestor, odovzdanie
Ceny SAV za infraštruktúru,
správu J. Barančíka a V. Botha z účasti
na seminári „Porovnanie finančných
pravidiel v programoch výskumu a vý-
voja“.

Š. Luby informoval o rokovaní k rozpočtu
APVV na rok 2009. Financovanie bude pre
základný výskum a aplikovaný výskum 50 :
50. Budú sa financovať projekty, ktoré be-
žia, a otvorí sa nová výzva pre výskum
v malých a stredných podnikoch. Otvoria
sa aj ďalšie výzvy. Na 25%-né spolufinan-
covanie projektov 7. RP EÚ je 36 mil. Sk.

V priebehu rokovania sa uskutočnilo sláv-
nostné otvorenie a prehliadka dokončené-
ho diela – modernizácie energetického
hospodárstva v areáli SAV na Patrónke za
účasti generálneho riaditeľa Sekcie rozpoč-
tovej politiky MF SR Ing. Radovana Majer-
ského.

Mária Rybecká

5 8 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a  S A V  
2 . 1 2 .  2 0 0 8
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P l a n é t a ,  n a  k t o r e j  ž i j e m e
Výstava Planéta, 
na ktorej ži jeme (Sloven-
ské národné múzeum
v Bratislave) bezpochyby
zaujme všetkých, ktorí
sú zvedaví, čo sa nachá-
dza vo vnútri našej 
planét y a ako vlastne
vznikla. Témy výstavy
poskladali mozaiku
dlhej geologickej histó-
rie až po geologickú
súčasnosť Zeme. 

Pohľad na účastníkov vernisáže.

Temperamentný výklad jedného z kurátorov výstavy, Igora Brosku
z Geologického ústavu SAV.

Návštevníci pred čiastočne funkčným modelom sopky, v pozadí
trojmetrový rez planétou Zem.

Ukážky exponátov: vľavo rekonštrukcia karbónskej vážky, v strede rekonštrukcia veľkého amonita, vpravo geologická mapa Slovenska
doložená typickými horninami z nášho územia.
Foto: Vladimír Šmihula
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