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V Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV, vyhodnotili za prítomnosti prezi-
denta SR Ivana Gašparoviča národnú súťaž Študentská osobnosť Slovenska. Túto slávnost-
nú chvíľu bude oceneným mladým vedeckým talentom pripomínať aj spoločná fotografia
s najvyšším ústavným predstaviteľom Slovenskej republiky. Foto: Vladimír Šmihula

V priebehu rokovania 57. schôdze Predsedníctva SAV sa uskutočnilo stretnutie s podpred-
sedom vlády SR a ministrom školstva SR Jánom Mikolajom (na fotografii vľavo s predse-
dom SAV prof. Štefanom Lubym) k problematike transformácie SAV na verejnú výskumnú
inštitúciu a k otázke štrukturálnych fondov. Foto: Vladimír Šmihula

SAV navštívila delegácia Čínskej vedecko-technickej spoločnosti (CAST), ktorú viedol
Mengxing Sun, zástupca generálneho riaditeľa Odboru medzinárodných vzťahov CAST.
Hostí privítal podpredseda SAV Fedor Gömöry. Predstavitelia CAST ponúkli SAV spoluprá-
cu pri rozvíjaní spoločných, ktoré nie je možné zabezpečiť v rámci existujúcich medziaka-
demických dohôd. Foto: Vladimír Šmihula
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V Smoleniciach sa stretli  vedúce osobnosti Akadémie vied ČR a SAV 

V s r d e č n e j  i p r a c o v n e j  
a t m o s f é r e
Tradícia každoročných stretnutí vedúcich
osobnosti Slovenskej akadémie vied a Aka-
démie vied Českej republiky po lanskom ro-
kovaní v Libliciach pokračovala 5. a 6. no-
vembra t.r. v mimoriadne srdečnej atmosfé-
re na Slovensku – na zámku v Smoleniciach. 

Pod vedením predsedu AV ČR prof. Vác-
lava Pačesa sa za českú stranu na rokovaní
zúčastnili podpredseda AV ČR prof. Pavel
Vlasák, člen Predsedníctva Akademickej
rady AV ČR Jiří Rákosník, člen Akademic-
kej rady prof. Jan Palouš a ďalšie osobnosti.

Za slovenskú stranu rokovania viedol
predseda SAV prof. Štefan Luby. V delegá-
cii boli prvý podpredseda SAV prof. Ján
Slezák, podpredsedovia SAV Viera Rosová,
Fedor Gömöry, Ivan Zahradník a Dušan
Kováč, predsedníčka 2. komory Snemu
SAV Lyda Rychlá, predseda Učenej spoloč-
nosti SAV prof. Fedor Čiampor, vedecký
sekretár SAV Ľubomír Falťan a ďalší pred-
stavitelia.

Osobitne srdečne účastníci stretnutia vo
večerných hodinách privítali medzi sebou
podpredsedu vlády SR pre vedomostnú
spoločnosť, európske záležitosti, ľudské
práva a menšiny Dušana Čaploviča, ako aj
mimoriadneho a splnomocneného veľvys-
lanca Českej republiky v SR Vladimíra Ga-
lušku.

Súčasťou stretnutia bolo aj podpísanie
Vykonávacieho protokolu na roky 2009 až
2011 k Dohode o o vedeckej spolupráci me-
dzi AV ČR a SAV. Za slovenskú stranu pro-
tokol podpísal vedecký sekretár SAV Ľubo-
mír Falťan, za českú predseda Rady pre za-
hraničné styky AV ČR prof. Jan Palouš.

Českých hostí na stretnutí privítal pred-
seda SAV prof. Štefan Luby, ktorý na úvod
zablahoželal prof. Václavovi Pačesovi
k udeleniu Medaily za zásluhy II. stupňa –
za zásluhy o štát v oblasti vedy. Medailu

mu udelil prezident ČR Václav Klaus pri
príležitosti 90. výročia vzniku Českosloven-
ska 28. októbra t. r. Predseda SAV hostí in-
formoval o súčasnom dianí v SAV. Ako je-
den z najnovších výsledkov im odovzdal
výtlačok Dlhodobej vízie rozvoja slovenskej
spoločnosti do roku 2030, ktorá vznikla na
pôde Ekonomického ústavu SAV v spolu-
práci s ďalšími odbornými pracoviskami. 

So súčasnou situáciou v AV ČR v súvis-
losti s jej transformáciou oboznámil účast-
níkov rokovania jej predseda prof. Václav
Pačes, ktorý osobitne upozornil na problém
hodnotenia vedeckých výsledkov v nad-
väznosti na jej financovanie. Ani v ČR za-
tiaľ tento problém nie je riešený vyhovujú-
cim spôsobom. 

V ďalšej časti rokovania si účastníci vy-
menili skúsenosti zo zapájania vedeckých
pracovísk do 7. rámcového programu EÚ.
Úspešnosť žiadateľov z ČR dosahuje hodno-
tu 17 percent, zo Slovenska približne
o 2 percentá menej. Podstatná je skutoč-
nosť, že českí vedci sa do značnej miery po-

dieľajú na veľkých projektoch, čím sa odlišu-
je od niektorých ďalších menších členov EÚ.

Člen Predsedníctva SAV prof. Fedor
Čiampor pripomenul, že v 6. RP EÚ bola
SAV úspešná, keď získala 36 percent fi-
nančných prostriedkov, ktoré dostali k dis-
pozícii slovenské vedecké tímy. V 7. RP sa
SAV zatiaľ nedarí rovnakým spôsobom –
pracoviská SAV sa zapájajú predovšetkým
do veľkých koordinovaných projektov – do-
teraz sa pracoviská SAV zapojili do 230
projektov, z čoho bolo schválených 35 pro-
jektov, ale zo SAV je schválených sedem ko-
ordinátorov projektov, zatiaľ čo v 6. RP ich
bolo podstatne menej. Pripomenul, že je to
tiež príznak únavy vedeckých pracovníkov
z mimoriadnych nárokov na administratív-
nu prípravu projektov, aj v tejto súvislosti
možno slovenskú účasť na 7. RP pokladať
za dobrú, tým viac, že SAV získala viac ako
jednu tretinu z projektov, ktoré schválili
pracoviskám z celej SR.

Mimoriadne zaujímavou témou boli po-
znatky z transformácie AV ČR na verejné
výskumné inštitúcie (VVI). Ako zdôraznil
Jiří Rákosník, predstavy o tom, že vedecké
pracoviská – až na výnimky – si môžu na
svoju činnosť sami zarobiť, patria do kate-
górie mýtov. Aj najrenomovanejšie svetové
pracoviská takto získavajú len malú časť fi-
nančných prostriedkov, ktoré investujú do
výskumu. Českí hostia upozornili sloven-
ských účastníkov rokovania na viaceré
úskalia, ktoré pri transformácii vznikajú,
na druhej strane zmiernili niektoré obavy,
ktoré diskusiu o transformácii SAV zatiaľ
sprevádzajú. 

Pred záverom rokovania sa jeho účastní-
ci venovali porovnaniu grantových systé-

STRETNUTIE DELEGÁCIÍ SAV A AV ČR SA NIESLO V SRDEČNEJ ATMOSFÉRE.
SPRAVA PREDSEDA SAV PROF ŠTEFAN LUBY, VEDECKÝ SEKRETÁR SAV), LUBO-
MÍR FALŤAN, PREDSEDA AV ČR PROF VÁCLAV PAČES, PRVÝ PODPREDSEDA SAV
PROF. JÁN SLEZÁK A PREDSEDA UČENEJ SPOLOČNOSTI SAV PROF. FEDOR
ČIAMPOR.

ĽUBOMÍR FALŤAN (VĽAVO)
A PROF. JAN PALOUŠ PO PODPI-
SE VYKONÁVACIEHO PROTOKO-
LU K DOHODE O VZÁJOMNEJ
SPOLUPRÁCI.

pokračovanie na nasledujúcej strane >
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Ľudstvo stojí  pred bezprecedentnými problémami a zmenami

P o t e n c i á l  n á r o d n ý c h  a k a d é m i í

POHĽAD NA ROKO-
VANIE KONFERENCIE
– DRUHÝ ZĽAVA 
V PRVOM RADE
PROF. JÁN SLEZÁK.

V čiernohorskej Podgorici sa v dňoch 9. –
12. októbra t.r. uskutočnila medzinárodná
konferencia akadémií vied z európskych
a rozvojových krajín pod názvom ROLE OF
NATIONAL SCIENCE ACADEMIES IN THE
21SSTT CENTURY. Slovenskú akadémiu vied
zastupovali prvý podpredseda SAV prof.
Ján Slezák a vedecký sekretár SAV Ľubo-
mír Falťan.

Konferenciu otvoril predseda Čierno-
horskej akadémie vied a umení prof. Mo-
mir Djurovič, po ňom vystúpili čiernohor-
ský premiér Milo Djukanovič, prezident
Filip Vujanovič, ako aj predstavitelia me-
dzinárodných organizácií. Z videozázna-
mu sa účastníkom prihovoril európsky ko-
misár pre vedu a výskum Janes Potocnik.

Program konferencie sa skladal zo šies-
tich sekcií: Akadémia a spoločnosť, Akadé-
mia a excelentnosť, Akadémia a mládež,

Akadémia a politika, Akadémia a integrita,
Akadémia a Policy Advice. V sekcií vystúpil
hlavný referujúci a ďalších 5 až 6 koreferu-
júcich. Každá sekcia sa končila bohatou
diskusiou. Závery konferencie predniesol
predseda Maďarskej akadémie vied Jozsef
Pálinkás.

Účastníci konferencie prijali všeobecnú
deklaráciu adresovanú politickým lídrom
v Európe, vedeckým organizáciám, organi-
záciám občianskej spoločnosti a ďalším,
v ktorej zdôraznili, že ľudstvo stojí pred
bezprecedentnými problémami a zmena-
mi, akými sú klimatické zmeny, nedostatok
energií a potravín, nové choroby, sociálne
nepokoje. To všetko sú varovné príznaky,
že môžeme stáť na pokraji nevratného ko-
lapsu. Taký vývoj môže mať dramatické dô-
sledky na budúcnosť ľudstva. Deklarácia
upozorňuje na to, že na mnohých globál-

nych zmenách sa podpísali ľudské aktivity,
tento trend by sa mal okamžite zastaviť,
pretože nezostáva veľa času. Žiadna kraji-
na, skupina politikov či vedcov nedokážu
riešiť túto problematiku samostatne. Poli-
tické elity by sa mali zmieriť s tým, že ná-
rodné akadémie sú súčasťou globálneho
riešenia situácie. Preto je dôležité využíva-
nie ich potenciálu a podpora. Najmä národ-
né akadémie vied môžu zohrávať kľúčovú
úlohu pri formulovaní ďalšieho postupu,
poskytovať poradenstvo pri riešení týchto
otázok. Politické elity, národné akadémie
vied aj organizácie občianskej spoločnosti
musia postupovať spoločne, inak ľudstvo
v tomto zápase prehrá a jeho budúcnosť
bude ohrozená. Túto deklaráciu možno po-
kladať za výzvu na okamžité činy.

Foto: J. S. 

mov v Českej a Slovenskej republike. Čes-
kých hostí o situácii na Slovensku informo-
vala podpredsedníčka SAV Viera Rosová.

Zlatá medaila prof. V. Pačesovi

Na spoločenskom stretnutí za účasti pod-
predsedu vlády SR Dušana Čaploviča a čes-
kého veľvyslanca na Slovensku Vladimíra
Galušku predseda SAV prof. Štefan Luby
odovzdal najvyššie vyznamenanie SAV –
Zlatú medailu SAV – predsedovi AV ČR
prof. RNDr. Václavovi Pačesovi, DrSc. Vo
svojej laudácii pripomenul, že takéto oce-
nenie má spravidla dva aspekty – jeden je
odborný, vedecký, druhým sú zásluhy v ob-
lasti vednej politiky, pretože obe krajiny
majú ešte stále veľa spoločných problémov,
ktoré spolu môžeme lepšie riešiť. Pripome-
nul, že tradičné stretnutia vedení AV ČR
a SAV sa začali v roku 1992, keď AV ČR vie-
dol prof. Rudolf Zahradník, prof. Pačes sa
na nich zúčastňoval ešte ako podpredseda
AV ČR, neskôr pracoval ako riaditeľ Ústavu
molekulárnej genetiky AV ČR, v minulosti
pôsobil aj v zahraničí, čo všetko umožnilo,
aby sa jeho názory na vedu vykryštalizova-
li a vyhranili. Laudátor stručne pripomenul

aj profesionálnu kariéru vyznamenaného –
prof. Pačes začal pracovať v Ústave orga-
nickej chémie a biochémie AV ČR. V roku
1976 po vzniku Ústavu molekulárnej gene-
tiky AV ČR začal sa v ňom zaoberať sekve-
novaním DNA, výskumom genetickej infor-
mácie. V roku 1986 jeho skupina ako druhá
na svete prečítala úplnú dedičnú informá-
ciu organizmu – bakteriálneho vírusu, za
čo získala štátnu cenu. Prof. Luby charakte-
rizoval prof. Pačesa aj ako budovateľa ve-
deckých infraštruktúr a organizátora vedy.

Čestnú plaketu SAV Jura Hronca za zá-
sluhy v matematických vedách prof. Štefan
Luby odovzdal členovi Predsedníctva Aka-
demickej rady AV ČR, matematikovi RNDr.
Jiřímu Rákosníkovi, CSc. Ako v laudácii
konštatoval prof. Ján Slezák, ocenený sa vo
svojej odbornej práci zaoberá matematic-
kou analýzou, teóriou priestoru funkcií a in-
tegrálnych a diferenciálnych operátorov. Je
autorom mnohých vedeckých prác, zosta-
vovateľom viacerých zborníkov z medziná-
rodných vedeckých konferencií. V Aka-
demickej rade pracuje od roku 2001, je zod-
povedný za koncepčné ekonomické a fi-
nančné záležitosti AV ČR, po celý ten čas
spolupracoval aj so SAV.

Na záver vystúpil podpredseda SAV Du-
šan Čaplovič, ktorý zablahoželal prof. Vác-
lavovi Pačesovi k štátnemu vyznamenaniu
aj oceneniu od SAV a odovzdal mu blaho-
prajný list so spomienkovým darčekom.
Rovnako odmenil za spoluprácu aj druhé-
ho oceneného Jiřího Rákosníka. Zaželal im
veľa úspechov vo vedeckej aj organizačnej
práci v prospech vedy aj česko-slovenskej
a európskej spolupráce. Spomienkový dar-
ček s poďakovaním počas rokovania pred-
seda SAV prof. Štefan Luby odovzdal českej
delegácii aj pre dlhoročného predchádza-
júceho predsedu AV ČR prof. Rudolfa Za-
hradníka.

Vo štvrtok 6. októbra účastníci rokova-
nia navštívili Nitru, kde si v sprievode riadi-
teľa Archeologického ústavu SAV Mateja
Ruttkaya a jeho zástupcu Karola Pietu pre-
zreli Nitriansky hrad a navštívili Ponitrian-
ske aj Biskupské múzeum. Vo večerných
hodinách si prehliadli novú budovu Slo-
venského národného divadla v Bratislave
a navštívili činohernú dramatizáciu Kuku-
čínovho Domu v stráni.

Vladimír Šmihula | Foto autor

PREDSEDNÍCKY STÔL –
SPRAVA PREDSEDA
ČIERNOHORSKEJ AKA-
DÉMIE VIED A UMENÍ
PROF. MOMIR DJURO-
VIČ, V STREDE SÚČAS-
NÝ PREZIDENT ALLEA
JÜRI ENGELBRECHT
Z ESTÓNSKA.
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Pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča

Š t u d e n t s k é  o s o b n o s t i  S l o v e n s k a
Organizácia Junior Chamber International
– Slovakia už tradične koncom jesene orga-
nizuje národnú súťaž mladých talentova-
ných ľudí pod názvom Študentská osob-
nosť Slovenska. Aj tentoraz so záštitou pre-
zidenta republiky Ivana Gašparoviča,
podporou Slovenskej rektorskej konferen-
cie a odbornou garanciou SAV. Tohtoroč-
ných finalistov súťaže slávnostne vyhlásili
12. novembra 2008 v Malom kongresovom
centre VEDY, vydavateľstva SAV na Štefáni-
kovej ul. 3 v Bratislave. Na slávnosti sa zú-
častnil prezident SR Ivan Gašparovič, ve-
dúci kancelárie prezidenta prof. Milan
Čič, štátny tajomník Ministerstva školstva
SR Jozef Habánik, prezident Slovenskej
rektorskej konferencie prof. Vladimír Bá-
leš a ďalšie osobnosti. Slovenskú akadémiu
vied na slávnosti zastupovali jej predseda
prof. Štefan Luby a prvý podpredseda
prof. Ján Slezák, ale aj kolegovia či školi-
telia laureátov. 

K oceneným i ostatným účastníkom
slávnosti sa prihovoril aj prezident SR Ivan
Gašparovič. „Chcem poďakovať vám všet-
kým, ktorí ste počas štúdia získali predsta-
vu o svojom budúcom živote, predstavu
v štúdiu, vo vede, vo vzdelaní,“ pozname-
nal prezident, „pretože vzdelanie je ten ar-
tikel, ktorý Slovensko má ako jeden z vý-
vozných artiklov. Nemáme veľké surovino-
vé bohatstvo, minerály, rudy, ani ropu či
plyn, ale máme veľké bohatstvo v mladých
ľuďoch, ktorí môžu študovať, ktorí môžu
nášmu národu, našej spoločnosti priniesť
úspechy, na ktoré budeme hrdí všetci.“ Na
záver svojho vystúpenie Ivan Gašparovič
vyslovil svoje poľutovanie nad tým, že veľa
mladých vzdelaných ľudí zatiaľ odchádza
zo Slovenska a vedomosti, ktoré doma zís-
kali, aj prostriedky, ktoré Slovensko do
nich vložilo, sa realizujú v zahraničí. Vyslo-
vil však presvedčenie, že títo ľudia sa vrá-
tia, ak budú mať doma rovnaké podmienky

ako v cudzine, a tento čas postupne nad-
chádza.

Prvý podpredseda SAV prof. Ján Slezák
pripomenul, že veda dnes tvorí základné
piliere civilizácie a je najdôležitejšia pri zís-
kavaní nových vedomostí a poznatkov.
„Podstatné však je,“ pripomenul, „že od po-
znatkov vedy môžeme očakávať ešte viac,
ak sa aktívne zapojíme do spoločnosti zalo-
ženej na vedomostiach, ktorá sa v súčas-
nosti v Európe vytvára. Žiaľ, u nás neexis-
tuje prostredie, ktoré by dostatočne stimu-
lovalo mladých k výraznej iniciatíve v ob-
lasti vedy a výskumu.“ Na záver svojho vy-
stúpenia vyslovil potešenie, že rozvoj vedy
zostáva v centre pozornosti orgánov Eu-
rópskej únie a mladí ľudia sú neoddeliteľ-
nou súčasťou našich možností pri nových
výzvach.

Výkonný predseda Junior Chamber In-
ternational – Slovakia Ing. Marián Meško,
PhD., odovzdal ocenenia finalistom súťaže
v jednotlivých kategóriách. Ocenenia zís-
kali aj dvaja doktorandi zo SAV: 

Kategória matematicko–fyzikálne
vedy a informatika
Ing. Marián Babík z Ústavu Informatiky
Slovenskej akadémie vied.

Jeho doktorandská dizertačná práca bo-
la zameraná na logické odvodzovanie pros-
tredníctvom kombinácie metód popisnej
logiky v kontexte jazyka OWL a jeho rozší-
renia pre sémantické webové služby. Jad-
rom práce bol návrh a implementácia origi-
nálnej optimalizačnej metódy zameranej
hlavne na služby vyhľadávania a kompozí-
cie webových služieb a architektúry pre sé-
mantické webové služby využívajúce na-
vrhnutú optimalizačnú metódu. Tento prí-
stup bol experimentálne overený porovna-
ním s existujúcimi systémami na odvodzo-
vanie v popisnej logike a aplikovaný na prí-
padovej štúdii o počítačom riadenom systé-

me predpovede povodní. Dosiahnuté origi-
nálne výsledky boli úspešne použité pri rie-
šení medzinárodných projektov 6. rámco-
vého programu EU.Výsledky Ing. M. Babí-
ka sú významným prínosom k rozvoju ved-
nej disciplíny zahraničných projektoch
7. rámcového programu EÚ ako napríklad
ADMIRE. Dosiahnuté výsledky publikoval
v r. 2007/2008 v troch článkoch vo výz-
namnom karentovanom impaktovanom
časopise, z toho v dvoch prípadoch ako pr-
vý autor. V roku 2007 bol výsledok Optima-
lizácia inferencie popisnej logiky pre vyhľa-
dávanie a kompozíciu sémantických webo-
vých služieb, na ktorom sa menovaný výz-
namne podieľal, zaradený vedeckou radou
medzi najvýznamnejšie výsledky ÚI SAV
v kategórii základný výskum.

Kategória Prírodné vedy, chémia
Mgr. Peter Hrobárik z Ústavu anorganic-
kej chémie Slovenskej akadémie vied.

Zaoberá sa hlavne počítačovým modelo-
vaním štruktúry metaloenzýmov a ich EPR
parametrov, mechanizmami reakcií kataly-
zovaných prechodnými kovmi, vývojom
a aplikáciou metód na výpočet NMR para-
metrov pre paramagnetické systémy, ale aj
štúdiom väzbových trendov v komplexoch
ťažkých kovov, ako sú lantanoidy alebo ak-
tinoidy. Je prvým autorom, resp. spoluau-
torom 13 publikácií vo vysoko impaktova-
ných medzinárodných časopisoch, ktoré sa
stretli s veľmi dobrým citačným ohlasom
(doposiaľ 50 ohlasov podľa ISI). Výsledky
jeho práce boli prezentované na mnohých
významných medzinárodných konferen-
ciách (v roku 2007 mu bola na konferencii
11th EuChemMS International Conference
on Chemistry and Environment udelená ce-
na za najlepšiu prezentáciu). Vo svojom
mladom veku sa stal vo svojej oblasti uzná-

POZORNOSŤ TOP ŠTUDENTSKEJ OSOBNOSTI 2008 MAGDALÉNE HARAKAĽO-
VEJ ODOVZDAL AJ PREDSEDA SAV PROF. ŠTEFAN LUBY.

OCENENIE Z RÚK MARIÁNA MEŠKA PREBERÁ MARIÁN BABÍK Z ÚSTAVU IN-
FORMATIKY SAV.

pokračovanie na nasledujúcej strane >
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RNDR. MIROSLAVE MATÚŠKOVEJ, PHD., AUTORKE VÍŤAZNEJ POSTEROVEJ PREZENTÁCIE NA EURO-
BIOTECH 2008, BLAHOŽELÁ VEDECKÝ SEKRETÁR SAV ĽUBOMÍR FALŤAN.

Krakovský Eurobiotech 2008 bol pre SAV úspešný

V c e n t r e  p o z o r n o s t i
b i o t e c h n o l ó g i e
V dňoch 17. – 19. októbra 2008 sa v poľskom Krakove konal EUROBIOTECH 2008 Cen-
tral European Congras of Life Sciences, ktorého súčasťou bola aj výstava za účasti ve-
decko-výskumných pracovísk a firiem zaoberajúcich sa biotechnológiami. Na podujatí
sa zúčastnila Slovesnká akadémia vied ako spoluorganizátor i čestný patrón poduja-
tia, aj ako účastník kongresu i vystavovateľ. Čestný patronát nad celým podujatím mal
tiež Generálny konzulát SR v Krakove. 

Na otváracom ceremoniáli sa zúčastnil aj generálny konzul SR v Krakove Ivan Hor-
ský, ktorý pri tejto príležitosti navštívil expozíciu SAV. Na podujatí sa zúčastnilo 6 pra-
covísk SAV – Ústav genetiky a biotechnológií rastlín, Ústav molekulárnej biológie, Ús-
tav experimentálnej onkológie, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Ústav bioché-
mie a genetiky živočíchov a Molekulárno-medicínske centrum. Samostatne sa pred-
stavila aj Slovenská akadémia vied s centrálnou expozíciou, ktorá obsahovala infor-
mácie o SAV, jej úlohách a štruktúre v tlačenej, posterovej i vizualizovanej podobe
(film o SAV). Nachádzali sa tu aj postery, ktoré sa nezúčastňovali na tematických pre-
zentáciách v rámci odborných sekcií. V kongresovej časti s prezentáciou SAV a so špe-
ciálnym zreteľom na pracoviská 2. oddelenia vied vystúpil prof. Fedor Čiampor. Zá-
stupcovia SAV – vedecký sekretár Ľubomír Falťan, prof. Fedor Čiampor, riaditeľ Ústa-
vu molekulárnej biológie SAV prof. Jozef Timko – sa na pozvanie zúčastnili na samo-
statnej prezentácii North Carolina’s Eastern Region Development Commission v part-
nerstve s Cluster Life Sciences Krakow, ktoré prezentovali myšlienku vytvorenia regio-
nálneho GIN (Global Innovation Network) v oblasti biotechnológií. Pozvaní účastníci
od iniciátorov stretnutia dostali podkladové materiály a dohodli sa, že do 15. decem-
bra pošlú k iniciatíve a k možnej účasti na nej svoje stanovisko.

Naša účasť na EUROBIOTECH 2008 bola úspešná nielen vzhľadom na záujem
účastníkov o aktivity SAV v oblasti biotechnológií, ale premietla sa aj do zisku ocene-
nia. Prvé miesto v rámci posterových prezentácií, vyjadrené vecným darom a diplo-
mom, získal Ústav experimentálnej onkológie SAV za poster Mesenchymal Stem Cells
Expressing HSV-Tk Exert Potent Bystander Effect on Human Glioma Cells autorky RNDr.
Miroslavy Matúškovej, PhD.

Organizačné zabezpečenie celého podujatia, vrátane aranžovania expozície SAV
a informačných služieb pre návštevníkov, bolo v rukách Márie Vallovej, Márie Nedo-
movej, Aleny Waclawekowej, Róberta Grznára, Milana Martiniaka a Milana Heribana.

Ľ. F. | Foto: R. G.

vaným odborníkom a na pozvanie absolvo-
val viacero stáži v Nemecku, Rakúsku, Švaj-
čiarsku, Fínsku a Holandsku. Okrem toho
stále spolupracuje s jeho materskou fakul-
tou na vývoji nových chromofórov vykazu-
júcich vysok nelineárnu optickú reakciu
a vďaka jeho úsiliu a entuziazmu sa podari-
lo získať medzinárodnú spoluprácu s viace-
rými špičkovými pracoviskami v Európe
schopnými merať tieto vlastnosti látok. Je
spoluriešiteľom viacerých medzinárodných
(FUNMIG, ACTINET, COST, DFG), ako aj
slovenských (APVV, VEGA) projektov.

(Za Petra Hrobárika, ktorý je práve na
študijnom pobyte v Holandsku, cenu pre-
vzala jeho školiteľka Dr. Oľga Malkin,
DrSc.) 

Ďalšie ocenenia získali: 

Kategória Elektrotechnika,
priemyselné technológie
Mgr. Lenka Leštinská z Fakulty matemati-
ky, fyziky a informatiky Univerzity Komen-
ského v Bratislave.

Kategória Lekárske vedy
a farmácia
Magdaléna Harakaľová z Lekárskej fakul-
ty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach.

Kategória Stavebníctvo,
architektúra
Ing. Michaela Danáčová zo Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave, Staveb-
nej fakulty.

Kategória Poľnohospodárstvo,
lesníctvo, drevárstvo
Ing. Ján Kollár z Fakulty záhradníctva
a krajinného inžinierstva Slovenskej poľno-
hospodárskej Univerzity v Nitre.

Kategória Filozofia, politológia,
právo, teológia
Mgr. Lucia Husenicová z Fakulty politic-
kých vied a medzinárodných vzťahov Uni-
verzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Kategória Kultúra, umenie
Richard Kitta z Technickej univerzity v Ko-
šiciach, Fakulta umení.

Kategória Ekonómia
Ing. Daniela Rumpelová z Národohospo-
dárskej fakulty, Ekonomickej univerzity
v Bratislave.

Kategória Hutníctvo, strojárstvo,
energetika
Gabriel Záhorčák z Fakulty baníctva, eko-
lógie, riadenia a technológii Technickej
univerzity v Košiciach.

Osobitná cena – kategória Šport
Dušana Čierna z Univerzity Komenského
v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy
a športu.

Za Top Študentskú osobnosť Slovenska
v školskom roku 2007/2008 vyhlásili Mag-
dalénu Harakaľovú z Lekárskej fakulty
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

V. Š. | Foto Vladimír Šmihula
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Kultúrna krajina ako objekt výskumu v oblasti tr valo udr žateľného rozvoja

S m o l e n i c k á  v ý z v a  p o  š t v r t ý
r a z

Pod názvom Smolenická výzva IV – Kultúr-
na krajina ako objekt výskumu v oblasti tr-
valo udržateľného rozvoja sa 9. – 10. októb-
ra t. r. uskutočnila v Kongresovom centre
SAV na Smolenickom zámku vedecká kon-
ferencia. 

Na slávnostnom otvorení sa jej účastní-
kom prihovorili podpredseda vlády SR pre
vedomostnú spoločnosť, európske záleži-
tosti ľudské práva a menšiny Dušan Čaplo-
vič, predseda SAV prof. Štefan Luby a pod-
predseda Trnavského samosprávneho kra-
ja Ing. Augustín Pullmann. Za predsedníc-
ky stôl spolu s nimi zasadli aj podpredseda
výboru pre životné prostredie NR SR prof.
László Miklós a moderátor konferencie,
člen Predsedníctva SAV doc. Peter Javor-
ský.

Hlavnými témami konferencie boli teo-
reticko-metodologické prístupy k chápaniu
kultúrnej krajiny, integrovaný výskum kul-
túrnej krajiny a ochrana a udržateľný ma-
nažment kultúrnej krajiny. Európska kraji-
na v poslednom období prešla výraznými
socioekonomickými zmenami, ktoré sa od-
rážajú aj v environmentálnej oblasti. V čas-
ti kontinentu došlo k zmene centrálneho
socialistického plánovania na hospodár-
stvo založené na trhovom princípe. Nastala
pomerne výrazná zmena štruktúry poľno-
hospodárstva, došlo k opúšťaniu poľnohos-
podárskej pôdy a poklesu intenzity výroby,

narastajúcemu tlaku na záber poľnohospo-
dárskej pôdy, ako aj ostatných prírodných
zdrojov v dôsledku presadzovania určitých
investičných zámerov, ale aj k rastu priesto-
rových nárokov na prírodné zdroje v dô-
sledku realizácie environmentálnych opat-
rení a pod. 

Tieto štrukturálne zmeny sa následne
negatívne prejavujú aj v sociálnej a envi-
ronmentálnej oblasti a spôsobujú celý rad
novodobých problémov – nárast nezamest-
nanosti, ťažké uplatnenie voľnej, zväčša
nízko kvalifikovanej pracovnej sily na trhu
práce, zhoršovanie socioekonomických
a psychosociálnych podmienok v dôsledku
týchto procesov, migrácia obyvateľstva, ne-
gatívne dopady opúšťania poľnohospodár-
skych pozemkov na biodiverzitu krajiny,
pustnutie krajiny, rozširovanie synantróp-
nych druhov a pod. 

Hlavnou príčinou vzniku uvedených
problémov je človek s jeho aktivitami, a to
najmä nevhodné správanie sa človeka
v krajine, prejavujúce sa nielen neúctou
k jednotlivým prírodným, kultúrno-histo-
rickým zdrojom, ale aj k sebe samému.
Mnohé z týchto problémov sú výsledkom
neustále pretrvávajúceho rezortného, zlož-
kového prístupu ku krajine a jej zdrojom.
Z tohto aspektu treba aplikovať komplexný
prístup k hodnoteniu kultúrnej krajiny.
Krajinnoekologický výskum v nasledujú-

com období musí byť nevyhnutne založený
na interdisciplinárnom základe. Jeho bázu
bude tvoriť integrovaný manažment kraji-
ny, ktorý je zameraný na regulovanie
a usmerňovanie socioekonomického roz-
voja v súlade s ochranou prírody, prírod-
ných zdrojov a životného prostredia. Integ-
rovaný manažment krajiny možno považo-
vať za základný nástroj implementácie tr-
valo udržateľného rozvoja v praxi. Vyžadu-
je si to však vyspelú spoločnosť a medziná-
rodnú spoluprácu minimálne v rámci celo-
európskeho priestoru.

Práve procesu implementácie trvalo
udržateľného rozvoja bola venovaná kon-
ferencia Smolenická výzva IV . Jej cieľom
bolo zhodnotenie procesu implementácie
koncepcie trvalo udržateľného rozvoja
v Slovenskej republike za obdobie od pred-
chádzajúcej konferencie, zhodnotenie pl-
nenia opatrení Smolenickej výzvy III, defi-
novanie problémov v tejto oblasti a určenie
priorít na nasledujúce obdobie. 

RNDr. Zita Izakovičová, PhD. 
| Ústav krajinnej ekológie SAV

PREDSEDA SAV PRI SLÁVNOSTNOM PRÍHOVORE POČAS OTVORENIA KONFE-
RENCIE. VĽAVO OD NEHO PODPREDSEDA VLÁDY SR DUŠAN ČAPLOVIČ, POS-
LANEC NR SR PROF. LÁSZLÓ MIKLÓS A ING. AUGUSTÍN PULLMANN, POD-
PREDSEDA TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA.

POHĽAD NA ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE
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PREDSEDA SAV BLAHOŽELÁ RIADITEĽOVI ENCYK-
LOPEDICKÉHO ÚSTAVU SAV ING. PETROVI ČERVE-
ŇANSKÉMU K UDELENIU ČESTNEJ PLAKETY SAV
ĽUDOVÍTA ŠTÚRA ZA ZÁSLUHY V SPOLOČENSKÝCH
VEDÁCH.

PODPREDSEDA SAV FEDOR GÖMÖRY ODOVZDÁ-
VA DR. TAŤJANE HURTALOVEJ ČESTNÚ PLAKETU
SAV ZA ZÁSLUHY V PRÍRODNÝCH VEDÁCH.

Plaket y SAV pre JUDr. Milana Brňáka Ing. Petra Čer veňanského

Ľ u d i a  s p o d n i k a t e ľ s k ý m  d u c h o m

Predseda SAV prof. Štefan Luby odovzdal
riaditeľovi VEDY, vydavateľstva SAV, JUDr.
Milanovi Brňákovi Pamätnú plaketu SAV
a riaditeľovi Encyklopedického ústavu SAV
Ing. Petrovi Červeňanskému ďalšie akade-
mické ocenenie – Čestnú plaketu SAV Ľudo-
víta Štúra za zásluhy v spoločenských ve-
dách. Na malej slávnosti v budove Úradu
SAV v Bratislave sa zúčastnila aj podpredsed-
níčka SAV Viera Rosová a členovia Predsed-
níctva SAV za Oddelenie vied o spoločnosti
a kultúre prof. Ján Bakoš a Dušan Gálik.

V stručnej laudácii na počesť Milana Br-
ňáka predseda SAV vyzdvihol jeho zásluhy
na vybudovaní polygrafickej technológie
v Slovenskej akadémii vied a premene vy-
davateľstva SAV VEDA na dobre prosperu-
júcu inštitúciu, ktorá reprezentuje SAV
pred verejnosťou. Prostredníctvom tohto
vydavateľstva SAV publikuje každoročne

O c e n e n i e  p r á c e  T a ť j a n y  H u r t a l o v e j
Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za zá-
sluhy v prírodných vedách pri príležitosti
životného jubilea RNDr. Taťjane Hurtalo-

vej, CSc., na malej slávnosti v budove Úra-
du SAV v Bratislave odovzdal podpredseda
SAV Fedor Gömöry. Na stretnutí sa zúčast-
nili aj člen Predsedníctva SAV Igor Túnyi,
riaditeľ Geofyzikálneho ústavu SAV Ladi-
slav Brimich a jeho zástupca František Ma-
tejka.

Taťjana Hurtalová v rámci fyziky atmo-
sféry skúma vplyv klimaticky aktívneho
zemského povrchu na prízemnú vrstvu at-
mosféry a na mikroklímu rastlinných po-
rastov. Rozpracovala teóriu Monina-Obu-
chova a spresnila model Budagovského pre
prenos hmoty a energie v systéme porast –
atmosféra. Modifikovala model Hayashiho
pre výpočet drsnosti povrchu.

Ocenená spoluorganizovala a zúčastnila
sa na mnohých medzinárodných experi-
mentoch v rámci medzinárodného projek-
tu NOPEX vo Švédsku v rokoch 1994 a
1995, na medzinárodnom turbulentno-ra-
diačnom experimente JASPEX-89 v Jaslov-
ských Bohuniciach a na mnohých ďalších.
V rámci medzinárodných projektov EÚ
v spolupráci s Ústavom systémovej biológie
a ekológie AV ČR od roku 1994 spolukoor-
dinuje a analyzuje profilové merania cha-
rakteristík prízemnej vrstvy atmosféry
v smrekovom poraste a tesne nad ním
v Moravsko-sliezskych Beskydách s cieľom
sledovať mikroklímu lesa v meniacich sa
podmienkach jednotlivých rastových obdo-
bí.

V. Š.

niekoľko desiatok vedeckých prác, popula-
rizačných vydaní, vydáva niekoľko časopi-
sov. Predseda SAV zdôraznil aj jeho aktivity
na získavanie sponzorských prostriedkov.
„Je to vďaka tomu, že je človekom podnika-
teľského ducha, ktorý neustále hľadá spô-
soby, ako po ekonomickej stránke obohatiť
a po obsahovej stránke pozdvihnúť činnosť
vydavateľstva,“ dodal predseda. V ďalšej
časti vyzdvihol jeho iniciatívu pri nadväzo-
vaní spolupráce s Trnavskou univerzitou,
kde vzniklo spoločné vydavateľské pracovi-
sko pod názvom TYPI UNIVERSITATIS
TYRNAVIENSIS. 

„Je to manažér par excelence, ktorý vy-
tiahol Encyklopedický ústav SAV doslova
z prepadliska po roku 1990, keď mu pre ne-
dostatok finančných prostriedkov hrozilo
zrušenie,“ zdôraznil na úvod lauácie na po-
česť Petra Červeňanského predseda SAV.

Pripomenul, že ústav nielenže dokázal pre-
žiť, ale pod jeho vedením sa rozvinul až
k dnešným úspechom. Konštatoval, že na-
príklad Encyklopaedia Beliana je produk-
tom, ktorý vytvára Slovenskej akadémii
vied vynikajúci imidž, otvára dvere pri rôz-
nych rokovaniach a už trikrát bola ocenená
Nadáciou Slovak Gold. Postupne vznikli aj
ďalšie encyklopedické vydania. Zásluhou
Encyklopedického ústavu SAV Slovensko
získalo vlastnú veľkú encyklopédiu, ako
majú ďalšie vyspelé európske národy.

V. Š. | Foto Vladimír Šmihula

RIADITEĽ VEDY, VYDAVATEĽSTVA SAV,
JUDR. MILAN BRŇÁK (VĽAVO) 

PREBERÁ Z RÚK PREDSEDU SAV
PROF. ŠTEFANA LUBYHO PAMÄTNÚ

PLAKETU SAV.



>

zo života SAV s p r á v y s a v 11|2008

7

POHĽAD NA ÚČASTNÍKOV
SLÁVNOSTNÉHO STRETNUTIA

Šesť desaťročí ÚEFa SAV a farmakologického výskumu na Slovensku

E x p e r i m e n t á l n e  ú l o h y  ú s t a v u
Farmakológovia Slovenskej akadémie vied
si 2. októbra 2008 spolu so svojimi kolega-
mi z príbuzných a spolupracujúcich inštitú-
cií nielen zo Slovenska, ale aj z Českej re-
publiky, slávnostne pripomenuli 60. výro-
čie vzniku Ústavu experimentálnej farma-
kológie SAV (ÚEFa SAV), a tým aj šesť de-
saťročí farmakologického výskumu na Slo-
vensku. Súčasťou osláv bolo aj sympózium
o trendoch výskumu v tomto odbore. Na
slávnostnom podujatí nechýbali ani pred-
sedníčka Snemu SAV Dagmar Podmako-
vá, predseda SAV prof. Štefan Luby, pod-
predseda SAV pre II. oddelenie vied SAV
Ivan Záhradník, ale ani hosť z najvzácnej-
ších – 95 ročná prof. Helena Rašková
z Prahy, s ktorou je takisto úzko spojená
časť histórie ústavu.

Dominantou slávnostnej časti sympózia
bolo vystúpenie riaditeľa ÚEFa SAV prof.
Radomíra Nosáľa, ktorý prítomným pri-
blížil nielen dosiahnuté výsledky, súčasný
výskum, medzinárodnú spoluprácu a per-
spektívy ústavu, ale aj históriu ústavu, kto-
rú spoločne s ním písali tak jeho predchod-
covia, riaditelia ústavu – Dr. Josef Tam-
chyna (v čase keď boli farmakológovia ešte
súčasťou Ústavu chemického výskumu
SAV), prof. Helena Rašková (keď pracovi-
sko patrilo pod ČSAV), prof. František Se-
lecký, Dr. Ondrej Mačička, prof. Luděk
Beneš, prof. Viktor Bauer, Dr. Svorad
Štolc, ako aj – a to predovšetkým – pracov-
níci ústavu.

Na začiatku, v roku 1947, ÚEFa SAV začí-
nal ako Oddelenie biologickej kontroly pri
Chemických a farmaceutických prácach,
a.s. V roku 1953, keď vznikla Slovenská
akadémia vied, stáva sa jej súčasťou aj far-
makologický výskum. Zatiaľ iba ako Odde-
lenie farmakológie prírodných látok v rám-
ci ústavu zastrešujúceho chemický výskum
v SAV. O 10 rokov neskoršie sa zlučujú far-
makologické pracovisko ČSAV v Prahe
a bratislavské Oddelenie farmakológie prí-
rodných látok aj s chovným laboratóriom
na Dobrej Vode do Ústavu farmakológie
ČSAV s oddeleniami v Prahe a v Bratislave.
V roku 1969 sa slovenské pracovisko osa-
mostatňuje a vytvára sa Ústav experimen-
tálnej farmakológie SAV.

„Súčasný výskumný program ústavu sa
orientuje na základný výskum možností
farmakologického ovplyvnenia spoločen-
sky závažných ochorení, najmä v súvislosti
s negatívnym pôsobením reaktívnych fo-
riem kyslíka, ako sú mozgové príhody, in-
farkt myokardu, diabetes mellitus, reuma-
toidná artritída, vredové ochorenia a iné.
Na celotelovej, orgánovej, bunkovej, mem-
bránovej, receptorovej a molekulovej úrov-
ni sa študuje farmakodynamika a toxikoló-
gia, ako aj farmakokinetické vlastnosti prí-
rodných a syntetických liečiv v úlohe antio-

xidantov alebo vychytávačov schopných
odstraňovať reaktívne kyslíkové radikály
škodiace ľudskému organizmu,“ uviedol
prof. Nosáľ.

Vyzdvihol tiež experimentálne úlohy ús-
tavu, ktoré sa robia v špecializovaných od-
deleniach a laboratóriách. Na úrovni pred-
klinického výskumu sa študujú účinky no-
vých farmakologicky účinných látok, reali-
zujú sa štúdie sledujúce osudy liečiva v or-
ganizme, ako aj teratologické a toxikologic-
ké štúdie. „Pozitívne výsledky vo vývoji
a pri testovaní farmakologicky účinných lá-
tok a ich zavedenie do komplexnej terapie
mnohých najmä civilizačných ochorení
môžu mať výrazný spoločenský i hospodár-
sky prínos,“ povedal prof. Nosáľ, pričom
zdôraznil osobitné postavenie Oddelenia
reprodukčnej toxikológie a chovu labora-
tórnych zvierat na Dobrej Vode, kde sa rea-
lizujú akútne a chronické toxikologické
štúdie pre výskumné účely a potreby prie-
myselnej praxe. S neskrývanou hrdosťou
hovoril prof. Nosáľ aj o najvýznamnejších
výsledkoch ústavu a nových látkach vyvi-
nutých v ústave, ako sú napr. lokálne anes-
tetiká pentakaín, heptakaín a karbizokaín
a najmä antioxidant stobadín. Nie menej
významné sú farmakokinetické a metabo-
lické štúdie farmakologicky aktívnych lá-
tok, napr. exaprololu, etimizolu, gentamy-
cínu, pentoxifylínu, pod ktorými sú tiež
podpísaní pracovníci ÚEFa SAV. V rámci
projektov VEGA SAV boli vyvinuté nové
zlepšujúce matematické metódy pre mode-
lovanie biomedicínskych systémov, ale ad-
resu pôvodu majú tu aj nové pyridoindoly,
ktoré môžu znižovať nežiaduce účinky kla-
sických nesteroidných antireumatík a sú-
časne pôsobiť ako nové antireumatiká.

Ústav sa zúčastňuje na viacerých výsku-
moch v rámci európskych programov a spo-
lupracuje s farmakologickými pracoviska-
mi v USA, Japonsku, Turecku, Anglicku,
Taliansku, Rakúsku, Nemecku, Českej re-
publike, Maďarsku a Chorvátsku.

Účastníkov sympózia pozdravil a pra-
covníkom ÚEFa SAV k jubileu zablahoželal
aj predseda SAV prof. Štefan Luby. Pozitív-
ne zhodnotil činnosť ústavu, ktorý je jed-
ným z najstarších v SAV. Pracovisko má
podľa neho veľmi dobrú kultúru vedeckej
a publikačnej činnosti, vytvorilo vedeckú
školu a je úspešné v grantových súťažiach.
„Pred farmakológiou sú dnes významné
úlohy, ale súčasne šance, ktoré súvisia s no-
vými typmi ochorení a civilizačnými hroz-
bami, ktoré sprevádzajú súčasný proces
globalizácie a vyhrocovania globálnych
problémov,“ pripomenul prof. Š. Luby.

V pracovnej časti sympózia odznelo 23
prednášok a prezentácii odborníkov – far-
makológov z Čiech i Slovenska.

Adela Štrpková

NA OSLAVÁCH ŠESŤDESIATIN ÚSTAVU EXPERIMENTÁLNEJ FARMAKOLÓGIE SAV SA STRETLI AJ TRAJA RIA-
DITELIA PRACOVISKA – SPRAVA PROF. HELENA RAŠKOVÁ, PROF. RADOMÍR NOSÁĽ A PROF. VIKTOR BAUER.
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ŠTEFAN LUBY O š k l i v á  p o d o b n o s ť
h i s t ó r i e
Tallinn 1985

V lete roku 1985 som sedel vo vlaku, ktorý sa
pohol z vtedajšieho Leningradu a mieril do
Tallinnu. Cesta potom pokračovala cez Rigu,
Vilnius a Varšavu do Bratislavy. Boli sme zve-
daví, čo uvidíme, pretože pobaltské štáty So-
vietskeho zväzu nepatrili vždy k turisticky do-
stupným oblastiam. Boli vtedy rozhraním zá-
padného a východného sveta. Cez Fínsky zá-
liv do Helsínk je menej ako 100 km a pobalt-
ské národy, osobitne Estónci, nepatrili vzhľa-
dom na svoju históriu k tým, u ktorých by sa
dala očakávať k Moskve veľká lojalita.

Estónske ostrovy, ktorých je okolo 1 500
a medzi ktorými dominuje Saaremaa s plo-
chou takmer 3 000 km2, boli úplne uzavreté,
vďaka čomu po získaní samostatnosti roku
1991 tu mohlo Estónsko zriadiť biosférickú
rezerváciu.

Na hraniciach s Ruskou federáciou nás za-
ujal pohľad na mesto Narvu s Hermanovou
pevnosťou a oproti nej na ruskú pevnosť Ivan-
gorod. Narvu zobral Peter I. v Severnej vojne
(1710 – 1721) Švédom. Následne obsadil celé
Estónsko. Prezliekanie svojich vojakov do
švédskych uniforiem kombinoval s útokmi cez
močariská a pri boji zblízka údajne využíval
silný zápach cesnaku, ktorému švédski žold-
nieri nedokázali odolať. Cárovi sa darilo,
a ako píše v románe o Jeho Veličenstve Alexej
Tolstoj, „všemohúci Boh a presvätá Bohoro-
dička splnili jeho túžbu: ďalej nebolo čo pus-
tošiť“. Po mieri v Nystadte ostalo Estónsko vo
zväzku s Ruskom do roku 1917.

Po období nezávislosti (1920 – 1940), kto-
rému predchádzala dvojročná vojna so soviet-
skym Ruskom, bolo Estónsko znova anektova-
né. Vzhľadom na pohnutú históriu a zložité
vzťahy s veľkým susedom boli sme na Tallinn
osobitne zvedaví. Navyše roku 1980 bol spolu
s Moskvou dejiskom letnej olympiády. Usku-
točnili sa tu preteky v jachtingu. Tallinn sa
vtedy zmodernizoval, postavili sa nové hotely
a športové objekty. Ale päť rokov bol na vte-
dajšiu kvalitu práce dlhý čas, vodovodné ko-
hútiky už kvapkali a fasády vlhli. Veď ani naše
hlavné námestie v Banskej Bystrici nevydrža-
lo päťročné intervaly osláv Slovenského ná-
rodného povstania. Ale ako sa dá krásne his-
torické jadro starobylého mesta skutočne za-
nedbať, to sme videli o pár dní v Rige...

Estónsko bolo zaujímavé aj tým, že sa tam
chodil nakupovať tovar, najmä elektronika,
ktorá bola spoľahlivejšia ako iné sovietske vý-

robky. Keď som to na ochodze zámku na vr-
chu Toompea povedal vo chvíli zdieľnosti jed-
nému obyvateľovi Tallinnu, odpovedal pyšne:
„My sme vlastne Nemci“. Väčšiu nespokojnosť
nebolo však cítiť. Estónci sa dali do intenzív-
neho politického pohybu roku 1988, keď za-
pustila korene ich „spevavá revolúcia“. Roku
1985 dominovali ešte Tallinnu veľká socha
Kalinina, ktorý tu začiatkom storočia praco-
val, Lenin na svojom rovnomennom námestí
a pamätník Červenej armáde.

Tallinn 2008

V októbri 2008 sa v Tallinne stretol Riadiaci
výbor združenia All European Academies
(ALLEA), členom ktorého je 53 európskych
akadémií. Jeho prezidentom je prof. Jüri En-
gelbrecht, podpredseda Estónskej akadémie
vied. Stretnutie sa konalo na pôde Akadémie
a bolo príležitosťou urobiť si obraz o tom, ako
sa mesto a krajina za 23 rokov zmenili.

Cez prestávky si členovia výboru vymieňa-
li dojmy z návštevy múzea okupácie. Otvorili
ho pred pár rokmi vychádzajúc z princípu
rovnosti šancí – ako múzeum nemeckej
a dvoch sovietskych okupácií: prvej na zákla-
de paktu Molotova a Ribbentropa, ktorý bol
ouvertúrou k druhej svetovej vojne, druhej,
keď Červená armáda vytlačila roku 1944
z Pobaltia Nemcov. Vchod do expozície je šty-
lizovaný ako brána väzenia. Zdobia ju hákový
kríž a päťcípa hviezda. Možno si pozrieť roz-
sušený rybársky čln, na ktorom Estónci pre-

plávali v päťdesiatych rokoch do Fínska, i ná-
mornú mínu, ktorej sa museli vyhnúť. O de-
portáciách 30 000 – 40 000 Estóncov (údaje
sa líšia) v nákladných vagónoch na Sibír sved-
čí množstvo ošúchaných dobových kufrov
i fotografie opustených koncentračných tábo-
rov, urobené po roku 1990. Ostatné exponáty
občanov bývalého sovietskeho bloku nepre-
kvapia. Zdevastovaná telefónna búdka a do-
bové priemyselné výrobky nízkej kvality pri-
pomínajú časy našej mladosti. V suteréne mú-
zea sú sochy, ktoré som roku 1985 videl na
uliciach – Kalinin, Lenin, estónski funkcionári
minulého režimu. Sochy sú pre istotu poško-
dené, aby sa nedali znova inštalovať. Niekto-
rým chýbajú ruky či iná časť tela. Vychádza to
z estónskych tradícií: Kalevipoeg, hrdina rov-
nomenného národného eposu, odrezal pora-
zenému súperovi uši. „Priniesla vôbec soviet-
ska éra niečo Estónsku?“ – pýtam sa hostite-
ľov. Hovoria, že áno. Vyvinul sa bylinkový li-
kér Starý Tallinn, s ktorým chodili estónski
„činovníci“ podplácať moskovských „aparátči-
kov“, aby sa im ušlo viac zo zväzového rozpo-
čtu. Je to typický prejav estónskeho sarkazmu
a irónie, ktoré nadobúdajú niekedy až také
rozmery, že cudzinci im nerozumejú.

Estónci sú k sebe kritickejší ako voči cu-
dzincom. Jedným okom údajne strážia svoj
majetok a druhým suseda, aby nezbohatol,
keď ho už nemôžu mať na obed, pretože Estó-
nec je vraj v Estónsku najobľúbenejšie jedlo.
Je to zveličené. „Naša národná strava je po-
dobná tomu, čo jedia Nemci aj Slovania –
bravčové mäso, zemiaky, kyslá kapusta,“ ho-

PANORÁMA TALLINU
S PRÍSTAVOM V POZADÍ.

GILDOVÉ DOMY. LEKÁREŇ V CENTRE TALLINU SPOMÍNANÁ UŽ 
V 15. STOROČÍ.

PREZIDENT J. ENGELBRECHT (VPRAVO) VÍTA NA
ROKOVANÍ ALLEA VICEPREZIDENTA N. MANNA.
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vorí J. Engelbrecht, popierajúc kanibalské
spády. Ale na tanieri sú aj hríby, lesné plody,
divina, ryby, ktoré Estónci dobývajú zo svojej
zachovanej prírody najmä na jeseň, aby si na
zimu naplnili komory. Zima je na severe tvrd-
šia ako u nás.

Na jeseň a v zime sú Estónci zasmušilejší
ako v lete. Polovicu dní v roku vidia nad hla-

rentsovho mora, sme neprijali,“ pokračujú Es-
tónci vo vtipkovaní. Veď na tento účel majú
osobitný amfiteáter. Pýtam sa záverom: Je to
spravodlivé, že za ideu prenajať celú krajinu –
konkrétne Lichtenštajnsko –  na usporiadanie
svadby alebo konferencie bola udelená Ig No-
belová cena a za nápad vytvoriť zo všetkých
obyvateľov krajiny spevácky zbor zatiaľ nie?

mom so zbierkou erbov baltickej šľachty a or-
todoxnou Katedrálou Alexandra Nevského.
Do tejto „dobrej spoločnosti“ na návrší sa za-
radila aj Estónska akadémia vied. Z jej paláca
je výborný rozhľad, taký dôležitý pre identifi-
kovanie perspektív vedy.

Dolné mesto láka gotickou radnicou a Kos-
tolom sv. Ducha, ktorých štíhle veže pripomí-
najú minarety. Je tu mnoho gildových domov
i palácov, medzi nimi palác kniežaťa Menšiko-
va, favorita Petra I., ktoré dnes hostia múzeá,
divadlá, prípadne hotely. Zaujímavé sú trojice
domov – Tri sestry a Traja bratia. V Tallinne
môžeme navštíviť aj lekáreň, ktorá sa spomína
už roku 1422, a sídlo gildy Bratstva čiernych
hláv – kupcov – starých mládencov. Veža Kosto-
la sv. Olafa postavená v 15./16. storočí (159 m)
bola určitú dobu najvyššou stavbou sveta.

Krásu Tallinnu umocňuje dekoračný sta-
vebný materiál – vápenec, dobývaný v Estón-
sku vo veľkom množstve, i mestské hradby,
z ktorých je zachovaná polovica (2 km) s treti-
nou z pôvodných 60 veží. V jednej z veží,
v Tlstej Margaréte, ktorá bránila mesto od
mora, je námornícke múzeum. Estónci vždy
stavali lode, aj keď im ich všetky možné moc-
nosti v rozkolísaných dejinách potápali. Ako-
by toho nebolo dosť, potopil sa roku 1994 pri
fínskom ostrove Uto trajekt Estónia. Loď
zmietla podľa všetkého veľká vlna a ostrov
splnil temnú hrozbu zakódovanú vo svojom
mene. Z 1 000 cestujúcich sa zachránilo iba
130. Z vrchu múzejnej veže vidieť však do prí-
stavu, kde kotvia nové, modernejšie lode. Za-
bezpečujú plavebný most do Fínska. Námor-
ná linka Tallinn – Helsinky je azda najfrek-
ventovanejšia na svete, samozrejme najmä
vďaka Fínom. Uvažuje sa aj o vybudovaní
podmorského tunela. Ugrofínski bratia sú Es-
tóncom politickou oporou a umožnili im aj
zarobiť si na legálnom či nelegálnom exporte
alkoholu. V múzeu sú popri fínskych aj ruské
nápisy. Zrejme niektoré exponáty vznikli ešte
za starého režimu. Svedčí o tom aj tvrdenie,
že Kolumbov objav Ameriky z roku 1492 akti-
vizoval svetovú buržoáziu.

Inak v Tallinne ruské nápisy už nevidno,
hoci ruštinu na uliciach počuť. Veď tretina
obyvateľov hovorí po rusky; sú to nielen Rusi,
ale aj Ukrajinci a iné národy bývalého Soviet-
skeho zväzu. Čudujem sa, ako je to možné.
U nás žije iba 10 % Maďarov, ale maďarské
názvy máme. „Ale Maďari píšu latinkou, az-
buka je komplikovaná,“ argumentujú hostite-
lia. Pamätník Červenej armády pred pár me-
siacmi odsťahovali z centra Tallinnu na cinto-
rín. Dôvod? Konali sa pri ňom zrazy ruských
obyvateľov s politickým kontextom.

S malebným centrom mesta môže súťažiť aj
vzdialenejší park Kadriorg. Základný kameň
barokového paláca údajne položil Peter I. Je tu
aj jeho skromný dom a mnoho ďalších historic-
kých objektov, ktoré zdôrazňujú kultúrne de-
dičstvo Tallinnu. Estónsko však nie je iba Tal-
linn. Univerzita v Tartu bola založená roku
1632, vďaka čomu sa mesto stalo duchovným
centrom krajiny. Koho duch Tartu opanuje, ne-
cíti vraj potrebu cestovať kamkoľvek inam.

Pre osudy Estónska bola vždy dôležitá Nar-
va a jej pevnosť na rovnomennej rieke, vlievajú-
cej sa na severnom pobreží Estónska do mora.
Rieka oddeľuje západné a východné kresťan-
stvo. Kto ovládal Narvu, mal do krajiny chráne-
nej z východu veľkými jazerami otvorený
vstup. Izrael má pevnosť Masada, ktorá má pre
krajinu podobný symbolický význam. Izraelci
sa povzbudzujú sloganom: „Masada nikdy viac
nepadne.“ Prajem preto Estónsku, aby Narva
už nikdy nebola v cudzích rukách.

Foto: archív autora

vami iba šedé oblaky. V deň môjho príchodu
do Tallinnu – v polovici októbra 2008 – sa no-
viny pýtali čitateľov, či sa im darí zbaviť sa je-
sennej depresie. Po roku 1991 v tom pomáha-
jú desiatky nových reštaurácií. V Tallinne na-
chádzam štandardné talianske, čínske, ale aj
africkú reštauráciu alebo českú „hospodu“.
Do „cesnakovej“ reštaurácie som po švéd-
skych skúsenostiach zo Severnej vojny radšej
ani nevošiel. Jedlá sú tu označené jedným,
dvoma alebo troma krížikmi. Posedné patria
do spomínanej kategórie biologických zbraní.
Stereotypnú stravu minulosti a želanie pred
obedom „aby nám chlieb vydržal“, nahradila
revolúcia stolovania s obvyklým „dobrú
chuť“. Tallinnčania sú teraz ako malé deti,
ktoré sa dostali do cukrárne a všetko chcú
ochutnať. Ale fast food neakceptujú. Smejú sa
vymyslenej historke, ako im prezident Bush
na samite v Talline navrhol vytvoriť na po-
zdvihnutie ekonomiky reťaz reštaurácií „Hot-
test dog“. Sarkozy neponúkol nič, ale okúzle-
ný estónskymi blondínami vraj samit opustil
(aj tak nerozumel po anglicky) a na uliciach
Tallinnu nahlas recitoval francúzsku ľúbostnú
poéziu. Takéto historky sa nielen hovoria, ale
uverejňuje ich aj miestna tlač.

Estónska rezervovanosť sa mení na de-
monštráciu kolektivizmu pri hromadných be-
hoch na lyžiach či speváckych festivaloch. Ly-
žiarsky maratón v Tartu televízia vraj nevysie-
la, pretože všetci, vrátane kameramanov, pre-
tekajú alebo povzbudzujú pri trati.

Tradícia speváckych festivalov sa začala
roku 1869 pokusom o spoločné vystúpenie
všetkých súborov krajiny. Dnes sa festival ko-
ná každých 5 rokov. Vystupujú desiatky tisíc
spevákov. Na najväčšom podujatí roku 1988
sa vraj zúčastnilo 400 000 ľudí, čo je skoro
tretina z 1,3 mil. obyvateľov Estónska a čo sa
rovná počtu obyvateľov Tallinnu. Tu sa začala
už spomenutá spevavá revolúcia, ktorá vyús-
tila 20. augusta 1991 do samostatnosti kraji-
ny. Ako prvý uznal Estónsko diplomaticky Is-
land. Preto by dnes bolo zbytočné hľadať nie-
len Leninovu sochu, ale aj Leninovo námes-
tie: premenovali ho na Islandské. Podobnosť
s československou „zamatovou“ revolúciou je
očividná. „A ponuku V. Putina, aby sme naše
spevácke súťaže organizovali na pobreží Ba-

Dejinné paralely

Tallinn ako prvý vniesol na mapu arabský
geograf al Idrisi roku 1154. Počas storočí pre-
chádzalo mesto z rúk do rúk a menilo meno.
Podľa ruských kroník tu stála pevnosť Kolo-
van, dobytá Dánmi roku 1219 a potom presta-
vaná. Jej meno bolo Taani linnus – Dánska
pevnosť, z čoho vznikol Tallinn. Keď prevzali
kontrolu nad krajinou postupne nemeckí ry-
tieri, roku 1561 Švédi a neskôr Rusi, používal
sa nemecký, resp. ruský názov mesta Reval
a Revel. Tak to bolo ešte na začiatku 20. storo-
čia. V období samostatnosti (1920 – 1940) sa
Tallinnu vrátil jeho pôvodný názov.

Ak vezmeme do úvahy tieto názvoslovné
i politické metamorfózy a skutočnosť, že prvé
výboje ruského princa Jaroslava smerovali do
Estónska už roku 1030, nemôžeme v kontexte
Veľkej Moravy a medzivojnovej Českosloven-
skej republiky prehliadnuť vnucujúce sa para-
lely našich a estónskych dejín. V Estónsku sa
len v priebehu 20. storočia päťkrát menili
vlastnícke vzťahy a podobné zmeny zažilo
v minulom storočí aj Slovensko. Ľubomír Lip-
ták to rozoberá vo svojej eseji Odťaté ruky. Po-
znamenáva  okrem iného, že na Slovensku je
obľúbená poľovačka, varenie lekváru a hľada-
nie vlastných dejín. Aké je to podobné tomu,
čo charakterizuje našich európskych spoluob-
čanoch z pobrežia Baltu. Svoje miesto má
v tejto komparatistike i estónska rusifikácia
a naša maďarizácia, podobné roly fínskej,
resp. rakúskej či nemeckej televízie v druhej
polovici 20. storočia a v neposlednom rade
niekoľkoročné úsilie o odchod cudzích vojsk
po roku 1990. Spolu s Estónskom sme 1. mája
2004 vstúpili do Európskej únie. Ale podobné
osudy mali aj iné malé národy. Ak to nakoniec
všetko prekonali, treba veriť, že globalizačné
cunami ich nespláchne.

Tallin ako súčasť svetového dedičstva

Dnešný Tallinn, zapísaný roku 1997 s celým
svojím starým mestom do svetového dedič-
stva UNESCO, očarúva strohou gotikou i nad-
väzujúcim barokom a klasicizmom. Dominuje
mu hradný vrch Toompea so zámkom, dó-

„MINARETY“
RADNICE
A KOSTOLA
SV. DUCHA.
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NA OSLAVÁCH 90. VÝROČIA PRIJATIA MARTINSKEJ DE-
KLARÁCIE SA ZÚČASTNILI AJ (SPRAVA) PREDSEDA NR SR
PAVOL PAŠKA, PREDSEDA POSLANECKEJ SNEMOVNE
ČESKÉHO PARLAMENTU MILOSLAV VLČEK A ČESKÝ VEĽ-
VYSLANEC V SR VLADIMÍR GALUŠKA. Foto: archív ÚPV SAV

Oslavy výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov s účasťou SAV 

H i s t o r i c k ý  v ý z n a m  d e k l a r á c i e
V januári tohto roka sa rozhodla Národná
rada Slovenskej republiky realizovať pro-
jekt viacerých vedeckých, kultúrnych
a vzdelávacích aktivít, ktorými si chcela
pripomenúť významné míľniky spojené so
160. výročím vzniku prvej Slovenskej ná-
rodnej rady, ako aj s ďalšími významnými
výročiami v histórii tejto vrcholnej sloven-
skej politickej inštitúcie.  Pri tejto príležitos-
ti oficiálne požiadal predseda parlamentu
Pavol Paška Ústav politických vied SAV
o prevzatie odbornej garancie nad vybra-
nými vedeckými podujatiami, spracovaním
odborných publikácií a vedecko-populari-
začnými aktivitami tohto projektu.

Po oslavách 160. výročia vzniku prvej
SNR 18. septembra 2008 na Myjave, o kto-
rých sme informovali v Správach SAV
č. 9/2008, nasledovalo v októbri ďalšie
významné výročie tejto vrcholnej inštitú-
cie, viažuce sa tentoraz k roku 1918. Bolo
to v čase, keď sa završovali úsilia Čechov
a Slovákov doma i v zahraničí smerujúce
ku vzniku ich spoločného štátu.

Aj keď česko-slovenský zahraničný od-
boj na čele s T. G. Masarykom, M. R. Štefá-
nikom a E. Benešom si svojou politickou,
diplomatickou i vojenskou činnosťou získal
počas prvej svetovej vojny od dohodových
mocností oficiálnu podporu pre svoje zá-
mery, rozhodujúca úloha pri vyhlásení sa-
mostatného česko-slovenského štátu pri-
padla predstaviteľom domáceho odboja.
Za Slovákov túto úlohu splnila Slovenská
národná rada, ktorá 30. októbra 1918 prija-
la Martinskú deklaráciu. Tá svojím obsa-
hom dala bodku za existenciou Slovenska
v rámci bývalého Uhorska, za Slovensko le-
gitimizovala vznik Česko-Slovenska a stala
sa jedným z pilierov česko-slovenskej štát-
nosti. Z českej strany takýto pilier predsta-

vovalo vyhlásenie Národného výboru
v Prahe, ktoré sa uskutočnilo dva dni pred-
tým – 28. októbra 1918. Oba tieto štáto-
právne akty vykonala česká i slovenská po-
litická reprezentácia nezávisle od seba, bez
informácií o tom, že tak urobila aj druhá
strana. Tým nadobúdajú prijaté dokumen-
ty mimoriadny historický význam a jedno-
značne svedčia o politickej vôli Čechov
a Slovákov žiť v spoločnom štáte.

Pripomenutie vzniku spoločného štátu
bolo najskôr na pôde Európskeho parla-
mentu v Bruseli 8. októbra, kde za účasti
českých a slovenských poslancov sa prezen-
tovali pozvaní odborníci na konferencii
Magické československé osmičky. Za sloven-
skú stranu na nej vystúpili prof. PhDr. Ivan
Laluha, CSc., z Ekonomickej univerzity
v Bratislave a PhDr. Zuzana Poláčková,
CSc., z Ústavu politických vied SAV.

Na Slovensku vznik Česko-Slovenska
28. októbra pripomenul vo svojom prího-
vore na zasadnutí pléna Národnej rady SR
predseda parlamentu Pavol Paška. V Prahe
si výročie pripomenuli 28. októbra 2008
okrem iného aj pietnym aktom  pred so-
chou spoluzakladateľa Československej re-
publiky generála M. R. Štefánika pri Štefá-
nikovej hvezdárni na Petříne. Na slávnosti
sa zúčastnil aj podpredseda vlády Dušan
Čaplovič, ktorý položil veniec za vládu SR.

Oslavy 90. výročia prijatia Martinskej
deklarácie sa uskutočnili 30. októbra v Mar-
tine s mimoriadne bohatým programom.
Na jeho organizovaní sa podieľali Národná
rada Slovenskej republiky, Mesto Martin
a Slovenská akadémia vied.

Oslavy otvorila medzinárodná vedecká
konferencia Cesta slovenskej a českej politi-
ky ku vzniku Česko-Slovenska, ktorá sa ko-
nala v aule Biblickej školy na Memorando-

vom námestí. Úvodné slovo patrilo Andre-
jovi Hrnčiarovi primátorovi mesta Martin.
Prítomných pozdravili Pavol Paška predse-
da NR SR, Miloslav Vlček predseda posla-
neckej snemovne českého parlamentu, Vla-
dimír Galuška český veľvyslanec v Sloven-
skej republike a Juraj Blanár, predseda ži-
linského samosprávneho kraja. Veľkú po-
zornosť vzbudila pre túto príležitosť pripra-
vená publikácia Martinská deklarácia. Ces-
ta slovenskej politiky ku vzniku Česko-Slo-
venska. Jej autormi sú vedeckí pracovníci
Ústavu politických vied SAV PhDr. Marián
Hronský, DrSc., a PhDr. Miroslav Pekník,
CSc., vyšla vo VEDE, vydavateľstve SAV.

Po prezentácii publikácie pokračovala
vedecká konferencia pracovnou časťou
a oficiálna delegácia sa presunula po pešej
zóne na Národný cintorín, kde sa uskutoč-
nil pietny akt kladenia vencov pri ústred-
nom pomníku. Za účastníkov vedeckej kon-
ferencie položili veniec český historik doc.
PhDr. Jaroslav Opat, CSc., z Ústavu T. G.
Masaryka v Prahe a Ing. Eleonóra Petrovi-
čová z Ústavu politických vied SAV.

V budove bývalej Tatra banky (v súčas-
nosti Slovenskej sporiteľne), kde pred
90 rokmi prijali predstavitelia SNR Dekla-
ráciu slovenského národa, bola inštalovaná
výstava dobových dokumentov. V jej prie-
storoch bola aj tlačová beseda, na ktorej
podpísali predsedovia oboch parlamentov
vyhlásenie k výročiu vzniku spoločného
štátu a jeho odkazu pre súčasnosť.  Za SAV
sa na nej zúčastnil PhDr. Marián Hronský,
DrSc.

Popoludňajší program pokračoval náv-
števou letného sídla prvého prezidenta
ČSR T. G. Masaryka v Bystričke. Záver pat-
ril výjazdovému zasadnutiu Výboru NR SR
pre kultúru a média na Mestskom úrade
v Martine.

Na vedeckej konferencii sa prezentovalo
s odbornými príspevkami šesť českých
a šesť slovenských historikov. Cieľom orga-
nizátorov bolo poskytnúť obidvom stranám
rovnaký priestor, pretože v historickej vede
vznikajú, žijú vedľa seba, súperia a ovplyv-
ňujú sa rôzne pohľady na skúmaný prob-
lém. Dokonca nešlo len o pohľady zo strany
českej či slovenskej, ale aj moravskej, a kaž-
dá z nich mala odlišné východiskové pod-
mienky. Problematika vzniku Česko-Slo-
venska je preto témou, ktorá prináša roz-
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Slávnostná prezentácia publikácie J.  Jankoviča Tatry a Velebit v Záhrebe

P o é z i a ,  k t o r á  z b l i ž u j e  n á r o d y

PREZENTÁCIU PUBLIKÁCIÍ JÁNA JANKOVIČA (DRUHÝ SPRAVA) V ZÁ-
HREBE POCTIL SVOJOU PRÍTOMNOSŤOU AJ PREZIDENT SR IVAN
GAŠPAROVIČ. PRVÁ ZĽAVA STOJÍ PREKLADATEĽKA SLOVENSKEJ POÉ-
ZIE Z KNIHY TATRY I VELEBIT/TATRY A VELEBIT, DUBRAVKA DOROTI-
ČOVÁ SESAR).

Literárny vedec PhDr. Ján Jankovič, CSc.,
podobne ako mnohí jeho kolegovia z Ústa-
vu svetovej literatúry SAV, sa venuje aj
umeleckému prekladu a popularizácii lite-
ratúr, ktoré sú v strede jeho vedeckého zá-
ujmu. V tomto prípade je reč o prvej antoló-
gii slovenskej poézie v chorvátčine, ktorá
mala prezentáciu v Záhrebe v rámci oficiál-
nej návštevy prezidenta Slovenskej republi-
ky v Chorvátsku. Ivan Gašparovič pri tejto
príležitosti zdôraznil, že kniha zbližuje dva
beztak blízke národy a vyslovil presvedče-
nie, že zohrá významnú úlohu v chorvát-
sko-slovenských vzťahoch. Chorvátsky pre-
zident Stipe Mesić na slávnostnej večeri vo
svojom prípitku o. i. povedal: „...Osobitne
ma teší, že ako potvrdenie nikdy nepreru-
šených vzťahov bola dnes predstavená
publikácia so symbolickým názvom Tatry
a Velebit, ktorá nás privádza k vrcholom po-
ézie slovenského obrodenia.“

Prezentácia sa konala v Záhrebe 29. ok-
tóbra 2008 v slávnostnej dvorane Múzea Mi-
mara, zúčastnili sa na nej veľvyslanec Slo-
venskej republiky v Chorvátsku Ján Baňas,
veľvyslanec Chorvátskej republiky na Slo-
vensku Tomislav Car, predstavitelia spolkov
priateľstva, Matice slovenskej v Chorvátsku
a osobnosti chorvátskej vedy, medzi nimi
akademici Ivan Aralica a Tonko Maroević.

ja má rozsiahle anglické resumé (Adaptabi-
lity of Poetry in the Star Period). Autor v die-
le objavným spôsobom hovorí o prvých
prekladoch a adaptáciách Tomášikovej bás-
ne-piesne Hej, Slováci a sprítomňuje idey
slovanstva. Ťažisko vedeckej práce je síce
na prekladoch a adaptáciách do srbčiny
a chorvátčiny, čo vznikli v polovici 19. sto-
ročia (autor tieto roky nazýva hviezdnym
obdobím), ale Jankovič význam vzťahov
sprítomňuje – preto do prílohy zaradil aj
novšie adaptácie do jazykov veľkých eu-
rópskych národov (angličtina. nemčina)
a publikuje preklady a adaptácie v slovan-
ských jazykoch. Čitateľ má takto možnosť
sledovať osudy básne-piesne, známej ako
Hej, Slovania, v širšom európskom kontex-
te. Knihu spoločne vydali Ústav svetovej li-
teratúry SAV a Slavistický ústav Jána Stani-
slava SAV – tí istí vydavatelia pri príležitos-
ti tohtoročného slavistického kongresu
a stého výročia narodenia macedónskeho
básnika Koču Racina (1908 – 1943) vydali
aj pamätnicu Kočo Racin: Biele úsvity/Beli
mugri. Verše tohto významného básnika
dávnejšie preložili Ján Jankovič a Viliam
Marčok (Tatran, 1989), v „ochridskom vy-
daní“ sú macedónske originály a noticky
o práci ústavov SAV. Slovenská prezentáciu
týchto kníh sa uskutočnila na veľvyslanec-
tve Chorvátskej republiky v Bratislave
v druhej polovici novembra, pri príležitosti
večierka na počesť autorovho jubilea.

Na margo tohtoročných aktivít Jána
Jankoviča (65) platí to, čo na celú jeho do-
terajšiu činnosť – kto veľa robí, môže kedy-
koľvek oslavovať a reagovať na najrozma-
nitejšie domáce i zahraničné vedecké i spo-
ločenské príležitosti.

Text a foto Mladen Heruc

dielne názory, úsudky a výklady. Napriek
tomu sa však odborníci zhodujú v tom, že
koncepcia vytvorenia samostatného česko-
slovenského štátu bola spoločným progra-
mom českého i slovenského odboja doma
i v zahraničí a oba národy prispeli k tejto
revolučnej premene podľa svojich možnos-
tí. Prijatím Martinskej deklarácie nesporne
vyvrcholilo úsilie, ktoré v predvojnovom

období a počas vojny vynaložila slovenská
politika pre vymanenie sa spod uhorskej
nadvlády. Vznik Česko-Slovenska umožnil
doformovanie Slovákov v moderný národ
a vytvoril predpoklady pre neskorší vznik
samostatnej Slovenskej republiky.

Pripravovaný zborník štúdií z príspev-
kov, ktoré odzneli na konferencii na tému
Cesta slovenskej a českej politiky k vzniku

Česko-Slovenska v roku 1918 a publikácia
Martinská deklarácia. Cesta slovenskej poli-
tiky k vzniku Česko-Slovenska, ktorá bola
prezentovaná na tomto podujatí, budú prí-
ležitosťou na porovnávanie jednotlivých
názorov na danú problematiku.

Spracovala: E. Petrovičová

Prítomní boli spisovatelia, vysokoškolskí pe-
dagógovia, študenti a novinári, ktorí už na
druhý deň publikovali prvé reakcie. Knihu
obšírnejšie uviedla a vysoko ocenila slova-
kistka prof. Dr. Zrinka Kovačevičová, ná-
mestníčka ministra školstva Chorvátskej re-
publiky. Zdôraznila, že kniha sa nesie v zna-
mení symbolického dvojjazyčného názvu
Tatre i Velebit/Tatry a Velebit, a hoci je urče-
ná širšiemu publiku, spočíva na vedeckých
základoch. Úvodná štúdia Jána Jankoviča
načrtáva vývin slovensko-chorvátskych lite-
rárnych vzťahov a akcentuje doterajšie deji-
ny prekladania slovenskej poézie do chor-
vátčiny. Básnická časť knihy mapuje najvý-
znamnejšie prekladateľské výkony v minu-
losti a prináša prvé preklady najreprezenta-
tívnejších mien slovenskej poézie a mno-
hých kultových básní (Chalupkov Mor ho,
Bottova Smrť Jánošíkova atď). Zdôraznila,
že preklady Dubravky Dorotičovej Sesarovej
a texty Jána Jankoviča určite budú príno-
som pre prehlbovanie tradičného priateľ-
stva našich národov.

Tohtoročný jubilant Ján Jankovič v za-
hraničí prezentoval aj dve ďalšie dvojjazyč-
né knihy, obe na XIV. slavistickom kongrese
(Ochrid, Macedónsko, september 2008).
Adaptabilita poézie hviezdneho obdobia/
Prilagodljivost poezije zvjezdanoga razdobl-
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Pod devínskym hradom sa stretli  odborníci na kardiovaskulárne ochorenia

P o k r o k y  v o  v ý s k u m e

Druhé medzinárodné sympózium pod ná-
zvom Advances in Cardiovascular Rese-
arch (Pokroky v kardiovaskulárnom vý-
skume) v dňoch 27. – 29. septembra 2008
v hoteli Hradná brána pod devínskym hra-
dom zorganizoval Ústav pre výskum srdca
SAV spolu so Slovenskou kardiologickou
spoločnosťou, Slovenskou ligou pre pre-
venciu a liečbu kardiovaskulárnych ocho-
rení pod názvom Srdce srdcu, Európskou
akadémiou vied a umení a Medzinárodnou
akadémiou kardiovaskulárnych vied
(IACS). Predsedal mu prvý podpredseda
SAV prof. Ján Slezák. Hlavným cieľom sym-
pózia bolo užšie prepojenie základného vý-
skumu s klinickou praxou. Preto aj jeho
ústrednou témou boli najnovšie objavy vo
výskume mechanizmov vzniku srdcovo-
cievnych ochorení od génov a molekúl až
po klinické aplikácie a najmodernejšie me-
tódy liečby pacientov s ochorením kardio-

ZĽAVA PROF. DIPAK K. DAS A PROF.
PAWAN K. SINGAL Z FARMING-
TONU, PROF. FRANS H. LEENEN
Z OTTAVY A PROF. JÁN SLEZÁK.

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV získal prestížnu Application Award

V ý s k u m  o t e s t o v a n ý  v p r a x i

vaskulárneho systému. Sympózium nadvä-
zovalo na druhé Mendelovo sympózium
Genes and the Heart v českých Libliciach.

Pod devínskym hradom na sympóziu
odznelo 25 prednášok renomovaných od-
borníkov z piatich európskych štátov, USA
a Kanady, ktorí sa zúčastnili aj na postero-
vej diskusii. Sympózium sa zameralo na
šesť hlavných tém: 

Dyslipidémia, diabetes, metabolický
syndróm – z pohľadu ich vplyvu na kar-
diovaskulárne ochorenia a perspektívne
ich farmakologické ovplyvnenie.
Nové pohľady na sympatikový nervový
systém a RAAS, a prepojenie mozgo-
vých a srdcových funkcií v mechanizme
hypertenzie.
Úloha oxidu dusnatého v regulačných
a kardioprotetívnych mechanizmoch.
Adaptačné a ochranné mechanizmy
v kardiovaskulárnom systéme.

Nové aspekty výskumu a liečby zlyháva-
júceho myokardu.
Molekulárne mechanizmy bunkovej
smrti a prežitia v kardiovaskulárnom
systéme.

Medzi účastníkmi sympózia boli výz-
namní zástupcovia vedeckých inštitúcií
a klinických pracovísk – prof. P. Singal,
prof. G. Pierce a prof. N. Dhalla z kanad-
ského Winnipegu, prof. F. Leenen z Otta-
wy, odborníci z USA – prof. N. Maulik
a prof. D. Das z Farmingtonu, prof. P Kado-
witz a prof. D. McNamara z New Orleans
a prof. S. W. Schaffer z Mobile. Susedné
Poľsko reprezentoval prof. A. Beresewicz
z Varšavy, Maďarsko prof. Z. Papp z Debre-
cínu a Českú republiku doc. M. Nováková
z Brna. Z Turecka pricestovala prof. B. Tu-
ran z Ankary.

K úspechu sympózia výraznou mierou
prispeli aj vedeckí pracovníci z Ústavu pre
výskum srdca SAV a Ústavu normálnej
a patologickej fyziológie SAV – Tatiana Ra-
vingerová, Norbert Vrbjar, Attila Ziegelhof-
fer, Narcis Tribulová, prof. Ján Slezák, Oľga
Pecháňová a ďalší. Výrazným vkladom bola
aj účasť a prezentácie významných sloven-
ských kardiológov – prof. Jána Murína,
prof. Andreja Dukáta, doc. Evy Goncalve-
sovej a Miloša Luknára.

Sympózium naznačilo niektoré smery
vzájomnej budúcej spolupráce aj v medzi-
národných programoch EÚ, o ktorých
účastníkov informoval zástupca SAV Valen-
tín Both.
Tatiana Ravingerová

Cena za aplikáciu v priemyselnej praxi Appli-
cation Award sa udeľuje za najvýznamnejší
prínos pri inovácii výrobkov na báze kovo-
vých celulárnych (pórovitých) materiálov,
ktoré nielen úspešne prešli prototypovým vý-
vojom, ale boli aj úspešne otestované v praxi
a v súčasnosti sa už sériovo vyrábajú. Ústav
materiálov a mechaniky strojov SAV v Brati-
slave (ÚMMS SAV) má bohaté skúsenosti
s aplikovaním svojich výsledkov výskumu
v praxi. Spolupracuje s mnohými, nielen do-
mácimi, ale predovšetkým zahraničnými
priemyselnými partnermi. Uznávané posta-
venie si získal predovšetkým vďaka vyvinu-
tiu technológie výroby penového hliníka,
ktorá je z celosvetového hľadiska unikátna.

Ústavu sa podarilo v nedávnej minulosti
v spolupráci s hlavným vývojovým partne-
rom, rakúskou firmou Alulight International
GmbH, Ranshofen, vyvinúť a zaviesť sériovú
výrobu viacerých súčiastok z penového hliní-
ka, ktoré sú určené predovšetkým pre auto-
mobilový priemysel. Za zmienku stoja napr.
výstuhy rámov športových automobilov Fer-
rari a absorpčné členy slúžiace na ochranu
posádky pred zadným nárazom, montované
do luxusných vozidiel Audi Q7.
Najnovší úspech výskumných pracovníkov
ÚMMS SAV, ktorý bol ocenený prestížnou
Application Award na tohtoročnom medziná-
rodnom sympóziu CELLMET v Drážďanoch
(8. – 10. 10. 2008), je výsledkom spolupráce

s nemeckou firmou Gleich GmbH Kaltenkir-
chen, s ktorou ústav úzko spolupracuje už
viac ako 10 rokov. Výsledkom spolupráce je
vyvinutie súčiastky, ktorá je súčasťou zostavy
nárazníka železničných vagónov a slúži na
pohltenie nárazovej energie v prípade pre-
kročenia povolenej rýchlosti nárazu, čím pri-
spieva k zvýšeniu pasívnej bezpečnosti. Spo-
mínaná súčiastka je z kovovej peny, v tomto
prípade vyrobenej z vysokopevnej tepelne
spracovanej hliníkovej zliatiny, a používa sa
vo vlakových súpravách novej generácie,
ktoré sa práve začiatkom tohto roka začali
sériovo vyrábať. Deformačný nárazník je
umiestnený za konvenčným pružinovým tl-
mičom a karosériou vagóna, pričom každý
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APPLICATION AWARD PREVZALI V DRÁŽĎA-
NOCH DR. ING. FRANTIŠEK SIMANČÍK, RIADI-
TEĽ ÚMMS SAV (DRUHÝ ZĽAVA), A DR. ING. RO-
MAN FLOREK, KTORÝ JE V SÚČASNOSTI ZOD-
POVEDNÝM RIEŠITEĽOM PROJEKTOV SÚVISIA-
CICH S VÝVOJOM PENOVÉHO HLINÍKA A JEHO
APLIKÁCIOU V PRIEMYSELNEJ PRAXI.

K životnému jubileum Milot y Grešíkovej

BYSTRÍK POLEK L o v k y ň a
v í r u s o v

V tomto roku oslavuje významné životné jubileum 80 rokov akademička MUDr
Milota Grešíkova, DrSc., rodáčka z Banskej Bystrice. V roku 1952 promovala na
Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Vo Virologickom ústave SAV pracovala až do ro-
ku 1990, keď odišla do dôchodku.

Viac ako 30 rokov systematicky sledovala vybraný úsek arbovírusov (článko-
nožcami prenášaných vírusov), patriacich do čeľadí Togaviridac, Flaviviridac a Bu-
nyaviridac. Z tejto problematiky publikovala vyše 250 pôvodných prác, citovaných
aj v zahraničnej literatúre viac 530-krát. Citované sú najmä tie práce, ktoré sa tý-
kajú epidemiologického významu domácich zvierat produkujúcich mlieko. Spolu
so spolupracovníkmi zistila, že experimentálne infikované kozy, ovce i kravy vylu-
čujú vírus kliešťovej encefalitídy mliekom. Zúčastnila sa aj na príprave očkovacích
látok pre vakcináciu domácich zvierat.

Výrazným podnetom pre jej ďalšiu vedeckú prácu bol pobyt na významných
pracoviskách v USA. Pracovala na Kalifornskej univerzite v Berkeley, ako aj v Roc-
kefellerovom ústave v New Yorku pod vedením nositeľa Nobelovej ceny Dr.
M. Theilera. V roku 1963 izolovala so spolupracovníkmi vírus Tribeč, ktorý je kata-
logizovaný v Medzinárodnom katalógu arbovírusov. V posledných rokoch M. Gre-
šíková a jej spolupracovníci pripravili a charakterizovali monoklonové protilátky
k vírusu kliešťovej encefalitídy. Tieto výsledky vyúsťujú do praktického využitia
(pri klasifikácii vírusov patriacich do skupiny kliešťovej encefalitídy).

V rokoch 1984 – 1990 pracovala na problematike hemoragickej horúčky s re-
nálnym syndrómom (HFRS) na Slovensku. V pľúcach drobných hlodavcov rodu
Clethrionomys glareolus s kolegami dokázala antigén vírusu Puumala (vírus bol
po prvý raz zachytený vo Fínsku) a v pľúcach drobných hlodavcov rodu Apodemus
antigény vírusu Hantaan (vírus po prvý raz izolovaný v Kórei). U pacientov s kli-
nickou diagnózou HFRS hospitalizovaných na Klinike pre choroby infekčné FN
v Košiciach dokázali protilátky k antigénu HFRS. Získané výsledky zhrnuli do pub-
likácie Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom (Veda, vydavateľstvo SAV,
1988).

Na podnet Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) sa venovala aj problemati-
ke ekológie vírusu chrípky. V roku 1977 so spolupracovníkmi izolovala z divej ka-
čice vtáčí vírus chrípky A, neskôr Anas platyrhynchos, dva kmene vírusu vtáčej
chrípky. Jeden kmeň vírusu vtáčej chrípky Hav1 N1 izolovali z embryí čajok (Larus
ridibundus). V rokoch 1994 – 1995 pracovala v Ústave ekobiológie SAV, kde v spo-
lupráci s Ing. Bystríkom Polekom, CSc., študovala rezistenciu baktérií Vibrio S14
na stres.

Okrem vlastného výskumu sa venovala aj organizácii vedeckej práce. Vo Virolo-
gickom ústave SAV viedla oddelenie arbovírusov. Bola predsedníčkou komisie pre
obhajoby kandidátskych dizertačných prác z vedného odboru virológia a členkou
vedeckých kolégií v SAV i ČSAV. Viedla a koordinovala úlohy štátneho plánu zá-
kladného výskumu. Bola aj členkou redakčnej rady časopisu Biológia, riaditeľkou
Spolupracujúceho centra pre výskum a diagnostikou arbovírusov organizácie
SZO, vykonávala aj funkciu expertky SZO z vedného odboru virológia. V rámci
medzinárodnej spolupráce sa zúčastňovala na terénnych expedíciách v Maďarsku,
Bulharsku a ako expertka SZO v bývalej Juhoslávii. V roku 1968 zavádzala dia-
gnostiku arbovírusov v Egypte.

Jej prácu ocenili viacerými poctami. Zlatou plaketou Slovenského zväzu žien
(1975). Spolu s akademikom D. Blaškovičom a MUDr. V. Mayerom, DrSc., získala
štátnu cenu (1976). V roku 1975 jej udelili Zlatú plaketu Slovenského zväzu žien
(1975), v roku 1983,  Zlatú plaketu SAV za zásluhy v biologickým vedách a v tom
istom roku aj Medailu J. E. Purkyně. V roku 1980 bola zvolená za členku koreš-
pondentku SAV a v roku 1987 za akademičku SAV.

V mene jej bývalých kolegov zo Slovenskej akadémie vied a Univerzity Komen-
ského v Bratislave jej želáme ešte pevné zdravie a osobnú spokojnosť v kruhu jej
rodiny.

Foto archív M. G.

vagón má 4 takéto nárazníky (po dva na kaž-
dej čelnej strane). Na ilustráciu – jedna taká
súčiastka z penového hliníka s hmotnosťou
1,2 kg dokáže pri nárazovej rýchlosti 8 km/h
v priebehu svojej 30 mm dlhej deformačnej
dráhy zastaviť 22 tonový vagón bez toho, aby
bola prekročená kritická sila a dovolené pre-
ťaženie, ktoré by spôsobilo trvalú deformá-
ciu v ráme vozňa.

Najvýznamnejším prínosom tejto inová-
cie je podstatné zvýšenie ochrany vagónov
pred poškodením nárazom pri prekročení
posunovacej rýchlosti. V takom prípade sa tl-
miaci člen z penového hliníka deformuje pri
relatívne nízkom tlakovom napätí (približne
17 MPa), pričom absorbuje toľko kinetickej
energie, aby tá zostávajúca nebola schopná
poškodiť rámovú konštrukciu vagóna. Zde-
formovaný člen sa potom ľahko a rýchlo vy-
mení za nový. Škoda, ktorá takto vznikne, je
nepatrná v porovnaní s poškodením rámu
podvozku, ktorý si vyžaduje dlhotrvajúcu
a pomerne náročnú opravu. Keďže k prekro-
čeniu posunovacej rýchlosti dochádza z rôz-
nych príčin pomerne často, deformačný člen
významne prispieva k zvýšeniu životnosti
vagónov a znižovaniu nákladov na ich opra-
vu.

Vyvinutý deformačný člen z penového
hliníka je v takejto aplikácii použitý prvýkrát
na svete. V prípade potvrdenia výhodnosti
použitia v prvých rokoch sa dá predpokladať
jeho umiestňovanie do všetkých ďalších no-
vých vagónov. O produkt doteraz prejavili
záujem významné spoločnosti vyrábajúce
železničné vagóny.

Po úspešnom ukončení vývoja a testova-
nia prototypov nasledoval rýchly štart sério-
vej výroby, ktorá vzhľadom na dlhoročné slo-
venské know-how prebieha v Bratislave
v ÚMMS SAV. Súčiastky zo Slovenska potom
vo firme Gleich lakujú a montujú medzi hli-
níkové bloky, ktoré si firma vyrába sama.
Hotový diel sa potom dodáva konečnému zá-
kazníkovi. Aj v tomto prípade sa ukázala uži-
točnosť úzkej spolupráce so spoločnosťami,
ktoré sú aktívne na trhu a dokážu efektívne
využiť obrovský potenciál uplatnenia výsled-
kov vedecko-výskumnej činnosti v praxi.

Jaroslav Jerz | Ústav materiálov a mechaniky
strojov SAV | Foto: ÚMMS SAV
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O p u s t i l  n á s  I n g .  P a v o l  D u h a j
Dňa 24. októbra 2008 vo veku 85 ro-
kov zomrel významný fyzik v oblasti
kovov a pevných látok, vedúci vedecký
pracovník Fyzikálneho ústavu SAV (FÚ
SAV) v Bratislave, člen Učenej spoloč-
nosti SAV Ing. Pavol Duhaj, DrSc., ro-
dák z Krásnej Vsi, účastník protifašis-
tického odboja v SNP. 

Svoju vedeckú kariéru začal úspeš-
ne v Ústave fyziky kovov SAV a jeho
práca o vzniku sigma-fázy v austenitic-
kých oceliach z roku 1968 je dodnes
citovaná. Roky 1968-69 strávil v Shef-
fielde vo výskumnom ústave British
Iron and Steel Association. Po návrate

do normalizujúceho sa Československa nemohol pokračovať v práci
na svojom pôvodnom mieste, ale vďaka porozumeniu a odvahe nie-
ktorých funkcionárov SAV našiel miesto vo Fyzikálnom ústave SAV,
kde pracoval až do svojho konca.

Svoj talent naplno rozvinul začiatkom 70. rokov minulého storočia,
keď sa začal venovať výskumu fyzikálnych vlastností úplne novej trie-
dy kovových materiálov známych ako „kovové sklá“ (kovové amorfné
materiály). Skupinka mladých vedeckých pracovníkov, ktorých doká-
zal nadchnúť pre výskum v tejto oblasti, sa rýchlo rozrástla na samo-
statné Oddelenie fyziky kovov FÚ SAV. Ing. Duhaj sa sústredil na vývoj
technológie rýchleho chladenia taveniny (rýchlosťou okolo milióna
stupňov za sekundu) a v krátkom čase dokázal pripravovať pásky ko-
vových skiel výnimočnej kvality. Vymyslel a s využitím svojej intuície,
hlbokých znalostí konštrukčných materiálov a mimoriadneho kon-
štruktérskeho citu aj realizoval úctyhodný rad prístrojov a zariadení
na aplikáciu metódy veľmi rýchleho chladenia na prípravu materiálov
najrôznejšieho zloženia a tvarov. V 80. rokoch na materiáloch pripra-
vených v ústave pracovalo viac než sto pracovníkov vedy a výskumu.
Technologické laboratórium, ktoré vybudoval, dodnes funguje, pro-
dukuje špičkové materiály vo svetovom meradle a dodáva ich do de-
siatok laboratórií od Číny a Ruska až po Argentínu.

Z a  R N D r .  A n t o n o m  P o r u b s k ý m
V stredu 22. októbra t. r. zomrel v Bra-
tislave vo veku 90 rokov významný
slovenský geograf a hydrológ RNDr.
Anton Porubský, CSc., rodák z Báno-
viec nad Bebravou. Jeho meno je spo-
jené s budovaním modernej hydroló-
gie a hydrogeografie podzemných vôd
na Slovensku. Po skončení štúdií na-
stúpil do Slovenských zemevrtných zá-
vodov v Žiline, kde vybudoval prvé
pracovisko hydrogeológie na Sloven-
sku, ktoré sa zaoberalo prieskumom
pitných a minerálnych vôd a inžinier-
skou hydrogeológiou. V rámci vý-
skumných prác vypracoval desiatky
odborných posudkov a štúdií a množ-

stvo záverečných správ o lokálnych a regionálnych prieskumoch, či už
na získanie pitných, minerálnych alebo termálnych vôd. Realizoval
prieskum podzemných vôd v rámci celej kaskády vodných diel na Vá-
hu a neskôr ako vedúci hydrogeológ aj pre sústavu vodných diel na
Dunaji. Dr. Porubský mal hlavné zásluhy na objavení využiteľných ho-
rúcich vôd na území Slovenska, keď štúdiou o možnostiach získania
termálnych vôd na Žitnom ostrove dokázal ich existenciu pri Dunaj-
skej Strede.

Po príchode do Geografického ústavu SAV v roku 1968 sa zúčas-
tňoval na riešení viacerých vedeckovýskumných úloh. Z množstva

Bol jedným z priekopníkov využívania elektrónovej mikroskopie
a difrakcie na Slovensku na štúdium štruktúry a fázových premien
v kovoch a zliatinách. Publikoval takmer 500 originálnych vedeckých
prác v najvýznamnejších vedeckých časopisoch. Svojimi výsledkami
v oblasti technológie prípravy amorfných kovových materiálov a v ob-
lasti výskumu ich vlastností, predovšetkým fázových premien prispel k
rozvoju tohto odboru vo svetovom meradle. Svedčí o tom aj jeho dlho-
ročné členstvo v International Advisory Committee on Rapid Quen-
ching, riadiacom výbore série svetoznámych konferencií o rýchlo chla-
dených kovoch, z ktorých jedna sa konala jeho zásluhou aj v Bratisla-
ve. Bol o. i. členom redakčných rád viacerých odborných zahranič-
ných časopisov a za svoj prínos v tejto oblasti i nositeľom štátneho vy-
znamenania.

Spomedzi množstva jeho vedeckých prínosov treba spomenúť as-
poň dva. Už v počiatkoch poznávania atomárnej štruktúry a lokálneho
usporiadania v amorfných kovoch formuloval svoju predstavu o klas-
trovej štruktúre rýchlochladených amorfných zliatin. Táto predstava,
ktorej správnosť je dnes potvrdzovaná vysokorozlišovacími metódami
štruktúrnej analýzy a prvoprincípovými výpočtami, získala vo svete
významný ohlas a prispela aj k pochopeniu vzniku nanokryštalickej
štruktúry z amorfného stavu. K výskumu v tejto, v súčasnosti tak často
spomínanej progresívnej oblasti vedy a technológie, Ing. Duhaj prispel
širokou sériou odborných článkov. Prvý z nich sa datuje z roku 1990,
pričom prvá zahraničná publikácia objaviteľa nanokryštalických kovo-
vých zliatin je z roku 1989. 

Obdivuhodná bola predovšetkým jeho húževnatosť až tvrdohla-
vosť, s ktorou sa venoval vytýčenému problému, schopnosť tímovej
práce a zápal pre vedu a poznávanie nového. Mnoho vedeckých pra-
covníkov spomína, ako im v ich začiatkoch dodal sebadôveru a pomo-
hol nájsť zmysluplnú výskumnú tému. S nevyčerpateľnou ochotou až
do svojho konca rozdával svoje znalosti, skúsenosti, nápady a pomoc
každému, kto to potreboval. Svoj entuziazmus pre nové idey a nápady
nestrácal do posledných dní svojho života.
Česť jeho pamiatke!

Fyzikálny ústav SAV

prác, ktoré publikoval počas dlhoročného pôsobenia v ústave, spo-
meňme aspoň jeho autorský podiel na Atlase SSR, ďalej mapu Typy
podzemných vôd podľa ich doplňovania a mapu Podzemné vody
v mierke 1 : 500 000, ktoré sú významné pre tvorbu a ochranu pod-
zemných vôd. Svoju vedeckovýskumnú prácu zavŕšil knižnou publiká-
ciou Vodné bohatstvo Slovenska. Za veľmi úspešnú možno pokladať je-
ho autorskú a organizačnú prácu na Smernom vodohospodárskom plá-
ne SSR (2. vydanie) a pri vypracovaní vodohospodársko-hydrogeolo-
gických máp v mierke 1 : 200 000. Významná bola aj jeho pedagogic-
ká činnosť. Od roku 1970 až do roku 1981 externe prednášal hydroge-
ografiu a hydrológiu podzemných vôd na Prírodovedeckej fakulte UK
Bratislava pre špecialistov geografie. Nemožno nespomenúť ani jeho
pobyt v Alžírsku a Kongu, kde úspešne hľadal a overoval vodonosné
štruktúry.

Dr. Anton Porubský bol dlhé roky členom redakčných rád časopi-
sov Minerália Slovaca, Geologický průzkum, Geografický časopis, Slo-
venský kras. Za výsledky jeho vedeckých a aplikačných prác mu bolo
udelených viacero ocenení, napr. Pamätná plaketa mesta Bratislavy,
Cena SAV, Pamätná medaila Mateja Bela, Plaketa J. Guotha, Zlatá pla-
keta D. Štúra, Strieborná plaketa PriF UK. 

Životným krédom Dr. Antona Porubského bola pracovitosť a pria-
teľstvo. Kde mohol tam vždy pomohol a jeho myseľ sa vždy s láskou
a pohnutým srdcom vracala k rodným Bánovciam.
Česť jeho pamiatke!

Geografický ústav SAV
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P o ď a k o v a n i e  z Ľ u b ľ a n e
Na adresu VEDY, vydavateľstvo SAV, prišiel zo Slovinska list, v ktorom pracovníci
Katedry slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity v Ľubľane
ďakujú za knižný dar, ktorý VEDA venovala víťazom súťaže mladých adeptov pre-
kladania umeleckej literatúry zo slovenčiny do slovinčiny. Organizátori podujatia
vyjadrujú potešenie a presvedčenie, že odborné publikácie z vydavateľstva VEDA,
tak jazykovedné, ako aj etnografické, urobia budúcim prekladateľom nielen radosť,
ale budú pre nich aj zdrojom nových poznatkov a sprievodcom pri spoznávaní Slo-
venska, jeho jazyka a kultúry.

E. B.

V E D A ,  v y d a v a t e ľ s t v o  S A V ,  n a  B i b l i o t é k e
tia. V piatok 7. novembra prezentovala kni-
hy Martin Rázus – politik, spisovateľ a cir-
kevný činiteľ (vyšla v rámci edície Osobnos-
ti slovenskej politiky) a Martinská deklará-
cia s podtitulom Cesta slovenskej politiky
k vzniku Česko-Slovenska. Moderátor podu-
jatia, šéfredaktor VEDY Emil Borčin, pozval
na hlavné pódium haly A bratislavskej In-
cheby pracovníkov Ústavu politických vied
SAV – riaditeľa Miroslava Pekníka, editora
a jedného z autorov zborníka o Rázusovi
i Martinskej deklarácii, ako aj Mariána
Hronského, spoluautora druhej publikácie.

Miroslav Pekník pri tejto príležitosti
zdôraznil, že Martin Rázus je zvláštna pos-
tava slovenských dejín, ktorá svojím živo-
tom a prácou ukazuje, že aj v politike mož-
no razantne a ohnivo presadzovať i obhajo-
vať svoje názory a zachovať si pritom ľud-
ský, etický rozmerom, čím sa stáva vzorom
politika-džentlmena pre ďalšie generácie.

Martinská deklarácia z 30. októbra
1918, tiež patrí do skupiny „osmičkových“
rokov. Marián Hronský upriamil svoj zasvä-
tený komentár nielen na moment prijatia
vlastnej Martinskej deklarácie, ale aj na
kontinuálny pohľad na vývoj slovenského
národa od začiatku 20. storočia až do chví-
le, keď sa prostredníctvom svojich politikov
prihlásil k spoločnému štátu s českým ná-
rodom.

Druhá sprievodná akcia v nedeľu 9. no-
vembra patrila prezentácii nových publiká-
cií VEDY a Ústavu svetovej literatúry SAV.
Predstavili ich pracovníci ÚSvL SAV – riadi-
teľ doc. Adam Bžoch, PhDr. Jana Truhlářo-
vá, autorka novinky Na cestách francúzskej
literatúre, a PhDr. Viera Prokešová.

F. T., E. B. | Foto: Pavol Mikulášek

Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie
vied, pripravila pre tohtoročný 16. medzi-
národný knižný veľtrh Bibliotéka vo výstav-
nom a kongresovom centre Incheba Expo
v Bratislave  (6. – 9. 11 2008) expozíciu vo
vlastnom stánku. Predstavila v ňom naj-
novšie a najžiadanejšie knihy úzko spojené
s problematikou vedy a poznávania. Počas
všetkých štyroch sa stal stánok VEDY ob-
jektom mimoriadneho záujmu účastníkov
veľtrhu, ktorí si už v predstihu mohli zabez-
pečiť pre seba i pre svojich najbližších prí-
ťažlivé vianočné darčeky v podobe zaují-
mavých i pekných kníh, čo sa prejavilo aj
na mimoriadnom komerčnom úspechu vy-
davateľstva. Najväčší záujem už tradične
bol o encyklopédiu Beliana, jazykovedné
príručky, knihy z oblasti etnografie, ale aj
o ďalšie publikácie.

Tak ako po iné roky,VEDA, vydavateľ-
stvo SAV, pripravila aj sprievodné poduja-

NOVÉ PUBLIKÁCIE VEDY, VYDAVATEĽSTVA SAV, V RÁMCI SPRIEVODNÝCH PO-
DUJATÍ BIBLIOTÉKY PREDSTAVILI (SPRAVA) PHDR. MARIÁN HRONSKÝ, DRSC.,
A PHDR. MIROSLAV PEKNÍK, CSC., Z ÚSTAVU POLITICKÝCH VIED SAV A ŠÉFRE-
DAKTOR VYDAVATEĽSTVA EMIL BORČIN. 

VÝSTAVNO-PREDAJNÝ STÁNOK VEDY, VYDAVATEĽSTVA SAV, NA 16. ROČNÍKU
BIBLIOTÉKY OBLIEHALI POČETNÍ ZÁUJEMCOVIA O VEDECKÚ, ODBORNÚ I PO-
PULÁRNO-VEDECKÚ LITERATÚRU.
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V priebehu rokovania sa uskutočnilo stret-
nutie s podpredsedom vlády SR a minis-
trom školstva SR J. Mikolajom k problema-
tike transformácie SAV na VVI a k otázke
štrukturálnych fondov. V úvode Š. Luby
zhrnul proces transformácie SAV na VVI,
aké sú šance a ohrozenia. J. Mikolaj zdô-
raznil potrebu transformácie SAV na VVI.
Poukázal na pozitíva, ktoré priniesla táto
forma vysokým školám a možnosti, ktoré
by mala priniesť SAV. Prisľúbil garanciu, že
prechod na VVI nebude mať pre SAV nega-
tívny dopad na čerpanie ŠF. Nevidí prob-
lém zachovania samostatnej rozpočtovej
kapitoly SAV. V diskusii sa ujasňovali viace-
ré otázky. J. Mikolaj potvrdil, že zámer na
prechod na VVI sa týka SAV, iné časti VVZ
patria do kompetencie iných členov vlády
SR. Odporučil vypracovať projekt precho-
du SAV na VVI s uvedením budúcej štruktú-
ry, finančných tokov a i.

Š. Luby konštatoval, že sa vyjasnili via-
ceré podmienky transformácie SAV na VVI
a SAV získala prvé garancie.

Predsedníctvo SAV

pozitívne zhodnotilo stretnutie s delegá-
ciou AV ČR v dňoch 5. a 6. 11. 2008. Prero-
kovali sa témy:

štrukturálne fondy EÚ
7. RP EÚ – úspešnosť
transformácia na VVI

prerokovalo:

zásady rozdelenia rozpočtu SAV na rok
2009,
prvý variant rozpisu rozpočtu rozpočto-
vej kapitoly SAV na rok 2009,
informáciu o investičných akciách SAV,
informáciu o zabezpečení akcií SAV
v rámci Týždňa vedy a techniky 2008,
správu o stave vývoja a prevádzkovania
informačných a komunikačných systé-
mov v SAV;

schválilo: 

osnovu správy o činnosti organizácie
SAV za rok 2008,
metodický postup pri organizovaní ve-
rejnej záverečnej oponentúry vybraných
projektov VEGA, s financovaním nad
850 tis. Sk,

doplnenie Štatútu podporného fondu
Štefana Schwarza na vytváranie post-
doktorandských miest v SAV,
atestačnú komisiu pre vedeckých za-
mestnancov Prognostického ústavu
SAV;

menovalo:

s účinnosťou od 1. 12. 2008 na obdobie
4 rokov
Dr. Ing. Františka Simančíka do funkcie
riaditeľa Ústavu materiálov a mechani-
ky strojov SAV
RNDr. Imricha Baráka, DrSc.,,  do funk-
cie riaditeľa Ústavu molekulárnej bioló-
gie SAV

udelilo:

Pamätnú plaketu SAV
prof. MUDr. Igorovi Riečanskému,
CSc. 
Čestnú plaketu SAV Jána Jessenia za zá-
sluhy v lekárskych vedách 
prof. MUDr. Jánovi Brezovi, DrSc.

nominovalo:

P. Samuelyho a P. Javorského do Hod-
notiteľskej komisie, odborného hodnoti-
teľského orgánu MŠ SR;

vzalo na vedomie:

správu zo zahraničnej služobnej cesty I.
Chodáka z účasti na kick-off meetingu

projektu CERIM. Dohodlo sa, že vo feb-
ruári 2009 zorganizuje SAV v rámci pro-
jektu konferenciu,
správu zo zahraničnej služobnej cesty J.
Slezáka z konferencie NANOSCIENCES
& NANOTECHNOLOGIES IN MEDICI-
NE, ktorá sa konala v Štrasburgu,
správu zo zahraničnej služobnej cesty K.
Polákovej z 53. plenárneho zasadnutia
EMRC, ktoré sa konalo v Štrasburgu,
informáciu o iniciatíve IPRO (Interna-
tional Peer Review in Central Europe).
Cieľom iniciatívy je dosiahnuť zlepšenie
spolupráce stredo- a východoeuróp-
skych krajín v oblasti peer review proce-
su a zvýšenie zastúpenia posudzovate-
ľov z krajín strednej a východnej Európy
pri posudzovaní projektov ESF. P SAV
nominovalo do tejto iniciatívy zástup-
cov – K. Nemogu, P. Samuelyho,
správu zo zahraničnej služobnej cesty Š.
Lubyho zo zasadnutia programového
výboru konferencie „Researchers in Eu-
rope without barriers“, ktorá bude 27. –
29. 4. 2009 v Prahe. Reprezentácia SR
na tejto akcii je významná. Š. Luby po-
žiadal členov P SAV o predloženie ná-
metov,
informáciu o návšteve delegácie z Na-
tional Science Council (NSC – Taiwan)
na pôde SAV v dňoch 6. – 7. 11. 2008.

E. Gramatová informovala o podpise zmlu-
vy k Národnému informačnému systému
podpory výskumu a vývoja na Slovensku.
Do konca roka 2008 sa pripravuje priame
zadanie na národný projekt „Dátové cen-
trum výskumu a vývoja“.

Mária Rybecká

POHĽAD NA ROKOVANIE 57. ZASADNUTIA 
PREDSEDNÍCTVA SAV S ÚČASŤOU PODPREDSEDU

VLÁDY SR A MINISTRA ŠKOLSTVA SR J. MIKOLAJA

5 7 .  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 1 . 1 1 .  2 0 0 8



T r a d í c i a  p r i a t e ľ s k ý c h  s t r e t n u t í
(Kongresové centrum SAV Smolenice 5. – 6. november 2008)

Tradícia každoročných stretnutí vedúcich osobnosti Slovenskej akadémie vied a Akadémie vied Českej republiky pokračovala 5. a 6. no-
vembra t.r. v mimoriadne srdečnej atmosfére v Kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach. 

Delegácia AV ČR na stretnutí – (zľava) vedúca sekretariátu predsedu AV ČR Božena
Šléglová, člen Akademickej rady AV ČR prof. Jan Palouš, predseda AV ČR prof. Vác-
lav Pačes, podpredseda AV ČR prof. Pavel Vlasák, člen Predsedníctva Akademickej
rady AV ČR Jiří Rákosník a riaditeľka ZHO KAV Alena Solničková.

Na spoločenskom stretnutí predseda SAV prof. Štefan Luby odovzdal predsedovi
Akadémie vied ČR prof. Václavovi Pačesovi najvyššie vyznamenanie SAV – Zlatú
medailu SAV.

RNDr. Jiří Rákosník, CSc., prevzal v Smoleniciach Čestnú plaketu SAV Jura Hron-
ca za zásluhy v matematických vedách.

Vo večerných hodinách privítali delegácie SAV a AV ČR medzi sebou podpredsedu
vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Dušana Čaploviča, ktorý odovzdal prof. Václavovi Pačesovi blahoprajný list a spo-
mienkový darček

Príležitosť na priateľský rozhovor a výmenu skúsenosti využili (sprava) podpredse-
dovia SAV Dušan Kováč a Viera Rosová, predsedníčka 2. komory Snemu SAV Lyda
Rychlá a člen Akademickej rady AV ČR prof. Jan Palouš. 

Na stretnutie do Smoleniciach zavítal aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Českej republiky v SR Vladimír Galuška (v strede).

Foto: Vladimír Šmihula
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