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Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa ústavy 1. septembra udelil prezident Slovenskej repub-
liky Ivan Gašparovič najvyššie štátne vyznamenania významným slovenským osobnostiam.
Medzi osemnástimi vyznamenanými bol aj prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc., z Matematické-
ho ústavu SAV. Foto: Marián Garaj, KPSR

V predvečer košického 21. európskeho sympózia o kozmickom žiarení (ECRS) prevzal výz-
namný britský astrofyzik prof. Sir Arnold Whittaker Wolfendale (druhý zľava) vysoké oce-
nenie Slovenskej akadémie vied – Čestnú plaketu Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-
chemických vedách. Ocenenie vzácnemu hosťovi odovzdal podpredseda SAV Fedor
Gömöry v prítomnosti člena Predsedníctva SAV Igora Tunyiho a Dalibora Krupu z Fyzikál-
neho ústavu SAV. Foto: Vladimír Šmihula

Na úvod 6. medzinárodného sympózia o experimentálnej a klinickej neurobiológii v Koši-
ciach prevzala významná odborníčka v oblasti neurovied zo Španielska Dr. Matilde Salinas
Aracil, PhD., Čestnú plaketu SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách. O radosť
z ocenenia sa s ňou delia jej manžel Dr. Juan López-Fando (v strede) i jej dlhoročný spolu-
pracovník z Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach MVDr. Jozef Burda, DrSc. (vpravo).
Foto: Annamária Košová
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da-sav.sk | Hlavný redaktor: Emil Borčin | Grafický dizajn: Layout JS. |
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| ISSN 0139-6307 | Na prednej strane obálky: V Európskom laboratóriu
pre časticovú fyziku CERN pri Ženeve uviedli do prevádzky najväčší urých-
ľovač sveta LHC. Na budovaní dvoch detektorových komplexov – ATLAS
(na fotografii) a ALICE – sa podieľali aj skupiny fyzikov a inžinierov z Ús-
tavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Foto Archív ÚEF SAV Košice
| Na zadnej strane obálky: RNDr. Pavol Striženec, CSc., z ÚEF SAV zaúča
doktoranda MPI Mníchov do ovládania zdrojov vysokého a nízkeho na-
pätia pre detektor ATLAS. Foto Archív ÚEF SAV Košice
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PREZIDENT SR ODOVZDÁVA RAD ĽUDOVÍTA
ŠTÚRA DOC. ČESTMÍROVI ALTANEROVI Z ÚSTAVU
EXPERIMENTÁLNEJ ONKOLÓGIE SAV.

IVAN GAŠPAROVIČ S MANŽELKOU V ROZHO-
VORE S PROF. EMILOM ŠPALDONOM

Pri príležitosti Dňa ústavy prezident SR udelil  štátne vyznamenania

Š t ú r o v e  r a d y  o s o b n o s t i a m z o  S A V
Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa ústavy
1. septembra udelil prezident Slovenskej re-
publiky Ivan Gašparovič najvyššie štátne vy-
znamenania osemnástim významným slo-
venským osobnostiam. Ceremoniál udeľo-
vania sa konal v historickej budove Národ-
nej rady SR na Župnom námestí v Bratislave
za prítomnosti predsedu NR SR Pavla Paš-
ku, členov diplomatického zboru, predstavi-
teľov cirkví a iných významných osobností.
Za Slovenskú akadémiu vied sa na slávnosti
zúčastnil predseda SAV prof. Štefan Luby.

Medzi vyznamenanými Rad Ľudovíta
Štúra I. triedy z rúk prezidenta SR prevzal
prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc., z Matema-
tického ústavu SAV, vedúci jeho detašované-
ho pracoviska v Košiciach, za mimoriadne
významné zásluhy v oblasti vedy a výskumu
a šírenie dobrého mena Slovenskej republi-
ky v zahraničí, a Rad Ľudovíta Štúra II. trie-
dy doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc., z Ústavu
experimentálnej onkológie SAV v Bratislave
za významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy. 

Medzi osemnástimi ocenenými boli aj
ďalšie osobnosti, ktoré v minulosti pracovali
v SAV alebo ich vedecká práca bola úzko
spätá aj s pracoviskami SAV – Rad Ľudovíta
Štúra I. triedy prevzali akademik prof. Ing.
Emil Špaldon, DrS., významná osobnosť
v oblasti pôdohospodárstva, a akademik
prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc., zaklada-
teľská osobnosť slovenskej imunológie, a
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy dlhoročný pra-
covník Ústavu štátu a práva SAV prof. JUDr.
Jaroslav Chovanec, DrSc.

„Výsledky vašej práce, vášho dlhoročné-
ho snaženia priniesli hodnoty nevyčísliteľnej
ceny a zaslúžia si obdiv a uznanie celej spo-
ločnosti. Ja však najvyššie hodnotím skutoč-
nosť, že svoje celoživotné dielo ste si nene-
chali pre seba, venovali ste ho nám všetkým,
pre blaho celej spoločnosti. Lebo je nesporne
veľa talentovaných, šikovných ľudí, ktorí žijú
medzi nami, ale my o nich nevieme,“ pove-
dal Ivan Gašparovič v príhovore k vyzname-
naným. Prezident v príhovore ďalej ocenil
nielen vynikajúce pracovné výsledky ocene-
ných osobností, ale aj ich občianske postoje:
„Nikdy ste sa nespreneverili svojmu presved-
čeniu ani v ťažkých časoch, keď ste zostali

sami sebou. Ďakujem vám ako prezident i
ako občan tejto krajiny.“ 

Prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc., sa narodil
v Dudinciach (1923). Po štúdiách matemati-
ky a fyziky na Prírodovedeckej fakulte UK
v Bratislave pôsobil v Bratislave na SVŠT a od
roku 1952 plných 33 rokov na novootvorenej
VŠT v Košiciach. Patrí k prvej vlne sloven-
ských matematikov v povojnových rokoch,
k tým, ktorí otvorili matematiku pre Sloven-
sko a svojimi výsledkami predstavili veľmi
úspešne slovenskú matematiku celému sve-
tu. Je zakladateľom vo svete uznávanej slo-
venskej školy teórie usporiadaných grúp a
usporiadaných algebraických štruktúr. Popri
pedagogickej a vedeckej práci je veľmi výz-
namná a početná jeho publikačná činnosť.
Napriek svojmu veku je stále aktívnym mate-
matikom a vedúcim detašovaného pracovi-
ska Matematického ústavu SAV v Košiciach,
ktoré vedie od jeho založenia v r. 1985.

Doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc. (1933)
pochádza z Luky nad Jihlavou. Po maturite
odišiel študovať do Bratislavy na Chemickú
fakultu SVŠT. Od roku 1957 až dodnes pra-
cuje v Ústave experimentálnej onkológie
SAV. Jeho profesionálna vedecká kariéra je
úzko spätá s onkovirológiou. Dôkaz existen-
cie DNA provírusu, charakterizácia vírusu
bovinnej leukémie, príprava a testovanie
preventívnej prototypovej retrovírusovej
vakcíny sa stali základom pre ďalší výskum a
aplikácie zamerané na prípravu retrovíruso-
vých vektorov, vhodných na génovú terapiu
onkologického ochorenia. Je držiteľom pia-
tich patentov na monoklónové protilátky.
Svoje vedecké poznatky spracoval v odbor-
ných knižných publikáciách. Významná je aj
jeho pedagogická činnosť.

Prof. Ing. Emil Špaldon, DrSc., rodák
z Čadce (1918) študoval na Poľnohospodár-
skej a lesníckej fakulte ČVUT v Prahe, študij-
né skúsenosti zbieral aj na fakulte v Záhrebe
a promoval v roku 1941 v Bratislave. Ako 29-
ročný sa stal najmladším vysokoškolským
profesorom a pôsobil na Vysokej škole poľ-
nohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva

v Košiciach. Bez jeho účasti a osobného
vkladu by nebol mysliteľný výrazný rozvoj
poľnohospodárskej výroby a slovenského
poľnohospodárstva. S jeho osobou sa spája
obilninárska sebestačnosť Slovenska. Zaslú-
žil sa o materiálne, personálne, no najmä ve-
decké budovanie Vysokej školy poľnohospo-
dárskej v Nitre. Ako vedecká osobnosť dáv-
no prerástol slovenské i európske rozmery. 

Prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc. (1928)
pochádza z Moravského Lieskového. Študo-
val na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.
V Ústave mikrobiológie a epidemiológie pô-
sobil ako odborný asistent, docent, neskôr
profesor, prednosta a zároveň ako riaditeľ
Ústavu imunológie UK. Medzi najdôležitej-
šie výsledky jeho pedagogickej a vedeckej
činnosti patrili zistenia zo štúdia degradač-
ných systémov buniek imunitného systému
a sér so zameraním na objasnenie moleku-
lových základov prirodzenej imunity. Objas-
nil tiež vzťahy medzi degradáciou antigénu
a heterogenitou vytvorených protilátok. Vy-
dal viac ako 360 odborných publikácií.

Prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, DrSc., sa
narodil v Hrnčiarskych Zalužanoch (1935).
Po štúdiách na Právnickej fakulte UK v Bra-
tislave pôsobil ako vysokoškolský pedagóg
(aj v Čechách). Vyše 20 rokov pracoval v Ús-
tave štátu a práva SAV. Vo svojej vedecko-vý-
skumnej práci sa venoval predovšetkým
otázkam politického systému Českej a Slo-
venskej federatívnej republiky, ale najmä
výskumu otázok vzniku a fungovania slo-
venskej národnej štátnosti, vzniku Sloven-
skej republiky a uplatňovania demokratic-
kej Ústavy SR. Ako člen expertných skupín
sa podieľal na príprave republikových záko-
nov i na príprave návrhu slovenskej ústavy.

TO SAV | Foto: ©Marián Garaj, KPSR
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U z n a n i e
p a t r í  
a j ú r o v n i  
v ý s k u m u
Vedeckým pracovníkom vyznamenaným
Radom Ľudovíta Štúra sme po slávnost-
nom akte položili tri otázky:

1. Aké pocity či spomienky vo vás toto oce-
nenie vyvolalo?

2. Ktorý výsledok vlastnej práce si z odstu-
pu času najviac vážite?

3. Ako vnímate pôsobenie svojich žiakov
vo vašom odbore v súčasnosti?

Prinášame odpovede prvých dvoch
laureátov Radu Ľudovíta Štúra.

Doc. Čestmír Altaner

1. Byť ocenený vysokým štátnym vyzna-
menaním iste vyvoláva v človeku pocity
vďaky, ale súčasne evokuje myšlienky, či si
to za svoju vedeckú činnosť ozaj zaslúži, le-
bo vynikajúcich vedcov v SAV je veľa. Sú-
časne si uvedomujem, že tie čiastočné ve-
decké úspechy by som nedosiahol, keby
som nemal to šťastie mať dobrých spolu-
pracovníkov a prostredie v ústave. Väčšiu
časť tohto vyznamenania by mala dostať
moja manželka, s ktorou vedecky spolupra-
cujem prakticky po cely môj profesionálny
život a ktorá podržala nepretržitú vý-
skumnú činnosť nášho laboratória po dobu
12 rokov, keď som bol zodpovedný za ria-
denie Ústavu experimentálnej onkológie
SAV, čo zabralo dosť času. Veľmi si vážim
vyznamenania, lebo je to uznanie práce ce-
lého kolektívu bývalých i súčasných pra-
covníkov laboratória molekulárnej onkoló-
gie nášho ústavu.

2. Domnievam sa, že úspech vedeckej prá-
ce závisí od vhodného výberu tematiky,
v perzistencii výskumu na zvolenej oblasti
výskumu a aj na šťastí, ktoré sa – vraj – dá
unaviť pracovitosťou. Mal som to šťastie, že
na začiatku som si zvolil dobrú tematiku,
a to štúdium vírusov, ktoré vyvolávali ná-
dory pri laboratórnych zvieratách – retroví-
rusov. Štúdiom vtáčieho vírusu B77, ktorý
bol izolovaný v našom ústave a vyvolával
nádory pri kurčatách, ale aj potkanoch, sa

nám podarilo dosiahnuť výsledok, ktorý
sme publikovali v americkom významnom
časopise J. Natl. Cancer Inst. Výsledky našej
práce poukazovali na neobvyklý spôsob
prenosu genetickej informácie pri týchto
vírusoch, a síce z RNA na DNA, čo bolo pro-
ti všeobecnej dogme a čo veľa vedcov vtedy
(r. 1964) považovalo za nemožné. Podob-
nú hypotézu vyslovil aj prof. H. M. Temin
v USA, ale bol nemilosrdne kritizovaný
vedcami, lebo tie výsledky o existencii tzv.
DNA provirusu boli nie veľmi výrazné. Ako
mladý vedecký pracovník som mal však tu
odvahu, že som požiadal Medzinárodnú
úniu proti rakovine (UICC) o štipendium
pre mladých vedcov na účasť na svetovom
onkologickom kongrese, ktorý bol v roku
1966 v Tokiu. Na moje prekvapenie som šti-
pendium získal, a tak som sa prvýkrát do-
stal do zahraničia, a to hneď do Japonska.
Tam som prednášal o našich výsledkoch
a na môj údiv som aj obstal v paľbe otázok
význačných onkovirologov. 

UICC poskytuje aj prestížne štipendiá
American Cancer Society, o ktoré som po-
žiadal na pobyt u prof. Temina. Ten mi od-
písal jednou holou vetou, že ak dostanem
štipendium, môžem prísť – a ja som to šti-
pendium dostal. Tak sa začala moja práca
na podpore dôkazov existencie DNA provi-
rusu. Výsledky sme publikovali a je to moja
najviac citovaná práca. Howard Temin ne-
skoršie za objav existencie DNA provirusu
dostal Nobelovu cenu. Spolupráca s ním
poznamenala celý môj profesionálny život. 

Z výsledkov výskumu retrovírusov si ok-
rem príspevku k dôkazu existencie DNA
provírusu (1964) najviac vážim výsledky,
ktoré dokazujú, že vírus bovinnej leukémie
vyvoláva u heterogénnych hostiteľov rôzne
ochorenia (1989-90), a publikácie, v kto-
rých opisujeme identifikáciu a izoláciu gé-
nu bunkového receptora vírusu bovinnej
leukémie (1990 – 1993). 

Určité uspokojenie priniesla aj naša ini-
ciatíva zaviesť testovanie dedičnej genetic-
kej nádorovej predispozície u ľudí, ktorú
sme začali v ústave realizovať na syndróme
mnohopočetnej endokrinnej neoplázie ty-
pu 2, ktorý vedie k vzniku medulárneho
karcinómu štítnej žľazy. Genetické testova-
nie sa v ústave rozšírilo aj na karcinóm prs-
níka a dedičné nádory hrubého čreva v ďal-
ších laboratóriách ÚEO SAV. 

Práca s retrovírusmi vyústila do prípra-
vy retrovírusových vektorov vhodných na
génovú terapiu rakoviny (1993 – 2002).
V spolupráci s Kathy Boris-Lawrie z Ohio
State University sme pripravili a testovali
preventívnu prototypovú retrovírusovú
vakcínu (1995 – 2002). Za veľmi zaujíma-
vé výsledky z poslednej doby považujem
naše štúdie zamerané na izolácii ľudských
dospelých kmeňových buniek a ich využitie
na cielenú génovú terapiu nádorov pomo-
cou retrovírusových vektorov (2002 –
2008). 

3. S radosťou môžem konštatovať, že väč-
šina vedeckých ašpirantov (teraz doktoran-

di), ktorí vyšli z nášho laboratória, sa uplat-
ňujú vo vede veľmi úspešne. Dvaja vedecky
pracujú vo Viedni, jeden v Štokholme, je-
den doktorand, žiaľ, tragicky skončil
v USA. Z našej vedeckej školy vyšiel aj doc.
RNDr. Vladimír Zajac, CSc., ktorý vedie La-
boratórium genetiky ľudských nádorov na
ÚEO SAV. Som veľmi rád, že Mgr. Lucia Ku-
čerová, PhD. (doktorandka mojej manžel-
ky) sa po pobyte v zahraničí vrátila a vyni-
kajúco vedie naše laboratórium v štúdiách
kmeňovými bunkami nasmerovanej géno-
vej terapie nádorov, ktoré sme začali pred
šiestimi rokmi. Som presvedčený, že práca
v oblasti výskumu retrovírusov, ktorú som
začal pred 50 rokmi, bude pokračovať v ná-
dejnej génovej terapii ľudských nádorov
pomocou retrovírusových vektorov využi-
tím dospelých kmeňových buniek. Tieto
bunky majú vlastnosť vyhľadať nádor v or-
ganizme, a tak cielenou terapiou prispieť
k zmenšeniu utrpenia onkologických pa-
cientov.

Prof. Ján Jakubík 

1. Udelenie vyznamenania je pre mňa
cťou. Považujem ho predovšetkým za pre-
jav uznania úrovne matematického vý-
skumu vykonávaného v Slovenskej akadé-
mii vied a na slovenských vysokých ško-
lách. Som povďačný za vytvorenie priazni-
vých podmienok pre moju prácu. V tejto
chvíli si s pocitom vrúcnej vďačnosti spomí-
nam na svojich učiteľov, akademikov Jura
Hronca, Štefana Schwartza a Otakara Bo-
růvku.

2. Každý jednotlivý krok vo výskumnej
práci otvára pohľad na nový úsek skúmanej
problematiky a zároveň stavia nové problé-
my, ktoré treba prekonať ako prekážky na
ďalšej ceste. Pri výstupe na Gerlachovský
štít nie je najdôležitejší posledný krôčik vý-
stupu, dôležité sú všetky kroky. Preto na
danú otázku odpovedám skôr „globálne”.
Rozriešil som niektoré problémy z teórie
zväzovo usporiadaných grúp, ktoré boli
v zahraničnej matematickej literatúre polo-
žené ako dovtedy nerozriešené. Na ich po-
drobnejší opis by bol potrebný širší prie-
stor. 

3. Z charakteru výskumnej práce v oblasti
matematiky vyplýva, že výskumné kolektí-
vy zamerané na určitú užšiu oblasť nikde
vo svete nebývajú veľmi veľké. Ak to mám
dobre sčítané, vyškolil som 12 vedeckých
ašpirantov v odbore algebra a teória čísel.
Niektorí z nich dosiahli na vysokých ško-
lách pekné hodnosti (jeden profesor, viace-
rí docenti), niektorí sú už na dôchodku. Vá-
žim si ich výsledky o varietach multizväzo-
vých grúp, o cyklicky usporiadaných gru-
pách, o konvergencii v l-grupách a o mono-
unárnych algebrách; boli publikované
v domácich i zahraničných časopisoch.

Pripravil: Vladimír Šmihula
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SAV na Agrokomplexe 2008 v Nitre

V e d a  p r e  p o ľ n o h o s p o d á r s t v o  a  v i d i e k
Na otvorení veľtrhu sa zúčastnila vládna delegácia vedená pod-

predsedom Národnej rady SR Viliamom Veteškom, ktorej členom
bol aj nový minister pôdohospodárstva SR Stanislav Becík. Na
slávnostnom otvorení bola prítomná aj delegácia SAV na čele
s predsedom SAV prof. Štefanom Lubym, v ktorej boli prvý pod-
predseda SAV prof. Ján Slezák, vedecký sekretár Ľubomír Falťan
a člen Predsedníctva SAV doc. Peter Javorský, ako aj vedúci Úra-
du SAV Ján Malík.

Počas prvého dňa minister pôdohospodárstva SR Stanislav Be-
cík zavítal aj do pavilónu vedy, výskumu a vzdelania a neobišiel
ani výstavné priestory SAV. Zaujímal sa o to, akým spôsobom veda
a výskum a v tomto prípade SAV prispieva i pre rozvoj pôdohospo-
dárstva. Predseda SAV prof. Štefan Luby v prítomnosti pracovní-
kov zúčastnených ústavov ministra informoval o celom rade ve-
decko-výskumných výstupov aj s dosahom na pôdohospodárstvo
a vidiecku krajinu, čo sa snaží prezentovať aj expozícia SAV. 

Slovenská akadémia vied, reprezentovaná Ústavom hydrológie
SAV, na tohtoročnom Agrokomplexe získala Čestné uznanie mi-
nistra pôdohospodárstva SR za monografiu Júliusa Šútora
a kol., Voda v zóne aerácie pôd východoslovenskej nížiny.

Brány výstavy Agrokomplex 2008 na výstavisku v Nitre, na kto-
rom sa prezentovalo 620 vystavovateľov zo 16 krajín troch konti-
nentov, sa zatvorili 25. augusta.

Š. L. | Foto: Róbert Grznár

PREDSEDA SAV
PROF. ŠTEFAN LUBY
VÍTA MINISTRA PÔ-
DOHOSPODÁRSTVA
SR STANISLAVA 
BECÍKA (VPRAVO)
PRED VCHODOM
DO PAVILÓNU K,
V KTOROM BOLI
STÁNKY VEDECKÝCH
INŠTITÚCIÍ.

Pomôže SAV pritiahnuť zahraničné investície?

N a  p o d p o r u  a p l i k o v a n é h o  v ý s k u m u
Dňa 17. septembra 2008 bola na pôde SAV
prezentácia projektu Zvýšenie atraktivity
Slovenska pre zahraničné investície do vý-
skumu a vývoja, ktorý pripravuje SARIO
(Slovenská agentúra pre rozvoj investícií
a obchodu), a ktorý chce táto agentúra
prostredníctvom Ministerstva hospodár-
stva SR v spolupráci s Ministerstvom škol-
stva SR predložiť vláde SR. Spomínaný
projekt vychádza zo zámeru SARIO orien-
tovať svoju pozornosť do budúcnosti aj na
investície smerujúce k podpore aplikované-
mu výskumu. Tejto iniciatíve predchádzajú
konzultačné rokovania so zainteresovaný-
mi inštitúciami pôsobiacimi v oblasti vý-
skumu a vývoja. 

Projekt predstaviteľom SAV predstavil
vedúci odboru stratégie SARIO Miroslav
Kučera. Za SAV sa na stretnutí a prezentácii
projektu zúčastnili podpredsedníčka SAV
Viera Rosová, podpredseda SAV za I. odde-
lenie vied Fedor Gömöry, vedecký sekretár
SAV Ľubomír Falťan a člen Predsedníctva
SAV prof. Ivan Chodák. 

Po prezentácii materiálu prebehla živá

diskusia o filozofii celého dokumentu, jeho
pozitívach i možných rizikách pre rozvoj
vedy a výskumu na Slovensku. Účastníci
stretnutia sa dohodli, že tejto téme budú
venovať aj ďalšie stretnutia zacielené na tie
sektory, predovšetkým priemyslu, v rámci
ktorých sa skrýva najväčší potenciál pre

pritiahnutie výskumu a vývoja. Na stretnu-
tiach by sa mali zúčastňovať zo strany SAV
tí predstavitelia, ktorí svojou vedecko-vý-
skumnou orientáciou môžu byť potenciál-
nymi partnermi pre spoluprácu.

Ľubomír Falťan | Foto: Róbert Grznár

Pod mottom Život sa rodí na vidieku sa 21. augusta už po 35. raz
otvorili brány Medzinárodného poľnohospodárskeho a potravi-
nárskeho veľtrhu Agrokomplex. Pavilón K tohto veľtrhu sa už po
mnohé roky stal domovským miestom pre vedu, výskum a vzdela-
nie a Slovenská akadémia vied v ňom rovnako ako po iné roky ne-
chýbala. Na tomto ročníku ju reprezentovali Ústav polymérov SAV,
Chemický ústav SAV, Ústav zoológie SAV, Ústav krajinnej ekológie
SAV, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV a Ústav hydroló-
gie SAV. K úprave výstavných priestorov SAV prispelo Arborétum
Mlyňany. 

MIROSLAV KUČERA
(PRVÝ SPRAVA) 

PRI PREZENTÁCII
PROJEKTU ZVÝŠENIE

ATRAKTIVITY SLOVEN-
SKA PRE ZAHRANIČNÉ

INVESTÍCIE DO 
VÝSKUMU A VÝVOJA.
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Veľvyslanec Kórejskej republiky v SAV

Z á u j e m  o s p o l u p r á c u

V stredu 23. júla s vedúcimi predstaviteľmi Predsedníctva SAV ro-
koval veľvyslanec Kórejskej republiky v SR Yong Kyu Park. Kórej-
ského hosťa v budove Úradu SAV v Bratislave prijali predseda SAV
prof. Štefan Luby a prvý podpredseda SAV pprof. Ján Slezák.

Predmetom rokovania bola výmena informácií o organizácii
výskumu a vzdelávania. Medzi oboma krajinami už existuje doho-

VEĽVYSLANEC KÓREJSKEJ REPUBLIKY V SR YONG KYU PARK (DRUHÝ ZĽAVA)
POČAS ROKOVANIA S PREDSEDOM SAV PROF. ŠTEFANOM LUBYM A PRVÝM
PODPREDSEDOM SAV PROF. JÁNOM SLEZÁKOM. Foto: Vladimír Šmihula

Workshop slovenských a kórejských vedcov 

P r v ý  s p o l o č n ý k r o k
V dňoch 26. – 29. augusta t.r. sa v Ústave polymérov SAV v Brati-
slave pod záštitou Slovenskej akadémie vied a Kórejskej vedeckej a
technickej nadácie (Korea Science and Engineering Foundation –
KOSEF) uskutočnilo sympózium – workshop. Jeho cieľom bola
vzájomná informácia o výskume a aplikácii výsledkov v oblasti po-
lymérov a nanotechnológií.

Účastníkov sympózia z Kórejskej republiky a pracovníkov Ústa-
vu polymérov SAV privítal podpredseda SAV Ivan Zahradník,
stručne informoval o možnostiach slovenskej vedy v rámci medzi-
národnej spolupráce. Vedúci juhokórejskej delegácie Tainhyung

Chang z Pohang University privítal možnosť rozvinutia spolupráce
medzi SAV a KOSEF, ktorá sa odvíja od podpísania protokolu (Me-
morandum of Understanding on Scientific and Technological Coope-
ration between the Slovak Academy of Sciences and the Korea Science
and Engineering Foundation) medzi oboma inštitúciami v júni mi-
nulého roku

Na úvod hlavný organizátor sympózia a workshopu Dušan Be-
rek z Ústavu polymérov SAV povedal, že ide o prvé oficiálne stret-
nutie vedeckých pracovníkov z kórejských vedeckých inštitúcií a
univerzít so slovenskými vedeckými pracovníkmi na pôde Sloven-
skej akadémie vied. Ústav polymérov SAV pripravil v rámci sympó-
zia a workshopu bohatý vedecký a odborný program, hodnotné
prednášky a priestor na diskusiu. 

KOSEF je organizácia, ktorá vznikla v máji 1977 s cieľom stať sa
hlavným nástrojom podporujúcim vedecký a technologický rozvoj
v krajine. Nástrojmi riadenia aktivít sú podpora výskumu, šírenie
vedeckého vzdelania a medzinárodná spolupráca s ostatnými kra-
jinami. Organizácia sa snaží aktivovať a spájať obrovský výskumný
potenciál univerzít ako zdroj základného vedeckého výskumu,
v záujme národného rozvoja prostredníctvom selekcie a podpory
kreatívnych výskumných projektov. KOSEF pomáha univerzitám
podporovať a zabezpečiť vedecko-technologických pracovníkov
realizáciou rôznych druhov programov vytvorených na urýchlenie
akademických aktivít, medzinárodnej spolupráce a spolupráce
medzi priemyslom a akademickou komunitou.

Text a foto Ferdinand Tisovič

da o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a turistiky. V súčas-
nosti sa pripravuje dohoda o spolupráci v oblasti výskumu a rozvo-
ja. Účastníci rokovania sa dohodli iniciovať oblasti spolupráce
v rámci prípravy tejto dohody prostredníctvom Ministerstva škol-
stva SR. SAV nadviaže priame kontakty s Kórejskou akadémiou
vied a techniky, ktorá sídli v Soule a orientuje sa na základný aj ap-
likovaný výskum. SAV už uzavrela dohodu s Korean Science and
Engineering Foundation a Univerzitou v Sogangu.

Záujem o spoluprácu je umocnený aj prítomnosťou veľkých kó-
rejských investorov na území SR, ako je KIA a SAMSUNG, ktorí
Slovensko pokladajú za perspektívnu a svojou polohou strategickú
oblasť. Obavy z postupného presunu týchto investorov smerom na
východ neboli potvrdené, vyjadrenia na túto tému skôr možno po-
važovať za dementovanie.

V rámci diskusie padla aj otázka o možnostiach sponzoringu ty-
pu Institute of Advanced Studies. Je to však otázka ďalšieho vývo-
ja spolupráce, pretože investori v súčasnej etape vkladajú pros-
triedky do vzdelávania a prípravy zamestnancov, ktorí sú potrební
priamo pri výrobe.

Na rokovaní zaznela aj informácia, že spoločnosť SAMSUNG sa
chystá vybudovať na Slovensku vlastné výskumné pracovisko. Na
záver sa obe strany dohodli, že vzájomné rokovania budú pokra-
čovať na pôde SAV v septembri tohto roka.

V. Š.
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POČAS PREHLIADKY ZÁMKU 
– ZĽAVA ĽUBOMÍR FALŤAN, 
VEĽVYSLANEC MAKOTO WASHIZU 
A IGOR TÚNYI.

Japonský veľvyslanec v KC v Smoleniciach

O c e n i l i  k v a l i t y  c e n t r a

Príprava novej formy spolupráce medzi SAV a Izraelskou akadémiou vied a umení

O d b o r n é  s t r e t n u t i a  
n a  d o h o d n u t é  t é m y

PROF. YOHANAN
FRIEDMAN. 

Foto Ferdinand Tisovič

V stredu 25. júna t.r. navštívil SAV prof. Yo-
hanan Friedman, predseda humanitnej
sekcie Izraelskej akadémie vied a umení.
Cieľom stretnutia bolo prerokovanie budú-
cej spolupráce založenej na bilaterálnej do-
hode o vedeckej spolupráci. Na rokovaní sa
za SAV zúčastnili vedecký sekretár Ľubo-
mír Falťan, vedúci odboru medzinárodnej
spolupráce Úradu SAV Ján Barančík a refe-
rentka pre spoluprácu so štátom Izrael Má-
ria Ružová, ako aj Marián Gálik z Ústavu
orientalistiky SAV, ktorý sprevádzal prof.

Friedmana na sympóziu v Dolnej Krupej na
tému Východné kresťanstvo, judaizmus a
islam medzi smrťou Mohamedovou a smr-
ťou Timura Chromého (roky 432 – 1405).

Budúca spolupráca SAV a Izraelskej aka-
démie vied a umení sa bude koncentrovať
najmä na dohodnuté oblasti a témy, v rám-
ci ktorých sa uskutočnia odborné stretnutia
izraelských a slovenských vedeckých pra-
covníkov (z každej strany 6 – 8 účastní-
kov). Osobitná časť rokovania bola venova-
ná možnostiam spolupráce v spoločen-

ských a humanitných vedách, kde boli na-
vrhnuté témy spolupráce. Príprava novej
formy spolupráce  a novej dohody medzi
SAV a IAVU bude pokračovať prostredníc-
tvom medzinárodných odborov oboch aka-
démií. 

J. B.

V stredu 23. júla Kongresové centrum SAV
v Smoleniciach navštívil veľvyslanec Ja-
ponského cisárstva v SR Makoto Washizu.
Sprevádzali ho ďalší predstavitelia japon-
ského veľvyslanectva – nová kultúrna atašé
Masako Morishita a radca veľvyslanectva
Hiroshi Fukuda. 

V Kongresovom centre SAV v Smoleni-
ciach Makotu Washiza a jeho sprievod
v mene Predsedníctva SAV privítal vedecký

sekretár SAV Ľubomír Falťan a člen Pred-
sedníctva SAV Igor Túnyi. Zástupcovia SAV
japonských hostí v stručnosti informovali
o histórii zámku Smolenice a histórii Kon-
gresového centra SAV v jeho priestoroch.
Hostia sa zaujímali o funkcie, ktoré plnia
kongresové centrá SAV (Smolenice, Stará
Lesná) v rámci vedecko-výskumných akti-
vít SAV. Rozhovory sa zamerali aj na aktu-
álne otázky vedeckej spolupráce medzi

SAV a japonskými partnermi Veľvyslanec
sa zaujímal najmä o perspektívu ďalšej spo-
lupráce a vedeckých kontaktov s japonskou
stranou. V tomto smere prisľúbil všestran-
nú pomoc. 

Počas prehliadky zámku japonskí hostia
ocenili kvalitu priestorov Smolenického
zámku i skutočnosť, že sa v ňom nachádza-
jú rokovacie sály tak na konferencie, ako aj
na menšie pracovné stretnutia s komplet-
ným servisom, vrátane ubytovania. Na zá-
ver stretnutia japonský veľvyslanec prejavil
záujem o možnosť využitia smolenických
priestorov v rámci vysokých štátnych náv-
štev z Japonska v Slovenskej republike.

Ľ. F. | Foto: Róbert Grznár
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V y z n a m e n a n i a  s p o l u p r a c o v n í k o m  S A V

Z a  p r í n o s  k r o z v o j u  f a r m a k o l ó g i e

Vedecká rada SAV udelila prof. Viktorovi Smieškovi a doc. Jozefo-
vi Budayovi Medaily SAV za podporu vedy. Vyznamenania obom
významným spolupracovníkom SAV odovzdal 18. septembra t.r.
jej predseda a predseda Vedeckej rady SAV prof. Štefan Luby. Na
malej slávnosti sa zúčastnili prvý podpredseda SAV prof. Ján Sle-
zák, podpredseda SAV Fedor Gömöry, podpredsedníčka Vedeckej
rady SAV prof. Gabriela Nosáľová, vedecký sekretár SAV Ľubomír
Falťan, ako aj manželky a spolupracovníci vyznamenaných. 

Doc. Ing. Jozef Buday, CSc., pôsobí v podnikateľskej sfére, v sú-
časnosti je prezidentom Zväzu priemyselných výskumných a vývo-
jových organizácií na Slovensku, generálnym riaditeľom Elektro-
technického výskumného a projektového ústavu v Novej Dubnici.
Vo vedeckej práci sa venuje napríklad výskumu a vývoju vybra-
ných elektrotechnických aplikácií nanokryštalických a amorfných
materiálov, výskumu a vývoju novej generácie elektrických lineár-
nych pohonov, modernizácii elektrickej výzbroje trakčných koľajo-
vých vozidiel a ďalším problémom, ako aj metodikám rozvoja kon-

kurencieschopnosti nášho strojárskeho a elektrotechnického prie-
myslu. SAV ocenila jeho mimoriadne aktivity v oblasti podpory ve-
dy, techniky a inovácií, vynikajúci manažment organizácií repre-
zentujúcich slovenských podnikateľov a priemysel a jeho podiel na
propagácii vedy na Slovensku.

Prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., je vedúcim Katedry merania na
Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Patrí
k významným organizátorom vedy na Slovensku, od roku 2006 je
predsedom samosprávneho orgánu vysokých škôl – Rady vyso-
kých škôl. Je členom Vedeckej rady SAV. Vo svojej vedeckej práci sa
venuje predovšetkým vývoju a zdokonaleniu najprogresívnejších
meracích systémov a postupov. SAV ocenila nielen jeho vynikajúce
výsledky vo vedeckej aj organizátorskej práci, ale aj jeho podiel na
rozvoji spolupráce medzi vysokými školami a SAV.

V. Š. | Foto: Vladimír Šmihula

PROF. ŠTEFAN LUBY
ODOVZDÁVA MEDAILU
SAV ZA PODPORU VEDY
MUDR. JÁNOVI DŘÍMA-
LOVI.

PROF. RADOMÍROVI
NOSÁĽOVI BLAHOŽELÁ
K OCENENIU PRVÝ
PODPREDSEDA SAV
PROF. JÁN SLEZÁK.

BLAHOŽELANIE
PROF. VIKTOROVI
SMIEŠKOVI OD POD-
PREDSEDNÍČKY VEDEC-
KEJ RADY SAV PROF.
GABRIELY NOSÁĽOVEJ.

MEDAILU SAV 
ZA PODPORU VEDY
Z RÚK PROF. ŠTEFANA
LUBYHO PREBERÁ
DOC. JOZEF BUDAY.

Na malej slávnosti 12. septembra t.r. odovzdal predseda SAV prof.
Štefan Luby riaditeľovi Ústavu experimentálnej farmakológie SAV
prof. MUDr. Radomírovi Nosáľovi, DrSc., a vedúcemu vedeckému
pracovníkovi Ústavu experimentálnej farmakológie SAV MUDr.
Jánovi Dřímalovi, DrSc., Medaily SAV za podporu vedy. Ocenenie
im udelila Vedecká rada SAV za výsledky ich vedeckej práce, za
významný prínos k rozvoju slovenskej farmakológie, k rozvoju
spolupráce s poprednými vedeckými pracoviskami a univerzitami
doma i v zahraničí, ako aj k výchove novej generácie vedeckých
pracovníkov..

Prof. R. Nosáľ sa vo vedecko-výskumnej práci sústredil najmä
na oblasť bunkovej a subcelulárnej farmakológie. Predmetom štú-
dií sú zaujímavé a dôležité poznatky o vedľajších a nežiaducich
účinkoch liečiv a biologicky aktívnych látok. V tejto oblasti založil

vedeckú školu, ktorú možno označiť za najvýznamnejšiu v býva-
lom Československu a v súčasnosti pokračuje vo svojom dominant-
nom postavení na Slovensku. Prof. Nosáľ zastáva významné funk-
cie v medzinárodných i domácich vedeckých štruktúrach. 

MUDr. J. Dřímal sa okrem farmakológie zaoberá aj štúdiom pa-
togenézy kardiovaskulárnych ochorení človeka, najmä infarktu a
chronického zlyhania srdca na zvieracích modeloch. Najvýznam-
nejšie výsledky dosiahol v oblasti štúdia kardiovaskulárnych účin-
kov beta-adrenolytík, blokátorov kalciového vstupu, zápalových
cytokínov, chemoatraktantov a patologických mediátorov v srdci.
Počas pobytu v USA získal Pfizer Award University of Pennsylvania,
je aj nositeľom viacerých domácich ocenení.

V. Š. | Foto Vladimír Šmihula
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Sympózium o aktuálnych otázkach kozmického žiarenia

K o š i c e  c e n t r o m  k o z m i c k é h o
s v e t a . . .
Aula maxima a priľahlé priestory Technic-
kej univerzity v Košiciach patrili v dňoch
9. – 12. septembra takmer stopäťdesiatim
fyzikom a odborníkom z vedeckých praco-
vísk a univerzít 28 krajín, ktorí sa tu zišli na
21. európskom sympóziu o kozmickom žia-
rení (ECRS). Spoločne ho zorganizovali
Ústav experimentálnej fyziky SAV v Koši-
ciach, Fakulta elektrotechniky a informati-
ky TU, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Slo-
venská fyzikálna spoločnosť a Fakulta ma-
tematiky, fyziky a informatiky UK v Brati-
slave. 

Ako nás informoval predseda organi-
začného výboru ECRS 2008 prof. Karel
Kudela z ÚEF SAV, na košickom sympóziu
sa vedci zaoberali takými aktuálnymi otáz-
kami, ako sú napr. vzťahy kozmického žia-
renia k životnému prostrediu, energetické
častice a magnetosféra Zeme, častice v he-
liosfére, slnečno-zemské vzťahy na rôznych
časových škálach, kozmické žiarenie vyso-
kých energií v rôznych energetických ob-
lastiach, interakcie častíc vysokých energií,
astronómia gama žiarenia a hovorilo sa
tiež o európskych projektoch vzťahujúcich
sa na kozmické žiarenie.

Na sympóziu sa zúčastnili mnohí výz-
namní vedci z tejto oblasti výskumu, ako aj
mladí vedeckí pracovníci. Najvýznamnej-
ším hosťom sympózia bol bezpochyby sve-
toznámy britský astrofyzik prof. Sir Ar-
nold Whittaker Wolfendale, predseda
IAC (International Advisory Committee). 

V predvečer košického sympózia 8. sep-
tembra tento významný britský astrofyzik
prevzal vysoké ocenenie Slovenskej akadé-
mie vied. Na návrh Ústavu experimentálnej
fyziky SAV Vedecká rada SAV udelila prof.
Wolfendalovi Čestnú plaketu Dionýza Ilko-
viča za zásluhy vo fyzikálno-chemických
vedách. Ocenenie vzácnemu hosťovi odo-
vzdal podpredseda SAV Fedor Gömöry. Vo
svojom príhovore vyzdvihol prínos prof.
Arnolda Wolfendala pri výskume kozmic-

kých častíc, najmä muonov, ktorý v spolu-
práci s indickými a japonskými vedcami
znamená prielom v ich poznaní. Obrovský
význam majú aj jeho výskumy gama žiare-
nia, najmä pre pochopenie základných otá-
zok pôvodu a existencie vesmíru, Zeme aj
ľudstva. Podpredseda SAV ocenil aj medzi-
národnú spoluprácu prof. Wolfendala, naj-
mä jeho úsilie pomáhať kolegom aj študen-
tom z menej rozvinutých krajín, a jeho prí-
spevok do dialógu medzi vedou a spoloč-
nosťou i záujem o jeho udržiavanie. Čestná
plaketa Dionýza Ilkoviča je zároveň aj oce-
nením spolupráce prof. Arnolda Wolfenda-
la so slovenskými vedcami pri výskume
vzťahu medzi kozmickým žiarením a oblač-
nosťou.

K vzácnym hosťom sympózia patril aj
Dr. Peter Kiraly, podpredseda IAC ECRS. 

„Európske sympóziá o kozmickom žia-
rení (ECRS) sa konajú každé dva roky. Prvé
bolo súčasne v Berne a Lodži v r. 1968.
V bývalom Československu bolo len jedno,
práve v Košiciach v roku 1984. Na týchto
sympóziách sa prezentujú dôležité nové vý-
sledky štúdia kozmického žiarenia, získané
predovšetkým v laboratóriách európskych
krajín, ale aj inde vo svete. Sú tiež vynika-
júcou príležitosťou na diskusie o aktuál-
nych aspektoch výskumu kozmického žia-
renia, ktorého storočnicu objavenia si čo-
skoro pripomenieme. A v neposlednom ra-
de je to tiež fórum na diskusie o možnej
spolupráci v tomto výskume,“ zdôrazňuje
rôzne aspekty týchto významných vedec-
kých stretnutí prof. Kudela, pre ktorého bo-
lo tohtoročné sympózium ECRS v poradí už
deviate. Opýtali sme sa preto, ktoré z nich
bolo preňho najpamätnejšie? 

„Pre mňa osobne je najpamätnejším mo-
je celkom prvé sympózium v roku 1978
v Kieli. Ale pre nás na Oddelení kozmickej
fyziky ÚEF SAV je asi dodnes najdôležitej-
šie to, ktoré bolo v roku 1982 v Ríme. Na
tom som sa síce nezúčastnil, ale kolega

z Ruska na ňom informoval o prvom mera-
ní odrazu od slnečných neutrónov na zem-
skom povrchu. A to sa robilo práve u nás,
na Slovensku, v observatóriu ÚEF SAV na
Lomnickom štíte, kde dodnes pracuje neu-
trónový monitor. Jeho úlohou je detegovať
a zaznamenávať minútu po minúte neu-
tróny, ktoré vznikajú interakciou kozmic-
kého žiarenia s časticami v horných vrst-
vách zemskej atmosféry. Tento neutrónový
monitor je dodnes súčasťou celosvetovej
siete podobných zariadení,“ hovorí s ne-
skrývanou hrdosťou prof. Karel Kudela.

A prečo Košice? Možno práve vďaka
neutrónovému monitoru dodávajúcemu
informácie o kozmickom žiarení do celého
sveta, sir Arnold Wolfendal na otázku den-
níka Korzár (10. 9. 2008, rm), prečo boli za
miesto konania tohtoročného sympózia vy-
braté znovu Košice, odpovedal s úsmevom,
že „preto, lebo sú centrom kozmického sve-
ta.“ A už vážnejšie dodal, že košický Ústav
experimentálnej fyziky je významným eu-
rópskym a svetovým pracoviskom v oblasti
výskumu kozmického žiarenia, ktoré dosa-
huje unikátne vedecké výsledky v rámci ši-
rokej medzinárodnej spolupráce. 

Adela Štrpková | Foto: Ján Baláž

Text pod fotografie: Karel Kudela

Z OTVORENIA 21. EURÓPSKEHO SYMPÓZIA
O KOZMICKOM ŽIARENÍ. POHĽAD NA PREDSED-
NÍCKY STÔL – SPRAVA DOĽAVA: RIADITEĽ ÚEF SAV
DOC. KAROL FLACHBART, PROF. KAREL KUDELA,
PROF. ARNOLD W. WOLFENDALE A DR. PETER 
KIRALY – PREDSEDA A PODPREDSEDA IAC ECRS,
PROREKTOR TU KOŠICE DOC. PAVOL RASCH-
MANN A DOC. PAVOL SOVÁK, DEKAN PRÍRODOVE-
DECKEJ FAKULTY UPJŠ.

PROF. TADEUSZ WIBIG Z POĽSKA REFERUJE
O INTERAKCIÁCH PROTÓNOV KOZMICKÉHO ŽIA-
RENIA ULTRAVYSOKYCH ENERGIÍ.
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Čriepky z EXPO 2008 v španielskej Zaragoze

ŠTEFAN LUBY   V ý s t a v a  s n a j v ä č š o u
s p o t r e b o u  v o d y  n a  s v e t e
Slovenský národný deň na EXPO 2008
v španielskej Zaragoze (3. 8. 2008) „Voda
a udržateľný rozvoj“ sa začal vztyčovaním
našej zástavy. Za zvuku našej hymny, ktorú
zahrala španielska vojenská kapela, vylete-
la na stožiar ako americká v hollywood-
skych filmoch. Ďalšia čata Španielov pri-
tom manipulovala starými puškami z ob-
čianskej vojny, vzdávajúc poctu predsedovi
Národnej rady SR Pavlovi Paškovi a jeho
sprievodu. Boli v ňom minister hospodár-
stva Ľubomír Jahnátek a poslanci parla-
mentu. Keby tie pušky vystrelili, hovoríme
si, a my padneme za Slovensko, budeme sa
tváriť aspoň tak hrdinsky, ako madridskí
vlastenci pred puškami Francúzov na sláv-
nom obraze Francisca Goyu, ktorého socha
dominuje hlavnému námestiu v Zaragoze.
Goya tu študoval maľbu, založil si maliar-
sku dielňu a freskami prispel k výzdobe ob-
rovskej barokovej katedrály Nuestra Seńo-
ra del Pilar. Bývalá rímska Caesaraugusta
má však aj gotickú katedrálu z 12. storočia,
univerzitu založenú roku 1474 a Rimania
tu kedysi vybudovali jeden zo svojich po-
četných akvaduktov. Možno aj to prispelo
k výberu mesta za hostiteľa EXPO.

Po vztýčení zástavy pokračoval národný
deň príhovormi, z ktorých vyšlo najavo, že
sme krajina vysokých hôr a nízkych daní,

„európska barakuda“ s vysokou dynamikou
hospodárstva, máme krásne kúpele, plesá
i ženy, takže sme ako stvorení na turistický
ruch. S tými ženami sa nám to nepáčilo. Sú
iste krásne, ale sú predsa pre nás, hovorili
sme si s Igorom Túnyim, s ktorým sme za-
stupovali Slovenskú akadémiu vied. Tvrde-
nie o dynamike našej ekonomiky umelecky
dokontrastovala kapela Cigánski diabli,
ktorá precítene zahrala cigánsky plač. Na-
šťastie iba v inštrumentálnej podobe, takže
sa im to prepieklo.

Zaragoza je dnes moderné mesto na
polceste z Barcelony do Madridu. Je sídlom
rovnomennej provincie a centrom Aragón-
ska. Tečie tu rieka Ebro, ktorá nebola za-
čiatkom augusta napriek horúčavám okolo
40 oC vyschnutá, takže Zaragoza vytvorila
výstave aj aktuálnu hydrologickú kulisu.
Na brehu Ebra blízko areálu výstavy sa týčil
20 metrov vysoký arktický ľadovec, na kto-
rom pózovalo asi 50 tučniakov. Všetko to
bolo z polystyrénu, takže napriek klimatic-
kej zmene roztavenie ľadovca nehrozilo.

PAVILÓNY VÝSTAVI-
SKA SÚ PREPOJENÉ
AJ NA ÚROVNI PRVÉ-
HO POSCHODIA.

ÚČASTNÍCI NÁROD-
NÉHO DŇA SLOVEN-

SKEJ REPUBLIKY PRED
EXPOZÍCIOU NAŠICH

MINERÁLOK.
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Let španielskymi aerolíniami z Viedne
do Madridu bol zvláštny tým, že pilot trhal
lietadlom ako jeho otec alebo starý otec,
keď uskakovali pred rozzúrenými býkmi.
Cesta superexpresom do Zaragozy bola už
hladká aj pri rýchlosti okolo 300 km/h. Ne-
beletrizujem. Chvíľami sa na displeji obja-
vilo číslo 305. Španieli dobre využili štruk-
turálne fondy Únie a vybudovali aj po
iných stránkach výkonnú infraštruktúru.
Cudzinci sa im posmievajú, že predali svoju
dušu za cement a benzín a spasiť ich môže
iba séria zemetrasení. Neironizujme a vy-
chutnajme si ich skvelé vlaky. Zaragozu
sme dosiahli za 1 h 20 min. a plánovaný čas
do Barcelony bol 3 h, teda 4-krát menej,
ako mi to trvalo pred 25 rokmi. S čím sa
treba zmieriť, je režim podobný ako na le-
tiskách. Po teroristických útokoch na mad-
ridské vlaky sa cestujúci registrujú a spolu
s batožinou prechádzajú rtg prístrojmi.

Areál výstavy v Zaragoze vyrástol v re-
kordnom čase na zelenej lúke, hovorí nám
architekt slovenskej expedície Jozef Habo-
dász. Veríme mu, až na tú farbu lúky. Okolo
Zaragozy je všetko prudkým slnkom vypá-
lené do hneda, jednotvárnosť krajiny sem
tam naruší oliva alebo celý olivový sad.
Ktovie, či majú v Španielsku aspoň „zele-
ných“. Ale týždeň pred otvorením nebola
ešte v areáli zavedená elektrina ani polože-
né trávniky. Robenie výstav je poslanie pre
silné nervy. Obstáli v ňom aj komisár expo-
zície Dušan Horniak a jej riaditeľka Ivana
Magátová. 

Navštevujeme rozličné pavilóny. Mnohé
krajiny, najmä rozvojové, ich premenili na
bazáre s predajom suvenírov a propagá-
ciou turistického ruchu. Z tohto trendu ne-
vybočila ani Litva. Aspoň že jej hlavný arti-
kel – jantár – má s vodou čosi dočinenia.
Pútavá bola talianska expozícia, napr. pro-
jekt ochrany Benátok a Lagúny pred zápla-
vami výklopnými podmorskými bariérami,
ktoré sa vztýčia v období vysokej hladiny
mora. Dokončia ich r. 2014. Švédi propagu-
jú ochranu prírody v širšom ponímaní. Sú
tu aj informácie o hoteli z ľadu pre milioná-
rov. Postavia ho na jeseň a na jar sa im roz-
pustí a stečie dolu dolinou. Ale najviac bo-
dovali hojdacie kreslá a la Ikea pre unave-
ných návštevníkov EXPA, na ktoré sa čaka-
lo. Mnohé krajiny vytvorili vo svojich pavi-
lónoch atmosféru vodného živlu padajúci-
mi vodnými stenami či dažďom. Veľa vod-
ných atrakcií a fontán do areálu zakompo-
novali aj architekti výstaviska. Voda tečie
všade, takže EXPO Zaragoza je výstava
o hospodárení s vodou a zároveň výstava
s najväčšou spotrebou vody zo všetkých do-
terajších výstav. Dojem majú napraviť auto-
matizované systémy zavlažovania so sen-
zormi vlhkosti pôdy, prepojené s predpove-
ďou počasia, a aj vzorky suchých pisoárov.
Ušetria vraj veľa vody a potlačia šírenie ná-
kaz. Ale čo stratený diuretický účinok šu-
miacej vody? O to viac oceňujeme virtuál-
ne vodné hladiny vytvorené optickými a
zvukovými efektmi. Sú také verné, že ľudia
sa boja pokračovať v chôdzi, hoci pod no-

hami majú suchú dlážku. Veľký odpar vody
v areáli spôsobil, že horúčava sa znášala
ťažšie ako v meste, kde sme 40 oC pri su-
chom vzduchu skoro nevnímali. 

V pavilóne OSN nachádzame poháre
s vodou, ktorá má farbu ako pivo, ale chuť
je pravdepodobne úplne iná. Na nákazy
z takejto vody umiera 2 mil. ľudí ročne. Eu-
rópska komisia dokumentovala vodný stre-
sový faktor, t.j. podiel spotreby vody k jej
obnoviteľným zdrojom. Slovensko patrí
vďaka svojim veľkým zásobám vody, ktoré
sú strategickým faktorom nášho rozvoja,
medzi krajiny EÚ s minimálnou hodnotou
tohto faktora – iba okolo 4 %. Ohrozené sú
Malta, Cyprus, Belgicko. Viaceré vyspelé
krajiny EÚ sú v strednom pásme. Súvisí to
však aj so spotrebou vody na obyvateľa a na
deň. U nás je to iba 120 litrov, priemer EÚ
je 575 litrov. A na porovnanie – katastrofál-
na hodnota Mozambiku je 10 litrov. 

V našej expozícii sme ukázali prírodu,
vodné toky, jazerá, vodné diela a osobitne
systém banských diel v Banskej Štiavnici,
kúpele a minerálne vody, výsledky vý-
skumu, vrátane panelov Ústavu hydrológie
SAV, a úspechy vo vodných športoch. Fi-
nančne nenáročná expozícia vystihla ducha
EXPO. Atrakciou je studňa so zrkadlami
pod nohami a nad hlavou, ktorá mnohoná-
sobným odrazom vytvára dojem nekoneč-
nosti. V hlavnej sále je osem stĺpov, v kto-
rých si možno načapovať 15 druhov mine-
rálok a šestnástym prameňom je borovička.
Ale to iba počas nášho národného dňa. 

Vatikán sa vtipne zmocnil s vodou súvi-
siacich biblických epizód – od stvorenia
sveta cez potopu, krst až po premenu vody
na víno. V poslednom prípade však už zo
zamerania výstavy zjavne vybočil.

Únava z návštevníkov výstavy opadne
večer na námestí pod múrmi obrovskej ka-
tedrály so štyrmi vežami. Je tu plytký ba-
zén, v ktorom sú ležadlá, stoličky, stolíky.
Možno tu sedieť s nohami po členky vo vo-
de. Čašníci roznášajú pivo a predražené
jednohubky a podobne, ako recepčné v ho-
teloch alebo zriadenci na železnici, na otáz-
ku „Do you speak English?“ odpovedajú zá-
porne. Ale na otázku „Do you understand
English?“ by mohli s čistým svedomím pri-
svedčiť, prípadne aj pohovoriť rečou, ktorú
západná Európa nazýva „Spanglish“. Ang-
ličtina sa cez Pyreneje škriabe ťažko. Kultú-
ra, súčasťou ktorej sú Cervantes, Garcia
Lorca, Goya, preto prežije, keď už neprežil
Lorca, ktorého zastrelili falangisti, pričom
aj ostatní dvaja mali so svetskou, resp. cir-
kevnou vrchnosťou veľké opletačky. Na pa-
miatku Cervantesa sa nechávame s Igorom
Túnyim vyfotografovať pred veternou elek-
trárňou na výstavisku. Ja som sa stotožnil
s Donom Quijotom, pretože aká činnosť
charakterizuje lepšie predsedu akadémie
ako boj s veternými mlynmi štátneho roz-
počtu?! Igor po určitom váhaní, keď som
mu pripomenul, že aj Napoleon pri svojom
prechode cez Alpy jazdil na mulici, prijal
rolu Sancha Panzu. Ďakujem mu za to, ne-
zabúdajúc ani na jeho činnosť v organizač-
nom výbore slovenskej expozície.

August 2008
Foto archív autora

KATEDRÁLA 
NUESTRA SEŃO-
RA DEL PILAR.

ŠPANIELSKE
RÝCHLOVLAKY.
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Medzinárodné sympózium o experimentálnej a klinickej neurobiológii v Košiciach

O b n o v a  f u n k c i í  n e r v o v é h o  
s y s t é m u

PROF. MARTIN MARŠALA Z KALIFORNSKEJ UNIVER-
ZITY V SAN DIEGU (V STREDE) V ROZHOVORE
S PROF. BEŇADIKOM ŠMAJDOM Z PRÍRODOVE-
DECKEJ UNIVERZITY UPJŠ V KOŠICIACH (VĽAVO)
A NESTOROM NEUROBIOLOGICKÝCH SYMPÓZIÍ
GABRIELOM HALÁTOM, PÔVODOM TIEŽ Z KOŠÍC,
Z GH BIOQUENTA CONSULTING E.U. VO VIEDNI
(VPRAVO).

Spoločný záujem lekárov a vedcov z rozličných oblastí vedy a výskumu 

A k o  p r o t i  c i v i l i z a č n ý m  
o c h o r e n i a m

Jedno z najvýznamnejších vedeckých po-
dujatí na Slovensku v oblasti neurovied –
6. medzinárodné sympózium o experimen-
tálnej a klinickej neurobiológii, ktoré bolo
v dňoch 8. – 11. septembra 2008 v Koši-
ciach, sa zameralo nielen na opis mecha-
nizmov poškodenia nervového systému,
ale najmä na jeho ochranu a obnovu poško-
dených funkcií. Stovka odborníkov zo
17 krajín si vymenila najnovšie poznatky a
skúsenosti zo štúdia neurodegeneratívnych
chorôb, ako sú Alzheimerova, Parkinsono-
va a Huntingtonova choroba, o možnej
ochrane nervového tkaniva pri ischémii,
o spôsoboch liečby poškodených nervo-
vých štruktúr kmeňovými bunkami a o mo-
bilizácii vlastných rezerv nervového tkani-
va pri záchrane a obnove funkcií. Na sym-
póziu pracovalo päť tematických odbor-
ných sekcií (neurodegeneratívne ochore-
nia v experimentálnej a klinickej praxi;
kmeňové bunky a obnova nervového tkani-
va; ischémia, základné mechanizmy a neu-
roprotekcia; bunková signalizácia, neuro-
toxicita a neuroprotekcia; plasticita a rege-
nerabilita v centrálnom nervovom systé-
me) a jedna sekcia s nešpecifikovanou ná-
plňou

Hlavnými organizátormi sympózia boli
Neurobiologický ústav SAV (NbÚ SAV)
v Košiciach a Slovenská spoločnosť pre ne-
urovedy pri SAV pod záštitou Košického sa-
mosprávneho kraja a mesta Košice. Spolu-
organizátorskými organizáciami boli Neu-
roimunologický ústav SAV v Bratislave,
Česká a slovenská neurochemická spoloč-
nosť, Lekárska fakulta a Prírodovedecká fa-
kulta UPJŠ v Košiciach a Jesseniova lekár-

ska fakulta UK v Martine. Sympózium by sa
asi nikdy nemohlo uskutočniť, keby nebolo
patronátu a podpory veľkých medzinárod-
ných odborných spoločností, ako sú Medzi-
národná organizácia pre výskum mozgu a
Medzinárodná neurochemická spoločnosť. 

Tohtoročné sympózium bolo venované
životu a práci významného neurobiológa
prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc., ktorý
náhle a neočakávane zomrel vlani v plnom
pracovnom nasadení počas jeho príprav.
Patrí medzi zakladateľov neurovied na Slo-
vensku, bol zakladateľom a dlhoročným
riaditeľom Neurobiologického ústavu SAV
a tiež zakladateľom a garantom Slovenskej
spoločnosti pre neurovedy pri SAV. Ako je-
den z pilierov neurovedného výskumu na
Slovensku spoluorganizoval a odborne ga-
rantoval všetky doterajšie sympózia, vráta-
ne tohto. Je to však prvé sympózium bez je-
ho fyzickej účasti.

V priestoroch Teologickej fakulty Kato-
líckej univerzity v Košiciach sympózium ot-
vorili riaditeľ Neurobiologického ústavu
SAV Ivo Vanický, prof. Martin Maršala, MD
z Kalifornskej univerzity v San Diegu a
podpredseda SAV Ivan Zahradník. Úvod
sympózia bol spojený s milou slávnosťou.
Z rúk Ivana Zahradníka si Čestnú plaketu
SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych
vedách prevzala významná odborníčka
v oblasti neurovied zo Španielska Dr. Matil-
de Salinas Aracil, PhD., ktorá intenzívne
spolupracuje s Neurobiologickým ústavom
SAV. Na slávnostnom akte bol prítomný aj
jej manžel Dr. Juan López-Fando, profesor
biochémie na Univerzite Alcala de Henares
v Madride. Čestnú plaketu J. Jessenia ude-

lilo Dr. M. S. Aracil Predsedníctvo SAV na
návrh vedeckej rady a vedenia Neurobiolo-
gického ústavu SAV v Košiciach.

Medzinárodné sympózium o experi-
mentálnej a klinickej neurobiológii bolo je-
dinečnou príležitosťou pre mladých vedec-
kých pracovníkov, ktorí vstupujú do vedy,
aby sa svojimi prezentáciami uviedli pred
náročným publikom. Umožnilo im tiež
osobne sa stretnúť s uznávanými svetovými
kapacitami, čo je veľmi významný a dôleži-
tý impulz v práci. 

Počas sympózia si neurobiológovia našli
čas aj na návštevu Spišského hradu, ktorý
patrí do Svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO a pravdaže, aj na spoločenský ve-
čer s ľudovou hudbou.

Ján Gálik, Katarína Čižmáriková 
| Foto: Katarína Čižmáriková a Annamária Košová 

Ústav normálnej a patologickej fyziológie
SAV a Centrum excelentnosti pre kardio-
vaskulárny výskum v spolupráci s Centrom
experimentálnej medicíny, Európskou sie-
ťou pre podporu zdravia na pracovisku,
Slovenskou fyziologickou spoločnosťou a

NO klubom usporiadali 12. a 13 júna t.r.
v Ústave normálnej a patologickej fyzioló-
gie SAV v Bratislave k 22. vedeckému mí-
tingu Medzinárodnej spoločnosti pre hy-
pertenziu a 18. vedeckému mítingu Európ-
skej spoločnosti pre hypertenziu satelitné

sympózium s názvom „Civilizačné ochore-
nia: bunková signalizácia a patofyzioló-
gia“.

Podľa Svetovej organizácie pre zdravie,
ktorá zohľadnila celosvetové meradlo, ná-
klady spojené s chronickými ochoreniami
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ÚČASTNÍCI KONFERENCIE NAVŠTÍVILI AKO PRVÍ
NOVOOTVORENÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
V HARMÓNII, KTORÉ BOLO POSTAVENÉ S PRÍ-
SPEVKOM EURÓPSKEJ ÚNIE. FOTO ARCHÍV

Konferencia o ochrane a manažmente poľnohospodárskeho územia

E k o l o g i c k ý  p r í s t u p  k u  k r a j i n e
Ochrana a manažment poľnohospodárskej
krajiny boli nosnou témou vedeckej konfe-
rencie s medzinárodnou účasťou, ktorú or-
ganizoval Ústav krajinnej ekológie SAV
v dňoch 30. 6. – 2. 7. 2008 v Stredisku envi-
ronmentálnej výchovy SAŽP v Modre-Har-
mónii. K odbornému programu konferencie
prispela účasť takmer 70 odborníkov z ob-
lasti vedy, výskumu, školstva, štátnej ochra-
ny prírody a ďalších organizácií a združení,
výrazné zastúpenie mali aj mladí vedeckí
pracovníci. Program konferencie bol rozde-
lený do troch prednáškových blokov.

V rámci prvého bloku sa prezentovali
príspevky na témy: ekologické princípy sys-
tému poľnohospodárskej krajiny, aplikácia
integrovaného prístupu v hodnotení poľno-
hospodárskej krajiny a optimalizácia poľ-
nohospodárskej krajiny, integrácia ochrany
pôdy a vody v manažmente poľnohospo-

dárskej krajiny, skúsenosti s tvorbou územ-
ných systémov ekologickej stability a po-
zemkovými úpravami, príklady poľnohos-
podárskeho manažmentu z Čiech i oblasti
východného Slovenska a pod. 

Zameranie príspevkov v rámci druhého
bloku prezentácií bolo orientované najmä
na poloprírodné biotopy, ako sú lúky, pa-
sienky, sekundárne hole, nelesná drevino-
vá vegetácia, ktoré predstavujú ostrovy
biodiverzity nielen z hľadiska druhovej bo-
hatosti rastlín, ale aj ako biotopy pre vtác-
tvo a poľovnú zver. Ako vyplynulo z pred-
nesených referátov, veľký vplyv na biodi-
verzitu poľnohospodárskej krajiny majú
práve zmeny využitia krajiny a v súčasnosti
ich ovplyvňuje aj implementácia agroenvi-
ronmentálnych programov. V rámci tohto
bloku sa uskutočnilo aj premietanie krátke-
ho filmu Čehovická oáza s konkrétnym rea-

lizačným projektom územných systémov
ekologickej stability ako prepojenie vedy,
výskumu a praxe. 

Agroenvironmentálne programy ako
nástroj ochrany a obnovy krajiny, ich po-
tenciálny príspevok k ochrane a manaž-
mentu poľnohospodárskej krajiny, ich výz-
nam pre zachovanie biodiverzity nelesných
biotopov a rozvojové možnosti vidieckych
sídiel – to boli hlavné témy, ktoré odzneli
v rámci tretieho prednáškového bloku.
V súvislosti s rozvojom vidieckych sídel sa
rozprúdila podnetná diskusia aj na tému
zdravia človeka a lokalizácie líniových
energetických zariadení ako obmedzenie
rozvoja vidieckych sídiel či zvyšovanie bio-
diverzity poľnohospodárskej krajiny pomo-
cou plantáží energetických plodín. 

Súčasťou odborného programu bola aj
posterová diskusia, v rámci ktorej sa pre-
zentovali zaujímavé výsledky výskumu sú-
visiace s témou konferencie. Konferenčné
príspevky budú publikované vo forme re-
cenzovaného zborníka. V rámci poldňovej
exkurzie sa mohli účastníci zoznámiť s his-
tóriou, súčasnosťou a využívaním tradičnej
vinohradníckej poľnohospodárskej krajiny
v okolí Modry, ktorá je súčasťou Malokar-
patskej vínnej cesty. 
Konferencia sa uskutočnila v rámci projek-
tu Ochrana a manažment nelesných bioto-
pov v poľnohospodárskej krajine, podporo-
vaného Agentúrou na podporu výskumu
a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0135-06.

Jana Špulerová

vrátane kardiovaskulárnych ochorení, dia-
betu, obezity, ale aj mentálnych porúch ne-
ustále rastú a v blízkej budúcnosti môžu
dosiahnuť neúnosnú mieru. Chronické 
civilizačné ochorenia a metabolický syn-

dróm sú hlavnou príčinou morbidity a mor-
tality v rozvinutých krajinách sveta. Hlav-
ným cieľom sympózia preto bolo spojiť le-
károv a vedcov z rozličných oblastí vedy a
výskumu pre spoločný záujem, ktorým je

jednak analýza a objasnenie mechanizmov,
ktoré sa zúčastňujú v patofyziológii civili-
začných ochorení, a jednak prevencia a
liečba týchto ochorení.

Program satelitného sympózia zahŕňal
kľúčové lekcie excelentných vedeckých
pracovníkov a odborníkov z rôznych krajín,

prednášky na vybraté témy a moderované
posterové sekcie. Najlepšie posterové pre-
zentácie jednotlivých sekcií boli ocenené.

Veríme, že program tohto satelitného
sympózia splnil svoj cieľ a stal sa jedným
z prvých krokov, ktoré povedú k novým
hodnotným spoluprácam, ako aj k prehĺbe-
niu fungujúcej spolupráce a k aplikáciám
nových medzinárodných projektov na takú
závažnú tému, akou civilizačné ochorenia
nesporne sú. Dúfame, že sa tak stalo nielen
na základe súboru vedomostí jednotlivých
účastníkov sympózia, ale že k tomu prispe-
lo aj priateľské neformálne prostredie, kto-
ré všetci účastníci sympózia svojím prístu-
pom vytvorili.

Oľga Pecháňová | Foto: Ferdinand Tisovič

RIADITEĽKA ÚSTAVU NORMÁL-
NEJ A PATOLOGICKEJ FYZIOLÓ-
GIE SAV OĽGA PECHÁŇOVÁ
A RAMAROSON ANDRIANTSI-
TOHAINA Z UNIVERZITY 
V ANGERS (FRANCÚZSKO).
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Konferencia k 160. výročiu vzniku pr vej Slovenskej národnej rady

M í ľ n i k  s l o v e n s k ý c h  d e j í n  

DOM PANI KOLÉNIOVEJ NA MYJAVE, V KTOROM
SÍDLILA V SEPTEMBRI 1848 PRVÁ SLOVENSKÁ NÁ-
RODNÁ RADA. Foto archív

Vzácne životné jubileum profesora Ivana Plandera

K l i e s n i l  c e s t u  i n f o r m a t i k e
a  k y b e r n e t i k e

V rámci tzv. osmičkových výročí sme si
v septembri pripomenuli 160. výročie utvo-
renia prvého vrcholného politického orgá-
nu, Slovenskej národnej rady, ktorej cieľom
bolo zjednotenie všetkých slovenských po-
litických síl. V roku 1848 štúrovci odštarto-
vali svoj politický zápas za národnú eman-
cipáciu Slovákov, ktorý s prestávkami trval
až do roku 1993.

V priebehu historického vývoja sa však
menilo nielen postavenie SNR, ale aj jej
úlohy. Kým v podmienkach habsburskej
monarchie mala Slovenská národná rada
obhajovať predovšetkým národnú identitu
Slovákov, na konci prvej svetovej vojny
v roku 1918 už SNR v Martinskej deklarácii
zrušila zväzok s historickým Uhorskom
a utvárala i sankcionovala nový zväzok
s českým národom. V období vojnového
slovenského štátu vzniká SNR v roku 1943
ako blok demokratických a občianskych síl
a jej postavenie a úlohy boli už dopredu
projektované takým spôsobom, aby sa stala
v čase vypuknutia Slovenského národného
povstania rozhodujúcim mocensko-politic-
kým faktorom. Tie sa premietli už v prvých
dňoch Povstania do nariadení SNR o vyko-
návaní zákonodarnej, vládnej a výkonnej
moci na Slovensku. 

Povojnové politické pomery zúžili roz-
sah právomocí a činností SNR, avšak jej
existencia ako inštitúcie sa už natrvalo sta-
la súčasťou slovenského politického života.
Ako uznávaný vrcholný orgán na Sloven-
sku sa dostala Slovenská národná rada do
popredia slovenskej politiky aj v roku 1968,

statného štátu v roku 1993 až do súčasnos-
ti od kolektívu autorov doc. PhDr. Svetozár
Krno, CSc., doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc.,
PhDr. Martin Krno.

Pripomenutie histórie vzniku a vývoja
slovenských národných rád malo okrem
iného za cieľ poskytnúť ucelený prehľad
faktov o tejto inštitúcii nielen vedeckej ob-
ci, ale aj učiteľom dejepisu a občianskej vý-
chovy a pracovníkom odboru školstva
a kultúry predovšetkým v trenčianskom
a bratislavskom regióne. Pre učiteľov
z ostatných regiónov pripravil Ústav poli-
tických vied SAV stručný prehľad o vzniku
a histórii SNR, publikovaný v Učiteľských
novinách.

Eleonóra Petrovičová

a to najmä pri prestavbe unitárneho štátu
na federáciu. A napokon od 1. januára
1993 sa zmenila na parlament samostatnej
Slovenskej republiky, ktorý sa výrazne po-
dieľal na jej vstupe do Európskej únie v ro-
ku 2004. 

Pri príležitosti výročia prvej SNR zvolal
predseda Národnej rady SR slávnostné
zhromaždenie do Myjavy. Tam zásluhou
významných slovenských dejateľov Jozefa
Miloslava Hurbana, Ľudovíta Štúra a Mi-
chala Miloslava Hodžu pôsobila prvá Slo-
venská národná rada ako vrcholný politic-
ký orgán bojujúci za národné požiadavky
Slovákov. Mesto Myjava zohralo v činnosti
prvej Slovenskej národnej rady dôstojnú
úlohu, keďže práve tu na verejnom zhro-
maždení 19. septembra 1848 Štúr a Hur-
ban vyhlásili samostatnosť slovenského ná-
roda, vypovedali poslušnosť uhorským úra-
dom a deklarovali ciele povstania.

V predvečer zasadnutia Národnej rady
SR sa uskutočnila v Myjave vedecká konfe-
rencia v gescii Ústavu politických vied SAV
s názvom Prvá Slovenská národná rada a jej
pokračovateľky v kontexte významných míľ-
nikov dejín Slovenska. Na nej si odborníci aj
verejnosť pripomenuli históriu slovenských
národných rád od roku 1848 až po súčas-
nosť. S odbornými štúdiami vystúpili refe-
rujúci z Ústavu politických vied SAV, Histo-
rického ústavu SAV a ďalších slovenských
vedeckých pracovísk i vysokých škôl. Origi-
nálnym a doteraz nepublikovaným prí-
spevkom bola Analýza činnosti Národnej
rady Slovenskej republiky od vzniku samo-

V týchto dňoch sa v plnej pracovnej sviežosti dožil vzácneho život-
ného jubilea 80 rokov akademik prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.
(nar. 17. septembra 1928), dlhoročný pracovník SAV, spoluzakla-
dateľ a neskôr riaditeľ Ústavu technickej kybernetiky (ÚTK, dneš-
ného Ústavu informatiky SAV), zakladateľ a prvý rektor Trenčian-
skej univerzity Alexandra Dubčeka.

Ešte ako mladý vedecký ašpirant vyvinul a roku 1958 uviedol
do prevádzky prvý slovenský analógový počítač na riešenie prob-
lémov dynamických systémov. Bolo to v Laboratóriu teoretickej
a aplikovanej mechaniky SAV, ktorého bol zakladajúcim členom
(vzniklo 1. 1. 1956). V roku 1961 z laboratória vznikol Ústav me-
chaniky strojov a automatizácie a z neho o päť rokov Ústav tech-
nickej kybernetiky. Ivan Plander, vtedy už docent, viedol v ňom

sekciu výpočtovej techniky, kde sa už od roku 1962 využíval ferito-
diódový počítač prvej generácie ZRA-1. 

V rokoch 1966 – 1969 bol Ivan Plander vedúcim základného vý-
skumu nazvaného „Výskum rýchleho programového procesora“.
Za jeho úspešné vyriešenie získal v Prahe pre ÚTK SAV projekt ap-
likovaného výskumu s cieľom navrhnúť a realizovať počítačový
systém pre riadenie procesov pod názvom RPP-16 (Rýchly progra-
mový procesor 16 bitový). Projekt sa riešil v rokoch 1969 – 1973
pod vedením docenta Plandera. Súčasťou tejto úlohy bolo aj vybu-
dovanie Výskumného ústavu výpočtovej techniky v Žiline a továr-
ne na počítače Tesla Námestovo, ktorá prvé tri kusy vyrobila už
v roku 1974. Neskôr sa vyrobilo vyše 100 počítačov RPP-16, ktoré
našli uplatnenie v rôznych prevádzkach (Riadenie vážskych kas-
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kád, Energodispečing Žilina, Elektráreň Nováky, Důl Staříč, TOS
Kuřim, JZD Slušovice, ZVL Kysucké Nové Mesto, Elektráreň Čierny
Váh atď.). V tomto období sa vyvíjalo aj základné a aplikačné
programové vybavenie a začal sa enormný rozvoj informatiky na
Slovensku. Ivan Plander bol koordinátorom tohto veľkolepého
projektu, ktorý bol originálnym, nekopírovaným riešením. 

V roku 1978 prišiel s ideou robotizácie a stal sa riaditeľom Ústa-
vu technickej kybernetiky SAV, ktorým bol do roku 1990. V ústave
pokračoval vo vedeckej i pedagogickej práci. Bol vždy výborným
poradcom i kritikom pri riešení výskumných a vedeckých úloh či
projektov. Bol náročný na prácu doktorandiek a doktorandov. Ús-
tav sa v tomto období okrem robotiky venoval aj umelej inteligen-
cii, spracovaniu obrazov, návrhu počítačových a databázových
systémov i elektronických obvodov s výstupom do výroby v podni-
ku TESLA Piešťany. Po prvých počítačoch PC dokonca vyvinul aj
vlastný variant PC. To všetko sa dialo napriek izolácii, v ÚTK sa da-
rilo postupovať vpred aj v tejto mimoriadne rýchlo sa vyvíjajúcej
oblasti. 

Zásluhou I. Plandera mohli v ústave pracovať aj ľudia ako Šte-
fan Petráš, František Mikloško, Ján Langoš, Vladimír Palko a ďalší.
Zabezpečoval prácu a vzdelávanie takmer 500 zamestnancom,
ktorí mali prístup k najmodernejším technológiám a kontakt s in-
štitúciami a univerzitami vo svete. Spolupracoval aj so Slovenskou
technickou univerzitou v Bratislave. Osobitosťou jeho manažova-
nia ÚTK bolo, že dával veľkú šancu mladým ľuďom podieľať sa na
riadení vedeckej, výskumnej či aplikačnej činnosti bez ohľadu na
ich politickú príslušnosť či pohlavie. Veril v prvom rade ich odbor-
nosti, citlivo podporoval ich schopností, čím mnohých naučil ma-
nažovať prácu vo vede a výskume.

Ivan Plander založil a viedol časopis Computers and Artificial
Intelligence (CAI, dnes nesie názov Computing and Informatics)
s medzinárodným renomé, ktorý je tohto času jediným karentova-
ným časopisom u nás v tejto oblasti. Dodnes ako člen edičnej rady
drží dohľad nad jeho kvalitou. V oblasti informatiky, technickej ky-
bernetiky a výpočtovej techniky vychoval veľa doktorandiek a dok-
torandov, z ktorých mnohí dnes pracujú vo vrcholných pozíciách či
už v školstve, vede, bankovom alebo privátnom sektore. Aktívne sa
podieľal na zapájaní sa Slovenska do európskych rámcových prog-
ramov a reprezentoval Slovensko na mnohých odborných fórach
v Bruseli.

Ďalšie kroky zaviedli prof. Plandera do Trenčína, kde takmer
z ničoho vybudoval univerzitu a stal sa jej prvým rektorom. Pri jej
10. výročí mu bol udelený titul Dr. h. c. V súčasnosti pracuje ako
profesor na Katedre informatiky Fakulty mechatroniky Trenčian-
skej univerzity A. Dubčeka a prednáša architektúry moderných
paralelných výpočtových systémov a paralelné algoritmy a progra-
movanie. Dokáže to preto, lebo sa od skončenia vysokoškolského
štúdia venuje neustále aj pedagogickej a vedeckej činnosti. 

Dovoľujeme si, vážený pán profesor, v mene mnohých pracov-
níčok a pracovníkov zo SAV, ktorí s Vami mali možnosť spolupra-
covať, poďakovať sa za Váš veľký prínos, aktívnu prácu v oblasti in-
formatiky a technickej kybernetiky. Vašou aktívnou prácou a osob-
nostným prejavom ste prispeli a prispievate k rozvoju informač-
ných technológií na Slovensku. Ďakujeme a gratulujeme Vám
pri príležitosti Vášho jubilea. 

(red, ÚI SAV)

O d i š i e l  
p r o f .  B a l t a z á r
F r a n k o v i č

Po krátkej a ťažkej chorobe nás 
6. augusta t.r. navždy opustil 
významný slovenský vedec prof.
Ing. Baltazár Frankovič, DrSc.,
Dr.h.c., dlhoročný pracovník Ús-
tavu informatiky SAV v Bratislave. 

Rodák z Jasova (21. 4. 1927)
absolvoval r. 1953 Elektrotechnic-
kú fakultu SVŠT Bratislava. Od r.
1959 pracoval v SAV: najprv ako

výskumný pracovník Baníckeho ústavu SAV, potom ve-
decký pracovník a vedúci vedecký pracovník Ústavu tech-
nickej kybernetiky SAV (v r. 1990 – 1991 aj ako riaditeľ),
Ústavu teórie riadenia a robotiky SAV (v r. 1991 – 1993
a 2000 – 2001 ako riaditeľ), od r. 2001 v Ústave informa-
tiky SAV, kde vykonával funkciu zástupcu riaditeľa a od
roku 2007 bol predsedom vedeckej rady ústavu. Svoju
vedecko-výskumnú orientáciu na teóriu riadenia (opti-
málne a adaptívne riadenie spojitých a diskrétnych pro-
cesov s uplatnením prvkov umelej inteligencie) prof.
B. Frankovič realizoval ako vedúci riešiteľ štátnych úloh,
národných a aj medzinárodných projektov. Výsledky jeho
vedeckej práce sa uplatnili vo viacerých významných slo-
venských podnikoch.

Z bohatej vedecko-organizačnej činnosti prof. Franko-
viča je potrebné spomenúť aspoň funkciu podpredsedu
SAV, členstvo vo vedeckých radách TU a jej fakúlt, pred-
sedníctvo, resp. členstvo v komisiách pre obhajobu kan-
didátskych a doktorských dizertačných prác. V roku 1998
bol inaugurovaný za akademika Central European Aca-
demy of Sciences and Arts a v roku 2005 zvolený za eme-
ritného člena Učenej spoločnosti SAV. Vykonával funkciu
predsedu Vedeckého kolégia SAV pre matematiku, fyziku
a informatiku a bol členom komisií P SAV. Pedagogickú
činnosť vykonával na fakultách STU, VŠE a TU Košice.

Jeho práca presiahla hranice Slovenska. Bol aktívnym
členom programových výborov medzinárodných konfe-
rencií, členom medzinárodných vedeckých spoločností
(IFAC, IFIP, ECCAI) a redakčných rád časopisov. Predná-
šal na univerzitách vo Francúzsku (Grenoble, Lille),
v Španielsku a v Maďarsku. Dlhé roky bol zodpovedný za
spoluprácu s výskumnými a univerzitnými pracoviskami
v Budapešti (Computer and Automation Research Insti-
tute Hungarian Academy of Sciences, BudapestTech) a
v Grenobli (Laboratoire d’ Automatique CNRS). Ako
uznanie za jeho plodnú prácu bol ministrom školstva
Francúzska menovaný profesorom pre Université Claude
Bernard v Lyone. 

Prof. Frankovič je autorom 6 monografií, okolo 240
článkov v časopisoch a zborníkoch, ohlasy na ne možno
nájsť v mnohých databázach. Bohaté poznatky a skúse-
nosti uplatňoval aj vo vedeckej výchove. Za svoju prácu
získal Christofer POLHEM Medaila Royal Swedish Aca-
demy of Engineering Sciences, Cenu SAV, Striebornú me-
dailu Aurela Stodolu SAV a mnohé iné ocenenia.

Prof. Baltazár Frankovič nás opustil nečakane, upros-
tred tvorivých plánov a aktivít. V jeho osobe stráca sloven-
ská veda významného vedca a organizátora vedeckej čin-
nosti, ale aj vzácneho človeka, chápajúceho kolegu a spo-
lupracovníka. Budú nám chýbať jeho múdre slová, skúse-
nosti, láskavý humor, jeho ochota pomáhať a poradiť. 

Česť jeho pamiatke!

PROF. IVANOVI 
PLANDEROVI PRIŠIEL
K JUBILEU POGRATU-
LOVAŤ AJ JEHO 
BÝVALÝ KOLEGA
FRANTIŠEK 
MIKLOŠKO.
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Z a  S t a n i s l a v o m  Š m a t l á k o m
Dňa 5. augusta 2008 vo veku 82 rokov zomrel
významný literárny vedec, kritik a editor
PhDr. Stanislav Šmatlák, DrSc., jeden z eme-
ritných profilových vedeckých pracovníkov
Ústavu slovenskej literatúry SAV. Bádateľsky
sa dlhé roky venoval novodobej slovenskej po-
ézii: tvorbe P. O. Hviezdoslava, neskôr Ivano-
vi Kraskovi a poézii Slovenskej moderny, mo-
nografické skúmania zavŕšil publikáciou Bás-
nik Laco Novomeský, 1967. Obsiahlymi kapi-
tolami prispel do 3. a 4. zväzku Dejín sloven-
skej literatúry (1965, 1975), pre ktoré vypra-

coval súhrnné state o poézii, česko-slovenských vzťahoch a portréty
Hviezdoslava, Krasku a J. Jesenského. Dlhoročné skúsenosti výskumu
slovenskej poézie v širokom vývinovom rámci zužitkoval v publikácii
Stopäťdesiat rokov slovenskej lyriky (1971; doplnené vydanie vyšlo
r. 1979 pod názvom Dvesto rokov slovenskej lyriky). Záujem o súčasnú
literatúru našiel najšťastnejší a najosobnejší výraz v publikácii o poézii
M. Válka a M. Rúfusa, Pozvanie do básne (1971). V 90. rokoch svoj bá-
dateľský a editorský program doplnil o výklad básnického diela V. Be-
niaka. Vyvrcholením jeho vedeckej práce sa stali Dejiny slovenskej lite-
ratúry (1988), ktoré neskôr rozšíril a prepracoval (vyšli v dvoch zväz-
koch, I. 1997, II. 2000). Na báze týchto dejín v spoluautorstve L. Rich-
tera a V. Petríka vyšla nemecká verzia (2003).

Z o m r e l  M i k u l á š  J .  L i s i c k ý
Po ťažkej chorobe odišiel z našich radov
RNDr. Mikuláš Juraj Lisický, CSc. (9. 5.
1946 – 5. 8. 2008),významný vedec, ekológ,
environmentalista, filozof a pedagóg a predo-
všetkým dobrý a láskavý človek. 

Hlboký vzťah k prírode priviedol tohto ro-
dáka z Trenčína k štúdiu biológie na Prírodo-
vedeckej fakulte UK v Bratislave. Tu sa začal
zaoberať aj štúdiom ekológie a zoogeografie
slimákov. Svoju profesionálnu dráhu začal
r. 1968 ako vysokoškolský pedagóg. Neskôr si
rozširoval svoje vedomosti štúdiom teoretic-

kých základov ochrany životného prostredia na Karlovej univerzite
v Prahe. V r. 1985 odchádza do Ústavu experimentálnej biológie a eko-
lógie CBEV SAV v Bratislave, kde začal budovať nové pracovisko – od-
delenie ekosozológie a monitoringu, zamerané predovšetkým na sledo-
vanie a riešenie environmentálnych problémov súvisiacich s budova-
ním Vodného diela Gabčíkovo. V roku 1990 stál pri kolíske novovznik-
nutého Ústavu zoológie a ekosozológie SAV, kde sa stal jeho prvým ve-
deckým tajomníkom a s prestávkami viedol oddelenie ekosozológie. 

Popri svojej pedagogickej a vedeckej práci pôsobil v mnohých envi-
ronmentálne zameraných organizáciách a redakčných radách časopi-
sov. Jeho mimoriadne široké vedomosti, ďaleko presahujúce rámec
biológie, vynikajúca formulačná schopnosť, koncepčné myslenie a

Literárnovedné práce S. Šmatláka sa vyznačujú obsiahlou materiá-
lovou bázou, teoretickou fundovanosťou (dotyky so štrukturalizmom,
scientizmom, teóriou literárnej komunikácie atď.) a koncepčne zvlád-
nutou tematikou. Bol mladším súčasníkom a účastníkom vedeckej
avantgardy 40. rokov, modernú slovenskú literárnu vedu profiloval
ako príslušník silnej generačnej zostavy (N. Krausová, F. Miko,
M. Tomčík, O. Čepan.) Teoretický a metodologický nadhľad vtláča je-
ho prácam pečať objektivity a definitívnosti. Literárnohistorický prí-
stup sa uňho vždy spája s riešením problematiky umeleckých postu-
pov a autorských poetík. Vyváženým spôsobom skúma literatúru
v kontexte kultúrno-spoločenskom i literárno-estetickom. Aj keď veľa
priestoru venuje sociálno-vývinovej problematike, vždy kladie dôraz
na literárne dielo ako na suverénny a nezastupiteľný fakt. Precízna
analýza jeho štruktúry a interpretačné postupy sú kľúčovou zložkou
Šmatlákovej výskumnej metódy. 

Od začiatku 70. do polovice 80. rokoch popri vlastnej vedeckej prá-
ci sa podieľal ako riadiaci pracovník na podobe inštitucionálnej literár-
nej vedy, na jej programe a výsledkoch.

Bezmála šesť desaťročí práce S. Šmatláka v slovenskej literárnej ve-
de a vôbec slovenskej literárnej kultúre vytvorilo fond poznatkov a in-
dividuálne literárne dielo, ktoré ešte aj v budúcnosti odborná a kultúr-
na verejnosť bude musieť brať do rúk so vzácnou samozrejmosťou.

(USIL)

schopnosť nachádzať porozumenie medzi biologicky a technicky
orientovanými partnermi ho priviedli do mnohých vedeckých spoloč-
ností, národných i medzinárodných komisií, kde sa všade stal rešpek-
tovanou osobnosťou. Aj publikačná aktivita M. Lisického je nesmierne
bohatá s veľkým citačným ohlasom. Siaha od úzko vedeckých problé-
mov, cez práce výsostne praktického významu, učebné texty, ekologic-
ko-filozofické eseje až po popularizačné práce. Jeho poslednou prá-
cou, takmer pred dokončením, je rozsiahla lingvistická porovnávacia
štúdia výrazov so vzťahom k vode a vodným ekosystémom vo všetkých
slovanských jazykoch. Pôsobil aj ako kvalifikovaný, náročný, ale ne-
smierne citlivý editor viacerých publikácií. Za svoju publikačnú čin-
nosť získal viacero domácich i medzinárodných ocenení, napríklad
Cenu vydavateľstva Mladé letá za osobnostný vklad pri upevňovaní
ekologického vedomia mládeže, IX. Premio Europeo di Letteratura
Giovanile per la letteratura didattica (Univerzita Padua a Provincia
Trento, Taliansko) za knihu Živá symetria a i. 

V Mikulášovi Lisickom stráca SAV i celá slovenská veda a ochrana
prírody osobnosť doslova renesančného formátu a rozhľadu, aká je
v čase čoraz užšej špecializácie nesmierne vzácna. Ústav zoológie SAV
v ňom stráca vynikajúceho a láskavého kolegu plného inšpirácie, nad-
hľadu a inteligentného humoru, obdivuhodného účastníka diskusií a
dobrého priateľa.

Vedecká rada ÚZ SAV

Ú s t r e d n á  k n i ž n i c a  v n o v o m  š a t e
Ústredná knižnica SAV na Klemensovej 19
v Bratislave sa cez leto premenila na jednu
z najkrajších knižníc na Slovensku. Veríme,
že to potvrdia jej pravidelní, ale hlavne no-
ví návštevníci, pre ktorých sú služby výpo-
žičného oddelenia, univerzálnej a interne-
tovej študovne a čitárne dochádzajúcich
novín a časopisov konečne sústredené na
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jedno miesto na Klemensovej 19. Pracovi-
sko na Dúbravskej ceste bude zabezpečovať
iba prevádzku študovne viazaných roční-
kov periodík pre tých používateľov, ktorí si
zadajú žiadanky cez výpožičný systém a
uvedú, že ich chcú pripraviť na Patrónke.
Knižnica je otvorená od pondelka do piat-
ku v čase do 8.00 do 19.00 h, a to nielen

zdarma pre zamestnancov SAV, ale za sym-
bolický poplatok aj pre širokú používateľ-
skú verejnosť. Okrem výpožičných služieb
a služieb medziknižničnej a medzinárodnej
medziknižničnej výpožičnej služby možno
xeroxovať dokumenty z fondu knižnice,
skenovať časti dokumentov z jej fondov a
poslať si ich na e-mail, priniesť si vlastný
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notebook a využiť wifi sieť, pracovať s in-
ternetom, s počítačmi a – to predovšetkým
– ešte stále študovať a čítať knihy, noviny,
časopisy a množstvo kvalitných zahranič-
ných elektronických zdrojov, ku ktorým
môže registrovaný používateľ pristupovať

odkiaľkoľvek. V študovniach je k dispozícií
30 internetových staníc SUN technológie,
pre organizácie SAV ponúkame okrem toho
využitie PC pracoviska s 9 pracovnými sta-
nicami na realizáciu vzdelávacích podujatí.
Práve tento priestor bude zanedlho vybave-

ný aj videokonferenčným zariadením. Verí-
me, že za príjemným prostredím nebudú
zaostávať ani knižničné služby. Prajme si to
spoločne. 
Mgr. Andrea Doktorová | riaditeľka
Ústrednej knižnice SAV

P SAV 
vzalo na vedomie:

správu Š. Lubyho a I. Túnyiho z účasti na
Národnom dni SR na EXPO Zaragoza
2008 Voda a trvalo udržateľný rozvoj.
Oceňuje účasť ÚH SAV na EXPO dvoma
panelmi, 
správu F. Čiampora zo zasadnutia 2nd
ESF Communications Network Meeting,
Bracelona,
informáciu predsedu SAV o tom, že všet-
ky finančné prostriedky na realizáciu
Cyklotrónového centra boli poskytnuté
ÚNMS SR, ktorý z tohto dôvodu musí

priamo komunikovať s Fyzikálnym ústa-
vom SAV pri zabezpečovaní úloh, 
informáciu, že minister školstva SR vy-
hovel požiadavke SAV nemeniť pod-
mienky opakovanej výzvy 5.1. Do výzvy
sa prihlasujú košické pracoviska, 
informáciu, že vláda SR má podľa uzne-
senia č. 490 prerokovať v septembri t. r.
správu o úspešnosti a efektívnosti gran-
tových schém. P SAV ukladá Oddeleniu
vedy a výskumu Ú SAV spolupracovať
s MŠ SR pri spracovaní tejto správy;  

schválilo:
účasť Š. Lubyho na otvorení LHC CERN

v Ženeve, 20. 10. 2008 (3 dni), náklady
hradí Ú SAV,
účasť R. Imricha na konferencii organi-
zovanej ESF, namiesto schválenej cesty
I. Zahradníka (2 dni), náklady hradí
Ú SAV, 
účasť J. Barančíka na konferencii Drives
of International Collaboration in Rese-
arch, 13. – 14. 10. 2008 v Bruseli, nákla-
dy hradí Ú SAV,
účasť D. Gálika na mítingu Internatio-
nal Peer Rewiev in Central Europe
v Chorvátsku (3 dni), náklady hradí
Ú SAV. 

Zuzana Lackovičová

Slovenská astronomická spoločnosť pri
SAV pokračuje aj v tomto roku v organizo-
vaní olympiády z astronómie v rámci pro-
jektu APVV 00172 – 06 a na 2. medzinárod-
nú olympiádu z astronómie a astrofyziky
do indonézskeho Bandungu vyslala najlep-
ších dvoch študentov z celoslovenského fi-
nále: Eugena Hrušku, len 14-ročného štu-
dent z Hlohovca, a Petra Vanyau z Trenčí-
na. Sprevádzali ich pedagogická vedúca
Mária Bartolomejová a Ladislav Hric, vedú-

ci delegácie. Počas otváracieho ceremoniá-
lu v Jakarte 20. augusta slovenskú delegá-
ciu prijal aj prezident Indonézskej republi-
ky Susilo Bambang Yudhoyono. Po návrate
do Bandungu študentov oddelili od vedú-
cich a jednotlivé časti olympiády postupne
prebiehali a striedali sa s kultúrnym prog-
ramom pripraveným hostiteľskou krajinou.
Najťažšou časťou pre európskych študen-
tov bolo pozorovanie južnej oblohy, kde
strácali najviac bodov. Napriek tomu, že vi-

deli inú oblohu a museli si zvykať na nároč-
né klimatické podmienky, získal Peter Va-
nya z Trenčína bronzovú medailu a dokon-
ca v riešení teoretických príkladov bol lepší
ako niektorí strieborní medailisti. Eugen
Hruška bol najmladším účastníkom olym-
piády, preto je úspechom pre Slovensko, že
aj on získal ocenenie za úspešného riešiteľa
a od organizátorov digitálnu kameru ako
najmladší astronóm na olympiáde.
Ladislav Hric | Astronomický ústav SAV

Historický ústav SAV pri príležitosti 40. vý-
ročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do
Československa vydal publikáciu Rok 1968
na Slovensku a v Československu. Chronoló-
gia udalostí. Autori knihy na základe chro-
nologického prístupu heslovitým spôso-
bom oboznamujú s podstatnými faktami a
stránkami súvisiacimi so závažným česko-
slovenským pokusom nenásilným spôso-
bom reformovať totalitný spôsob vládnutia
uplatňovaný v rámci vtedajšej socialistickej
spoločnosti. Ukazujú, že československá –
či česká a slovenská – jar bola mnohoroz-
merným reformným procesom, ktorý mal
svoju osobitú politickú tvár, vlastné ekono-

mické koncepty a plány, predstavy o fede-
ralizácii štátu, pohľady na verejný život a
na formovanie občianskej spoločnosti,
vlastné kultúrne a národné požiadavky,
vrátane tých, ktoré sa týkali ľudských práv,
náboženskej slobody a rehabilitácie ne-
spravodlivo odsúdených. Slovensko tu bolo
objektom i subjektom reformného procesu.
Malo - pokiaľ ide o medzinárodný rozmer -
jasnú predstavu aj o uskutočňovaní nezá-
vislejšej a na záujmy a potreby Českoslo-
venska viac prihliadajúcej zahraničnej poli-
tiky. Čitateľ nájde v práci množstvo infor-
mácií o všetkých relevantných udalostiach
„československého“ roku 1968, o jeho hlav-

ných domácich i zahraničných aktéroch i
o faktoroch, ktoré spolurozhodovali o osu-
de obrodného procesu. Chronológia uda-
lostí spolu s úvodnou štúdiou, ktorá hovorí
o tom, čo predchádzalo roku 1968 v Česko-
slovensku, umožňuje vytvoriť si plnší obraz
o nedávnej minulosti slovenského a české-
ho národa, o pokuse reformovať vtedajšiu
československú spoločnosť a o príčinách,
pre ktoré sa tento pokus skončil neúspešne.
Publikácia vyšla v rámci projektu APVV
Chronológia dejín Slovenska a Slovákov.

Jozef Žatkuliak

K r o n i k a  r o k u  1 9 6 8

Ú s p e c h  n a  j u ž n e j  p o l o g u l i  

5 3 .  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 9 .  8 .  2 0 0 8
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P SAV vzalo s potešením na vedomie udele-
nie Radov Ľ. Štúra nominantom SAV prof.
RNDr. Jánovi Jakubíkovi, DrSc., a doc. Ing.
Čestmírovi Altanerovi, DrSc., i ďalším
osobnostiam s väzbou na SAV – prof. JUDr.
Jaroslavovi Chovancovi, DrSc., prof. Ing.
Emilovi Špaldonovi, DrSc., a prof. MUDr.
Jánovi Štefanovičovi, DrSc.

Predsedníctvo SAV
prerokovalo:

priebežnú informáciu o riešení projektu
Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spo-
ločnosti. Dňa 4. 9. 2008 sa konala úvod-
ná prezentácia dokumentu Dlhodobá ví-
zia rozvoja slovenskej spoločnosti, čím sa
spustila verejná odborná diskusia k to-
muto materiálu. Dlhodobá vízia bola
prijatá pozitívne. M. Šikula, riaditeľ
Ekonomického ústavu SAV, informoval
o ďalších pripravovaných krokoch – tla-
čová konferencia na oboznámenie mé-
dií, zhrnutie sa preloží do anglického ja-
zyka, štúdia bude vydaná knižne – a
o rozbehnutí prác na Stratégii. Termín
spracovania Stratégie je september
2009. Tým sa skončí I. cyklus. Je zámer,
aby táto činnosť bola kontinuálna/pe-
riodická. P SAV ocenilo činnosť Ekono-
mického ústavu SAV a spolupracujúcich
inštitúcií na spracovaní Dlhodobej vízie
rozvoja slovenskej spoločnosti,
informáciu o ukončení činnosti Inštitútu
jazykov SAV, vrátane uzatvorenia hos-
podárenia, a stave vo vyrovnaní majet-
ku. Činnosť IJ SAV bola ukončená
k 31. 8. 2008,
informáciu o ostatných rokovaniach
o vstupe SR do ESA. O navrhovanom
postupe v tejto veci oboznámil Š. Luby
listom M. Šupína, generálneho riaditeľa
Sekcie vedy a techniky MŠ SR,
informáciu o stave autoprevádzky na
Úrade SAV k 31. 7. 2008,
informáciu o ukončení projektu Celoži-
votné vzdelávanie pracovníkov SAV, kto-
rý prebiehal v období od 1. 8. 2006 do
31. 7. 2008. Projekt sa realizoval za fi-
nančnej podpory Európskeho sociálne-
ho fondu, SAV získala na jeho realizáciu
takmer 13 mil. Sk. Vzdelávanie prebie-
halo v 4 moduloch – v kurzoch anglické-
ho jazyka, počítačových zručností, ma-
nažmentu a v kurzoch správnej labora-
tórnej praxe. Ciele projektu boli splne-
né. Oficiálne ukončenie projektu je plá-
nované 2. 10. 2008, 
informáciu o ukončení projektu Vzdelá-
vanie a podpora postdoktorandov – mla-
dých vedeckých pracovníkov v oblasti vied

o materiálovom inžinierstve, v chemic-
kých vedách a v oblasti molekulovej bioló-
gie a genetiky, vrátane biotechnológií
s cieľom vychovať tvorivých expertov pre
výskum a vývoj. Doba realizácie projektu
je od 1. 6. 2007 do 30. 9. 2008. SAV zís-
kala z prostriedkov Európskeho sociál-
neho fondu a Ministerstva školstva SR
na tento projekt finančnú podporu 8
mil. Sk,
prehľad účasti vedeckých organizácií
SAV vo výzve 2.1./4.1. Celkový počet po-
daných žiadostí je 88. Počet žiadostí
v Bratislave je 33, z toho SAV 10. Počet
žiadostí mimo Bratislavy je 55, z toho
SAV 8. P SAV prerokovalo aj prehľad
o účasti organizácií SAV ako partnerov
v ďalších projektoch. Prezentácia pro-
jektov SAV BA bude 1. 10. 2008 v zasa-
dačke na Kramároch,
stanovisko týkajúce sa doktorandov
a ich práv vyplývajúcich z členstva
v akademickej obci,
scenár odovzdávania Medzinárodnej
ceny SAV 26. 9. 2008,
program osláv storočnice Ľudovíta No-
váka 25. 9. 2008,
účasť SAV v projekte 7. RP EÚ Resear-
ches’ night 2008 in Slovakia;

schválilo:
s účinnosťou od 1. 10. 2008 upravené
ceny za ubytovanie v ubytovacích zaria-
deniach SAV: Devínska Nová Ves, Royo-
va ul. č. 10, Šancova ul. č. 56, 
text inovovanej brožúrky o SAV. Brožúr-
ka bude vydaná v náklade po 1 000 ku-
sov v slovenskom i anglickom jazyku,
zakúpenie 4 optických vlákien pre 
pracoviská SAV vo Vysokých Tatrách 
od J & T;

vzalo na vedomie:
že 26. 8. 2008 sa Š. Luby v Nitre zúčast-
nil na Valnom zhromaždení Jednoty slo-
venských matematikov a fyzikov, pri-
druženej k SAV. Oddelila sa od JCSMF,
ktorej korene siahajú do roku 1862.
V roku 2012 bude 150. výročie. JSMF vo
výročnej správe ocenila bezproblémový
spôsob dotovania zo strany SAV, 
informáciu, že SR bola prijatá do ESRF
Grenoble, European Synchrotron Ra-
diation Facility, t. j. európsky synchro-
trón. Základné vložné sa bude financo-
vať cestou STU Bratislava. Projekty sa
budú podávať najbližšie začiatkom bu-
dúceho roka,
správu zo 110. výročia Lesníckeho vý-
skumného ústavu vo Zvolene. Účasť
Š. Luby, J. Slezák, J. Váľka, J. Oszlányi.

Pri tejto príležitosti NLC udelilo Zlatú
medailu Ústavu ekológie lesa SAV,
správu J. Slezáka z 24. kongresu Česko-
slovenskej spoločnosti umení a vied
a 50. výročia SVÚ v Ružomberku,
správu zo zahraničnej služobnej cesty Ľ.
Falťana, M. Nedomovej, M. Vallovej
v Krakove, kde sa uskutočnilo rokovanie
k Eurobiotech 2008.

Š. Luby informoval o stanovisku gene-
rálneho riaditeľa MŠ SR P. Plavčana vo veci
transformácie SAV na VVI formu. V zmysle
stanoviska je zmena právnej formy počas
platnosti zmluvy o poskytnutí nenávratné-
ho finančného príspevku možná (t. j. počas
implementácie projektu) bez následkov
odstúpenia od zmluvy zo strany poskytova-
teľa, t. j. MŠ SR/ASFEÚ, resp. iných násled-
kov. Uvedené podlieha však predchádzajú-
cemu súhlasu poskytovateľa. Každý prípad
sa posudzuje individuálne. 

Š. Luby informoval o rokovaní s predse-
dom vlády SR R. Ficom o rozpočte SAV na
rok 2009. Je prísľub dotácie BV na naplne-
nie mzdového limitu valorizácie a odvodov
v RO a PO, KV na doplnenie II. etapy vlád-
nej priority Energetika areálu Patrónka a
na archeologický záchranný i vedecký vý-
skum v súvislosti s rozmachom stavebnej
činnosti v SR.

F. Gömöry informoval o zámere zlúčiť
dva zamýšľané národné projekty na super-
počítač a gridovú sieť do jedného projektu
(Zodp.: Ing. T. Lacko, VS SAV).

P SAV sa oboznámilo, že v auguste 2008
vykonala SFK MF SR v Encyklopedickom
ústave SAV vládny audit použitia 9 mil. Sk
vládnej dotácie na program Beliana, kon-
krétne na vydanie 5. zväzku, dokončenie
6. zväzku a rozpracovanie ďalších zväzkov.
Neboli zistené žiadne nedostatky v hospo-
dárnosti a účelnosti použitia týchto pros-
triedkov ani nedostatky vo vedení účtov-
níctva.

Mária Rybecká
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Cenu za vedeckú a odbornú literatúru 
za rok 2007 získali

v kategórii spoločenských vied:
prof. PhDr. Ján Botík, DrSc., za Etnická história Slovenska.
K problematike etnicity, etnickej identity, multietnického Slovenska
a zahraničných Slovákov (LÚČ)

v kategórii slovníkovej a encyklopedickej literatúry:
doc. PhDr. Oľga Kovačičová, CSc., a kolektív za Slovník ruskej
literatúry 11. – 20. storočia (VEDA, vydavateľstvo SAV)

v kategórii biologických a lekárskych vied:
pprrooff..  MMUUDDrr..  JJaarroossllaavv  SSiimmaann,,  CCSScc.. (in memoriam) a kolektív za
PPrriinnccííppyy  cchhiirruurrggiiee,,  I. diel (SAP)

v kategórii prírodných a technických vied:
doc. RNDr. Pavol Quittner, DrSc., za Superlinear Parabolic –
Problems (Springer Birkhäuser)

Prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2007
okrem iných získali

v kategórii spoločenské vedy: 
PhDr. Daniela Dvořáková, CSc., za Kôň a človek v stredoveku.
K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľovstve (Vydavateľstvo
Rak)
prof. PhDr. Vincent Blanár, DrSc., za Jazyky v kontextoch (VEDA)
JUDr. Eduard Barány, DrSc., za Pojmy dobrého práva (EURO-
KODEX)

v kategórii slovníková a encyklopedická literatúra: 
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc., za Slovenská architektúra
od Jurkoviča po dnešok (Perfekt)
PhDr. Klára Buzássyová, CSc., Mgr. Alexandra Jarošová, CSc.,
a kolektív za Slovník súčasného slovenského jazyka I., A – G
(VEDA)

Ocenili  najlepšie vedecké a odborné knihy za rok 2007 a vedecký ohlas

C e n y  a  p r é m i e  L i t e r á r n e h o  f o n d u
v kategórii biologické a lekárske vedy 
RNDr. Ján Kliment, CSc., RNDr. Milan Valachovič, CSc. a ko-
lektív za Rastlinné spoločenstvá Slovenska, 4. Vysokohorská ve-
getácia (VEDA) 

v kategórii prírodné a technické vedy 
doc. RNDr. Ján Kráľ, CSc. za Vek slnečnej sústavy (VEDA)

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru
a počítačové programy Literárneho fondu udelil: 

Prémiu za trojročný vedecký ohlas 
za rok 2008

v kategórii spoločenské vedy:
I. miesto neudelil
II. miesto Ing. Vladimír Baláž, DrSc.
III. miesto neudelil 

v kategórii prírodné a lekárske vedy:
I. miesto prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
II. miesto RNDr. Peter Biely, DrSc.
III. miesto  RNDr. Peter Markoš, DrSc.
III. miesto RNDr. Alexander Kiss, DrSc.

v kategórii technické vedy a geovedy:
I. miesto neudelil
II. miesto doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc.
III. miesto prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Prémiu  za výnimočný vedecký ohlas 
na jedno dielo 

v kategórii spoločenské vedy:
prémie neudelil

v kategórii prírodné a lekárske vedy:
I. miesto  prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
II. miesto RNDr. Peter Biely, DrSc.
III. miesto prof. Ing. Ignác Capek, DrSc.

v kategórii technické vedy a geovedy:
prémie neudelil

CENU LITERÁRNEHO FONDU V KATEGÓRII SLOVNÍKOVEJ A ENCYKLOPEDIC-
KEJ LITERATÚRY PREVZALA ZA KOLEKTÍV AUTOROV SLOVNÍKA RUSKEJ LITERA-
TÚRY 11. – 20. STOROČIA (VEDA, VYDAVATEĽSTVO SAV) VEDÚCA AUTORSKÉHO
KOLEKTÍVU DOC. PHDR. OĽGA KOVAČIČOVÁ, CSC. GRATULUJE JEJ PREDSEDA
LITERÁRNEHO FONDU DR. LADISLAV SERDAHÉLY. Foto: Vladimír Šmihula

V RÁMCI PRÉMIE ZA TROJROČNÝ VEDECKÝ OHLAS II. MIESTO ZÍSKAL RNDR.
PETER BIELY, DRSC. (PRVÝ ZĽAVA) Z CHEMICKÉHO ÚSTAVU SAV. Foto: Vladimír 

Šmihula     

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové
programy Literárneho fondu udelil ceny a prémie za vedeckú
a odbornú literatúru za diela, ktoré vyšli v roku 2007. Na
slávnostnom odovzdávaní v bratislavskom Pálffyho paláci
25. septembra t.r. ocenenia prevzali aj viacerí pracovníci SAV,
resp. autori, ktorých knihy vyšli vo VEDE, vydavateľstve SAV.




