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KOŠICE 15. OKTóBEr 2015, BuDOVA úSTAVOV SAV NA WATSONOVEJ uLICI – PODPISy POD 

VýZVu VLáDE Sr A PArLAmENTu. Foto: Katarína Čižmáriková

PrEZENTOVAť úLOhu VEDy V SPOLOČNOSTI A VEDu AKO SúČASť NAŠEJ KuLTúry BOLO CIE-

ľOm ZhrOmAžDENIA NA PODPOru VEDy NA SLOVENSKu, KTOré ZOrgANIZOVALA INICIATíVA 

„VEDA ChCE žIť!“ NA NámESTí SLOBODy V BrATISLAVE 29. OKTóBrA T.r.  Foto: gabriel Kuchta

>

>

VedA chce žiŤ!
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s p r á v y s a v s p r á v y S t a n o v i s k o  P r e d s e d n í c t v a  S A V 
k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2015

Protestné zhromaždenie odborárov a zamestnancov SAV

A K A D É M I A  J E  d ô l e ž i t ý  p i l i e r 
S l o v e n s k e j  v e d y

>

>

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied nesúhlasí s návrhom štát-
neho rozpočtu predloženým Ministerstvom financií SR. Podľa toh-
to návrhu, zverejneného na webovej stránke Ministerstva finan-
cií SR, rozpočet výdavkov SAV na rok 2015 predstavuje zatiaľ 
50 520 775 €, čo oproti roku 2014 znamená zníženie o 10 275 
609 €. Toto takmer 17 %-né krátenie rozpočtu SAV predstavuje 
v podstate likvidáciu SAV ako celku. Paradoxne sa tak deje v čase, 
keď SR zažíva obdobie ekonomického rastu, ktorý Národná banka 
Slovenska pre rok 2014 odhaduje na 2,4 % a pre rok 2015 na viac 
ako 3 %. 

Navrhované zníženie rozpočtu výdavkov SAV povedie nevy-
hnutne k nasledujúcim dôsledkom:

Slovenská akadémia vied bude musieť prepustiť takmer 500 za-
mestnancov, čo je takmer 1/6 z celkového počtu zamestnancov 
v SAV. Zvýši sa počet odchodov mladých perspektívnych vedec-
kých pracovníkov do zahraničia, investície vynaložené na ich vyso-
koškolské štúdium sa tak budú zhodnocovať mimo Slovenskej re-
publiky. Dôjde k vážnemu ohrozeniu  udržateľnosti infraštruktúry 
vedy a výskumu (centrá excelentnosti, kompetenčné centrá, vedec-
ké parky), ktorá sa na pôde SAV vybudovala zo štrukturálnych fon-
dov Európskej únie. Výrazne sa zníži schopnosť SAV získavať ďalšie 
zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ, z programu EÚ na financova-
nie výskumu a inovácií Horizont 2020 a z ďalších externých zdro-
jov. To povedie k výraznému útlmu vedeckých, výskumných a vý-
vojových činností. Vzhľadom na to, že SAV reprezentuje Slovensko 
vo viacerých medzinárodných zoskupeniach, dôjde aj k celkové-
mu zníženiu medzinárodného postavenia Slovenska v oblasti vedy 
a výskumu. Toto všetko v konečnom dôsledku povedie k poklesu 
konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a jej inovačnej vý-

konnosti, čím sa Slovensko vzdiali dosiahnutiu takého strategické-
ho cieľa, akým je vytvorenie znalostnej ekonomiky a spoločnosti.

Predsedníctvo SAV zároveň predkladá nasledujúce návrhy 
riešenia:
•	 Stabilizovať inštitucionálne financovanie SAV na vopred do-

hodnutej úrovni tak, aby pokrývalo nevyhnutné inštitucionál-
ne prevádzkové náklady (elektrina, voda, vykurovanie, údržba 
budov), ako aj zákonom stanovené výdavky (príspevok na 
stravné lístky a pod.). Stabilné financovanie by malo byť udrža-
teľné minimálne v horizonte 4 – 5 rokov.

•	 Posilniť a stabilizovať súťažné financovanie vedy a výskumu 
prostredníctvom národnej grantovej agentúry podporujúcej 
vedu a výskum, vrátane projektov umožňujúcich poskytovať 
mzdové prostriedky počas ich riešenia.

•	 Finalizovať transformáciu SAV na verejné výskumné inštitúcie, 
ktorá umožní SAV efektívne spolupracovať s podnikateľským 
prostredím a vytvárať tak podmienky na ekonomický rast Slo-
venska.

•	 Vytvoriť legislatívne prostredie zvýhodňujúce investovanie do 
výskumu zo súkromných zdrojov.

 
Predsedníctvo SAV vyslovuje presvedčenie, že sa podarí zabrá-

niť likvidácii najvýznamnejšej vedeckej inštitúcie na Slovensku, 
pretože moderná spoločnosť sa nemôže vyvíjať pozitívnym sme-
rom bez investícií do mladých ľudí, do školstva, vedy a výskumu. 
Týka sa to najmä členského štátu Európskej únie, ktorý nechce byť 
len montážnou dielňou.
Predsedníctvo SAV

Dňa 15. októbra 2014 sa v bratislavskom 
areáli SAV na Dúbravskej ceste 9 uskutočni-
lo protestné zhromaždenie odborárov a za-
mestnancov SAV k návrhu rozpočtu na rok 
2015. Paralelne prebehli aj protestné zhro-
maždenia v Košiciach, Nitre, Zvolene a Vy-
sokých Tatrách. Podpisovala sa na nich vý-
zva vláde a parlamentu SR k realizácii 
podpory vedy. Zhromaždenia v Bratislave sa 
zúčastnilo takmer 1 000 a v Košiciach oko-
lo 300 pracovníkov SAV. Odborový zväz SAV 
vyzval všetkých pracovníkov, ktorí sa ne-
mohli zúčastniť týchto zhromaždení, aby vý-
zvu, ak s ňou súhlasia, urýchlene podpísali. 

Na zhromaždení v Bratislave vystúpila 
predsedníčka OZ SAV Daniela Illéšová, pod-
poru zhromaždeniu a solidaritu so SAV vy- ArEáL SAV NA DúBrAVSKEJ CESTE 9 – 15. OKTóBEr 2015
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A j  K o š i c e  p r o t e s t o v a l i

V y h l á s e n i e  U č e n e j  s p o l o č n o s t i
k návrhu f inancovania vedy z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2015

>

>

>

Aula budovy ústavov SAV na Watsonovej 
ulici v Košiciach sa 15. októbra 2014 tiež za-
plnila doslova do posledného miesta. Účast-
níci protestného zhromaždenia si najprv 
vypočuli výzvu vláde a parlamentu SR k re-

alizácii podpory vedy, ktorú prečítala pred-
sedníčka ZO OZ na Ústave experimentál-
nej fyziky SAV Zuzana Mitróová. Diskusiu 
otvoril riaditeľ Ústavu experimentálnej fy-
ziky SAV Karol Flachbart: „Tento stav je de-

honestujúci. Veď investícia do vedy je in-
vestícia do budúcnosti,“ zdôraznil. „Je síce 
pravda, že sme dostali niekoľko miliónov 
eur, ale tie boli na vynovenie priestorov a na 
vybavenie prístrojovou technikou. S ňou 
však musí niekto robiť. U nás v ústave sa 
priemerný plat pohybuje okolo 800 eur, čo 
je približne toľko ako priemerná mzda v ce-
loslovenskom meradle.“ Ďalej uviedol, že 
vedci nemajú vydierajúci potenciál ako na-
príklad lekári a že nepotrebujú prežiť len od 
jedných volieb po druhé, od parlamentných 
po komunálne, lebo cesta k výsledkom vý-
skumu trvá dlhšie obdobie. 

V podobnom duchu hovoril aj Juraj 
Koppel, člen Predsedníctva SAV a zástup-
ca vedeckého sekretára SAV, František Lofaj 
z Ústavu materiálového výskumu SAV i Ján 
Gálik z Neurobiologického ústavu SAV, člen 
Snemu SAV. Navrhol, aby všetkým subjek-
tom z oblasti vedy a techniky vzali časť fi-
nančnej podpory, vložili do APVV a vedci 
o ne projektmi radi zabojujú.  
Text a foto: Katarína Čižmáriková

Medzi kľúčové úlohy vlády SR podľa programového vyhlásenia 
patrí „založiť dlhodobé tendencie pre hospodársky, sociálny, en-
vironmentálny a vedecko-technický rozvoj Slovenska a pre zlep-
šenie kvality života“.

Programové vyhlásenie ďalej deklaruje: „Vláda si uvedomuje, že 
výskum a vývoj patrí medzi najdôležitejšie faktory ďalšieho roz-
voja Slovenska spojeného s rastom kvality života jeho občanov aj 
v období hospodárskej, sociálnej, finančnej a morálnej krízy.“ 
Súčasne uvádza: „Vláda si uvedomuje, že bez výrazného zvýšenia 
celkových výdavkov na výskum a vývoj, najmä väčšej zaintereso-

vanosti podnikateľskej sféry, nebude možné dosiahnuť výraznejší 
pokrok v inováciách, vo zvyšovaní konkurencieschopnosti domácej 
ekonomiky a ich uplatnenia vo výrobno-technologickom procese, 
v súčinnosti výskumu a vývoja v Slovenskej republike.“

Učená spoločnosť si je vedomá, že vláda v súčasnosti vynakladá 
výrazné prostriedky do vedy prostredníctvom štrukturálnych fondov 
EÚ. Zbytočne sa však postaví „výrobná hala“, ak nebudú prostried-
ky na jej prevádzku a personál na obsluhu technológií. Financova-
nie vedy, a zvlášť Slovenskej akadémie vied, podľa vládneho návr-
hu štátneho rozpočtu pre rok 2015 by k takémuto scenáru prispelo.

jadril aj predseda Odborového zväzu školstva 
a vedy Pavol Ondek. Ďalej vystúpil iniciátor 
výzvy „Veda chce žiť“ Matej Stano a za vedec-
kých pracovníkov SAV Albert Breier. Zhro-
maždenie podporil a pozdravil bývalý pred-
seda SAV Štefan Luby, o slovo sa prihlásili aj 
Rudolf Sivák a Silvester Takáč. Všetci rečníci 
konštatovali, že SAV predstavuje jeden z naj-
dôležitejších pilierov vedy na Slovensku a nie 
je žiaden dôvod k znižovaniu rozpočtu SAV. 

Koordinačný výbor pracuje v tomto zlo-
žení: Daniela Illéšová, Andrej Rusnák, Al-
bert Breier, Ivan Zahradník, Alexandra Za-
hradníková ml., Lucia Messingerová, Matej 
Stano, Ivan Košík, Peter Magdolen, Štefan 
Lányi a Jana Klocoková. 
(Zdroj: OZ SAV)  | Foto: Filip Krpelan

DISKuTuJE KArOL 

FLAChBArT, 

rIADITEľ úSTAVu 

ExPErImENTáLNEJ 

FyZIKy SAV

>
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S t A n o V I S K o  R A D y  R I A D I t E ľ o V  I I .  o V  S A V 
k súčasnej situácii f inancovania SAV

>Rada riaditeľov II. oddelenia vied SAV na svojom októbrovom za-
sadaní zaujala kritické stanovisko k opakovane reštriktívnym návr-
hom financovania vedy v SAV, aktuálne pre rok 2015. Rada riadite-
ľov vyzýva vládu a parlament SR, aby si plne uvedomili negatívne 
dôsledky tohto rozhodnutia a dôsledne zvážili navrhované kráte-
nie rozpočtu SAV. Slovenská akadémia vied je špičkovou vedec-
kou inštitúciou doma a v zahraničí a jej činnosť má významný do-
sah na rozvoj vedeckého poznania. Rozhodnutie o krátení rozpočtu 
priamo negatívne, a pravdepodobne nezvratne, ovplyvní spolu-
prácu s vysokými školami a priemyselnými pracoviskami nielen 
na Slovensku, ale aj riešenie grantov v spolupráci so zahraničný-
mi partnermi a hlavne schopnosť slovenskej vedy súťažiť o európ-
ske finančné zdroje, ako sú rámcové projekty EÚ a Horizont 2020. 
V prípade, že dôjde k zamýšľanému kráteniu rozpočtu, riaditelia 
ústavov II. oddelenia vied SAV budú musieť uskutočniť adekvát-
ne kroky s cieľom zvrátiť túto nepriaznivú situáciu a jej dôsledky 

pre SAV  a Slovenskú republiku. Opatrenia budú zahrnovať aktívnu 
medializáciu tejto situácie oslovením významných  svetových ve-
deckých osobností, svetových vedeckých periodík, vedeckých spol-
kov a spoločností, ako aj komisiu EÚ pre výskum, vedu a inovácie.

Súhlas so Stanoviskom Rady riaditeľov II. OV SAV vyjadrili ria-
ditelia týchto pracovísk SAV: Neurobiologický ústav, Neuroimuno-
logický ústav, Ústav experimentálnej endokrinológie, Ústav expe-
rimentálnej onkológie , Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, 
Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Ústav pre výskum srd-
ca, Virologický ústav, Chemický ústav, Ústav anorganickej chémie, 
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín, Ústav genetiky a biotech-
nológií rastlín, Ústav molekulárnej biológie, Ústav polymérov, Bo-
tanický ústav, Parazitologický ústav, Ústav biochémie a genetiky ži-
vočíchov, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Ústav krajinnej 
ekológie, Ústav zoológie, Ústav ekológie lesa.
(Zdroj: www.sav.sk)

Vláda by mala plniť svoje programové vyhlásenie vo vzťahu 
k vede a vzdelávaniu. Slovenská veda potrebuje stabilné financo-
vanie zo súťažných zdrojov, ktoré zabezpečí konkurencieschop-
nosť minimálne v rámci EÚ a umožní lepšie čerpať aj prostriedky 
z programu HORIZON 2020.

Učená spoločnosť SAV vo svojom Stanovisku k transformácii 
SAV z mája t. r. však rovnako konštatuje nutnosť reformy riade-
nia výskumu a vývoja tak, aby sa zvýšila jeho efektívnosť. UčS vní-
ma transformáciu SAV ako možnosť, ktorú je potrebné využiť na 
ozdravenie a výrazné zefektívnenie výskumu v SAV.

Administratívna reštrukturalizácia SAV a riadenia výskumu 
v SR sama osebe nemá zmysel, ak súčasne nebudú prijaté účin-
né opatrenia na reálne zvýšenie kvality, motivujúce špičkových 
vedcov pre realizáciu výskumu v našom výskumnom priesto-
re, v prospech rozvoja vedomostnej spoločnosti a ekonomiky SR. 
Štrukturálne zmeny však nemožno začať znefunkčnením organi-
zácie neuváženým experimentovaním so mzdovým zabezpeče-
ním, k čomu by plánované krátenie rozpočtu SAV výrazne prispelo.

Prísľub zvýšeného financovania grantového systému cez Agen-
túru pre výskum a vývoj a prípadný transfer do Vedeckej grantovej 
agentúry MŠVVaŠ SR a SAV tento problém nevyrieši. Učená spo-
ločnosť vyjadruje vážne obavy o budúcnosť Slovenskej akadémie 
vied ako vrcholnej vedeckej ustanovizne Slovenskej republiky. Vy-
zývame preto vládu SR a Národnú radu SR, aby v prvom rade za-
bezpečili riadny chod SAV prijatím stabilného a predvídateľného 
viacročného rozpočtu.

Vyzývame tiež Predsedníctvo SAV, aby viedlo s vládou a parla-
mentom zodpovedný a presvedčivý dialóg o krokoch na zabezpe-

čenie systémových opatrení zabezpečujúcich financovanie a mo-
tiváciu pre realizáciu špičkovej vedy ako nevyhnutnej podmienky 
pre efektívne využitie verejných prostriedkov a tiež predpokladu 
pre transfer technológií v oblastiach s vysokou pridanou hodnotou.

Vyhlásenie prijala UčS SAV hlasovaním dňa  27. 10. 2014.

(Zdroj: www.sav.sk)

ZASTAVTE LIKVIDáCIu SLOVENSKEJ AKADémIE VIED!

>Prezentovať úlohu vedy v spoločnosti a vedu 
ako súčasť našej kultúry bolo cieľom zhro-
maždenia na podporu vedy na Slovensku na 
Námestí slobody v Bratislave, ktorú 29. ok-
tóbra t.r. zorganizovala iniciatíva Veda chce 
žiť! Iniciatíva chcela poukázať na dlhodobo 

pretrvávajúcu nedostatočnú podporu vedy 
na Slovensku a vyzvať na pozitívne zmeny, 
ktoré sú v dnešnej situácii kriticky dôležité.

Požiadavky Iniciatívy Veda chce žiť!:
1.  Stabilizovať neustále klesajúce financo-

vanie SAV a verejný prísľub, že pri plá-
novanom raste rozpočtových výdavkov 
neklesne pod úroveň 0,45 % výdavkov 
štátneho rozpočtu. Požiadavka znamená 
naplánovať pre rok 2015 rozpočet SAV 
minimálne na úrovni 66,5 mil. eur (t.j. 

Zhromaždenie na podporu vedy na Námestí slobody v Bratislave 

V e d a  c h c e  ž i ť ,  n I E  Ž I V o R I Ť !
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>V relácii spravodajskej televízie TA3 „Téma 
dňa“ vysielanej 15. 10. 2014, sme si s prekva-
pením vypočuli otázku ministra školstva, pre-
čo má mať Slovensko dva geologické ústavy, 
a či nám nestačí jeden. V tejto súvislosti po-
skytuje vysvetlenie Geologický ústav SAV: 
tieto dve inštitúcie majú úplne iné funkcie 
a takmer vôbec sa vo svojich aktivitách nepre-
krývajú, čo vyplýva z ich štatutárnej definície.

Geologický ústav SAV (GlÚ SAV) je ve-
decké pracovisko základného geologic-
kého výskumu a Štátny geologický ústav 
Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) je geologickou 
službou pre orgány štátnej správy. Jeho zria-
ďovateľom je Ministerstvo životného prostre-
dia SR. Geologický ústav SAV produkuje ve-
decké poznatky nielen v geológii, ale aj na 
rozhraní geológie s chémiou, fyzikou, bioló-
giou a klimatológiou. Venuje sa geologickým 
problémom, ktoré výrazne prekračujú hrani-
ce Slovenskej republiky. V roku 2014 sa vedec-
ký pracovník GlÚ SAV stal nositeľom Krištá-
ľového krídla za objav diamantov v Nórsku. 
V Geologickom ústave SAV je v súčasnosti aj 
spoločné pracovisko s University of Utah, za-
merané na prospekciu uhľovodíkov, dotova-
né najvýznamnejšími petrolejárskymi spoloč-
nosťami sveta. To, že GlÚ SAV produkuje vedu 
na svetovej úrovni, sa dá posúdiť z akreditácií 

z roku 2006 a 2011, na ktorých získal akredi-
táciu v kategórii A, ako aj z výsledkov publiko-
vaných v periodikách s najvyšším vedeckým 
impaktom v danom vednom odbore.

Naproti tomu poslaním Štátneho geo-
logického ústavu Dionýza Štúra v zmys-
le zákona č. 569/2007 Z.z. (geologický zá-
kon) a Koncepcie geologického výskumu 
a geologického prieskumu územia Sloven-
skej republiky na roky 2012 – 2016 (s výhľa-
dom do roku 2020), prijatej uznesením vlády 
SR č. 73 zo dňa 7. marca 2012, je vykonáva-
nie štátnej geologickej služby, geologicko-
-technologický výskum, geologický výskum 
územia Slovenska vrátane geologického 
mapovania, monitoring a prevádzkovanie 
informačného systému v geológii. Primár-
nym poslaním ŠGÚDŠ nie je produkcia no-
vých, originálnych a inovatívnych vedeckých 
výsledkov. Vedecká činnosť je obmedzovaná 
na mieru potrebnú pri tvorbe nových geolo-
gických mapových podkladov a ďalších ge-
ologických úloh, a to výlučne na území Slo-
venska. Vo výročných správach ŠGÚDŠ sa 
publikácie vo vedeckých časopisoch vôbec 
neuvádzajú. Odborné činnosti v ŠGÚDŠ sú 
v rozhodujúcej miere riešené z geologických 
úloh financovaných MŽP SR, čomu zodpo-
vedajú aj ich základné výstupy – čiastkové 

záverečné správy a záverečné správy. Geo-
logický ústav SAV naproti tomu získava fi-
nancie zo súťažných zdrojov, rieši projekty 
financované agentúrami na podporu vedy 
a výskumu (APVV, VEGA) a medzinárodné 
projekty. Štátny geologický ústav Dioný-
za Štúra nie je vzdelávacou inštitúciou, a aj 
atestačné skúšky jej zamestnancov sa konajú 
na Geologickom ústave SAV.

Názov Štátny geologický ústav Dionýza 
Štúra vyplýva z histórie inštitúcie a ucho-
vania jeho pôvodného názvu, pričom sa 
v rokoch 1996 – 2000 nazýval Geologická 
služba Slovenskej republiky. V Čechách 
je takisto Geologický ústav AV ČR a Čes-
ká geologická služba. Vo svete sa typ ústa-
vov ako ŠGÚDŠ nazýva Geological Survey, 
napr. British Geological Survey, US Geolo-
gical Survey a pod.

Akékoľvek snahy poukazovať na dupli-
citnú existenciu dvoch geologických ústa-
vov vnímame ako nepravdivé, zavádzajúce 
a škodlivé. Sme presvedčení, že spájanie geo-
logických pracovísk by vážne poškodilo geolo-
gický výskum na Slovensku a to práve v čase, 
keď vznikajú nové úlohy geológie v súvislosti 
s novou surovinovou politikou Európy. 
RNDr. Igor Broska, DrSc., riaditeľ 
Geologického ústavu SAV

Stanovisko riaditeľa glú SAV k Téme dňa na TA3

J e d e n ,  č i  d v a  g e o l o g i c k é  ú s t a v y ?

0.45% z posledného známeho reálneho 
stavu výdavkov rozpočtu v roku 2013).
Odôvodnenie: Návrh rozpočtu SAV pre 
rok 2015 je na úrovni rozpočtu z roku 
2005. Od roku 2005 pritom narástli vý-
davky štátneho rozpočtu o vyše 70 % a in-
flácia predstavovala zhruba 25 %. Podiel 
výdavkov na Slovenskú akadémiu vied 
z rozpočtu dlhodobo klesá. Kým v roku 
2008 predstavovali náklady na rozpočto-
vú kapitolu SAV 0,5 % celkových výdav-
kov zo štátneho rozpočtu, budú v roku 
2014 predstavovať už len 0,38 %. Stále 
aktuálny návrh štátneho rozpočtu na rok 
2015 plánuje pre SAV už len 0,3 %. 

2.  Zásadným spôsobom posilniť súťažné 
financovanie vedy prostredníctvom ná-
rodnej grantovej agentúry APVV a ga-
rantovať pravidelnú valorizáciu tejto 
formy financovania vedy na vedeckých 
pracoviskách na Slovensku. Iniciatí-
va žiada, aby bol rozpočet APVV v roku 
2015 minimálne na úrovni priemerné-
ho rozpočtu agentúry v rokoch 2008 – 
2010, t.j. 33,5 mil. eur a v nasledujúcich 
rokoch bol v čase ekonomického rastu 
valorizovaný minimálne o 10 % ročne.
Odôvodnenie: Súťažné grantové finan-
covanie je kľúčovým prvkom štátnej pod-
pory základného výskumu vo väčšine vy-
spelých krajín. Založením Agentúry na 

podporu výskumu a vývoja v roku 2006 
sa k tomuto trendu prihlásila aj Sloven-
ská republika. Posilňovanie súťažného 
grantového financovania je významným 
nástrojom pre skvalitňovanie vedy na Slo-
vensku.

3.  Verejne deklarovať fakt, že SAV nie je 
súčasťou programu ESO (Efektívna, 
Spoľahlivá a Otvorená verejná správa).
Odôvodnenie: Cieľom ESO je až do roku 
2020: a) integrácia špecializovanej miest-
nej štátnej správy – do polovice roka 2014; 
b) sprevádzkovanie klientskych centier pre 
občanov – 2014/2015; c) optimalizácia 
výkonu štátnej správy, optimalizácia pro-
cesov a štruktúr ústredných orgánov štát-
nej správy, optimalizácia procesov a vý-
konu samosprávy – 2014-2020 (Zdroj: 
http://www.minv.sk/?eso-efektivna-spo-
lahliva-otvorena-verejna-sprava)
Iniciatíva konštatuje, že: a) SAV nie je špe-
cializovanou miestnou štátnou správou; 
b) SAV je organizácia základného výsku-
mu, nie súčasť štátnej správy, nemá klien-
tov, a nemôže teda prevádzkovať klientské 
centrá pre občanov; c) SAV nie je súčasťou 
štátnej správy, ústredný orgánom štátnej 
správy ani samosprávou. Z týchto dôvodov 
nie je SAV súčasťou programu ESO a ten-
to program je irelevantný pri rozhodovaní 
o počte ústavov na SAV.

Iniciatívu „Veda chce žiť!“ založila sku-
pina vedeckých pracovníkov z Ústavu 
molekulárnej biológie SAV. Oficiálni zá-
stupcovia iniciatívy sú: Mgr. Matej Sta-
no, PhD., koordinátor iniciatívy, doc. Ing. 
Fedor Gömöry, DrSc., zástupca pre vedy 
o neživej prírode, RNDr. Imrich Barák, 
DrSc., zástupca pre vedy o živej prírode 
a chemické vedy, a Mgr. Ing. Miloslav Bah-
na, PhD., zástupca pre vedy o spoločnos-
ti a kultúre

(Zdroj: www.sav.s k) | Foto: gabriel Kuchta

mgr. mATEJ STANO, PhD. (VľAVO), KOOrDINáTOr 

INICIATíVy VEDA ChCE žIť!, A DOC. INg. FEDOr 

gömöry, DrSC OFICIáLNy ZáSTuPCA INICIATíVy 

PrE VEDy O NEžIVEJ PrírODE. Foto: gabriel Kuchta
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>Tradičné stretnutie predstaviteľov akadémií 
vied višegrádskej štvorky sa tentoraz uskutoč-
nilo v dňoch 13. a 14. októbra 2014 v pražskej 
Lannovej vile. Program dvojdňového pracov-
ného rokovania sa sústredil predovšetkým na 
spoločnú vednú politiku a stratégiu, inštituci-
onálne reformy, nové vedné programy a ná-
rodné iniciatívy na poli vedných politik jed-
notlivých višegrádskych krajín. 

Predseda Akadémie vied ČR prof. Jiří 
Drahoš predstavil novú výskumnú Straté-

giu AV ČR, členka Akademickej rady AV ČR 
prof. Eva Zažímalová a člen Predsedníc-
tva Slovenskej akadémie vied prof. Karol 
Frölich informovali o pripravovaných hod-
noteniach výskumnej činnosti SAV a AV ČR.

Delegácie okrem toho predstavili sprá-
vy o finančnom zabezpečení svojich inšti-
túcií a aktuálne zmeny v organizácii vedy 
a výskumu na národnej úrovni i v kontexte 
jednotlivých akadémií. Na stretnutí  udeli-
li aj ceny perspektívnym bádateľom (Young 
Science Award) – tentoraz v oblasti apliko-
vanej matematiky. Na tohtoročné rokovanie 
bol prostredníctvom britského veľvyslanec-
tva v Prahe pozvaný viceprezident Kráľov-
skej spoločnosti (Royal Society) a podpred-
seda Expertnej rady európskych akadémií 
(European Academies’ Science Advisory 
Council – EASAC) prof. Martyn Poliakoff, 
ktorý hovoril o britskom systéme podpory 
vedy a perspektívach spolupráce so štátmi 
strednej Európy.

Neznižujte rozpočet SAV! – apelujú 
predstavitelia akadémií vied V 4 
na slovenskú vládu

Predseda Akadémie vied ČR prof. Jiří Dra-
hoš, predseda Maďarské akadémie vied 
prof. László Lovász a podpredseda Poľskej 
akadémie vied prof. Andrzej Górski pod-
písali v priebehu pražského stretnutia list 
(pozri prílohu) adresovaný predstaviteľom 
slovenské vlády a slovenského parlamen-

tu. Upozorňujú v ňom na možné negatív-
ne dosahy plánovanej významnej redukcie 
rozpočtu Slovenské akadémie vied na rok 
2015. Išlo by o 17-percentné zníženie v po-
rovnaní s fiškálnym rokom 2014, a to naj-
mä vo sfére inštitucionálneho financovania 
a platov. „Obávame sa, že tieto rozpočtové 
škrty veľmi intenzívne postihnú fungovanie 
Slovenskej akadémie vied. Vedeckú komuni-
tu možno veľmi ľahko zničiť, ale  jej obnova 
potom trvá oveľa dlhšie  a vyžaduje si mimo-
riadne úsilie. Apelujeme na slovenskú vládu, 
aby znovu prehodnotila plánovanú redukciu 
rozpočtu Slovenskej akadémie vied a udrža-
la hladinu jeho financovania tak, aby bola 
zachovaná jej súčasná pozícia v Európe  i ce-
losvetovo,“ zdôrazňujú predstavitelia aka-
démií vied V4 vo svojom liste slovenskej vlá-
de a slovenskému parlamentu.

(Zdroj: www.avcr.cz)

Predstavitelia akadémií vied višegrádskej štvorky rokovali v Prahe

A p e l  n a  v l á d u  a  p a r l a m e n t : 
n e z n i ž u j t e  r o z p o č e t  S A V !

SPOLOČNá FOTOgrAFIA PrEDSTAVITEľOV AKADé-

mIí VIED V 4 NA STrETNuTí V PrAhE. Foto archív

>Programový výbor Bezpečné spoločnosti 
Horizontu 2020 sa na svojom zasadnutí 30. 
septembra 2014 v Bruseli vrátil k projektom 
témy „Bezpečnosť“ 7. rámcového progra-
mu. Prerokoval výber 15 projektov kategó-
rie „úspešné príbehy“ – „success stories“, 
vybraných spomedzi 200 už doriešených 
projektov.

Medzi ne bol zaradený aj projekt SECRI-
COM – Bezošvá komunikácia pre ma-
nažment kríz. Jeho riešiteľmi sú Ústav in-
formatiky SAV a slovenské firmy ARDACO, 

a. s., a Smarttrends, s.r.o. Projekt koordi-
novali vo Veľkej Británii, technickým koor-
dinátorom bol ARDACO. Ďalší účastníci boli 
z Francúzska (2), Luxemburska, Nemec-
ka, Poľska (2), Španielska, Rakúska a Veľ-
kej Británie. Rozpočet bol vyše 12,5 mil. eur, 
príspevok Európskej únie 8,6 mil. eur. Pro-
jekt bol hodnotený ako významný pre celú 
EÚ. Z iných projektov možno na porovnanie 
spomenúť SECTRONIC, využitý v čase olym-
pijských hier v Londýne. V 15 projektoch sú 
nové členské krajiny EÚ zastúpene takto: 

Poľsko – 6x, Slovensko – 3x, Slovinsko – 2x, 
Česko – 1x, Lotyšsko – 1x. Slovensko obstálo 
v týchto reláciách dobre a našim účastníkom 
patrí gratulácia. Celkovo získalo Slovensko 
v 7. rámcovom programe v téme „Bezpeč-
nosť“ 20 projektov, z toho dva koordinované 
na Slovensku (ARDACO, a.s.). Podľa rozlič-
ných aspektov je téma „Bezpečnosť“ hodno-
tená na 1. až 5. mieste spomedzi všetkých 
23 tematických oblastí. Významné zastúpe-
nie majú slovenské univerzity.
Štefan Luby

Vyhodnotili projekty témy „Bezpečnosť“ 7. rámcového programu

V ý s l e d o k  S A V  m e d z i  ú s p e š n ý m i
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> >Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za zá-
sluhy vo fyzikálno-chemických vedách si 9. 
októbra 2014 z rúk podpredsedu SAV pre II. 
oddelenie vied Richarda Imricha a vedec-
kého sekretára SAV Dušana Gálika prevza-
la RNDr. Mária Matulová, DrSc. Medailu 
SAV za podporu vedy odovzdali  Ing. Jánovi 
Hirschovi, DrSc. Na slávnostnom oceňovaní 
sa zúčastnil aj riaditeľ Chemického ústavu 
SAV Ing. Miroslav Koóš, DrSc. 

RNDr. Mária Matulová, DrSc., ukonči-
la vysokoškolské štúdium na Prírodovedec-
kej fakulte Univerzity Komenského v roku 
1977. Po dvojročnom pôsobení v Ústave mo-
lekulárnej biológie SAV nastúpila na študijný 
pobyt do oddelenia fyzikálno-analytických 
metód Chemického ústavu SAV, kde pôsobí 
dodnes. V rokoch 1992 – 1995 absolvovala 
dlhodobý postdoktorandský pobyt na POLY-
-bios Research Centre v talianskom Trieste. 
V rokoch 1998 – 2003 a 2009 – 2013 absol-
vovala viacero pobytov na Université Blaise 
Pascal, CNRS, Clermont-Ferrand (Francúz-
sko) ako pozvaný hosťujúci profesor. Okrem 
toho absolvovala množstvo krátkodobých 
študijných pobytov na významných sveto-
vých pracoviskách zaoberajúcich sa proble-
matikou NMR sacharidov a iných prírodných 
látok. V roku 2013 úspešne obhájila doktor-
skú dizertačnú prácu a získala vedeckú hod-
nosť DrSc. v odbore organická chémia. 

M. Matulová nepochybne patrí medzi po-
predných vedeckých pracovníkov Chemické-
ho ústavu SAV, ktorej vedecká práca zasahuje 
najmä do oblasti štúdia štruktúry organic-
kých zlúčenín (najmä sacharidov) pomo-
cou NMR spektroskopie. Doteraz sa podie-
ľala na riešení viacerých domácich (VEGA, 
APVV) a medzinárodných (SK-FR Štefánik, 
ESF RNP, SK-IT) projektov. Výsledky svojho 
výskumu publikovala v dvoch knižných ka-
pitolách a ďalších 83 prácach v CC-časopi-
soch, na ktoré bolo doteraz registrovaných 
viac ako 500 citácií v Scopus a WOS. Okrem 
vedeckej a výskumnej práce sa významnou 
mierou podieľala aj na pedagogickej a or-
ganizačnej činnosti (semináre a letné školy 
NMR spektroskopie). Okrem týchto aktivít 
M. Matulová pôsobila v CHÚ SAV aj v riadia-
cich pozíciách, o. i. ako vedecká tajomníčka 
ústavu (2005) a dve funkčné obdobia bola aj 
členkou Vedeckej rady CHÚ SAV. Za jej čin-
nosť sa jej dostalo uznania vedeckou komu-
nitou nielen doma, ale aj v zahraničí.

Ing. Ján Hirsch, DrSc., pôsobí v Che-
mickom ústave SAV od roku 1971, keď 
skončil vysokoškolské štúdium na Chemic-
ko-technologickej fakulte SVŠT (terajšia 

Fakulta chemickej a potravinárskej tech-
nológie STU) v odbore makromolekulová 
chémia. V roku 1977 absolvoval polročný 
postdoktorandský pobyt a neskôr (v rokoch 
1991 – 1995) 15-mesačný a 18-mesačný po-
byt (ako visiting scientist, resp. hosťujúci 
profesor) na University of Missouri (Colum-
bia, USA). Okrem toho absolvoval množ-
stvo krátkodobých študijných pobytov na 
významných svetových pracoviskách, za-
oberajúcich sa chémiou a biochémiou sa-
charidov. V roku 1999 úspešne obhájil dok-
torskú dizertačnú prácu a získal vedeckú 
hodnosť DrSc. v odbore organická chémia.

Jeho vedecká kariéra je úzko spojená so 
štúdiom syntézy, štrukturálnej charakteri-
zácie a vlastností derivátov sacharidov, pre-
važne oligosacharidov, súvisiacich s ich po-
tenciálnym terapeutickým účinkom. V tejto 
oblasti patrí Ján Hirsch medzi svetovo uzná-
vaných odborníkov a štvrťstoročie pôso-
bil ako reprezentant Slovenska v European 

Carbohydrate Organization (ECO) a 27 ro-
kov (až doteraz) v International Carbohyd-
rate Organization (ICO). Svoje dlhoročné 
vedecké aktivity realizoval prostredníctvom 
viacerých zahraničných (NSF-USA, Mizu-
tani Foundation, Taiwan-SAV) a domácich 
projektov, v ktorých pôsobil vo väčšine prí-
padov ako vedúci projektu. Okrem vedec-
kej a výskumnej práce sa významnou mie-
rou podieľal aj na pedagogickej (vychoval 5 
doktorandov) a organizačnej činnosti (napr. 
ako predseda organizačného a vedeckého 
výboru veľmi úspešného 13. európskeho 
sympózia o sacharidoch – EUROCARB13). 
Významná bola aj jeho riadiaca činnosť,  
o. i. zastával funkciu zástupcu riaditeľa ústa-
vu a dve funkčné obdobia (1996 – 2004) 
pôsobil ako riaditeľ Chemického ústavu 
SAV. Viac funkčných období bol aj členom 
vedeckej rady CHÚ SAV a dvadsať rokov bol 
hlavným redaktorom časopisu Chemical Pa-
pers. V súčasnosti je manažujúcim editorom 
tohto časopisu a je určite aj jeho zásluhou, 
že kvalita časopisu stále rastie.

Ján Hirsch získal Cenu SAV za súbor prác 
Polysacharidy D-xylánového typu ako bio-
logický zdroj pre nové polymérne materiály, 
udelili mu Zlatú čestnú plaketu SAV Dioný-
za Štúra za zásluhy v prírodných vedách, 
Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za zá-
sluhy vo fyzikálno-chemických vedách i Me-
dailu Slovenskej chemickej spoločnosti. Vý-
sledky svojich vedecko-výskumných aktivít 
publikoval v renomovaných zahraničných 
vedeckých časopisoch (99 publikácií z toho 
91 v CC), v 6 kapitolách v knihách, je auto-
rom 3 patentov, predniesol viacero pozva-
ných prednášok, počet citácií vo WOS a Sco-
pus presahuje číslo 1 000. Uvedené výsledky 
jednoznačne prispeli k rozvoju vedy, ako aj 
k šíreniu dobrého mena Slovenskej akadé-
mie vied a Slovenskej republiky v zahraničí.
(Zdroj: II. OV SAV)

Slovenská akadémia vied vyznamenala pracovníkov Chemického ústavu SAV

P o c t y  P R E  M á R I A  M A t U l o V ú 
A  J á n A  H I R S c H A

ČESTNú PLAKETu 

SAV DIONýZA 

ILKOVIČA ZA ZáSLuhy 

VO FyZIKáLNO-

ChEmICKýCh 

VEDáCh rNDr. 

márII mATuLOVEJ, 

DrSC., ODOVZDALI 

PODPrEDSEDA SAV 

PrE II. ODDELENIE 

VIED rIChArD 

ImrICh (VPrAVO) 

A VEDECKý SEKrETár 

SAV DuŠAN gáLIK 

(VľAVO).

mEDAILu SAV ZA PODPOru VEDy SI PrEVZAL INg. 

JáN hIrSCh, DrSC. Foto: gabriel Kuchta
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>Medzi tými, ktorým v júni 
tohto roku Predsedníctvo 
SAV udelilo Cenu Sloven-
skej akadémie vied, bola aj 
Mgr. Marína Cíhová, PhD., 
z Ústavu experimentálnej 
onkológie SAV. Ocenenej 
mladej vedkyni sme polozi-
li niekoľko otázok: 

V roku 2012 ste získali poctu Študentská 
osobnosť roka a tento rok ste boli ocenená 
Cenou SAV pre mladého vedeckého pracov-
níka, čo pre vás znamenajú tieto úspechy?

Sú pre mňa predovšetkým povzbudením. 
Vnímam ich ako nezávislé uznanie toho, 
čomu sa venujeme a čo sme v danej oblasti 
dosiahli a zároveň sú takým pozitívnym po-
vzbudením ísť ďalej, popasovať sa s problé-
mami, ktoré prichádzajú, s vedomím, že to 
stojí za to. Vďaka nim prišlo aj zopár príle-
žitostí hovoriť o výskume laickej verejnosti 
a trošku ho tak zviditeľniť, z čoho mám ra-
dosť.

Priblížte, prosím, našim čitateľom stručne, 
za aké výsledky výskumu ste získali Cenu 
SAV pre mladého vedeckého pracovníka...

Bolo to za výskum využitia dospelých me-
zenchýmových kmeňových buniek v cie-
lenej génovej terapii nádorov. Výskumu 
týchto buniek a ich potenciálnemu využi-
tiu v protinádorovej liečbe sa na oddelení, 
na ktorom pracujem (pozn. Laboratórium 
molekulárnej onkológie, vedúci oddelenia: 
Dr. Kučerová), venujeme už niekoľko rokov. 
Kmeňové bunky nás oslovili predovšetkým 
na základe ich unikátnych a výnimočných 
vlastností a možnosti ich využitia ako nosi-
ča na doručenie terapie na miesto nádoru. 
Ukazuje sa, že kombinácia mezenchýmo-
vých kmeňových buniek v role nosiča tera-
peutického génu a prístupu génovej terapie, 
ktorá využíva enzymatickú premenu pred-
liečiva na aktívny cytotoxický liek, by mohla 
byť účinná v liečbe nádorov. Využitím toh-
to prístupu sa nám podarilo dosiahnuť rele-
vantné výsledky v podobe prežívania takto 
liečených potkanov v prípade agresívneho 
mozgového nádoru – glioblastómu. Na tom-
to projekte som mala možnosť pracovať už 

počas doktorandského štúdia pod vedením 
doc. Ing. Čestmíra Altanera, DrSc.

V akom štádiu sa momentálne nachádza 
váš výskum? Máte vo svete aj konku-
renciu?

Konkurencia vo svete je pomerne veľká. 
Toto je oblasť výskumu, ktorá napreduje 
veľmi rýchlo a na ktorej pracuje veľa labora-
tórií vo svete. Preto sa snažíme držať krok, 
a aj keď výsledky získané z predklinických 
štúdií na potkanoch sú optimistické, rozví-
jame tento prístup ďalej a hľadáme možnos-
ti, ako sa viac priblížiť reálnej klinickej situ-
ácii pacienta.

Momentálne pôsobíte v Ústave experi-
mentálnej onkológie SAV. Sú na tejto pôde 
vhodné podmienky pre váš výskum?

Mňa teší, že môžem pracovať práve na tom-
to pracovisku, ktoré má vo svete svoje meno 
a tradíciu. Podmienky pre výskum v Ústave 
experimentálnej onkológie sú z veľkej mie-
ry určované podmienkami pre vedu a vý-
skum na Slovensku všeobecne. Zápasenie 
s financiami, grantovým systémom a po-
dobne často znemožňuje vyťažiť maximum 
z potenciálu, ktorý by tu bol. Napriek tomu 
si myslím, že podnetná a motivujúca atmo-
sféra, ktorá u nás na oddelení vládne, po-
máha niektoré nedostatky spôsobené spo-
menutými problémami prekonať. Snažíme 
sa vyťažiť maximum. Som vďačná aj za Na-
dáciu výskum rakoviny, v ktorej máme part-
nera a pomocníka a ktorá nám podmienky 
na výskum vo forme finančných príspev-
kov na prístrojové vybavenie, podpory vý-
skumných grantov či poskytovania cestov-
ných grantov významne vylepšuje.

Aké je postavenie mladého vedca na 
Slovensku? Absolvovali ste nejaké zahra-
ničné stáže? Ak áno, nelákalo vás tam ostať 
pracovať?

Ak mám byť úprimná, charakterizovala by 
som postavenie mladého vedca ako rozpo-
ruplné. Na jednej strane je tu túžba a snaha, 
aby mladí šikovní ľudia neodchádzali do za-
hraničia a využili potenciál, ktorý vlastnia, 
tu u nás, na druhej strane sa mi zdá, že ak 
mladý šikovný vedec ostáva na Slovensku, 
je jeho okolie prekvapené. Pochopila som 
však, že ak sa chce človek vede naozaj na-
plno venovať, stáž v zahraničí je nevyhnut-
ná. Ja som takúto stáž zatiaľ neabsolvovala, 
ale je to mojou túžbou, ktorú sa mi – dúfam 
– podarí splniť.

Určite ste veľmi pracovne zaneprázdnená. 
Nájdete si čas aj na rodinu, kamarátov? 

Snažím sa, aj keď som si vedomá, že 
prívlastok „zaneprázdnená“ často počú-
vam aj od nich. Vybalansovanie pracovného 
a osobného života je niečo, na čom človek 
musí pracovať kontinuálne vrátane mňa.

Ako trávi mladá vedkyňa čas, keď sa nena-
chádza v laboratóriu? Športujete? Aké sú 
vaše mimopracovné záujmy?

Toho času mimo laboratória neostáva až 
tak veľa. Mám veľmi rada prírodu a najväč-
ším relaxom je pre mňa bicykel, les a dob-
rá hudba. Najradšej mám, keď tieto tri veci 
môžem spojiť. Veľmi rada tiež trávim čas na 
chalupe na Liptove, tam je táto trojkombi-
nácia naozaj pôžitkom.

Pripravil: Filip Krpelan | Foto: autor

hovoríme s mladou úspešnou vedkyňou mgr. marínou Cíhovou, PhD.

V y ť a ž i ť  m a x i m u m  z  d a n é h o 
p o t e n c i á l u
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Magnetické búrky: krása a riziko. Takouto 
prezentáciou francúzskej vedkyne Mioary 
Mandea sa 24. septembra v bratislavskom 
KC Dunaj začala mimoriadna séria vedec-
kých kaviarní SAVinci FRANCE. Tri také-
to podujatia pripravil na tohtoročnú jeseň 
Francúzsky inštitút na Slovensku v spolu-
práci so Slovenskou akadémiou vied. Ne-
chal sa inšpirovať jej pravidelnými vedec-
kými kaviarňami SAVinci, ktoré Akadémia 
naštartovala začiatkom roka, aby poskytla 
verejnosti možnosť lepšie spoznať svojich 
špičkových pracovníkov.

Ako prvá z troch francúzskych vedcov, 
ktorých do konca roka predstavia vedec-
ké kaviarne SAVinci FRANCE, mala pred-
nášku a diskusiu so slovenskými poslucháč-
mi v Bratislave geofyzička Mioara Mandea. 
Je vedúcou projektov na Oddelení pozoro-
vania Zeme, v sekcii stratégie a projektov vo 
francúzskom Národnom centre pre výskum 
vesmíru. Venuje sa pozorovaniam mag-
netických polí Zeme, opisu zmien v čase 
a priestore geomagnetického poľa, aplikácii 
nových matematických metód pri spracova-
ní údajov v tejto oblasti, štúdiu vnútornej 
štruktúry Zeme, štúdiu magnetického poľa 
Marsu a Merkúru i výskumu geofyzikálnych 
zmien v oblasti Arktídy.

Témou bratislavskej prezentácie tejto 
francúzskej vedkyne boli magnetické polia 
Zeme. Venovala sa ich významu pri ochra-
ne Zeme a metódam ich skúmania. Odpo-

vedala na otázky o magnetických búrkach 
a o tom, aké sú šance vedcov naučiť sa ich 
predpovedať. Prezentovala pôsobenie tých-
to búrok i to, aké riziká predstavujú pre Zem 
a jej obyvateľov, najmä pri súčasnej úrovni 
techniky. Opísala tiež následky magnetickej 
búrky, ktorá 13. marca 1989 na šesť hodín 
úplne vyradila kanadskú prenosovú sústavu 
Hydro-Quebec; bolo to po prvý raz, čo mo-
derná civilizácia pocítila takýmto spôsobom 
účinok magnetickej búrky.

Návštevníkov vedeckej kaviarne SAVinci 
FRANCE zaujala aj téma poklesu magnetic-
kého poľa, čo znamená pre túto planétu a jej 
obyvateľov i to, či sa blížime k zmene mag-
netických pólov Zeme. Tie sa podľa výsku-
mov posledný raz menili pred 790-tisíc rok-
mi. „Ak by aj k ďalšej zmene došlo, trvala by 
zhruba tisíc rokov,“ povedala M. Mandea.

M. Mandea absolvovala na Univerzite 
v Bukurešti špecializáciu geológia a geofy-
zika, doktorát neskôr získala aj v parížskom 
Ústave fyziky Zeme, rovnako ako docentúru 
(2001). Je členkou viacerých medzinárod-
ných organizácií, okrem iného Francúzskej 
geologickej spoločnosti, Európskej geolo-
gickej únie i Americkej geofyzikálnej únie. 
Publikuje vo významných vedeckých časo-
pisoch a okrem iných medzinárodných oce-
není získala v roku 2000 aj Pamätnú medai-
lu SAV.

Ako na vedeckej kaviarni povedal Hervé 
Guillermet, atašé pre vedeckú, univerzitnú 
a administratívnu spoluprácu veľvyslanec-
tva Francúzskej republiky v SR, Francúz-
sky inštitút na Slovensku pripravuje vedec-
ké kaviarne SAVinci FRANCE pri príležitosti 
štartu FabLab. Ide o verejne prístupnú diel-
ňu s modernými technológiami digitálnej 
výroby (3D tlačiareň, laserový vyrezávač 
atď.), ktorú tento inštitút rozbieha spolu 
s hlavným mestom SR, Centrom vedecko-
-technických informácií SR a Fakultou in-
formatiky a informačných technológií STU. 
Otvoria ju na prelome októbra a novembra.
Martin Podstupka | Foto: g. Kuchta

Vedecké kaviarne SAVinci získali aj medzinárodný rozmer 

A J  o  k r á s e  m a g n e t i c k ý c h  b ú r o k

PrEZENTáCIA mIOAry mANDEAOVEJ NA SAVinci FRAncE.

hErVé guILLErmET (VPrAVO), ATAŠé PrE VEDECKú, uNIVErZITNú A ADmINISTrATíVNu 

SPOLuPráCu VEľVySLANECTVA FrANCúZSKEJ rEPuBLIKy NA SLOVENSKu, V SPOLOČNOSTI 

PODPrEDSEDu SAV PrE I. ODDELENIE VIED JurAJA LAPINA.
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>Prečo vzniká zemetrasenie? Čo to vlastne 
je a čo – okrem otrasov – sa pri tom vlast-
ne deje? Ako môže aj relatívne malé zemet-
rasenie spôsobiť tragédiu a obrovské škody? 
Aj toto boli témy debaty v októbrovej brati-
slavskej vedeckej kaviarni Slovenskej aka-
démie vied SAVinci. Jej hosťom bol v utorok 
7. októbra seizmológ profesor Peter Moczo 
z Geofyzikálneho ústavu SAV a Fakulty ma-
tematiky, fyziky a informatiky Univerzity 
Komenského v Bratislave.

Profesor P. Moczo založil teoretickú a vý-
počtovú seizmológiu na Slovensku. Zameral 
sa na rozvoj výpočtových metód modelova-
nia seizmického pohybu. Tím, ktorý vedie, 
bol vyhodnotený ako špičkový v rámci SAV 
i UK a patrí aj medzi špičkové vo svete. V sú-
časnosti vedie na Fakulte matematiky, fyzi-
ky a informatiky UK Katedru astronómie, 
fyziky Zeme a meteorológie. Naďalej pracu-
je aj v Geofyzikálnom ústave SAV.

Hovorí, že za rok vznikne v priemere vyše 
120 zemetrasení, ktoré môžu znamenať tra-
gédiu alebo katastrofu, ak zasiahnu husto 
osídlené územie. Hustota osídlenia sa zvyšu-
je, rovnako ako technologická zložitosť osíd-
lenia. To vedie k tomu, že aj slabé zemetrase-
nia stačia na to, aby spôsobili rekordne veľké 
škody. Je teda jasné, že jednou z najdôleži-
tejších úloh seizmológie je vyvíjať metódy čo 
najspoľahlivejšej predpovede seizmického 
pohybu počas budúcich zemetrasení.

Vo svojej prezentácii hovoril prof. P. Mo- 
czo o epicentrách zemetrasení, priblížil che-
mické zloženie a reologické správanie sa 
vnútra Zeme a súvis so vznikom zemetrase-
ní, opísal litosferické platne a ich vzájomný 
pohyb, vysvetlil, čo je to tektonické rozhra-
nie. Venoval sa aj tomu, ako môže zemetra-
senie spôsobiť katastrofu hoci 400 kilomet-
rov od epicentra, pričom ľudia vzdialení od 
neho 200 kilometrov si ho sotva všimnú (ako 
to bolo napríklad v Mexiku v roku 1985). 
Upozornil na paradox, že najosídlenejšími 
časťami povrchu Zeme sú práve tie oblasti, 
ktoré sú zemetraseniami najzraniteľnejšie. 
Vysvetlil, prečo je vznik najvyspelejších sta-
rých osídlení a civilizácií viazaný na blízkosť 
tektonických zlomov: lebo tam ľudia nachá-
dzali vodu, kovy, dobré podmienky na poľ-
nohospodárstvo. V tejto súvislosti uviedol 
ako príklad známy kalifornský tektonický 
zlom San Andreas, vďaka ktorému zarába 
Kalifornia ročne zhruba 200 miliárd dolárov 
(ropa, zlato, poľnohospodárstvo...). 

Prof. P. Moczo zodpovedal aj otázku, 
že keď seizmológovia nevedia predpove-
dať čas, miesto ani veľkosť zemetrasenia, 

ba dokonca nevedia ani, či to niekedy bude 
možné – či nie sú zbytoční. Jedna z odpo-
vedí je, že aj keď seizmológovia nevedia, 
kedy príde zemetrasenie, každý ho chce 
prežiť. Preto treba budovať s ohľadom na 
seizmické ohrozenia. Upozornil však aj na 
druhú stránku zemetrasení – môžu byť uži-
točné pre výskum Zeme, pritom seizmic-
ké vlny umožňujú skúmanie aj iných ve-
smírnych telies. Analýza mechanického 
kmitania hviezd je najdôležitejšia metó-
da skúmania ich vnútornej stavby. Otáz-
ky návštevníkov smerovali aj  k možnému 
ohrozeniu Slovenska, a prof. Moczo hovo-

ril o bezpečnosti tunajších jadrových elek-
trární či o materiálnom vybavení sloven-
ských seizmológov.

Hosťom ďalšej vedeckej kaviarne SAVin-
ci v novembri bude Peter Vršanský z Geolo-
gického ústavu SAV. Okrem príbehu o sve-
tielkujúcom švábovi bude hovoriť o tom, 
ako vyzerá anabáza od sibírskeho tigra k fo-
sílnym švábom, o jantároch z čias dinosau-
rov i o 320 miliónoch rokov švábov. Deba-
tovať sa bude aj na tému: kedy, kde a ako 
vznikol spoločenský spôsob života – odpo-
veď znie: začal s tým hmyz.
Martin Podstupka | Foto: gabriel Kuchta

V októbri bol hosťom SAVinci prof. Peter moczo

H o v o r y  o  z e m e t r a s e n í 
v o  v e d e c k e j  k a v i a r n i 

PrEDNáŠA PrOF. 

PETEr mOCZO 

Z gEOFyZIKáLNEhO 

úSTAVu SAV A FAKuLTy 

mATEmATIKy, FyZIKy 

A INFOrmATIKy uK 

V BrATISLAVE.

POZOrNí POSLuCháČI VO VEDECKEJ KAVIArNI SAVINCI.
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K nedožitej storočnici muDr. Ladislava Vrbovského, CSc. (*22.9.1914 - †25.9.1978)

t o x i k o l ó g i a  b o l a  j e h o  l á s k o u

Toxikológovia sa opäť stretli vo Vysokých Tatrách

v ý s k u m  M á  p o m ô c Ť  r e g u l á c i i

Na začiatku jesene sme si pripomenuli 100 
rokov od narodenia jedného zo staršej gene-
rácie slovenských farmakológov a toxikoló-
gov, spoľahlivého, pracovitého a všestranne 
vzdelaného MUDr. Ladislava Vrbovského, 
CSc. Narodil sa 22. septembra 1914, v po-
hnutých časoch vojny, na malebnom stred-
nom Slovensku, v Gašparove pri Brezne. Po 
maturite na gymnáziu vo Zvolene pokra-
čoval v štúdiách na Lekárskej fakulte UK 
v Bratislave. Po promócii pracoval ako lekár 
v Slovenskom národnom divadle a neskôr 
v Epidemiologickej nemocnici, v tzv. „cho-
lera barakoch“ v Bratislave, kde ho zastihla 
aj druhá svetová vojna, počas ktorej ošetro-
val ranených vojakov.

Vývoj slovenskej experimentálnej farma-
kológie prešiel viacerými obdobiami. Jed-
ným z tých, ktorý sa o to zaslúžil, bol MUDr. 
L. Vrbovský spolu s doc. MUDr. Františkom 
Seleckým, CSc. Pôvodne vzniklo oddele-
nie, ktoré riešilo farmakológiu a toxikológiu 
kardioglykozidov (konvalatoxín, digitalis). 
Stalo sa základom pre vznik samostatné-
ho slovenského pracoviska Farmakologické-
ho ústavu ČSAV v Bratislave. Z neho v roku 
1969 vznikol Ústav experimentálnej farma-
kológie SAV, ktorého riaditeľom sa stal práve 
doc. F. Selecký. Oddelenie toxikológie ústavu 
viedol Ladislav Vrbovský až do konca života. 
Farmakológia, a najmä experimentálna toxi-
kológia, boli jeho veľkou láskou, venoval im 
maximum svojho vedeckého života.

Akútne toxikologické testy rozšíril o tes-
ty chronickej toxicity na rôznych biomo-
deloch. V začatej práci neskôr pokračova-
li jeho spolupracovníci RNDr. T. Balonová, 
doc. RNDr. E. Ujházy, MUDr. A. Krištofová, 
CSc., Ing. Jana Navarová, CSc., a ďalší.

Ladislav Vrbovský bol precízny toxiko-
lóg so širokým rozhľadom a vedomosťami. 
Spočiatku najmä prekladal odbornú toxiko-
logickú literatúru z nemeckého a ruského 

jazyka. Neskôr publikoval výsledky vlastné-
ho výskumu v domácich a zahraničných ča-
sopisoch. Vďaka znalosti viacerých cudzích 
jazykov prezentoval výsledky svojej prá-
ce na mnohých domácich a zahraničných 
podujatiach. Významná je najmä jeho kni-
ha Toxikológia a farmakodynamika orga-
nofosforových zlúčenín, ktorú napísal spolu 
s Ladislavom Rozsívalom a Františkom Se-
leckým. Vyšla v roku 1959 vo vydavateľ-
stve SAV v Bratislave a bolo prvou publiká-
ciou tohto druhu vo svetovom písomníctve. 
V diele autori opísali toxikologickú klasifi-
káciu chemických látok používaných v poľ-
nohospodárstve. Študovali mechanizmus 
ich biologického účinku a sledovali toxické 
účinky rezíduí pesticídov v životnom pros-
tredí, v potravinách a vo vodách.

Ladislav Vrbovský mal hlboký zmysel pre 
rodinu, bol oddaným otcom, mal pochope-

nie pre humor. Zostal verný aj praktickej 
medicíne, klinickej praxi, nezištne pomáhal 
rodine, susedom a priateľom pri rôznych 
ochoreniach bez ohľadu na čas. V mlados-
ti sa venoval aj športu, bol brankárom fut-
balového mužstva, neskôr hrával volejbal a 
ako kapitán priviedol slovenský tím k me-
dailovému umiestneniu. Bol šachovým maj-
strom, vytváral a publikoval šachove úlohy 
v dennej tlači a v mladosti písal a publikoval 
básne a eseje. Mal hudobný talent, v ran-
nom detstve hral na husliach, neskôr jeho 
kompozície vysielali aj v Československom 
rozhlase. 

MUDr. Ladislav Vrbovský, CSc., bol 
správny človek na správnom mieste. Celý 
život sa staral o zdravie a životy iných. Žiaľ, 
na začiatku jesene 25. septembra 1978 jeho 
choré unavené srdce navždy dotĺklo.
Jozef Novotný, Edo Ujházy, Jana Navarová

Toxikológia, veda o vzájomných interakci-
ách chemických látok so živým systémom, 
je neodmysliteľnou súčasťou biomedicínske-
ho výskumu, a to nielen toho predklinické-
ho. V Európskej únii je registrovaných vyše 
80 000 rôznych chemických látok. O mož-

ných nepriaznivých účinkoch väčšiny z nich 
doteraz nevieme alebo vieme veľmi málo. 
Ide najmä o ich pôsobenie vo veľmi nízkych 
dávkach, vzájomné interakcie v zmesiach 
a pôsobenie na osobitne zraniteľný vyvíja-
júci sa organizmus. Z hľadiska negatívnych 

dosahov na ľudské zdravie bude nevyhnutné 
používanie niektorých bežných chemických 
látok, ako sú napr. bisfenol A, alebo ftaláty, 
regulovať. K regulácii napomáhajú výsledky 
základného toxikologického výskumu. Pred 
toxikológmi a ďalšími odborníkmi z príbuz-

>

Dr. LADISLAV VrBOVSKý NA KONFErENCII (VPrAVO Dr. ANNA BABuľOVá). Foto archív



ných vedných odborov je stále veľa náročnej 
práce. Bez vzájomnej spolupráce a komuni-
kácie sa rozvoj toxikológie, a s tým súvisiaca 
ochrana ľudského zdravia a životného pro-
stredia, nezaobíde. Významnou platformou 
na výmenu poznatkov, skúseností a nadvia-
zanie spolupráce najmä v rámci krajín Više-
grádskej štvorky sú konferencie TOXCON, 
organizované každý rok striedavo na Slo-
vensku a v Čechách.

V dňoch 24. – 26. septembra 2014 sa 
v Kongresovom centre SAV ACADEMIA 
v Starej Lesnej uskutočnila 19. medziná-
rodná medziodborová toxikologická kon-
ferencia TOXCON 2014 s mottom Con-
necting for Safer Europe. Organizovania 
konferencie sa tradične zhostila Sloven-
ská toxikologická spoločnosť SETOX v úz-
kej spolupráci s Ústavom experimentálnej 
farmakológie a toxikológie SAV. O úspešný 
priebeh konferencie sa významnou mierou 
zaslúžili firma MatTek In Vitro Life Scien-
ce Laboratories, s. r. o., Bratislava, Slovakia 
a partnerské organizácie z Českej republi-
ky, Sekcia toxikológie Českej spoločnosti 
pre experimentálnu a klinickú farmakoló-
giu Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purky-
ňe a Fakulta vojenského zdravotníctva Uni-
verzity obrany v Hradci Králové.

Na konferencii sa zúčastnilo vyše 170 ve-
deckých pracovníkov prevažne zo Slovenska 
a Čiech, ale svoje zastúpenie tu mali aj Ma-
ďarsko, Nemecko, Srbsko, Turecko, India a 

USA. Na slávnostnom otvorení konferencie 
si účastníci krátkou spomienkou uctili nedo-
žitú storočnicu MUDr. Ladislava Vrbovské-
ho, CSc., významného slovenského vedca, 
zakladateľa modernej toxikológie na pôde 
Slovenskej akadémie vied. Účastníkov kon-
ferencie pozdravila z Paríža prostredníc-
tvom telemostu dcéra Ladislava Vrbovské-
ho, pani Mgr. Alena Vrbovská. Potom už 
nasledoval bohatý trojdňový program pred-
nášok, posterových sekcií, vedeckých disku-
sií a príjemných spoločenských podujatí.  

Výsledky svojej práce prezentova-
li účastníci 29 prednáškami a 114 výves-
kami z oblasti ekotoxikológie, pracovnej 

toxikológie, vývinovej toxikológie, imu-
notoxikológie, vojenskej toxikológie, far-
makotoxikológie, potravinovej toxikológie 
a nanotoxikológie. Na svoje si však prišli aj 
záujemcovia o cytotoxicitu, karcinogenici-
tu a genotoxicitu, ako aj metabolizmus xe-
nobiotík a moderné metódy v toxikológii. 
Napriek náročnému vedeckému programu 
organizátori vytvorili priestor aj na poldňo-
vý výlet za krásami Vysokých Tatier a spo-
ločenský gala večer.  

Jubilejný 20. ročník toxikologickej kon-
ferencie TOXCON 2015 sa uskutoční budú-
ci rok v Brne.
(Zdroj:Organizačný výbor)
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POhľAD NA rOKOVANIE KONFErENCIE TOxCON.

>V lete tohto roku vyšla v taipejskom vyda-
vateľstve Hua Mulan monografická publi-
kácia Mariána Gálika, vedúceho vedeckého 
pracovníka Ústavu orientalistiky SAV. Kni-
ha je jednou zo šesťdesiatich prác vydaných 
pred nastávajúcim 120. výročím narodenia 
známeho čínskeho spisovateľa a literárne-
ho kritika Mao Tuna (1896 – 1981). Je jed-
nou z publikácií, ktoré vyšli o tejto význam-
nej osobnosti čínskej kultúry za posledných 
osemdesiat rokov, no ako jediná bola vy-
braná z niekoľkých zahraničných kníh pô-
vodne publikovaných v angličtine, nemči-
ne, ruštine a japončine. Gálikova kniha Mao 
Tun and Modern Chinese Literary Criticism, 
pôvodne dizertácia na získanie vedeckej 
hodnosti CSc., vyšla v roku 1969 vo vydava-
teľstve Franz Steiner Verlag vo Wiesbadene.

V 20. a 30. rokoch minulého storočia Mao 
Tun ako jeden z prvých čínskych teoretikov 
a kritikov sprístupnil v Číne literárne mysle-
nie a tvorivé literárne diela európskeho kul-
túrneho okruhu, dovtedy v čínskom prostre-

dí neznáme. Boli to významní predstavitelia 
francúzskeho klasicizmu a romantizmu, naj-
mä Racine, Boileau a Rousseau, predstavi-
telia európskeho realizmu Ibsen, Björnson, 
Galsworthy, ruskí spisovatelia L. N. Tolstoj, 
Dostojevskij, Turgenev, Čechov, Gorkij a mno-
hí ďalší. Mao Tun najmä pred rokom 1925 
zoznamoval čínsku literárnu verejnosť aj s 
európskymi avantgardnými smermi. Sloven-
ských čitateľov môže zaujať to, že Mao Tun v 
marci 1922 uverejnil aj prvý čínsky článok o 
slovenskej literatúre vôbec: nekrológ pri príle-
žitosti úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava.

Vydanie Gálikovej práce, po 45 rokoch prí-
stupné aj čitateľom čínskeho sveta, svedčí nie-
len o jej trvalých hodnotách a význame pre li-
terárnych vedcov, ale súčasne dokazuje, že 
slovenská veda, aj tá, ktorá sa tvorí na praco-
viskách SAV, sa úspešne uplatňuje aj v zahra-
ničnom konkurenčnom prostredí. Je to dote-
raz štvrtá Gálikova kniha v čínskom jazyku.

  
Anna Rácová

K výročiu známeho čínskeho spisovateľa a literárneho kritika mao Tuna 

K n i h a  M a r i á n a  G á l i k a 
v  č í n š t i n e
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Začal sa ďalší ročník Petržalskej super ško-
ly. Žiaci siedmeho ročníka boli 15. októbra 
v Dome kultúry Zrkadlový háj – popri prvej 
prednáške – aj svedkami podpisu memo-
randa o spolupráci na tomto výnimočnom 
projekte. Za Slovenskú akadémiu vied ho 
podpísala členka jej predsedníctva pre 
vzdelávanie a doktorandské štúdium prof. 
Daniela Ježová a za samosprávu starosta 
Petržalky Vladimír Bajan.

Pilotný nultý ročník v školskom roku 
2012/2013 sa stretol s dobrými ohlasmi 
tak u učiteľov, a žiakov, ako aj u prednáša-
júcich. Preto sa predseda SAV prof. Jaromír 
Pastorek a starosta MČ Bratislava-Petržalka  
V. Bajan dohodli na pokračovaní projek-
tu zameraného na zvýšenie záujmu o vedu 
u žiakov petržalských základných škôl. Pro-
jekt je výnimočný tým, že prednášky sú ur-
čené všetkým žiakom bez rozdielu a dáva 
im možnosť nahliadnuť do rôznych vedec-
kých odborov. Mottom Petržalskej super 
školy je slogan „Veda nie je nuda“.

V minulom školskom roku sa do projektu 
zapojilo 2 515 žiakov druhého stupňa petr-
žalských základných škôl. Takmer stovka 
šiestakov, siedmakov a ôsmakov vypracova-
la vynikajúce projekty a svoje práce prezen-
tovali pred špičkovými vedcami na zámku v 
Smoleniciach, kde si prevzali aj hodnotné 

ceny od Slovenskej akadémie vied a Mest-
skej časti Bratislava-Petržalka.

V tomto školskom roku je pre žiakov pri-
pravených šesť hlavných prednášok, šesť ve-
deckých tém a šesť špičkových odborníkov. 
Na prvej prednáške polemizoval s petržalský-
mi žiakmi o tom, či sme, alebo nie sme vo ve-
smíre sami, dekan Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky Univerzity Komenského prof. 
RNDr. Jozef Masarik, DrSc. Vo svojej pred-
náške sa zameral na vznik a vývoj vesmíru od 
veľkých štruktúr až po Zem. Spolu so žiakmi 

sa zamyslel aj nad podmienkami na vznik ži-
vota a ohodnotil pravdepodobnosť, s akou 
boli vytvorené aj inde ako na našej planéte.

Očakávaným výsledkom projektu Petr-
žalskej super školy je zvýšenie informova-
nosti o širokom spektre vedeckých odborov, 
zvyšovanie ekologického povedomia žiakov 
a oboznámenie sa s najnovšími poznatkami 
a trendmi vo vede. Jednotlivé  prednášky 
majú byť ponímané aj ako prezentácia mož-
ností pri výbere budúceho povolania.
Michaela Platznerová

Dňa 10. októbra 2014 sme na pôde Geogra-
fického ústavu SAV privítali vzácneho hos-
ťa, prof. Dr. hab. Leszka Starkela z Poľskej 
akadémie vied. Na Slovensko pricestoval 
v rámci medziakademickej výmeny a pred 
návštevou Bratislavy sa zúčastnil na medzi-
národnej vedeckej konferencii organizova-
nej Asociáciou slovenských geomorfológov 
pri SAV a Geografickým ústavom SAV, ktorá 
sa konala 6. – 8. októbra 2014 v Snine.

Prof. Dr. hab. Leszek Starkel (nar. 1931) je 
jedným z najvýznamnejších svetových geo- 
morfológov a paleohydrológov zaoberajú-
cich sa výskumom holocénu. Je nositeľom 
množstva ocenení a čestným členom viace-
rých medzinárodných i národných vedec-
kých spoločností. Spomedzi všetkých vyzna-
menaní vyniká najmä Gold Founder‘s Medal, 
ktorú mu v roku 2004 udelila Kráľovská geo- 
grafická spoločnosť (Royal Geographical 
Society) pod patronátom britskej kráľovnej 
Alžbety II. Celá jeho viac ako 60-ročná ve-
decká kariéra je spojená s oddelením geo- 

environmentálneho výskumu (predtým od-
delenie geomorfológie a hydrológie  poho-
rí) v Krakove ako súčasti Ústavu geografie 
a priestorovej organizácie PAV, na čele ktoré-
ho pôsobil ako riaditeľ viac ako tridsať rokov. 

Počas svojej návštevy v GgÚ SAV pred-
niesol prof. Leszek Starkel v knižnici ústavu 
prednášku na tému The role of extreme pre-
cipitation events on the relief evolution (the 
Carpathians Mts. and the Himalayas Mts. 
case studies), v ktorej prezentoval metódy 
a výsledky výskumu reakcie riečnych ko-
rýt, zosunov a blokovo-bahenných prúdov 
na extrémne zrážkové udalosti. Prednáška 
tohto svetovo uznávaného odborníka nám 
poskytla možnosti komplexného chápania 
uvedenej problematiky a súčasne nám po-
skytla návody na formulovanie nových cie-
ľov takto zameraného geomorfologického 
výskumu. Okrem odborných poznatkov náš 
vzácny hosť zaujal poslucháčov aj zmyslom 
pre humor a životným optimizmom, ktorý 
mu môžu závidieť mnohí mladší kolegovia. Milan Lehotský, Ján Novotný | Foto: autori

SAV opäť partnerom Petržalskej super školy

V e d a  v ô b e c  n i e  j e  n u d a

Návšteva poľského geomorfológa a paleohydrológa prof. L. Starkela v ggú SAV

V z á c n y  h o s ť  m e d z i  g e o g r a f m i

mEmOrANDum 

O SPOLuPráCI NA 

VýNImOČNOm 

PrOJEKTE 

PETržALSKá SuPEr 

ŠKOLA ZA SLOVENSKú 

AKADémIu VIED 

PODPíSALA ČLENKA 

JEJ PrEDSEDNíCTVA 

PrOF. DANIELA 

JEžOVá A ZA 

SAmOSPráVu 

STArOSTA PETržALKy 

VLADImír BAJAN. 

FOTO: mIChAELA 

PLATZNErOVá

PrOF. LESZEK STArKEL POČAS PrEDNáŠKy NA 

PôDE gEOgrAFICKéhO úSTAVu SAV.
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>Ako sme už informovali v minulom čísle 
Správ SAV, medzi európske mestá, v kto-
rých sa posledný septembrový piatok niesol 
v znamení vedy, sa začlenili aj Košice. Noc 
výskumníkov sa tu konala po šiesty raz, po-
sledných päť ročníkov bolo v Obchodnom 
centre Optima, konkrétne v jeho átriu. 

Už hodinu pred slávnostným otvore-
ním bolo átrium plné, jednotlivé praco-
viská ústavov SAV i univerzít mali nain-
štalované expozície vo vyše štyridsiatich 
stánkoch. Keďže átrium má predsa len 
obmedzený priestor, stánky SAV a pre-
zentácie univerzít boli roztiahnuté aj do 
bočných chodieb. Žiaľ, niektoré sa trochu 
strácali, pretože priaznivci vedy sa mieša-
li s nakupujúcimi. 

Ústav experimentálnej fyziky SAV lá-
kal na obľúbený supravodivý levitujúci vlá-
čik, kozmofyzikálny výskum, horor Vacui, 
fyziku v kuchyni, na posúvanie mikročastíc 
rukami i na to, ako sa počítač učí vidieť či 
ako spoznať bielkoviny. 

Ústav geotechniky SAV predvádzal ako 
vyčistiť vodu od škodlivín, aké podoby má 
svet kameňov i záhady v chemickom labo-
ratóriu, že všade okolo nás je neviditeľný 
prach. 

Vedeckí pracovníci Neurobiologického 
ústavu SAV prezrádzali vedychtivým zve-
davcom tajomstvá nervového systému, tes-
tovali im čuch, zručné ženy z košického pra-
coviska Archeologického ústavu SAV tkali 
ako naši predkovia v minulosti, psychológo-
via zo Spoločenskovedného ústavu SAV 
odhaľovali tajomstvá svojho odboru atď. 

Odborníci z Ústavu fyziológie hospo-
dárskych zvierat SAV predvádzali, čo okú-
si vajíčko na „vandrovke“. Vedeckí pracovní-
ci i doktorandi z Parazitologického ústavu 
SAV okrem iného lákali rybárov a poľovníkov, 
aby sa spolu dopracovali k odpovedi na otáz-
ku, čo ohrozuje ich úlovky.  Počas celého dňa 
zástupcovia ústavov postupne predstavova-
li oblasti, ktorým sa venujú vo svojej vedeckej 
práci a výskume. V popoludňajšom a podve-
černom cykle prednášok v Cinemaxe rozprá-
vali o svojom výskume na Ďalekom východe.

Tento rok pribudlo stánkov a predvádza-
cích modelov jednotlivých univerzít a ich 
fakúlt a katedier. Strojnícka fakulta Tech-

nickej univerzity v Košiciach predstavila 
inšpekčného robota, zamestnankyne Hut-
níckej fakulty TU hľadali s deťmi odpoveď 
na otázku, či čierne uhlie lieči iba boľavé 
bruško, pedagógovia z Fakulty športu Pre-
šovskej univerzity testovali pohybovo na-
daných záujemcov, aby odhalili svoj talent. 
Prednášajúci z Fakulty humanitných a prí-
rodných vied Prešovskej univerzity pred-
viedli, že ekológov Ferdo Mravec neoklame.  

Pripravené boli aj drobné vedomostné 
súťaže a školské tímy sa mohli predviesť 
v konštruovaní objektov zo stavebnice Mer-
kur v rámci sútaže MerkurHrisko.
Katarína Čižmáriková | Foto: autorka

Pútavá Noc výskumníkov v košickom Obchodnom centre Optima

Č o  o k ú s i  v a j í č k o 
n a  v a n d r o v k e ?

POhľAD NA áTrIum KOŠICKEJ OPTImy POČAS NOCI VýSKumNíKOV.

ČO SA DEJE S VAJíČKOm NA VANDrOVKE? ODPOVEď mLADí NáVŠTEVNíCI 

hľADALI PrI STáNKu úSTAVu FyZIOLógIE hOSPODárSKyCh ZVIErAT SAV...

VEDCI SI VžDy mAJú ČO POVEDAť: (ZľAVA) ČLEN PrEDSEDNíCTVA SAV JáN 

DuSZA (úSTAV mATErIáLOVéhO VýSKumu), hLAVNý OrgANIZáTOr ZA SAV 

PAVOL SZABó (úEF), rIADITEľ úSTAVu FyZIOLógIE hOSPODárSKyCh ZVIErAT 

SAV ŠTEFAN FAIx, PrODEKAN PríF uPJŠ PAVOL márTONFI A rIADITEľ úSTAVu 

mATErIáLOVéhO VýSKumu SAV PAVOL hVIZDOŠ.
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>Predsedníctvo SAV na základe výbero-
vého konania na štvorročné obdobie 
znova vymenovalo od 1. októbra  2014 
Mgr. Andreu Doktorovú, za riaditeľku 
Ústrednej knižnice SAV, JUDr. Milana 
Brňáka za riaditeľa VEDY, vydavateľstva 
SAV, a JUDr. Glóriu Gajdošovú za riadi-
teľku THS ústavov SAV Košice.
Od 1. októbra 2014 je poverená na obdo-
bie 6 mesiacov funkciou riaditeľky Encyk-
lopedického ústavu SAV PaedDr. Zuzana 
Vargová, ktorá pôsobila doteraz vo funk-
cii zástupcu riaditeľa. Predseda SAV vy-
menoval Ing. Jána Malíka, CSc., znova 
za vedúceho Úradu SAV. Od 1. októbra t. 
r. sa riaditeľkou Botanického ústavu SAV 
stáva Mgr. Anna Guttová, PhD.

Mgr. Andrea Doktorová (*1968) je absolventka magisterského štúdia 
vedeckých informácií a knihovníctva na Univerzite Komenského v Brati-
slave. Svoje pôsobenie začala ako knihovníčka v Krajskej knižnici v Tren-
číne, nasledovalo pôsobenie v SNK v martinskej Matici slovenskej a post 
zástupkyne vedúcej odboru na Krajskom úrade v Žiline. V rokoch 1999 – 
2002 pracovala ako riaditeľka odboru múzeí, galérií a knižníc na Minis-
terstve kultúry SR. Od roku 2002 je riaditeľkou Ústrednej knižnice SAV.

JUDr. Milan Brňák (*1952) absolvoval právnické štúdium na Právnic-
kej fakulte UK v Bratislave. V Slovenskej akadémii vied pôsobí od roku 
1979. S jeho osobou je spojená výstavba Malotirážneho strediska VEDY 
na  Patrónke (1984), pričom sa významnou mierou zaslúžil o jeho mo-
derné strojové vybavenie. V roku 1992 vzniká stredisko Polygrafia SAV, 
ktorého sa stáva riaditeľom. Od roku 2000 je riaditeľom VEDY, vydava-
teľstva SAV, ktoré vzniklo zlúčením vtedajšieho akademického vydava-

teľstva a Polygrafie SAV. JUDr. Milan Brňák realizoval ambiciózny cieľ 
– vybudovať pre potreby Slovenskej akadémie vied moderné vydava-
teľské i polygrafické pracovisko pod jednou strechou. V roku 2000 sa 
dokončila rekonštrukcia priestorov na Štefánikovej 3 pre potreby kniž-
nej predajne VEDY, ktorá poskytuje záujemcom o odbornú a vedeckú 
literatúru nielen knižnú a časopiseckú produkciu VEDY, ale aj ďalších 
slovenských, českých i iných zahraničných vydavateľstiev. Pod jeho 
gesciou sa realizoval v týchto priestoroch aj projekt Malého kongreso-
vého centra VEDY, z ktorého sa za krátky čas stal obľúbený priestor na  
stretanie sa pracovníkov SAV i širšej slovenskej vedeckej komunity či 
už pri prezentáciách nových kníh, konferenciách alebo pri iných príle-
žitostiach. Dnes možno povedať, že VEDA, vydavateľstvo SAV, sa pod 
vedením JUDr. Milana Brňáka zaradila k popredným slovenským vy-
davateľsko-nakladateľským a polygrafickým zariadeniam, schopným 
realizovať aj tie najnáročnejšie úlohy a požiadavky. S jeho menom je 
spojený aj projekt spoločného pracoviska s Trnavskou univerzitou v Tr-
nave, vydavateľstvo TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS.

JUDr. Glória Gajdošová (*1957) je absolventkou Právnickej fakul-
ty UPJŠ v Košiciach, v technicko-hospodárskej správe ústavov SAV 
v Košiciach pracuje od roku 1977.

Mgr. Anna Guttová, PhD. (*1972) v roku 1995 absolvovala Príro-
dovedeckú fakultu UK v Bratislave. Od roku 1999 až doteraz pracuje 
v Botanickom ústave SAV. Rozvíja slovenskú lichenologickú školu. Vý-
skumne sa zameriava na fylogeografiu, fylogenézu, biosystematiku li-
šajníkov – analýzu pôvodu a diverzifikácie druhov s centrom rozšírenia 
v Mediteráne, na modelovanie ekologických ník, aplikačné štúdie pre 
decíznu sféru doma a v zahraničí (biodiverzita lišajníkov, biomonito-
ring). Publikačná činnosť obsahuje 21 článkov vo WOS, ďalšie vedecké 
články v recenzovaných časopisoch (55), jednu vedeckú monografiu, 
9 kapitol vo vedeckých monografiách a i. Zúčastnila sa na študijných 
pobytoch v Natural History Museum, Londýn (The Royal Society, In-
ternational Exchange Grant) a na Università degli studi di Siena. 
V roku  2002 získala Cenu Pavla Sillingera pre mladých botanikov za 
najlepšiu pôvodnú vedeckú či odbornú prácu, publikovanú vo vedec-
kom alebo odbornom časopise. Je členkou Slovenskej botanickej spo-
ločnosti pri SAV, Bryo-lichenologickej sekcie Českej botanickej spoloč-
nosti, British Lichen Society, Società Lichinologica Italiana a OPTIMA 
Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterra-
nean Area (členka Lichen Committee). Pôsobí aj pedagogicky.
(Zdroj: www.sav.sk.)

n o v í  r i a d i t e l i a  p r a c o v í s k  S A V

Trans Tech Burza predstaví podnikateľom vý-
sledky vedy, výskumu a vývoja určené a pri-
pravené na prenos do praxe. Podujatie je za-
merané na prezentáciu patentov, technológií 
a projektov firmám, pre ktoré sa môžu stať ná-
strojom rozvoja a dlhodobej ziskovosti. Stret-
ne sa na ňom prakticky celá slovenská ponuka 
know how a duševného vlastníctva z akade-
mickej sféry zo zástupcami privátneho podni-
kateľského sektora. Organizátori, medzi kto-
rými je aj Slovenská akadémia vied, pripravili 

Trans Tech Burzu na 11. a 12. novembra do 
Bratislavy (hotel Saffron, Školská ul. 5).

Stretnutie má spojiť najlepšie aplikačné 
zámery slovenskej vedy s najlepšími inovač-
nými firmami a ich potrebami, zistiť mož-
nosti technologického transferu konkrét-
nych technológii a vytvoriť podmienky pre 
vzájomne prospešnú spoluprácu vedeckej 
a podnikateľskej sféry. Ale organizátori si 
dali za cieľ aj podporiť na oboch stranách 
tohto spojenia tvorivý a multidisciplinárny 

prístup k inováciám. Trans Tech Burza re-
aguje na výraznejšie zameranie slovenskej 
vedy smerom k podpore výstupov vedy do 
praxe. Táto akcia je osobitná okrem iného 
aj tým, že prezentuje prierezovo možnosti 
hlavných univerzitných a vedeckých parkov 
smerom k transferu technológií. Informuje 
zástupcov podnikateľskej sféry o vznikajú-
cich univerzitných vedeckých parkoch a vý-
skumných centrách a ich aktivitách, ktoré 
by mohli využiť pri svojom podnikaní. 

Slovenská akadémia vied spoluorganizátorom Trans Tech Burzy 

I n š p i r á c i a  p r e  v e d c o v  i  f i r m y
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 „Človek by mal do hôr chodiť žiť a nie umie-
rať“ – to bolo motto RNDr. Františka Keleho, 
PhD. Napriek tomu, že dôsledne dodržiaval 
zásady pohybu v horách a vďaka vypestova-
nému „pozitívnemu“ strachu sa vedel vrátiť 
aj z nedokončenej túry, dňa 25. októbra 2014 
v popoludňajších hodinách v Mengusovskej 
doline nad Žabími plesami spadol na zľado-
vatenom povrchu a utrpel vážne poranenie 
hlavy. Napriek tomu, že mu v krátkom čase 
bola poskytnutá lekárska pomoc pri asisten-
cii posádky vrtuľníka, nepodarilo sa ho za-
chrániť. Nešťastie sa stalo počas pretekov vy-
sokohorských nosičov pod názvom Sherpa 
Rallye na Chatu pod Rysmi.

Spoznali sme sa ako poslucháči Prírodo-
vedeckej fakulty UK so študijným zamera-
ním na geografické disciplíny v roku 1959, 
keď som ako „fukso“ pomáhal nášmu uči-
teľovi prof. Pavlovi Plesníkovi, DrSc., počas 
letných prázdnin zameriavať hornú hranicu 
lesa v Tatrách. Počas návštevy na Zbojníckej 
chate, kde Ferkov otec pôsobil ako chatár, 
sme si padli „do oka“. Od tých čias sme na 
seba nezabudli. V roku 1990 sme sa obaja 
aj s prednáškami zúčastnili na pamätnej ve-
deckej konferencii o vedcovi, cestovateľovi, 
vojakovi a štátnikovi Štefánikovi, na ktorej 
bola založená Spoločnosť M. R. Štefánika. 
V rokoch 1997 – 1998 som spolupracoval na 
príprave vedeckého programu na expedíciu 
Združenia AntArktis po stopách Štefánika 
do Ekvádora a na Galapágy. 

V októbri 2010 sa uskutočnilo v Asta-
ne (hlavné mesto Kazachstanu) pod ges-
ciou kazašskej vlády a OSN Svetové fórum 
duchovnej kultúry harmonickej civilizácie 
za účasti 500 delegátov zo 72 štátov. Slo-
venská republika sa prezentovala v rámci 
programu „Velikáni svetového dedičstva“ 
s výstavou o M. R. Štefánikovi a za sloven-
skú vedu a kultúru bol pozvaný František 
Kele. Pri organizačnej príprave na toto fó-
rum som Ferkovi prezradil, že pripravu-
jeme s manželkou expedíciu po stopách  
M. R. Štefánika v Strednej Ázii a že pracu-
jem na monografii o Štefánikovi. Dali sme 
si slovo a na jar roku 2009 a 2010 sa usku-
točnila pod odbornou gesciou Františka Ke-
leho expedícia do Uzbekistanu a Tadžikista-
nu, a moja kniha s výbornými recenziami F. 
Keleho a V. Rušína vyšla vo VEDE, vydava-
teľstve SAV, v minulom roku.

František Kele bol najaktívnejším ces-
tovateľom Slovenska v 20. storočí, vyni-
kajúcim horolezcom, ktorý od detstva 
v milovaných Tatrách uskutočnil 550 vý-
stupov, z toho 50 prvovýstupov. Uskutoč-
nil vyše 70 vážnych výprav a ciest. Navští-
vil 128 krajín a prekonal 1 300 kilometrov 
stúpania. Jeho prvé horolezecké pokusy sa 
začínali na Troch jazdcoch pod Modranskou 
homoľou a na stenách pajštúnskeho hrad-
ného brala. Ako hovorieval, jeho prvým 
Everestom bola Devínska Kobyla, kde s ot-
com bivakoval v zime.

Úspešne absolvoval štúdium geografie 
na Prírodovedeckej fakulte UK, nezabudnu-
teľné je jeho pôsobenie ako stredoškolského 
učiteľa, ktorý mal u študentov mimoriadny 
úspech a vďaka nemu mnohí z nich sa za-
milovali do geografie. Ako externý učiteľ 
prednášal na univerzite regionálnu geogra-
fiu sveta, ukončil vedeckú prípravu a získal 
vedeckú hodnosť kandidáta vied. Pracoval 
v Slovenskej akadémii vied ako samostatný 
vedecký pracovník na poli geografie.

Pamätný je jeho prvý výstup ako horo-
lezeckého reprezentanta na Mont Blanc 
v roku 1955, keď sa stretol bezprostred-
ne s astronomickou históriou M. R. Štefá-
nika a od tých čias sa venoval poznávaniu 
jeho ciest. Navštívil takmer všetky destiná-
cie (okrem Ura-jube v Tadžikistane), kde M. 
R. Štefánik pôsobil ako astronóm.

Pôsobil vo výpravách Ahhagar (1973), 
Hindúkuš (1974), Kilimandžáro (1977, vrchol 
Kibo), Patagónia (1982-83, Fitz Roy). Viedol 
expedíciu na Mount Everest (1984) a 1. slo-
venskú severopolárnu výpravu Arktický kvet 
na severný pól (1993). Vystúpil na Aconca-
guu, Elbrus, Chimborazo, Popocatépetl atď.

Okrem Štefánika venoval svoju pozornosť 
ako bádateľ aj Móricovi Beňovskému, mapoval 
jeho cesty po svete a najmä jeho pôsobenie na 
Madagaskare. Vďaka podpore manželky Ľud-
mily mal vytvorené výborné rodinné zázemie. 
Napísal 35 kníh, z toho tri spolu s manželkou, 
ktorá bola prvou náročnou čitateľkou jeho ru-
kopisov. Bol spoluzakladateľom Sekcie pre vý-
skum vysokých pohorí pri Slovenskej geogra-
fickej spoločnosti SAV a Združenia AntArktis. 

Dlhy je výpočet ocenení ktoré František 
Kele získal počas svojho mimoriadne aktív-
neho života: Cena SAV za popularizáciu vedy 

(1983, 1990), Medaila Mateja Bela (1986), 
dvojnásobný držiteľ zlatého odznaku JA-
MES, Čestný člen Slovenskej geografickej 
spoločnosti pri SAV (1990), medaila prezi-
denta Francúzskej Polynézie Gastona Flossa 
(1994, za iniciatívu pri budovaní pamätníka 
M. R. Štefánika na vŕšku Faire nad Papeete), 
ocenenie ministra kultúry „Pocta Juraja We-
inczillera“ za bádateľské expedície, populár-
no-náučnú tvorbu a prezentáciu Slovenskej 
republiky (1996), Posol Slovenska ´96 – za 
zásluhy o Slovensko a jeho dobré meno vo 
svete, Zlatý podnikateľský biatec za rok 1996 
– za vytrvalé šírenie dobrého mena Sloven-
ska v zahraničí. Je laureátom Krištáľového 
krídla za celoživotné dielo (2011) ako najak-
tívnejší slovenský cestovateľ druhej polovice 
20. storočia. V roku 2013 mu Spoločnosť Mi-
lana R. Štefánika udelila Čestné členstvo.

Milý Ferko, budeš nám chýbať.
Česť Tvojej pamiatke!

Dušan Podhorský 

Dotyky Františka Keleho s Everestom, svetadielmi a najmä s ľuďmi

Ž i v o t  a  s m r ť  v  m i l o v a n ý c h  h o r á c h

FrANTIŠEK KELE  (*1936 –  2014)

Kartografická spoločnosť SR a Geografický 
ústav SAV organizovali 23. októbra 2014 v po-
radí už 11. ročník seminára Aktivity v kartogra-
fii 2014, na ktorom každé dva roky odborníci 
z viacerých vedných disciplín prezentujú vy-
brané kartografické výstupy a diskutujú o ak-
tuálnych otázkach týkajúcich sa kartografic-
kej tvorby. Od roku 2012 je seminár venovaný 
pamiatke jeho zakladateľa a dlhoročného pra-
covníka GgÚ SAV Ing. Jána Pravdu, DrSc., jed-
ného z najvýznamnejších a medzinárodne 
uznávaných slovenských kartografov. Semi-
nár sa uskutočnil v priestoroch knižnice GgÚ 
SAV, kde jeho účastníkov privítal a pozdravil 
riaditeľ ústavu prof. Vladimír Ira.
Na tohtoročnom seminári sa zúčastnilo 41 

kartografov, geografov a geoinformatikov 
zo Slovenska a Česka. V troch tematických 
blokoch odznelo 13 prednášok, v ktorých 
referujúci prezentovali výsledky približu-
júce najmä analýzu, hodnotenie a mapové 
znázornenie priestorových dát, ale aj analý-
zu historických máp, použitie nových tech-
ník v kartografii, a tiež riešené celoeuróp-
ske projekty súvisiace s mapovaním krajiny. 
Výsledky kartografickej prezentácie pust-
nutia poľnohospodárskej pôdy, dosiahnuté 
v rámci riešenia jedného z projektov na Od-
delení geoinformatiky GgÚ SAV, dokumen-
toval vo svojom vystúpení prof. Ján Oťaheľ. 
Zo seminára bol vydaný zborník referátov.
Monika Kopecká

Jedenásty ročník odborného seminára 

A k t i v i t y  v  k a r t o g r a f i i  2 0 1 4
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1 6 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a 
S l o v e n s k e j  a k a d é m i e  v i e d 
4 .  s e p t e m b r a  2 0 1 4
Predsedníctvo SAV

schválilo:
 zámery SAV na roky 2014 – 2017,
 zámer prípravy veľkého projektu SAV pre Bratislavský kraj 

v rámci Prioritnej osi: Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bra-
tislavskom kraji,

 atestačnú komisiu pre vedeckých zamestnancov Jazykovedného 
ústavu Ľudovíta Štúra SAV, 

 atestačnú komisiu pre vedeckých zamestnancov Ústavu materi-
álov a mechaniky strojov SAV,

 organizovanie pravidelných workshopov podporujúcich inová-
ciu a technologický transfer;

vymenovalo:
 Mgr. Annu Guttovú, PhD., do funkcie riaditeľky Botanického 

ústavu SAV s účinnosťou od 1. 10. 2014 na obdobie 4 rokov, 
 JUDr. Glóriu Gajdošovú do funkcie riaditeľky Technicko-hospo-

dárskej správy ústavov SAV s účinnosťou od 1. 10. 2014 na obdo-
bie 4 rokov;

udelilo:
 Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologických vedách Dr. André 

Sobelovi,
 Pamätnú plaketu SAV prof. Ing. Rudolfovi Kropilovi, CSc.,
 Ďakovný list Predsedníctva SAV Ing. Attilovi Ziegelhöfferovi, 

DrSc., a Ing. Igorovi Tvaroškovi, DrSc.;

prerokovalo:
 otázky účasti SAV a financovanie výskumných tímov zo SAV 

v projekte 7. RP „INCOMERA“ – Inovácia a komercializácia v ob-
lasti NMP,

 informáciu o plnení Príkazu predsedu SAV č. 1/2011 v nadväznosti 
na kontrolu nehnuteľného majetku v správe organizácií SAV;

vzalo na vedomie:
 stav plnenia úloh Indikatívneho harmonogramu činnosti vyplý-

vajúcich z Programového vyhlásenia Predsedníctva SAV,
 analýzu aktuálneho využívania superpočítača, 
 informáciu o účasti SAV a úspešnosti výskumných tímov zo SAV 

v projektoch typu ERA. NET v rámci 6. a 7. RP. 
Antonia Štaffová

1 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 l o v e n s k e j  a k a d é m i e  v i e d 
2 .  o k t ó b r a  2 0 1 4
Predsedníctvo SAV

schválilo:
 opatrenia na realizáciu Zámerov SAV na roky 2014 – 2017,
 stanovisko Predsedníctva SAV k rozpočtu 2015,
 návrh na usporiadanie servisných a špecializovaných organizá-

cií 1. oddelenia vied SAV v rámci transformácie na verejné vý-
skumné inštitúcie,

 štatút a rokovací poriadok Komisie SAV pre vyhodnocovanie 
medzinárodných projektov,

 návrh Dohody o vzájomnej spolupráci so Slovenským metrolo-
gickým ústavom,

 návrh priebežnej správy z riešenia projektu Programu Štipen-
dium SAV;

 rozpis finančných prostriedkov na podporu projektov MVTS v 3. 
etape r. 2014,

 atestačnú komisiu pre vedeckých zamestnancov Ústavu expe-
rimentálnej onkológie SAV, Ústavu zoológie SAV, Ústavu štátu 
a práva SAV a Prognostického ústavu SAV,

 prof. Sami Johannesa Pihlströma ako nového člena Hodnotiacej 
komisie Programu SASPRO pre vedy o spoločnosti a kultúre,

 Edičný plán neperiodických publikácií SAV 2014 – II. časť;

udelilo:
 Cenu SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu konzorciu or-

ganizácií v zložení: Technologický inštitút SAV, Fyzikálny ústav 
SAV, Elektrotechnický ústav SAV, Ústav anorganickej chémie 
SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV a Fakulta elek-
trotechniky a informatiky STU v Bratislave za vybudovanie uni-
kátneho testovacieho laboratória „SmartGrid“;

prerokovalo:
 návrh programu stretnutia delegácií AV ČR a SAV v dňoch 11. 

a 12. novembra 2014 v KC SAV Smolenice;

vzalo na vedomie:
 informáciu o harmonograme prác na 4. zväzku Slovníka súčas-

ného slovenského jazyka,
 návrh motivačných nástrojov na zvyšovanie efektivity pracovísk 

pri získavaní projektov v národných a medzinárodných sché-
mach,

 súčasný stav budovania Slovenskej infraštruktúry pre vysokový-
konné počítanie v rámci VS SAV,

 informáciu o zapojení VS SAV do PRACE (Partnership for Advan-
ced Computing in Europe),

 informáciu o výsledkoch prieskumu záujmu ústavov SAV o elek-
tronické informačné zdroje (EIZ).

Antonia Štaffová



Bystrický, Valerián:
Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 
1939
Viaz., 170 x 240 mm, 464 strán
ISBN : 978-80-224-1364-0

Publikácia skúma vznik Slovenského štátu z roku 1939 v širších súvis-
lostiach stredoeurópskeho vývoja, organizácie bezpečnosti štátu v 30. 
rokoch minulého storočia, zahraničnej politiky Česko-Slovenska, plá-
nov nacistickej Tretej ríše na vyhlásenie samostatnosti, vzťahov na-
cistov a politických elít autonómneho Slovenska a postoja slovenskej 
spoločnosti k problémom medzinárodného vývoja. Dokumentuje, že 
plány Berlína týkajúce sa vzniku Slovenského štátu mali potvrdiť ar-
gument, že došlo k vnútornému rozpadu republiky, ukázať rozdielne 
názory predstaviteľov ľudovej strany a ostatných politických subjektov 
na štátoprávne postavenie Slovenska v republike, na vývoj medziná-
rodnej situácie a na vznik a existenciu samostatného štátu. Nedeliteľ-
nou súčasťou práce je ideologicko-politické zdôvodnenie a zhodnote-
nie 14. marca 1939.

Kvetko, Pavol:
Prekladový  anglicko-slovenský frazeologický slovník 
Viaz., 170 x 240 mm, 464 strán
ISBN 978-80-2241385-5

Nový Prekladový anglicko-slovenský frazeologický slovník P. Kvetka sa 
zameriava najmä na frazeológiu, s ktorou sa stretneme v každodennej 
praxi, v časopisoch, rozhlase, televízii i v modernej literatúre. Zachy-
táva aj niektoré nespisovné (slangové i vulgárne) i zriedkavejšie star-
šie výrazy, pokiaľ sa tieto používajú v modernej (najnovšej, ale i star-
šej) anglickej a americkej literatúre a tlači. Slovník obsahuje cca 8 000 
anglických výrazov (približne 16 000 slovenských ekvivalentov a asi  
13 000 príkladov – citátov, väčšinou z beletrie a tlače), čím sa vyrovná 
z hľadiska rozsahu a obsahu výkladovým slovníkom vydaným popred-
nými anglickými a americkými vydavateľstvami. Určený je predovšet-
kým študentom a učiteľom anglického jazyka ako praktická pomôcka 
pri práci s textom, resp. pri rozširovaní slovnej zásoby. Poslúži aj šir-
šej verejnosti, prekladateľom, publicistom a všetkým, ktorí prichádza-
jú do styku s angličtinou.

Urbánek, Ján:
Malé Karpaty – Príbeh pohoria
Viaz., 170 x 240 mm,144 strán
ISBN 978-80-224-1362-6

Autor opisuje v knihe reliéf južnej časti Malých Karpát v troch význa-
mových rovinách. V prvej hovorí  o jednotlivých geomorfologických 
formách, o priestorových kompozíciách, ktoré vytvárajú, a o ich hie-
rarchickom usporiadaní. V druhej významovej rovine sa sústredil na 
geomorfologické procesy, ktoré toto široké spektrum foriem vytvori-
li, rozpráva príbeh malých i väčších foriem a napokon načrtáva aj prí-
beh celého pohoria. Zameral sa na južnú časť Malých Karpát, no ich 
história je zasadená do celoslovenského geomorfologického kontextu. 
V tretej významovej rovine sa čitateľ oboznámi s geomorfológiou, so 
spôsobom, ako geomorfológovia myslia, ako si kladú otázky a hľadajú 
na ne odpovede. Jadrom knihy je komplexná geomorfologická mapa. 
Záverečná kapitola opisuje cestu, ako sa formovali názory slovenských 
geomorfológov na reliéf Malých Karpát. Publikácia je určená návštev-
níkom Malých Karpát, aby sa naučili vnímať ich reliéf a rozumieť mu. 
Hoci sa zaoberá vedeckou problematikou, autor zvolil prístupnejšiu 
formu jej podania, aby bola zrozumiteľná širokej verejnosti. 
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