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Európska rada pre výskum (European Re-
search Council – ERC) poskytla finančnú 
dotáciu 636 miliónov eur 408 mladým 
vedeckým talentom v schéme ERC Star-
ting Grant. Táto investícia umožní exce-
lentným výskumníkom a výskumníčkam 
stojacim na začiatku svojej vedeckej ka-
riéry rozbehnúť vlastné projekty, zostaviť 
tímy a realizovať svoje perspektívne nápa-
dy. Spomedzi 2 932 prihlásených návrhov 
uspel aj projekt o konšpiračných teóri-
ách, ktorého autorkou je sociálna antro-
pologička Elżbieta Drążkiewicz zo Socio-
logického ústavu SAV, v. v. i. O grant ERC 
požiadala prvý raz a po úspechu zostala 
príjemne šokovaná. 

Projekt Elżbiety Drążkiewicz Konflik-
ty kvôli konšpiračným teóriám je zamera-
ný na analýzu rastúceho napätia súvisia-
ceho s konšpiračnými teóriami v Európe. 

Jeho cieľom je snaha pochopiť, ako sú tieto 
konflikty ovplyvnené sociálnymi kontexta-
mi a ako sa vyvíjajú v rôznych európskych 
prostrediach.

„V projekte budeme skúmať, ako sa for-
mujú konflikty kvôli pravde. Budeme štu-
dovať nielen to, ako ľudia šíria konšpirač-
né teórie, ale aj to, ako proti nim bojujú iní. 
Vybudujem výskumný tím, s ktorým bu-
deme realizovať prípadové štúdie vo via-
cerých európskych krajinách. Je pre mňa 
veľmi vzrušujúce, že budem mať možnosť 
pracovať na mojom vysnívanom projekte. 
Na dosiahnutí tohto druhu úspechu som 
pracovala veľmi dlho,“ zdôraznila E. Drąż-
kiewicz. Projekt bude realizovať v Sociolo-
gickom ústave SAV, v. v. i. Začne sa na jar 
2023 a bude trvať 5 rokov.

Za podaním žiadosti však bolo aj množ-
stvo inej, najmä administratívnej práce 
a pomoc viacerých mentorov. „Veľmi mi 
pomohlo, že som bola v sieti COST. Umož-
nilo mi to stretnúť sa s ľuďmi, ktorí boli 
poprednými odborníkmi na konšpirač-
né teó rie v Európe a vo svete,“ hovorí ved-
kyňa a odporúča: „Spájajte sa s kolegami, 
stretávajte sa, diskutujte o probléme, učte 

sa od nich, robte všetky aktivity spoloč-
ne, vymieňajte si nápady či odporúčania 
na literatúru.“ Sama o svojich nápadoch 
diskutovala s viacerými zahraničnými od-
borníkmi. „Môj dobrý priateľ, prof. Dr. Mi-
chael Butter z Univezity v Tübingene, kto-
rý takisto vedie ERC projekt o populizme 
a konšpiračných teóriách, si moju prácu 
prečítal ešte počas covidu a odporúčal mi 
počkať, tému si viac premyslieť. Poslúchla 
som jeho radu a prácu som zastavila. Bola 
to veľmi dôležitá rada, pretože keby som sa 

prihlásila vtedy, neuspela by som,“ opisu-
je E. Drążkiewicz. Tento príklad podľa ved-
kyne dokazuje, aké dôležité sú neformálne 
vzťahy s kolegami a aká dôležitá je dôve-
ra medzi vedcami. „Je veľmi dôležité byť 
otvorený spolupráci, počúvať spätnú väzbu 
a byť otvorený kritike od iných ľudí,“  zdô-
razňuje.

Prihlasovaniu do výziev ERC predchá-
dza tiež niekoľkomesačná detailná prí-
prava projektu, ktorý je následne podro-
bený prísnemu hodnoteniu. Na Slovensku 
pomáha vedeckej komunite s náročným 
procesom Národná kancelária Horizon-
tu. Inštitucionálnu podporu v uchádza-
ní sa o prestížne európske granty majú aj 

výskumníci a výskumníčky SAV. „Žiadate-
ľom o granty, podobne ako Ele, vieme po-
môcť počas celého priebehu projektu. Od 
prípravy, kde sme s pomocou CVTI po-
mohli nájsť Ele mentora, ktorý ju sprevá-
dzal počas písania projektu, a zabezpečili 
sme jej tiež prípravu na interview. V sú-
časnosti s ňou komunikujeme o adminis-
tratívnej pomoci pri realizácii projektu. 
Veríme, že tento úspešný projekt nebude 
na SAV posledný, pretože žiadosť o ERC 
grant podali ďalší šikovní vedci, s ktorý-
mi sme v kontakte a snažíme sa im zabez-
pečiť podporu,“ vyjadrila sa Ing. Domini-
ka Zsapková Haringová, MBA, o službách, 
ktoré vie žiadateľom o ERC granty poskyt-
núť Kancelária na podporu európskych 
projektov zriadená na Úrade SAV.

„Myšlienok a nápadov, ktoré sú hodné 
ERC grantu, máme na Slovensku dostatok. 

Dôležitá však je schopnosť pretaviť ich do 
kvalitného projektu ľahko zrozumiteľného 
pre oponentov, ktorí  vyžadujú extrémnu 
kvalitu. Držím palce všetkým ostatným ko-
legom a kolegyniam, ktorí sa budú o ERC 
granty uchádzať, aby boli úspešní,“ skon-
štatoval predseda SAV prof. Pavol Šajgalík. 

Slovensko je dlhodobo na chvoste reb-
ríčkov v počte získaných ERC grantov. Do-
teraz boli výskumu na Slovensku udelené 
dva ERC granty, a to zo schém ERC Star-
ting Grant a ERC Proof of Concept Grant. 
Nositeľom oboch grantov bol nanobio-
technológ Ján Tkáč z Chemického ústavu 
SAV, v. v. i.

 (kg, an, sl) | Foto: Katarína gáliková

E R C  g r a n t  p r e 
E l ż b i e t u  D r ą ż k i e w i c z

„Spájajte sa s kolegami, 

stretávajte sa, diskutujte 

o probléme, učte sa od nich.“
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V októbri vám bola udelená cena ESET 
Science Award. Čo pre vás znamená?
Špeciálne táto cena má veľkú rezonanciu 
v spoločnosti, a to aj preto, že o nej rozho-
duje nezávislá porota zložená z popred-
ných zahraničných odborníkov. Je to mo-
rálne ocenenie, ktoré dáva tiež priestor na 
popularizáciu. Ale rozhodne to nie je cieľ, 
skôr bonus k vedeckej práci. Priznám sa, 
že som dlho otáľala so súhlasom s nomi-
náciou. Už v minulých rokoch som bola 
oslovená, ale vždy som mala pocit, že tre-
ba prenechať priestor mladším kolegom. 
Tento rok ma presvedčili moji spolupra-
covníci z vedenia Biomedicínskeho cen-
tra SAV, tak som si povedala, že je čas ešte 
raz takto verejne vystúpiť. Ocenenie ESET 
Science Award je pre mňa obrovská česť, 
veľmi si ho vážim. Navyše, finančnú od-
menu spojenú s ocenením budem môcť 
použiť na nákup unikátneho prístroja, 
ktorý pre náš výskum veľmi potrebujeme.

Témou galavečera ESET Science Award 
bol príbeh ženy vo vede. Prináša podľa 
vás žena do vedy niečo jedinečné? 
Ženy vedkyne sú trpezlivé, precízne, de-
tailné a ochotné venovať sa aj „piplavým“ 
experimentom, ktoré sú často potrebné 
na to, aby sa výsledky pretavili do nové-
ho poznatku. Ženy zvyčajne viac verbali-
zujú svoje pocity a tým uľahčujú vnímanie 
danej situácie. Sama na sebe vidím, že mi 
pri manažmente veľmi pomáha, keď otvo-
rene pomenujem situáciu tak, ako ju vní-
mam a aké emócie mi prináša. Vtedy aj 
moje okolie lepšie chápe, prečo sa niekto-
ré veci dejú tak, ako sa dejú. Aj keď rôzne 
externé nariadenia a stresové situácie ma 
niekedy nútia byť pragmatickou a urobiť 
aj nepopulárne rozhodnutia.

Vývoj lieku na báze protilátok voči 
bielkovine CA9, ktorú ste so svojím tí-
mom objavili na povrchu rakovino-

vých buniek, musí ešte prejsť klinic-
kými skúškami. Aké zložité je zohnať 
investorov?
Nájsť investície do takéhoto projektu je 
náročné. O tom by vedel viac rozprávať 
môj manžel (prof. RNDr. Jaromír Pasto-
rek, DrSc., pozn. redakcie), pretože sa 
tomu intenzívne venuje. Existuje veľmi 
široká škála nádorových ochorení a ich 

subtypov, takisto je množstvo firiem a vý-
skumníkov, ktorí vyvíjajú rôzne druhy te-
rapie. Navyše oblasť biomedicíny je z hľa-
diska komercializácie vysoko riziková. 
Len malé percento liečiv, ktoré sú v pred-
klinických štúdiách a javia sa ako nádej-
né, dokážu prekonať bariéru klinického 
skúšania, v ktorom sa testuje ich bezpeč-
nosť a účinnosť. Investor musí uveriť prí-
behu a byť si istý, že sa mu investícia vy-
platí. Samozrejme, my veríme, že naše 
úsilie vyvinúť liek má zmysel a že v ňom 
uspejeme.

Kedy by sa to mohlo podariť?
Prirodzene by sme boli najradšej, keby to 
bolo čím skôr. Ale v tejto sfére sa nedá nič 
predpovedať. Rozhodujú silní hráči, ktorí 
majú svoje záujmy. Akvizícia veľkými fir-
mami v takýchto oblastiach prebieha, až 
keď sa uskutoční prvá a druhá fáza kli-
nického skúšania. My sme zatiaľ ukonči-
li predklinické skúšky. Prvú fázu môžeme 
začať vtedy, keď budeme mať k dispozí-
cii čisté protilátky v požadovanej kvalite 

a kvantite. Už tieto počiatočné investície 
do výroby čistých protilátok sú enormne 
vysoké. 

Vďaka vášmu lieku by mohla byť rako-
vina ochorenie, s ktorým sa dá žiť. Kto-
rých druhov rakoviny sa to týka?
Dnes už je viacero druhov rakoviny, kto-
ré sú liečiteľné. Veľmi sa zvýšila úspeš-
nosť liečby rakoviny prsníka, vo vyspelých 
krajinách je to takmer 90 %. Mnoho ľudí 
však stále otáľa s návštevou lekára, a tak 
sa ich ochorenie dostáva do štádia, keď je 
šanca na vyliečenie nízka. Popri tom exis-
tujú typy rakoviny, na ktoré nie je dostup-
ná efektívna liečba. Rakovina je ešte stále 
ochorením, s ktorým si nevieme dať rady. 
Ak by sa náš liek podaril, bol by výnimoč-
ný tým, že by bol použiteľný pri liečbe via-
cerých druhov rakoviny. Je zacielený na 
bielkovinu CA9 spojenú s fenoménom hy-
poxie, t. j. nízkej hladiny kyslíka, ktorá je 
typická pre rôzne typy pevných nádorov. 
Predpokladáme, že naše protilátky voči 
CA9 by mohli uspieť v imunoterapii pa-
cientov s nádormi, ktoré nie sú liečiteľné 
klasickými prístupmi, alebo u pacientov, 
u ktorých sa vyvinula rezistencia na exis-
tujúcu liečbu. 

Od vzniku BMC SAV vám záležalo na 
tom, aby sa vaši spolupracovníci cítili 
spokojne. Darí sa vám udržiavať dobrú 
pracovnú atmosféru?
Myslím, že sa nám to spoločne vcelku 
darí. Vidieť to hlavne na prepojeniach, 
ktoré vznikajú medzi tímami jednotlivých 
ústavov od ich spojenia do BMC v roku 
2016. Naša komunita sa čoraz viac zžíva, 
viac poznáme prácu svojich kolegov. Ale, 
samozrejme, tak ako je to v každom ko-
lektíve, sú ľudia, ktorí sú veľmi spokojní 
a nadšení, vidia príležitosti a progres, ale 
sú aj takí, ktorí spokojní nie sú z rôznych 
dôvodov. Na našom internom anonym-
nom výskume na báze dotazníka, v kto-
rom sa mohol každý zamestnanec vyjadriť 
k otázkam týkajúcim sa projektov, komu-
nikácie, dôležitosti pozícií v rámci inšti-
túcie, vzťahu s nadriadeným alebo ško-
liteľom, sa zúčastnilo 160 respondentov 
a približne 10 % respondentov reagovalo 
na niektoré otázky nespokojne. 

G e n e r a č n á  v ý m e n a 
j e  c i t l i v á  z á l e ž i t o s ť
Prof. RNDr. SILVIA PASTOREKOVÁ, DrSc., je tohoročnou laureátkou 
ocenenia ESET SCIENCE AWARD v hlavnej kategórii. Vo výskume, 
ale aj v riadení Biomedicínskeho centra SAV nastavila vysokú latku. 
Téma generačnej výmeny, podpora mladých talentov, budovanie in-
ternej kultúry a financovanie vedy a výskumu sú témy, na ktoré dl-
hodobo upozorňuje. 

„Finančnú odmenu spojenú 

s ocenením budem môcť 

použiť na nákup unikátneho 

prístroja.“
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Môžete uviesť príklad?
Príčiny sú rôzne. Napríklad nie úplne vy-
darený osobný vzťah nadriadený – podria-
dený alebo študent – školiteľ ovplyvňuje 
vnímanie pracovného prostredia. Jedným 
zo základných zistení bolo, že ak veci ne-
fungujú na úrovni oddelenia alebo tímu, 
pocit nespokojnosti sa prenáša aj voči in-
štitúcii. Do analýzy výsledkov prieskumu 
sme zapojili aj sociologičku, ktorá nám 
viacero vecí ozrejmila, a toto bolo jedno 
z vysvetlení. Je dôležité budovať vnútor-
nú kultúru na úrovni tímov, ale niekedy 
neviete preklenúť osobnostné rozdiely a/
alebo povahové nastavenie. Ale to je úpl-
ne normálny jav. Celkovo mám však pocit, 
že čoraz viac kolegýň a kolegov prejavu-
je spolupatričnosť a hrdosť, že sú súčas-
ťou BMC. Verím, že túto spolupatričnosť 
a dobré vzťahy budeme naďalej kultivo-

vať, pretože to nie je samozrejmý proces. 
Treba na ňom stále pracovať. Je tiež ne-
vyhnutné vnímať, že naše pôsobenie veľ-
mi ovplyvňuje externé prostredie, ktoré 
neustále zvyšuje tlak na výkon a generu-
je nové administratívne požiadavky na 
našu prácu. Podiel času, ktorý sme mohli 
venovať výskumu pred desiatimi rokmi, 
sa zmenšuje a to, čo bolo možné v ma-
nažmente výskumu robiť jednoduchým 
spôsobom, dnes už možné nie je. Mení sa 
celý spoločenský ekosystém vedy a výsku-
mu, veľmi narastá vplyv byrokracie. Treba 
si preto vytvárať vlastné „hniezda“ inštitu-
cionálnej kultúry, pretože trend vonkaj-
ších vplyvov nie je úplne priaznivý. 

BMC sa stalo súčasťou medzinárodné-
ho projektu Alliance4Life. Aké pozitíva 
vám projekt priniesol?

Je to európsky projekt v oblasti vednej po-
litiky a riadenia výskumu, z ktorého čer-
páme množstvo inšpirácie. Spája špičkové 
inštitúcie krajín strednej a východnej Eu-
rópy, ktoré majú nastavené progresívne 
systémy manažmentu výskumu, riadenia 
ľudských zdrojov, vytvárania kvalitnej vý-
skumnej agendy, rozvoja aktivít so spolo-
čenským dosahom. Vlani sme v rámci pro-
jektu robili veľký Self-Assessment Report 
– dokument, v ktorom sme sami zhodno-
tili svoje silné a slabé stránky. Nechýbali 
dotazníky k otázkam kvality manažmen-
tu, vnútornej kultúry inštitúcie, interné 
dotazníky pre zamestnancov, ktorí mali 
vyjadriť svoje názory. Za vypracovanie 
dokumentu bolo zodpovedné naše cen-
trum. Práve pri spracovávaní dát od part-
nerov sme získali širokú paletu podnetov 
a nápadov. Bol to ukážkový prenos vedo-

Prof. RNDr. SILVIA PASTOREKOVÁ, DrSc., absolvovala Príro-
dovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od 
roku 1985 pracuje vo Virologickom ústave SAV, v roku 2016 
sa stala riaditeľkou Biomedicínskeho centra SAV (BMC). Pô-
sobí v oblasti experimentálnej onkológie, virológie a mole-
kulárnej biológie. Je členkou Učenej spoločnosti Slovenska. 
Medzi jej najdôležitejšie výskumy patrí objav génu a prote-
ínu CA9, ktorý sa nachádza v slabo okysličených nádoroch. 

So svojím tímom vyvinuli protilátky, ktoré ho dokážu identi-
fikovať a dnes sa využívajú na detekciu agresívnych nádorov. 
Je autorkou vyše dvesto vedeckých publikácií citovaných viac 
než 10 000-krát a má spoluúčasť na mnohých medzinárod-
ných projektoch a patentoch zameraných na diagnostické 
a terapeutické využitie proteínu CA9. Je držiteľkou štátneho 
vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za rozvoj vedy na 
Slovensku.
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mostí a dobrej praxe, o ktorom sa stále ho-
vorí. Síce v oblasti riadenia vedy, ale mi-
moriadne dôležitý. 

V čom konkrétne?
Ukázalo sa, že inštitúcie, ktoré pôsobia 
v krajinách so stabilizovaným a funkč-
ným systémom podpory vedy a výskumu 
a ktoré majú dobrú inštitucionálnu kultú-
ru a kvalitný manažment, vynikajú aj ve-
deckou excelentnosťou. Transparentný, 
predvídateľný a rozvojový systém podpo-
ry a riadenia vedy je nevyhnutným pred-
pokladom kvalitného výskumu a v tejto 
oblasti sa ešte stále máme čo učiť. Bohu-
žiaľ, na Slovensku nemáme v podpore 
vedy a výskumu také zázemie ako Estónci, 
Česi alebo Slovinci. Dokumenty z Európ-
skej komisie alebo OECD, ktoré sa zaobe-
rajú kvalitatívnou aj kvantitatívnou strán-
kou vstupov do vedy a výstupov z vedy, 
ukazujú, že Slovensko za okolitými kraji-
nami zaostáva. Progresívne pohyby v tejto 
oblasti už vidíme aj v Rumunsku a Bulhar-
sku, ktoré sú ďalšími partnermi v druhom 
pokračovaní projektu Alliance4Life. Re-
gistrujeme tam viac strategických vstupov 
do systému vedy než u nás. 

Akým spôsobom si nahrádzate finanč-
né zdroje?
Naše centrum je silne projektovo orien-
tované. Ročne riešime asi 200 projektov 
v rámci národných aj medzinárodných 
grantových programov a máme aj kon-
traktový výskum. Z týchto aktivít sa nám 
darí získavať zdroje najmä na nákup rea-
gencií a materiálov pre vedecký výskum. 
Čo nám chýba, sú národné zdroje na ob-
novu a udržateľnosť technologicky vyspe-
lej výskumnej infraštruktúry – teda zaria-

dení a prístrojov, bez ktorých nie je možné 
robiť moderný biomedicínsky výskum. Na 
tento účel sú na Slovensku určené pred-
nostne európske štrukturálne fondy, ktoré 
však v Bratislave nie je možné na prístro-
je použiť. Bratislavský samosprávny kraj 
je považovaný za bohatý región, ktorý nie 
je oprávnený budovať infraštruktúru, aj 
napriek tomu, že je tu sústredená väčšina 

vedeckých kapacít našej krajiny. V minu-
losti sme mali príležitosť získať projekty 
Ministerstva zdravotníctva SR zamerané 
na translačný a klinický výskum v oblasti 
lekárskych vied, ale posledná výzva bola 
vyhlásená v roku 2019. Odvtedy je rozpo-
čet v tejto oblasti nulový. Národná straté-
gia pre vedu, výskum a inovácie, ktorá je 
teraz v medzirezortnom pripomienkovom 
konaní, čiastočne reflektuje tieto problé-
my. Dúfam, že v nasledujúcom období sa 
situácia zlepší. 

S financiami ide ruka v ruke byrokra-
cia. Do akej miery zaťažuje vaše cen-
trum?
Oproti minulosti sa situácia výrazne zme-
nila. Rozšírili sa princípy administratívne-
ho riadenia, zvýšila sa kontrola nad jed-
notlivými procesmi, čo tiež vytvára tlak 
na budovanie administratívnych štruktúr 
organizácií vedeckého výskumu. Z tohto 
dôvodu sme zriadili úseky, ktoré nám po-
skytujú podporu pri administrácii projek-
tov, finančných operáciách a ekonomic-
kej stratégii, v oblasti personalistiky, pri 
právnych záležitostiach, zmluvných vzťa-
hoch a riešení rôznych situácií. Naša inšti-
túcia má cca 400 kmeňových zamestnan-
cov a okrem výskumných aktivít máme aj 
iné povinnosti súvisiace so starostlivosťou 

o budovy, v ktorých sídlime, takže máme 
aj prevádzkové a technické kapacity. Ad-
ministratívna agenda je u nás obrovská 
a realizácia všetkých aktivít súvisiacich 
s výskumom je enormne náročná. Aj po-
pri tom si však vedeckí pracovníci, ktorí sú 
zodpovednými riešiteľmi projektu, musia 
sledovať svoje povinnosti a niektorým ad-
ministratívnym činnostiam sa tak nevy-
hnú. Ale myslím, že naše podporné úse-
ky s vysoko kvalifikovaným personálom 
sú im do veľkej miery nápomocné. Keďže 
sme veľká organizácia, máme v interných 
usmerneniach stanovené jasné pravidlá 
fungovania a kompetencií, ktoré nám 
umožňujú zvládať súčasný systém admi-
nistratívnych nárokov. 

Ako sa v rámci týchto podmienok po-
darilo z BMC vybudovať silnú a kvalit-
nú značku?
V tomto ohľade nám čiastočne pomoh-
la pandémia. Zapojili sme sa do aktivít 
spojených s bojom proti pandémii a spo-
ločnosť nás začala lepšie vnímať aj vďaka 
našim odborníkom, ktorí často vystupo-
vali na verejnosti k tejto téme. Odbornej 
verejnosti je BMC známe zas cez výskum 
v oblastiach genetických porúch, metabo-
lických či onkologických ochorení, v kto-
rých máme úzku spoluprácu s klinickými 

„To, čo bolo možné 

v manažmente výskumu robiť 

jednoduchým spôsobom, 

dnes už možné nie je.“
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pracoviskami. Snažíme sa popularizovať 
náš výskum v ďalších oblastiach. Už pri 
vzniku centra, ktoré dnes tvorí päť ústa-
vov s rozličným zameraním, sme si pove-
dali, že budeme spoločne budovať meno 
BMC. Chceme robiť kvalitný výskum, ob-
javovať nové a zároveň byť užitoční pre 
spoločnosť. 

Pandémia teda priniesla výskumu 
zväčša pozitíva?
Pomohla vo vnímaní vedcov širokou ve-
rejnosťou. Na strane druhej pandémia 
rozšírila priepasť medzi ľuďmi s odlišný-
mi názormi – tými, ktorí vnímali úsilie 
vedcov pozitívne, a tými, ktorí boli nala-
dení negatívne. V súvislosti s našou an-
gažovanosťou v boji proti pandémii sme 
mali veľa dobrých reakcií zo strany verej-
nosti, ale aj ostrejších prejavov a verbál-
nych útokov od tej druhej skupiny ľudí, 
napríklad prostredníctvom e-mailov. Ale 
čo vnímam pozitívne, je zvýšený záujem 
médií o vedu, ktorý posmelil vedcov viac 
vystupovať z komfortnej zóny a verejne 
hovoriť o svojej práci, čo často nie je jed-
noduché. Ak chce vedec vysvetliť problém 
laickým spôsobom, musí to spraviť tak, 
aby nenarušil odbornú podstatu veci. Je 
však dôležité nachádzať rovnováhu me-
dzi vedeckým výskumom, aktivitami, kto-
ré sa týkajú riadenia vedy, a popularizá-

ciou, aby sa príliš neubralo zo samotnej 
vedy. Každá inštitúcia aj každý vedec má 
len určitý objem času a možností. 

Ako sa vyrovnávate s morálnym opot-
rebením technológií vo výskume?
Zastaraná infraštruktúra je veľkou limitá-
ciou pre vedecký progres. Bez moderných 
analytických a zobrazovacích prístrojov 
nedokážeme docieliť konkurencieschop-
nú kvalitu experimentálnych výsledkov. 
Dnes už nie je možné mať len skvelú myš-
lienku, výskum v oblasti biomedicíny je 
príliš závislý od pokročilých technológií 
a metód generujúcich obrovské množ-
stvá dát, z ktorých treba následne pomo-
cou bioinformatických prístupov extra-

hovať podstatu. Dnes sa na masívne dáta 
príliš spoliehame a niekedy sa nimi na-
hrádza tvorivosť. Myslím si však, že sa ča-
som budeme musieť vrátiť od masívnych 
dát k vedeckej intuícii na báze vedomos-
tí, skúseností a tvorivej schopnosti vedca. 
Ak chceme napríklad vytvoriť nové diag-
nostické postupy, mali by sme lekárom 
poskytnúť algoritmy použiteľné pre prax. 
Lekári nemajú čas študovať tisícky dát 
o jednom pacientovi, musia sa zorientovať 
v diagnóze a navrhnúť čo najefektívnejšiu 
liečbu. Výskum založený na originálnych 
myšlienkach zostane vždy dôležitý. Samo-
zrejme, tieto myšlienky bude stále nutné 
overovať na vysoko vyspelých technolo-
gických zariadeniach.

Ostávajú vo vašom výskumnom centre 
mladé vedecké talenty?
Momentálne je veľký tlak na internacio-
nalizáciu, ale pritom strácame vlastné ta-
lenty. Týka sa to celej našej spoločnosti. 
V našom centre preto dbáme viac na stabi-
lizáciu než na internacionalizáciu. Ak už 
totiž máme medzi našimi mladými ved-
cami talenty, chceme ich pre našu budúc-
nosť zachovať. Tých, ktorí neodišli už po-
čas štúdia alebo nemajú snahu budovať si 
kariéru v zahraničí, drží doma hlavne pat-
riotizmus alebo rodinné zázemie či iné 
väzby, a to aj napriek podmienkam, kto-
ré sa nevyrovnajú podmienkam v zahra-
ničí. Týchto ľudí treba podporiť. V našom 
centre sa od začiatku snažíme postupný-
mi krokmi robiť generačnú výmenu. Je to, 
samozrejme, citlivá záležitosť. Treba rá-
tať s tým, že na určité obdobie dôjde k is-
tému výkonnostnému útlmu, lebo mladý 
človek nezačne hneď produkovať kvantá 
kvalitných prác s množstvom citácií. Ale 
to všetko je v prospech ďalšej perspektívy 
a rozvoja inštitúcie. Generačnú výmenu je 
potrebné robiť postupne a konzistentne, 
inak sa dlhodobá udržateľnosť organizá-
cie nedá zabezpečiť. Sama si to veľmi uve-
domujem, pretože som tiež vo veku, keď 
sa ma generačná výmena v najbližších ro-
koch dotkne. Napriek tomu si myslím, že 
je to správne. V určitom čase by pre ved-
ca malo byť dôležitým cieľom nielen pro-
dukovať vedecké výsledky, ale zabezpe-

čiť aj kontinuitu výskumu tým, že umožní 
nastúpiť mladšej generácii – podať si pro-
jekt, viesť oddelenie... V roku 2017 sme 
uskutočnili zmenu vnútornej štruktú-
ry oddelení BMC a vo viacerých oddele-
niach nastúpili noví vedúci. Vekový prie-
mer vedúcich oddelení sa tak takmer o 10 
rokov znížil. Chceli sme, aby mladí ľudia 
dostali šancu získať zručnosti vo vede-
ní tímu, ešte kým tam sú ich starší kole-
govia a môžu im odovzdať skúsenosti. Je 
však veľa faktorov, ktoré medzigeneračnú 
výmenu nepodporujú. Na Slovensku nie 
sú ani v základných grantových agentú-
rach špeciálne výzvy pre mladých vedcov. 
APVV však aktuálne zapracovala do do-
tazníkov otázku, či ide o mladého vedca, 
a odpoveď by komisie mali brať do úvahy 
pri posudzovaní projektov. VEGA takúto 
stratégiu nemá formálne zakotvenú. Špe-
ciálne projektové výzvy pre mladých sa 
spomínajú v národnej stratégii a v pláne 

obnovy, ale doposiaľ takýmto spôsobom 
mladí vedci podporovaní neboli. Pre mla-
dého vedca/vedkyňu je dôležité začať si 
budovať vlastnú výskumnú skupinu, inak 
vedecky nevyrastie a nezúročí svoj talent. 

Koľko času vám osobne ostáva na vý-
skum?
Závisí to od toho, kedy túto otázku dosta-
nem. Viac priestoru mám v lete alebo mimo 
období, keď sa podávajú projekty, píšu 
správy a realizujú rôzne administratívne 
a organizačné činnosti. Vtedy sa ponorím 
do výskumných tém, s mojimi vedecký-
mi spolupracovníčkami diskutujeme, plá-
nujeme experimenty, pracujeme na publi-
káciách. Ale musím priznať, že v priebehu 
roka sa väčšinou venujem manažérskym 
povinnostiam, ktorých intenzita neustále 
narastá. Okrem toho sa spolu s kolegami 
vo vedení BMC snažíme realizovať rôzne 
rozvojové aktivity, konsolidovať agendu, 
budovať v BMC kultúru spolupráce. Tak-
že niekedy si tým sami na seba šijeme bič. 
Ale to je v poriadku, pretože veríme, že to 
je cesta k stabilite a pokroku.

Stanislava Longauerová
Foto: Linda Kisková Bohušová/©ESET Science Award

„Zvýšený záujem médií 

o vedu posmelil vedcov 

viac vystupovať 

z komfortnej zóny.“

„Ak chceme vytvoriť nové 

diagnostické postupy, mali 

by sme lekárom poskytnúť 

algoritmy použiteľné 

pre prax.“

„Pre mladého vedca/vedkyňu 

je dôležité začať si budovať 

vlastnú výskumnú skupinu, 

inak vedecky nevyrastie.“
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Juraj Majtán a Marcela Bučeková sú 
nadšenci, ktorí Medovému laboratóriu 
(projekt Laboratória apidológie a apite-
rapie SAV) obetujú voľný čas aj financie. 
Zriadili webovú stránku s anglickou ver-
ziou, aby bola dostupná aj pre záujem-
cov zo zahraničia, a vďaka tomu sa k nim 
dostali vzorky z Anglicka, Ameriky, naj-
novšie aj z Novej Kaledónie. „Je na vnú-
tornom pocite vedca, či chce svoj výskum 
niekam posunúť. Ľudia si o nás často mys-
lia, že sa v laboratóriách len tak hráme. 
Rozumejú síce, že sa tu odohráva výskum, 
ktorý môže byť pre vedu dôležitý o 20 ro-
kov, ale chcú vidieť aj konkrétne výsled-
ky. A my chceme pomáhať, preto sme do 
toho šli aj na úkor našich rodín a voľného 
času,“ priznáva doktor Majtán, ktorý na 
začiatku videl v mede najmä medicínsky 
potenciál.

 
Med ako registrovaný liek
V laboratóriu zisťovali, cez aké mechaniz-
my med pôsobí pri hojení rán. O vhodnos-
ti tohto lieku chceli presvedčiť komunitu 
klinických lekárov, ktorí sú voči účinkom 
medu ešte stále trochu skeptickí a vní-
majú ho skôr ako súčasť ľudového lieči-
teľstva. „Chceli sme pomôcť ľuďom, kto-
rí majú chronické rany, dekubity, vredy 
predkolenia či popáleniny, aby mali alter-
natívu k doterajšej liečbe,“ vysvetľuje dok-

tor Majtán. Na základe zistení, že med je 
vďaka aktivácii enzýmov antibakteriálny, 
sa vynorili v laboratóriu automaticky ďal-
šie otázky. Bude taký aj po istom čase? Do 
akej miery ovplyvní túto vlastnosť tepel-
ná úprava? Ktorý z medov je najviac anti-
bakteriálny? Vďaka grantu, v rámci ktoré-
ho mali príležitosť účinky medu testovať 

priamo na pacientoch, sa im podarilo za-
ujať firmu, ktorá má záujem tieto výsled-
ky registrovať. Vďaka tomu by sme mohli 
mať do roka schválený prvý slovenský 
medicínsky med dostupný na klinikách aj 
v lekárňach. 

Slovenský vs. manukový med
Približne v tom čase dorazil na Sloven-
sko veľký boom týkajúci sa manukového 
medu z Austrálie a Nového Zélandu. Vďa-
ka výsledkom jeho výskumu došlo k re-
nesancii tradičnej medicíny na účely mo-
dernej medicíny. „Tento výskum vyšliapal 
medu cestičku do klinickej praxe. Doká-
zal opísať antibakteriálny mechanizmus aj 
to, že je stabilný pri správnom zahrievaní. 
Boli to prvé produkty používané v klinike 
na liečbu rán,“ opisuje Marcela Bučeko-
vá situáciu spred desiatich rokov. Mera-
nie úrovne antibakteriálnosti bolo teda vy-
vinuté, ale iba pre manukové medy. Ľudia 
tak nadobudli pocit, že iba tento druh je 
antibakteriálny. Manukové medy sú však 
značne odlišné od medov v EÚ, čo spustilo 
lavínu testovaní medov vo svete. V Európe 
začali vznikať ďalšie medicínske medy, na-
príklad v Slovinsku či v Holandsku. Ukáza-
lo sa, že eliminácia baktérií, stimulácia ho-
jenia a atrahovanie buniek sú vďaka medu 

oveľa rýchlejšie a efektívnejšie. „Na zákla-
de stoviek testov sme vytvorili vlastnú me-
todiku na stanovenie antibakteriálnej akti-
vity medu a začali sme ho ohodnocovať,“ 
približuje Juraj Majtán počiatky nového 
zamerania, na ktorého konci stoja už aj 
certifikáty a nálepky na nádoby s medom, 
ktoré včelárom na požiadanie vydávajú po 
rozbore medu (ocenenie zlatý, strieborný 
a bronzový med). Tie sú signálom pre kon-
zumentov, že ide o med s overenou anti-
bakteriálnou aktivitou. „Naše slovenské 
zlaté medy majú minimálne takú istú an-
tibakteriálnu aktivitu ako manukové. Aku-
rát 500 g najaktívnejšieho manukového 
medu stojí asi 100 eur, pričom ceny našich 
medov v tej istej kvalite sú úplne inde,“ 
upozorňuje J. Majtán a dodáva: „Testy 
v prípade manukového medu sú nastave-
né iba na meranie hladiny jednej antibak-
teriálnej látky (metylglyoxál), ale tie naše 
sú zamerané komplexnejšie, na celkovú 
antibakteriálnu aktivitu medu.“ 

Kľukatá cesta k testovaniu
Spočiatku sa dvojica vedcov snažila so 
svojimi výsledkami osloviť sponzorov. 
Bohužiaľ, súkromný sektor stále nie je 
zvyknutý investovať do štátnej inštitúcie, 
preto, napriek atraktívnemu projektu, ne-
uspeli. Aby mohlo Medové laboratórium 
vykonávať testy a ponúkať ich aj zahra-
ničným partnerom, potrebovalo prejsť 
zložitou cestou akreditácie. O testovaní 
sa napokon dohodli so Štátnym veterinár-
nym a potravinovým ústavom v Bratisla-
ve, kde už mali skúsenosti s vykonávaním 
predpísaných akreditovaných fyzikálno-
-chemických testov medu. „Našou snahou 
nebolo nikdy stať sa súkromným labora-
tóriom. Chceme raz byť certifikačná jed-
notka a ostať nezávislým subjektom,“ vy-
svetľuje Marcela Bučeková, ktorej stačí, že 
včelári sú im za ich prácu vďační, a to ich 
aj dostatočne motivuje: „Náš výskum stá-
le pokračuje. V budúcnosti chceme zlepšiť 
štandardy medov, ktoré sú nedostatočné 
a nevystihujú biologické vlastnosti medu. 
Chceme tiež prinášať nové metódy a akre-
ditovať ich.“ 

Med ako ústna voda
Podľa Juraja Majtána má najviac zdra-
votných benefitov med, ktorý sa užíva 
nalačno, pričom sa chvíľu nechá pôso-

M e d o v é  l a b o r a t ó r i u m  z í s k a l o 
C e n u  z a  t r a n s f e r  t e c h n o l ó g i í>Za projektom Medové laboratórium stoja Ing. JURAJ MAJTÁN, 
DrSc., a Mgr. MARCELA BUČEKOVÁ, PhD. Sympatická dvojica ved-
cov vytvorila vlastnú metódu na stanovenie antibakteriálnej aktivi-
ty medu. Cieľom je pomôcť včelárom oceniť ich prácu a naučiť ľudí, 
aby považovali med za funkčnú potravinu s početnými prínosnými 
zdravotnými účinkami. Za svoju prácu získali Cenu za transfer tech-
nológií v kategórii Počin v oblasti transferu technológií. 

„Med sa používa aj namiesto 

ústnych vôd.“
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biť v ústach. „Med sa používa aj namiesto 
ústnych vôd. Jednoduché cukry glukóza 
a fruktóza, ktoré sú dominantné v mede, 
sú menej kariogénne ako sacharóza. Zub-
ný kaz spôsobujú organické kyseliny, kto-
ré vznikajú bakteriálnou fermentáciou sa-
charózy,“ vysvetľuje ďalej. Navyše med 
nie je antibakteriálny len vďaka vysoké-
mu obsahu cukru. V momente, ako sa 
med nariedi s vodou alebo aj so slinami 
v ústnej dutine, aktivuje sa včelí enzým 
glukózooxidáza, ktorý stojí za produkciou 
antibakteriálneho peroxidu vodíka. Ten-

to enzým, ktorý sa nachádza v každom 
mede, je jedným z „najrýchlejších“ enzý-
mov v prírode. Klinicky bolo preukázané, 
že med v ústnej dutine znižuje bakteriál-
nu záťaž, zabraňuje tvorbe zubného plaku 
a jeho pravidelné používanie tak slúži ako 
prevencia vzniku zubného kazu. 

Kryštalizácia nemá vplyv na kvalitu 
medu
„Každý med, ktorý je produktom včely 
medonosnej a je vytočený, je zdravý. Ale 
môže sa stať, že včelár nevedomky medu 
ublíži – nechá ho dlho stáť v nevhodných 
podmienkach alebo ho zahrieva. To ro-
bia aj samotní konzumenti, pretože chcú 
mať med, ktorý je tekutý,“ upozorňuje 
na častú chybu Juraj Majtán. Napríklad 
repkový med a jarné medy kryštalizujú 
už v priebehu pár týždňov. Tento jav zá-
visí od pomeru glukózy a fruktózy. Čím 
je pomer glukózy oproti fruktóze vyšší, 
tým skôr med kryštalizuje. „Závisí to tiež 
od množstva peľových zŕn v mede. Čím 
viac ich med obsahuje, tým skôr sa proces 
kryštalizácie naštartuje. Našou snahou je 
naučiť konzumentov, že med nemusí byť 
len tekutý. Ten istý včelár môže mať raz 
med tekutejší, inokedy viac skryštalizo-
vaný,“ hovorí zakladateľ Medového labo-
ratória a doktorka Bučeková ho dopĺňa: 
„Medu ubližuje aj industrializácia. Keď sa 
med vyrába a balí vo veľkom, často sa zo-
hrieva, pretože balenie je jednoduchšie, 
ak je tekutejší. Alebo sa filtruje a zahrie-
va kvôli pasterizácii.“ Niektoré vedecké 
štúdie uvádzajú, že mikrovlnné žiarenie 
predstavuje vhodný spôsob stekutenia 
medu. „ Takto opracovaný med síce spĺ-
ňa všetky parametre dané vyhláškou, ale 

náhlym a ťažko kontrolovateľným ohre-
vom výrazne mení antibakteriálnu aktivi-
tu medu a v závere vám môže zostať med, 
ktorého antibakteriálna aktivita je závislá 
len od cukornej zložky. V poriadku je tep-
lý vodný kúpeľ, ohrev na radiátore alebo 

v rúre sálavým teplom. Ale nie dlhodo-
bo a pri vysokej teplote,“ radí J. Majtán 
a jeho kolegyňa M. Bučeková rýchlo do-
dáva, že med je najlepšie skladovať v tme.

Ľudia by mali chcieť overený med
Autori o svojej metodike tvrdia, že je jed-

noduchá. Ich prínos spočíva v nastave-
ní latky meraní, v hraniciach, ktoré sta-
novili jednotlivým medom. „Konzument 
by mal chcieť vedieť, či je jeho med ove-
rený. Dnes už túto možnosť majú nielen 
včelári a predajcovia, ale aj konzumen-
ti,“ myslí si doktor Majtán, ktorý v lete so 
svojou kolegyňou dostal ďalšie ocenenie. 
Vitrína v pracovni sa rozšírila o cenu Zla-
tý kosák z výstavy Agrokomplex v Nitre. 
Obaja vedci sú včelári a priamo z okna 
kancelárie pozerajú na svoje úle a včielky. 
Niet divu, že vyrábajú akademický med 
a môžu sa pochváliť aj najkvalitnejším 
zlatým medom. A aký je podľa nich ideál-
ny včelár? Taký, ktorý vyrába med v udr-
žateľnom množstve. Má včely, ktoré príliš 
nestresuje, dá im čas med nanosiť, zahus-
tiť, dopraje im zásoby na zimu. A robí to 
s láskou.

Stanislava Longauerová | Foto: martin Bystriansky

Ing. JURAJ MAJTÁN, DrSc., je zakladateľ projektu Medového laboratória a ve-
dúci Laboratória apidológie a apiterapie na Ústave molekulárnej biológie SAV, 
v. v. i. Pôsobí ako lektor Slovenského zväzu včelárov a je zakladateľom Sloven-
skej apiterapeutickej spoločnosti. V roku 2018 mu bola udelená cena SAV za ve-
decko-popularizačnú činnosť. 
Mgr. MARCELA BUČEKOVÁ, PhD., je spoluzakladateľkou Medového laboratória. 
Pracuje v Laboratóriu apidológie a apiterapie na Ústave molekulárnej biológie 
SAV, v. v. i. V roku 2018 získala ocenenie Študentská osobnosť Slovenska v ka-
tegórii prírodné vedy a chémia. Za svoje úspechy vo výskume získala podporný 
fond Štefana Schwarza. 

„Ten istý včelár môže mať raz 

med tekutejší, inokedy viac 

skryštalizovaný.“

„Naše slovenské zlaté medy 

majú minimálne takú istú 

antibakteriálnu aktivitu ako 

medy manukové.“
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Aditívna výroba 3D tlačou práškov je za 
posledných 20 rokov natoľko vyvinutá 
technológia, že ide o rýchlejšie a zároveň 
lacnejšie riešenie oproti doterajšej štan-
dardnej výrobe prototypov. To isté platí aj 
v prípade opráv, kde možno rýchlo vyro-
biť trvalú náhradnú súčiastku priamo na 
mieste. V práškovej metalurgii sa na 95 % 
využíva jej technologická výhoda, ktorá 
umožňuje vhodne zvolený prášok spekať 
a tak priamo vyrobiť finálny produkt, na-
príklad ozubené koleso, ktoré už násled-
ne netreba vôbec alebo výrazne opraco-
vávať. Navyše nevzniká zbytočný odpad. 
V prípade titánu, používanom v leteckom 

priemysle, je pomer objemu výrobku a od-
padu až 1 : 10. Aj vďaka tomu je momen-
tálne populárna prášková metalurgia ti-
tánu, kde vďaka 3D tlači možno využiť 
materiál až takmer na 100 %. 

Náhradný kĺb na počkanie
„Prášková metalurgia je v tomto ohľade 
významná aj z pohľadu biomedicínskych 
zariadení, kde možno pacientovi na mie-
ru vyrobiť náhradný kĺb zložitého tva-
ru s pórovitou štruktúrou z titánu doslo-
va na počkanie,“ vysvetľuje Martin Balog. 
Dodáva však, že táto jedinečná technolo-
gická výhoda vo forme finálneho dielca 

ich až tak nezaujíma. „Pri spekaní výhod-
ná mikroštruktúra rýchlo zachladeného 
prášku degraduje, a práve tá je pre nás 
najzaujímavejšia, keďže nám umožňuje 
dosahovať výnimočné vlastnosti finálnych 
práškových kompaktov. Z toho dôvodu 
využívame na kompaktáciu práškov skôr 
lisovanie, valcovanie a kovanie pri nižších 
teplotách. U nás prášky navzájom mieša-
me, ovplyvňujeme ich povrch a vlastnosti 
s cieľom vytvoriť nové typy kompozitných 
materiálov, ktoré zlepšujú alebo prinášajú 
úplne nové vlastnosti pre danú aplikáciu.“

Najskôr patent, potom publikácia
Čo sa týka spôsobu myslenia v oblasti apli-
kovaného výskumu a ochrany duševného 
vlastníctva, veľa čerpajú od svojho PhD. 
školiteľa, bývalého riaditeľa Ústavu mate-
riálov a mechaniky strojov SAV Ing. Fran-
tiška Simančíka, PhD., ktorý mal vždy 
ambíciu aplikovať výskum a komuniko-
vať ho s priemyslom. To viedlo na ústave 
často k situáciám, keď dokázali výrobco-
vi ponúknuť už takmer hotové riešenie vý-
vojového materiálu či finálneho produk-
tu v menších sériách. „Ak máte v rukách 
vlastný, novo vyvinutý progresívny ma-
teriál s jasným aplikačným potenciálom, 
publikácia by mala byť tá posledná zúfa-
lá možnosť, ako o tom dať svetu vedieť. 
Najmä ak publikácia vzniká z pocitu osob-
nej prestíže. Inovácia sa tak stáva voľne 
dostupnou a použiteľnou pre celý svet. 
Preto sa snažíme v takýchto prípadoch 
zvoliť prístup protect and then publish or 
perish a materiály najskôr ochránime for-
mou prioritnej patentovej prihlášky, až 
potom publikujeme. Tak nedochádza ku 
kompromitácii duševného vlastníctva ve-
deckou publikáciou, ktorá je pre nás tiež 
veľmi dôležitou z pohľadu vedeckého roz-
voja,“ snaží sa priblížiť dôležitosť ochrany 
duševného vlastníctva v oblasti ich výsku-
mu Martin Balog.

Francúzi si ich našli sami
Aj prvý kontakt s firmami môže vznik-
núť na základe publikovania a títo dva-
ja vedci s tým už majú dobrú skúsenosť. 
Týkalo sa to jedného z kritických diel-
cov vyrobených z (in+ex)-situ hliníko-
vých kompozitov použitých vo veľkoka-
pacitných kontajneroch na uskladnenie 
a transport vyhoreného jadrového pali-
va, ktoré vyvinuli. R&D oddelenie veľ-
kej francúzskej energetickej firmy si ich 
našlo práve vďaka publikačnej činnos-
ti. „Impakt publikácie nie je len v citova-
nosti, v našom prípade niekedy funguje 
aj ako marketingový nástroj,“ pochvaľu-
je si M. Balog. „Potrebovali by sme však 
partnera, ktorý by marketingové aktivity 
robil za nás, a to na profesionálnej úrov-

P r á š k o v í  a l c h y m i s t i 
I n o v á t o r m i  r o k a
„Je pre nás paradoxné, že preberáme ocenenie za to, čo robíme s ra-
dosťou – že sa hráme v rámci nášho zamestnania.“ Takto sa poďakoval 
Ing. MARTIN BALOG, PhD., aj v mene svojho kolegu Ing. PETRA KRÍ-
ŽIKA, PhD., po udelení Ceny za transfer technológií v kategórii Inová-
tor, ktorú organizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR už 
ako svoj 10. ročník. Získali ju za vývoj inovatívnych kompozitných ma-
teriálov a za prístup k ich ochrane, propagácii a komunikácii s praxou. 

Ing. MARTIN BALOG, PhD., študoval na STU v Bratislave, neskôr pôsobil na uni-
verzitách v Queenslande a Kalifornii. Na Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV nastúpil v roku 1999, je kľúčovým vedeckým pracovníkom Centra pre využi-
tie pokročilých materiálov SAV, v. v. i. (CEMEA). Špecializuje sa na práškovú me-
talurgiu, ľahké kompozitné materiály s kovovou matricou, konštrukčné materiá-
ly, biomedicínske materiály, deformáciu kovov.

Ing. PETER KRÍŽIK, PhD., študoval na STU v Bratislave, v roku 2007 nastúpil na 
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV. Je vedeckým pracovníkom CEMEA 
SAV, v. v. i. Venuje sa technológiám práškovej metalurgie a vývoju ľahkých kom-
pozitných materiálov.
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ni. Často nemáme na to kapacitu,“ dodá-
va Peter Krížik. 

Výskum na prvom mieste
„Na Slovensku nie je problém nadviazať 
spoluprácu s priemyslom, ak im posky-
tujete servis, merania, analýzu poškode-
ných častí a pod. No ak ide o vývoj nového 
materiálu, firmy nie sú dostatočne inova-
tívne orientované. Čo sa týka zahraničia, 
tam je to podstatne lepšie,“ hodnotí si-
tuáciu v oblasti výskumu kompozitných 
materiálov P. Krížik. „Nechceme degrado-
vať takýto servis alebo pomoc pri riešení 
problémov na výrobnej linke. Ale nema-
la by to byť nosná úloha vedeckého pra-
covníka,“ súhlasí M. Balog, ktorý je pre-
svedčený o tom, že takýmto spôsobom sa 
vedec ďalej odborne neposúva. „Na to by 
mali byť orientované výskumné ústavy, 
nie ústavy SAV alebo univerzity.“ 

Nie je to práca dvoch ľudí
Prízvukujú, že úspechy, ktoré dosiahli, nie 
sú len ich zásluhou. Je to o všestrannej 
pomoci zo strany doktorandov, postdok-
torandov, technických pracovníkov, kole-
gov z akademickej oblasti, najmä z iných 
ústavov SAV, ako aj zo zahraničia, admi-
nistratívy aj priemyselných partnerov. 
Veľkú podporu v oblasti ochrany dušev-
ného vlastníctva, a to najmä v poslednom 
období, cítia tiež z Kancelárie pre transfer 

technológií SAV. Prirodzene, s rastúcim 
počtom projektov prichádza aj viac zod-
povednosti za ľudí, infraštruktúru a iné 
formálne záležitosti. „Sme silne experi-
mentálne založený ústav. Z povahy na-
šej práce vyplýva, že potrebujeme ľudí, 
peniaze, priestory, prístroje. O všetko sa 
treba starať, často na úkor vedeckých zá-

ležitostí a inovatívnosti. A čím viac mana-
žérskych povinností máme...“ „... tým me-
nej sa smejeme,“ dokončí s úsmevom vetu 
Petra Krížika Martin Balog.

Nová generácia v nedohľadne
Ani ich ústavu sa nevyhli problémy s no-
vou generáciou vedcov, čo do veľkej mie-
ry súvisí so špecifickou situáciou v strojár-
stve a odlevom šikovnejších študentov do 
zahraničia. Nádejného študenta sa sna-
ží udržať aj domovská univerzita, auto-
mobilový a strojársky priemysel absorbu-
je zvyšok. „Slovenského doktoranda sme 

nemali u nás v skupine už možno aj 10 ro-
kov a pokrývame to krvopotne záujemca-
mi zo zahraničia. To ale, bohužiaľ, nie sú 
ľudia, na ktorých môžeme stavať budúc-
nosť, pretože existujú prirodzené kultúr-
ne či jazykové bariéry a títo ľudia sa ča-
som vracajú domov,“ opisuje situáciu na 
ústave Martin Balog.

Limituje nás vlastné myslenie
„Univerzity v Austrálii a Amerike, kde 
som pôsobil, patrili medzi najlepšie na 
svete. Aj napriek tomu, že infraštruktúra, 
ktorú máme tu na SAV, je porovnateľná 
s nimi – ak nie lepšia –, nevieme celkom 
nastoliť efektívny systém práce, ktorý 
tam fungoval,“ snaží sa prísť Martin Ba-
log na to, ako by bolo možné dosiahnuť 
ešte lepšie výsledky. „Najviac nás, prav-
depodobne, limituje vlastné myslenie, 
zvyky, ale aj samotný spôsob financova-
nia vedy, čo sú asi hlavné dôvody, prečo 
sa nám tak ťažko dosahuje svetová špič-
ka,“ zamyslí sa Peter Krížik a Martin Ba-
log vidí trochu nádeje: „Isté mechanizmy 
tu už sú. Kreujú sa poradenské rady, kto-
rých členovia nie sú ovplyvnení sociálny-
mi väzbami, na strane druhej musia po-
znať reálie Slovenska. A táto rada nám 
odporučí, čo by sme mali zmeniť. Uvidí-
me, čo nám to prinesie.“

Stanislava Longauerová | Foto: martin Bystriansky

InoVatíVne kompozIt y z dIelne 
martIna Baloga a petra krížIka

Cena za transfer technológií v kategórii Inovátor bola udele-
ná za vývoj štyroch inovatívnych materiálov. Tieto progresív-
ne kompozitné materiály, vyrobené práškovou metalurgiou, 
boli šité na mieru pre rôznorodé aplikácie v biomedicíne, do-
prave, energetike a vo vesmírnom výskume. Na výskume, vý-
voji a výrobe kompozitného materiálu sa zvyčajne podieľa 
tím aspoň 10 ľudí. 

HITEMAL©

HIgh TEMperature ALuminium je ultrajemnozrnný hliník pre 
vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. Je stabilizovaný in-si-
tu nano časticami Al2O3 pochádzajúcimi z povrchu pasivova-
ného jemného hliníkového prášku. Patentovaný materiál sa 
používa už 15 rokov pri uskladňovaní vyhoreného jadrové-
ho paliva v USA. Tento materiál bol taktiež použitý na výrobu 
piestov spaľovacieho motora monopostu F1 či v spolupráci 
s Elektrotechnickým ústavom, v. v. i., SAV ako plášť ultraľah-
kého supravodivého drôtu. 

Al+AlN
In-situ kompozit tvorený hliníkovou matricou spevnenou 
a stabilizovanou nano AlN kryštálmi, ktoré vznikajú počas 
nitridácie práškovej predformy v plynnom dusíku. Túto prá-
cu si priniesol Martin Balog z výskumného pobytu v Austrálii. 
Spolu s Petrom Krížikom ju rozvinuli do aplikácie pre fran-
cúzskeho energetického priemyselného partnera, kde má byť 

materiál použitý pre nadrozmerné kontajnery slúžiace na 
uskladnenie a transport vyhoreného jadrového paliva, pri-
čom na daný materiál sú kladené mnohé prísne, často pro-
tichodné vlastnostné požiadavky počas prevádzky pri zvýše-
ných teplotách. 

BIACOM©

Patentovaný, čiastočne bioresorbovateľný titánový kompo-
zit, v ktorom je zasadený skeleton pozostávajúci z horčíko-
vých vlákien pre biomedicínske implantáty vystavené inten-
zívnemu mechanickému a cyklickému namáhaniu. Tento 
materiál bol vyvinutý prednostne pre aplikáciu permanent-
ného zubného implantátu, pričom výrazne redukuje hlav-
né nedostatky súčasných titánových implantátov. BIACOM© 
umocňuje osteointegráciu, je charakteristický zvýšenou bio 
a mechanickou kompatibilitou a silnou väzbou na rozhraní 
kosť – implantát, pričom si zachováva dostatočné mechanic-
ké a únavové vlastnosti. 

DEZICOM©

Najnovší počin je plne bioresorbovateľný zinkový kompozit 
stabilizovaný in-situ nano časticami oxidu zinočnatého, na kto-
rý je podaná patentová prihláška. Materiál bol primárne vyvi-
nutý pre vysokopevné resorbovateľné endovaskulárne stenty. 
DEZICOM© s ultrajemnozrnnou štruktúrou vykazuje žiaducu 
mikroštruktúrnu stabilitu a tým poťažmo stabilitu mechanic-
kých, ako aj koróznych či biologických vlastností pri zvýšených 
teplotách. Zároveň je charakteristický odolnosťou proti teče-
niu a únavovou životnosťou pri teplote ľudského tela. 

„Impakt publikácie nie je 

len v citovanosti, v našom 

prípade niekedy funguje aj 

ako marketingový nástroj.“
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Ako ste vnímali situáciu, keď vypukla 
pandémia? 
P. H.: Spočiatku to všetci chápali ako me-
dicínsky problém. Vzhľadom na záťaž 
zdravotníckeho systému to tak, samozrej-
me, aj bolo. Ale my, sociálni vedci, sme sa 
na to od začiatku pozerali ako na udalosť, 
ktorú treba chápať v širších súvislostiach. 
Naše aktivity smerovali k snahe doplniť 

tieto informácie. Pretože pandémia veľmi 
výrazne zasahuje do psychosociálneho aj 
spoločenského fungovania človeka. 
V. Č.: Nechcem sa tváriť, že sme od začiat-
ku vedeli, že pôjde o problém takýchto 
rozmerov. Ale už vo februári, keď samot-
né ochorenie u nás ešte nebolo potvrdené, 
no téma pandémie už obsadila mediálny 
priestor, sme si začali s kolegami všímať 
vznik a šírenie rôznych konšpiračných 
presvedčení. Vtedy sme sa dohodli, že bu-
deme skúmať situáciu v reálnom čase. 

Kedy vznikol nápad vytvoriť zborník?
V. Č.: Peter je vedúci riešiteľ APVV projek-
tu, v rámci ktorého bolo v pláne v istej fáze 
vytvoriť zborník, kde budú výsledky vý-
skumov týkajúcich sa prežívania pandé-
mie COVID-19. Od začiatku bolo v pláne 
rozšíriť zborník aj o príspevky ľudí mimo 
nášho ústavu. Každý z kolegov, ktorý robil 
výskum počas pandémie, mohol prispieť. 

Jednotlivé štúdie boli zadané alebo 
každý výskum vznikal samostatne? 
P. H.: Témy, ktorým sa bolo treba priblížiť, 

neboli vopred predpísané. Boli sme otvo-
rení tomu, aby si ich kolegovia navrhli 
sami. My sme už len zharmonizovali zbor-
ník, aby témy spolu dávali zmysel. Aj vý-
skum sa odohrával nezávisle od jednotli-
vých vĺn. Nechceli sme nijakým spôsobom 
obmedzovať alebo regulovať typ dát, kto-
ré autori používajú vo svojich výskumoch 
a príspevkoch.
V. Č.: Tému zborníka sme zámerne zada-
li čo najširšiu, aby sa tam zmestilo čo naj-
viac oblastí sociálneho výskumu. Výsled-
ky sme uverejňovali priebežne a zborník 
mal byť už len uceleným pohľadom pre 
slovenskú verejnosť.

Je takéto pracovné prepojenie s ostat-
nými ústavmi SAV častým alebo výni-
močným javom?
V. Č.: Máme skúsenosti so spoluprácou, 
napríklad pri písaní knihy Prečo ľudia ve-
ria nezmyslom. Vtedy sme oslovili kole-
gov, o ktorých sme vedeli, že sa zaobera-
jú tou istou témou. A či už ide o kolegov 
z rôznych ústavov alebo o ľudí z praxe, 
snažíme sa prepájať. 
P. H.: Spolupracujeme hlavne v rámci náš-
ho centra. Spoločných projektov je me-
nej, skôr sa to týka publikácií. Spolupráca 
s inými ústavmi teda existuje, ale myslím 
si, že by mohla byť väčšia.

Od čoho to najviac závisí? 
V. Č.: Od časovej vyťaženosti. 
P. H.: Aj od ochoty ľudí vnímať fakt, že aj 
pre nich je dobré budovať spoločnú znač-
ku, akou je SAV.

Môže výber metódy, ktorú pri výskume 
použijete, ovplyvniť výsledok? 
P. H.: V zásade sa metodológia volí vzhľa-
dom na skúmaný problém a v zborníku 
je použitých viacero metodologických di-
zajnov. Každý autor si ich vyberá na zák-

lade vlastných výskumných cieľov a kom-
petencií.
V. Č.: Nie je až také podstatné, že použí-
vame rôzne metódy, ak výsledky nazna-
čujú to isté. Napríklad kolegovia z Ústa-
vu výskumu sociálnej komunikácie kládli 
iné otázky a použili inú škálu pri zisťovaní 
toho, na čo sme sa zamerali aj my, a v is-
tej fáze výsledky spolu konvergujú, navzá-
jom sa dopĺňajú. Inými spôsobmi dospie-
vame k tomu istému alebo podobnému 
výsledku, len sa na to všetci pozeráme 
z iného hľadiska. 

Myslíte, že spoločnosť sa už s vírusom 
COVID-19 naučila žiť a táto téma je 
uzavretá?
P. H.: Bude to závisieť aj od toho, či sa 
ešte odohrá väčšia epizóda, napr. v súvis-
losti s mutovaním vírusu, ktoré sme v mi-
nulosti zažívali opakovane. Sociálne dô-
sledky však nie sú časovo ohraničené. 
Pandémia zasiahla spoločnosť spôsobom, 
ktorý má vplyv na spoločenské fungova-
nie a nezmizne s ukončením danej epi-
zódy. Našou snahou je skúmať dynamiku 
vzniknutých spoločenských zmien. Napr. 
kolega demograf Braňo Šprocha (doc. 
RNDr. Branislav Šprocha, PhD., z Prog-
nostického ústavu SAV) poukázal vo vý-
skume na to, že sa počas pandémie zníži-
la rozvodovosť, ale aj sobášnosť. Stále sa 
dá skúmať, či ide o odloženú udalosť, kto-
rá sa zvýrazní v nasledujúcich rokoch, ale-
bo je to trend – ľudia sa cítia neistí, preto 
nerobia závažné rozhodnutia. Čo sa týka 
nášho výskumu, primárne sa zaoberáme 
nepodloženými presvedčeniami a tie tu 
stále sú. Našou úlohou je naďalej skúmať, 
ako aj po prípadnom odznení pandémie 
bude prebiehať dynamika spoločenských 

zmien. Napríklad polarizácia spoločnosti, 
ku ktorej pandémia prispela. 
V. Č.: Už z našich predchádzajúcich vý-
skumov sa dá povedať, že ľudia, ktorí ve-
rili nepodloženým presvedčeniam o ví-
ruse COVID-19, sú do veľkej miery tí istí 
ľudia, ktorí teraz podliehajú dezinformá-
ciám o vojne na Ukrajine. To poukazuje 
na isté spoločné prvky – napr. sledova-
nie rovnakých zdrojov informácií. Práve 
na základe dlhodobejších sledovaní do-

P a n d é m i a  z  p o h ľ a d u 
s o c i á l n y c h  v e d c o v
„Vďaka tomu, že sa zaoberáme konšpiráciami, máme trochu nad-
hľad. Ale aj my sme iba ľudia...“ hovorí prof. Mgr. PETER HALAMA, 
PhD., ktorý je spolu s doc. PaedDr. VLADIMÍROU ČAVOJOVOU, PhD., 
nielen autorom, ale aj editorom zborníka Prežívanie a dôsledky pan-
démie COVID-19 na Slovensku. Ten reflektuje zmeny, ktoré nasta-
li počas pandémie v živote Slovákov, z rôznych pohľadov sociálnych 
vied. Okrem iného skúma, ako pandémia znížila rozvodovosť alebo 
ako sa menili názory na očkovanie.

„Nie je až také podstatné, že 

používame rôzne metódy, ak 

výsledky naznačujú to isté.“

„Počas pandémie sa znížila 

rozvodovosť, 

ale aj sobášnosť.“
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kážeme lepšie reagovať na zmeny sociál-
nej situácie.

V štúdii o pracovnom strese u záchra-
nárov poukázala Mgr. Jitka Gurňáko-
vá, PhD., aj na chronické problémy 
spojené s ich prácou. Môžu výsled-
ky výskumu ovplyvniť riešenie tohto 
problému? 
P. H.: Kolegyňa Gurňáková sa dlhodo-
bo venuje výskumu zdravotníckych zá-
chranárov a spolupracuje s rôznymi in-
štitúciami, napr. s Úradom pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou alebo 
s Krajským operačným strediskom ZZS 
(záchranná zdravotná služba), dokon-
ca chodieva prednášať na konferencie, 
bola prizvaná aj k spolupráci na tvorbe 
učebnice o urgentnej medicíne, kde pí-

sala práve o komunikácii. Takže istý do-
sah tam je. 

Majú výsledky výskumov dosah na ve-
rejné inštitúcie?
V. Č.: Dva roky sme hovorili o tom, aká 
dôležitá je jasná komunikácia. Aby sa ako 
prvé dostali von pravdivé, vecné informá-
cie a nie reakcie na konšpiračné teórie. Na 
niektorých ministerstvách už majú nasta-
venú strategickú komunikáciu, posilni-
li tieto tímy, pretože to vidia ako problém 
a riešia to. Tento rok sa tiež uskutočnil 
2. ročník konferencie Dezinformácia a de-
mokracia, na ktorej sa zúčastňujú ľudia 
z rôznych sektorov. Ale celkovo panuje 
presvedčenie, že kým konšpirácie neod-
súdia samotní politici, je to stále na ple-
ciach spomínaných jednotlivcoch z úra-

dov a ministerstiev, ktorí túto agendu 
presadzujú. 
P. H.: Samozrejme, konšpirácie v spoloč-
nosti vždy boli a budú. Z hľadiska evolú-
cie sme prirodzene podozrievaví. Keď sa 
ocitneme v ohrození, máme tendenciu im 
uveriť. Dá sa s tým bojovať, len treba zapo-
jiť racionálne myslenie. No veľa ľudí kon-
špiráciám podľahne. Preto je problém, ak 
existuje elita, ktorá tieto teórie posilňuje, 
pretože tak rastie aj podiel ľudí, ktorí im 
veria. Napríklad v Írsku sa žiaden politik 
nepridal do tábora spochybňujúceho oč-
kovanie a aj vďaka tomu je tam miera za-
očkovanosti taká vysoká. 
V. Č.: K tomu máme aj dáta. V marci 2020 
bolo ľudí, ktorí sú zásadne proti akému-
koľvek očkovaniu, do 5 % a 12 % ľudí 
hovorilo, že ak by bola aj dostupná vak-

Prof. Mgr. PETER HALAMA, PhD., vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor psychológia. 
V roku 2016 sa stal vedúcim Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV, kde pra-
cuje od roku 2001. Prednáša na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Je členom viacerých vedec-
kých a profesijných rád, organizácií a komisií. Jeho výskum je zameraný na skúmanie osobnostných a kognitívnych faktorov 
optimálneho psychologického fungovania. 

Doc. PaedDr. VLADIMÍRA ČAVOJOVÁ, PhD., študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od 
roku 2009 pracuje v Ústave experimentálnej psychológie SAV, v roku 2016 sa stala zástupkyňou vedúceho ústavu. Prednáša 
na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity a je školiteľka PhD. štúdia aj na Fakulte sociálnych a ekono-
mických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Svoj výskum zameriava na vedecké myslenie, nepodložené presvedčenia, 
kognitívne omyly a intuitívne usudzovanie. 
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cína proti covidu, tak by sa rozhodne ale-
bo skôr nedali zaočkovať. V priebehu leta 
protiočkovací diskurz prevzali aj nie ktorí 
politici a v novembri malo všeobecne ne-
gatívne postoje voči očkovaniu viac než 
20 % ľudí a 41 % ľudí tvrdilo, že sa roz-
hodne alebo skôr nedá zaočkovať – čo 
zhruba aj zodpovedá výsledkom o zaoč-
kovanosti populácie.

Vidíte prípadne dopyt po výsledkoch 
vašich výskumov zo strany verejnej po-
litiky?
P. H.: To, že aj ministerstvá samy nás oslo-
vujú, už to je znak, že vo vedcoch rozpo-
znávajú niekoho, kto má dôležité infor-
mácie. Hlavne na začiatku pandémie sa 
nám zvýšil mediálny výtlak, novinári mali 
záujem. Neviem však o tom, že by niekto 
z nášho ústavu bol pozvaný do poradného 
zboru zo strany ministerstiev alebo vlády. 
Ide skôr o to, že politická elita sa často ria-
di unáhlenými predstavami viac než sys-
tematickým poznaním. A tak ako v me-
dicínskej oblasti konzílium odborníkov 
prichádzalo počas pandémie s odporú-

čaniami a neustále narážalo na politickú 
vôľu, tak aj odporúčania sociálnych vied 
narážajú na spôsoby politickej elity. 
V. Č.: Zúčastnili sme sa na okrúhlom stole, 
kde sme referovali niektoré výsledky vý-
skumov. Ale aby nás oslovil politik a chcel 
konkrétne rady, k tomu nedošlo. A naozaj 
si myslím, že tá iniciatíva by mala prísť od 
nich. Našou úlohou nie je oslovovať politi-
kov, my robíme výskum. 

Konšpirácie do veľkej miery súvisia 
s nedostatkom informácií...
V. Č.: Áno, napríklad u nás sa v čase pan-
démie do istej miery odohrávalo len rea-
govanie na témy, ktoré nastoľovala istá 
skupina ľudí, napríklad neochota zaočko-
vať sa. Veľmi veľa štátnych inštitúcií ne-
pochopilo potrebu proaktívnej komuniká-
cie a dopátrať sa relevantných informácií 
na slovenských webových stránkach bolo 
pre ľudí náročné. My sme mali výhodu, 
že sme si mohli pozrieť zahraničné zdro-
je a články, pretože sme sa v tom vedeli 
orientovať. Ale bežný človek, ktorý nevie, 
kde má hľadať odborné informácie, po-
vedzme v databázach, nedostal odpove-
de na svoje otázky. V tej neistote sa ľudia 
utiekali k hoaxom. Takže ako spomínal 
Peter, je pochopiteľné, že ľudia do veľkej 
miery reagovali tak, ako reagovali. 

Ostal z vášho pohľadu ešte okruh tém, 
ktoré by bolo vhodné v rámci zborníka 
preskúmať?
P. H.: Väčšina výskumov sa uskutočnila 
v istých fázach a šlo o porovnanie. Preto 

mi tu asi chýba longitudinálne zachytenie 
(výskumu, pri ktorom sa skupina subjek-
tov skúma opakovane, v priebehu dlhšie-
ho obdobia, pozn. redakcie), kde možno 
s väčšou skupinou ľudí výskumne prejsť 
celé obdobie, zachytiť zmeny, ktoré vzni-
kali. 

Zborník je v duchu otvorenej vedy do-
stupný online. Na stránke máte takto 
dostupné aj iné práce...
P. H.: V rámci nášho ústavu sme veľkí 
podporovatelia otvorenej vedy, dokon-
ca máme aj karentovaný časopis, ktorý je 
v najvyššom stupni otvorenej vedy, takže 
všetky príspevky sú online prístupné kaž-
dému a bez poplatku od čitateľov a auto-
rov. Máme aj neformálne zoskupenie Spo-
ločenstvo otvorenej vedy, ktoré tvoria 
viaceré inštitúcie a zároveň je súčasťou ce-
losvetovej Reproducibility Network.

Zaznamenali ste vďaka tomu zvýšený 
záujem o svoju prácu zo strany médií, 
ostatných vedcov či verejnosti?
V. Č.: Myslím, že áno. Ale dosť nám v tom-
to ohľade pomohla koordinácia s tlačo-

Zborník mapuje širokú škálu as-
pektov prežívania pandemickej 
situácie na Slovensku počas ro-
kov 2020 a 2021. Obsahuje 10 prí-
spevkov od 13 autorov a autoriek 
z Ústavu experimentálnej psy-
chológie, Sociologického ústavu, 
Prognostického ústav a Ústavu 
výskumu sociálnej komunikácie 
SAV. Pre odbornú aj laickú verej-
nosť je zborník dostupný online. 

Vyberáme zo zborníka:
•  „Príchod pandémie zvýraznil tiež predchádzajúce zdroje 

pracovného stresu – tak problematické vzťahy s kolegami 
či nadriadenými, ako aj nedostatočné finančné zabezpeče-
nie, ktoré sa tvárou v tvár stúpajúcemu riziku ohrozenia 
vlastného života a zdravia javilo (pre zdravotníkov RZZ, 
poznámka redakcie) ešte neadekvátnejšie.“

 Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.

•  „Silnejší pocit finančného ohrozenia zažívali najmä ženy, 
mladší, menej vzdelaní ľudia, a ľudia žijúci v menších ob-
ciach. Ako najvýznamnejší ukazovateľ sa však ukázalo 
subjektívne vnímanie vlastného socioekonomického po-
stavenia.“

 Mgr. Magdalena Adamus, PhD., 
 PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.

•  „Samotné ochorenie COVID-19 je podľa respondentov lie-
čiteľné vhodnou kombináciou vitamínov, čo predstavuje 
najvyššie skórovanú položku pseudovedeckých presved-
čení súvisiacich s liečbou. Najvyššie skóre v dimenzii pseu-
dovedeckých presvedčení súvisiacich s opatreniami za-
znamenala položka, ktorá považuje ochranné rúška za 
nebezpečné pre deti a starších ľudí.“

 Mgr. Ing. Peter Teličák, PhD., 
 prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

•  „Pocity bezmocnosti hrajú dôležitú úlohu v počiatočnej 
fáze krízy a je pravdepodobné, že konšpiračné vysvetle-

prežíVanIe a dôsledky pandémIe CoVId-19 na sloVensku: 
pohľad soCIálnyCh VIed

„Z hľadiska evolúcie sme 

prirodzene podozrievaví. 
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konšpiráciám uveriť.“

„Politická elita sa často riadi 

unáhlenými predstavami 

viac než systematickým 

poznaním.“



    a k a d é m i a  s p r á v y  S A V     6 | 2022

15

vým oddelením SAV. Napríklad naše blo-
gy nemali predtým až taký ohlas, kým ich 
tlačové oddelenie nezačalo spracovávať aj 
vo forme tlačových správ pre médiá.
P. H.: Novinári pravdepodobne nehľada-
jú informácie po stránkach jednotlivých 
ústavov, skôr si vyberajú z toho, čo im po-
šlú tlačové oddelenia alebo čo sa zverejní 
na hlavnej stránke SAV. Dostávame takto 
viac ponúk medializovať svoje výskumy 
alebo zapojiť sa do rozhovorov. 

Nájde sa niečo konkrétne, čo vás pri 
práci na vašej štúdii v zborníku vo vý-
sledku prekvapilo? 
V. Č.: Na základe náhleho popudu sme 
do výskumu zaradili aj postoj k očkova-
niu, pretože to malo v rámci nášho ústa-
vu tradíciu. Veľmi ma zaujímala odpoveď 
na otázku, čo by na začiatku pandémie 
dali ľudia za to, ak by bola vakcína do-
stupná. Najprekvapujúcejšie dáta boli pre 
mňa tie z prvej vlny – ukázalo sa, že ľudia, 
ktorí boli proti dostupnému očkovaniu už 
aj pred pandémiou, boli proti akejkoľvek 
vakcíne aj v tomto prípade. Takže tam ne-
došlo k nijakému posunu a v tomto postoji 
ostali konzistentní. 
P. H.: Mňa až tak nič neprekvapilo, všet-
ko sa akoby dalo predpokladať na základe 
toho, čo sme vedeli transformovať z iných 
javov, ktoré sme predtým skúmali.

Profesor Halama, vo vašom výskume 
sa objavuje zistenie, že konšpiráciám, 
aj keď nie výrazným podielom, o niečo 
viac podliehajú ženy, starší ľudia a me-

nej vzdelaní. Súvisí toto prepojenie so 
ženami so strachom o blízkych? 
P. H.: Žena v našej spoločnosti častejšie 
preberá väčšiu zodpovednosť za fungo-
vanie rodiny, preto môže mať väčší pocit 
ohrozenia. Takisto ženy väčšinou rozho-
dujú o tom, či ich deti budú zaočkované 
alebo nie, pretože sú vo všeobecnosti viac 

zapojené do starostlivosti o dieťa. Sú tiež 
citlivejšie v tom, aby sa ich dieťaťu nič ne-
stalo, viac sa starajú o svojich rodičov, kto-
rí v tomto prípade boli najviac rizikoví. Aj 
toto môže byť jeden z dôvodov. 
V. Č.: Rozdiely medzi mužmi a ženami pri 
veľkej vzorke štatisticky vyjdú, ale vecne 
to nemá efekt. Napríklad v štúdii o nepod-
ložených presvedčeniach sa tieto rozdiely 
líšili v obsahoch. Ženy preferujú nepodlo-
žené presvedčenia týkajúce sa holistickej 
medicíny, farmafiriem, paranormálnych 
javov, krištáľov, duchov, pričom muži in-
klinovali viac k názorom, že nám zataju-
jú UFO technológie atď. Na úrovni celko-
vých priemerov sú rozdiely medzi mužmi 
a ženami v podstate zanedbateľné.

Nestalo sa vám v istej fáze pandé-
mie, že ste z dôvodu nedostatku rele-
vantných informácií, možno strachu 
či pocitu bezmocnosti podľahli myš-
lienkam, ktoré až tak neboli vedecky 
podložené?
V. Č.: S týmto nemám konkrétnu skúse-
nosť. Čo sa však týka prežívania a úzkos-
ti, tieto pocity boli, samozrejme, prítom-
né. Pomohlo mi, že som sa venovala práci 
a vďaka výskumu sa mi darilo celú situ-
áciu aj viac pochopiť. Počas lockdownu 
sme napísali ďalšiu knihu Prečo ľudia po-
trebujú krízy a niektoré kapitoly boli pre 
mňa vyslovene terapeutické. Človek keď 
to skúma, lepšie chápe a rozumie, pre-
čo sa mu to deje. Viac som teda pracova-
la s pocitom neistoty, úzkosti a ako to celé 
komunikovať v rámci rodiny, ako sa s tým 
vyrovnať.
P. H.: Vďaka tomu, že sa zaoberáme kon-
špiráciami, máme trochu nadhľad. Ale aj 
my sme iba ľudia... Keď moji rodičia ako 
riziková skupina dostali covid v čase, keď 
ešte nebola dostupná vakcína, v rám-
ci rodiny sme riešili liek ivermektín. Ne-
skôr sa ukázalo, že nefunguje. Ale je fakt, 
že ak chce človek pomôcť blízkym, veľmi 
prirodzene mu napadne: vyskúšajme to. 
Takže viem si predstaviť, že potom veľ-
mi ľahko skĺzne k pseudovedeckým po-
stupom. 
V. Č.: V takýchto prípadoch je veľmi ťažké 
argumentovať logikou voči niečomu, čo je 
čisto emocionálne.

Stanislava Longauerová | Foto: martin Bystriansky

nia pomáhajú tieto pocity bezmocnosti znižovať tým, že 
ponúkajú zrozumiteľné vysvetlenia s jasnými vinníkmi. 
Najdôležitejšími faktormi však zostávajú predchádzajú-
ce nepodložené presvedčenia. Naše výsledky takto pou-
kazujú na nebezpečenstvo toho, ak necháme nepravdivé 
a nepodložené informácie šíriace sa na sociálnych sie-
ťach bez povšimnutia. Ak spoločnosť práve nečelí nejakej 
vážnej kríze, môže sa zdať, že konšpiračné teórie a pseu-
dovedecké tvrdenia sú relatívne neškodné a verí im po-
merne malé množstvo ľudí „na okraji“. V prípade krízy, 
ako bola pandémia (alebo v súčasnosti prebiehajúca voj-
na na Ukrajine), však tieto presvedčenia predstavujú vý-
bušnú zmes, ktorá sa ľahko šíri a môže ju byť už ťažké za-
staviť.“

 doc. PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD., 
 Mgr. Jakub Šrol, PhD.

•  „Korelačné výsledky v zhode s predchádzajúcimi zistenia-
mi ukázali, že dôvera k falošným správam a konšpiračným 
teó riám bola silno prepojená s negatívnymi postojmi k oč-
kovaniu a nižšou mierou politického liberalizmu.“

 Mgr. Beáta Sobotová, 
 Mgr. Jakub Šrol, PhD.

•  „Kľúčovým argumentom tohto článku je téza, že o očkova-
ní, podobne ako o väčšine záležitostí v našich životoch, ne-
rozmýšľame a ani sa nerozhodujeme sami, ale spolu s os-
tatnými. Naše názory, postoje a rozhodnutia sa neformujú 
v izolácii. (...) Dáta a zistenia zreteľne naznačujú sociálnu 
povahu názorov, postojov a rozhodnutí. Poukazujú na to, 
že takmer všetci sme pod vplyvom tých, ktorí sú nám inter-
pretačne alebo interakčne blízki, ktorých náhľadom dôve-
rujeme, ktorí na nás vedia vyvinúť niektorú z podôb so-
ciálneho vplyvu a tlaku.“

 Mgr. Jana Lindbloom, PhD.

•  „Výrazný nárast počtu zomretých v roku 2020 a s tým 
súvisiaci prirodzený úbytok obyvateľstva na Sloven-
sku dokázalo ešte do značnej miery korigovať pozitív-
ne migračné saldo. Vďaka tomu bol celkový prírastok 
kladný. To však neplatilo v druhom pandemickom roku, 
keď prudké zvýšenie počtu zomretých vytvorilo výraz-
nú prevahu zomretých nad narodenými a ani zahranič-
ná migrácia už nedokázala zvrátiť stav, keď sa populá-
cia Slovenska prvýkrát od skončenia prvej svetovej vojny 
početne zmenšila.“

 doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD.

„Žena v našej spoločnosti 

častejšie preberá väčšiu 

zodpovednosť za fungovanie 

rodiny, preto môže mať väčší 

pocit ohrozenia.“
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>
Na život tohto zanieteného rastlinného 
ekofyziológa sme sa pozreli očami troch 
jeho súčasníkov, s ktorými spolupracoval. 
Spomienky prof. Ing. PAVLA HRUBÍKA, 
DrSc., prof. Ing. EDUARDA BUBLINCA, 
CSc., a doc. Ing. IGORA ŠTEFANČÍKA, 
CSc., predstavujú nielen bývalého kolegu, 
ale sú tiež pohľadom do histórie arboré-
ta, ktoré sa považuje za najstaršiu zbierku 
vždyzelených drevín v strednej Európe. 

Živé laboratórium
Po ukončení štúdia na Prírodovedec-
kej fakulte Slovenskej univerzity v Bra-
tislave v roku 1949 ostáva mladý RNDr. 
Stein hübel dva roky na svojej alma mater 
ako odborný asistent na Ústave fyzioló-
gie rastlín. V roku 1951 sa ujíma vedenia 
v Arboréte Mlyňany a rok po jeho pre-
chode do správy SAV (1953) sa stáva zá-
stupcom riaditeľa Ing. Františka Benčaťa, 
CSc. V tomto „živom laboratóriu“ sa jeho 
vedecká činnosť inšpiruje pozorovania-
mi reakcií drevín. Možno nájsť množstvo 
článkov v novinách a časopisoch, v kto-
rých laickému čitateľovi podáva vysvet-
lenia nezvyčajných javov, najmä rastové 
a vývojové anomálie či následky poško-
denia mrazom. Širšie sa tiež venuje ras-
tovým charakteristikám prezimujúcich 
bambusov, rôznym aspektom produkcie 
životaschopných semien atraktívneho ľa-

liovníka tulipánokvetého (zhrnuté v práci 
Zábranní činitelia pri reprodukcii ľaliovní-
ka semenami zo Slovenska, 1961) a účin-
kom imisnej záťaže na dreviny. Poznatky 
o úskaliach pestovania nepôvodných dre-
vín, ktorými je arborétum známe, suma-
rizuje v diele Problémy introdukcie drevín 
(1960) a nezanedbáva ani svoju obľúbenú 
históriu, keď v roku 1957 publikuje kom-
plexné a pútavým jazykom napísané die-
lo Arborétum Mlyňany v minulosti a dnes. 
V 60. rokoch sa jeho pozornosť čoraz viac 
sústreďuje na vždyzelené dreviny a získa-
né výsledky vychádzajú v priekopníckej 
monografii v nemeckom jazyku pod ná-
zvom Einführung in die ökologische Phy-
siologie der Sempervirenz (1967). Zbiera 
údaje o historických parkoch a ich den-
droflóre (ktoré publikuje až roku 1990 
v súbornom diele Slovenské parky a záhra-
dy) a súbežne na Prírodovedeckej fakul-
te Univerzity Komenského obhajuje kan-
didátsku prácu (1959) a habilituje sa na 
Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre 
(1964), kde niekoľko rokov prednáša fy-
ziológiu rastlín. 

Premnoženie chrústa letného
Prvého septembra 1965 prichádza do Ar-
boréta Mlyňany, ako na externé školiace 
pracovisko, mladý externý doktorand Ing. 
Pavel Hrubík (dnes prof. Ing. DrSc., eme-

ritný profesor na Slovenskej poľnohospo-
dárskej univerzite v Nitre). Vo svojej dizer-
tácii sa má venovať pionierskemu štúdiu 
škodcov cudzokrajných drevín. Prijíma-
cej komisii predsedá doc. RNDr. Steinhü-
bel, CSc., ktorý v ašpirantovi zanecháva 
dojem vľúdneho a vzdelaného človeka. P. 
Hrubík sa stáva pracovníkom oddelenia 
systematiky a ekológie drevín, G. Stein-
hübel vedie oddelenie fyziológie a gene-
tiky drevín a svoju vedeckú činnosť stavia 
na tvorbe inovatívnych metodických prí-
stupov, z ktorých neskôr vychádzajú ďalší 
kolegovia. Hoci títo dvaja vedci pracujú na 
odlišných oddeleniach, ktoré vznikli spo-
lu s Ústavom dendrobiológie SAV v roku 
1967, nachádzajú príležitosť na odbornú 
spoluprácu. V roku 1966 dochádza na Slo-
vensku k nebývalému premnoženiu chrús-
ta letného, ktoré sa stáva námetom prvej 
vedeckej práce mladého vedca. Úspeš-
né publikovanie jeho rukopisu je zároveň 
výsledkom fundovaného redigovania zo 
strany docenta Steinhübela. Je to škola, na 
ktorej neskôr inžinier Hrubík vo svojej prá-
ci stavia. Okrem dizertácie je mladý ašpi-
rant čoraz viac zamestnávaný terénnymi 
prácami súvisiacimi s mapovaním cudzo-
krajných drevín v intravilánoch miest Slo-
venska, ktoré organizuje vtedajší riadi-
teľ (trvajú 10 rokov a po ďalších 7 rokoch 
spracovávania dát, prípravy do tlače a ko-
rektúr vychádza rozsiahle dielo Atlas roz-
šírenia cudzokrajných drevín na Slovensku 
a rajonizácia ich pestovania, 1982). Aj tu 
sa občas Pavel Hrubík stretáva s Gejzom 
Steinhübelom, ktorý je síce zanietený ve-

G e j z a  S t e i n h ü b e l  b y  o s l á v i l  1 0 0  r o k o v
V čase, keď Arborétum Mlyňany zavŕšilo svoju 130. sezónu, pri-
pomíname si aj nedožité jubileum doc. RNDr. GEJZU STEINHÜBE-
LA, DrSc., (* 6. 10. 2022 – † 18. 2. 2004), jednu z najvýznamnejších 
osobností, ktoré sa podieľali na jeho rozvoji.

PohľAD NA KAŠTIEľ ARBoRéTA mLyňANy cEZ PESTRoFAREBNé RoZÁRIUm.
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dec, no vo vzťahu k iným zamestnancom 
je dosť rezervovaný. Namiesto výletov or-
ganizovaných ROH sa radšej venuje pre-
chádzkam v prírode s rodinou. 

Stopka pre vedcov
Náplňou práce vedcov je tiež sprevádzať 
domáce či zahraničné delegácie zbier-
kami drevín. Keďže inžinier Hrubík býva 
istý čas priamo v areáli arboréta, často sa 
uľútostí blúdiacich návštevníkov a vo voľ-
ných chvíľach im poskytuje sprievod. Pri 
koncipovaní výkladu mu veľmi dobre po-
slúži historická publikácia docenta Stein-
hübela, ktorý sprevádza výhradne zahra-
ničné delegácie. V roku 1972 je dizertačná 
príprava mladého ašpiranta zavŕšená, zá-
verečná práca zviazaná, rozsiahla doku-
mentácia k jej obhajobe kompletná – až 
na negatívne stanovisko okresného výbo-
ru KSS, ktoré celé dizertačné konanie pre-
dĺži o 11 rokov. Väčšina vedcov musí po-
čas normalizácie z arboréta dokonca odísť, 
ostávajú len dvaja z pätnástich. Gejza Ste-
inhübel akoby vopred vycíti, čo sa bude 
diať, a ešte v roku 1969 sám odchádza do 
Výskumného ústavu lesného hospodár-
stva do Zvolena, ktorého riaditeľ prof. Ing. 
Dušan Zachar, DrSc., má veľké pochope-
nie pre „politicky nespoľahlivých“ odbor-
níkov. To však nemení nič na tom, že má 
docent Steinhübel zákaz samostatne pub-
likovať a cestovať do zahraničia. 

Vreckový nožík za chrobáka
Na tomto pracovisku sa Gejza Steinhübel 
prvýkrát stretáva s Ing. Eduardom Bub-
lincom (dnes prof. Ing. CSc., emeritným 
profesorom na Katolíckej univerzite v Ru-
žomberku). Ich kontakt je síce náhodný, 
keďže pracujú na odlišných oddeleniach 
– inžinier Bublinec na oddelení pôdo-
znalectva a meliorácií a docent Steinhü-

bel na oddelení biológie a šľachtenia les-
ných drevín –, no v jeho očiach je nielen 
výraznou vedeckou, ale vďaka trpezlivé-
mu znášaniu svojho osudu aj veľkou mo-
rálnou autoritou. Uzavretosť Gejzu Stein-
hübela sa v týchto politických pomeroch 
ešte zvýrazňuje. Profesijne sa venuje pre-
dovšetkým štúdiu progresívnych techno-
lógií výroby semenného materiálu a za-

kladania smrekového lesa, pričom v jeho 
publikáciách vidno začiatky štúdia fyzio-
lógie abiotického stresu pri lesných drevi-
nách. Ostáva milovníkom prírody a zanie-
teným vedcom, čoho dôkazom je príhoda 
zo života profesora Bublinca, ktorého syn 
raz našiel zaujímavého chrobáka a docen-
ta Steinhübela natoľko zaujal, že ho ne-
váhal vymeniť za vreckový nožík. Druhý 
raz sa stretávajú v Ústave ekológie lesa 
Centra biologicko-ekologických vied SAV. 
Docent Steinhübel, pracovne stále aktív-
ny dôchodca, a Ing. Bublinec, CSc., ako 

pracovník a neskôr riaditeľ ústavu (1990 
– 2000). Napriek odlišnému vedeckému 
zameraniu nachádzajú tému na odbornú 
diskusiu: kyslé dažde. V tom čase sa do-
cent Steinhübel čoraz viac venuje svojmu 
výtvarnému koníčku – maľuje hlavne kra-
jinky a lesné scenérie a jedným svojím die-
lom obdarováva aj jubilujúceho riaditeľa 
ústavu.

Napriek krivde nie je zatrpknutý
V roku 1988 začína na oddelení produkč-
nej ekológie Ústavu ekológie lesa SAV svo-
je trojročné doktorandské štúdium Ing. 
Igor Štefančík (dnes doc. Ing. CSc., pracu-
júci v Lesníckom výskumnom ústave Ná-
rodného lesníckeho centra vo Zvolene). 
Spolu s Ing. Alojzom Cicákom, CSc., a do-
centom Steinhübelom sa zapájajú do za-
čínajúceho sa monitoringu zdravotného 
stavu lesných porastov v kontexte imisnej 
záťaže prostredníctvom stanovenia roz-
sahu defoliácie a žltnutia listov. Hodiny 
spoločne strávené v lese im vďaka pádu 
socializmu doprajú okamihy, keď sa do-
cent Steinhübel viac otvorí. A aj keď nie-
kedy spomenie politickú krivdu, ktorú 
prežil, necíti zatrpknutie, dokonca občas 
i zavtipkuje vo forme suchých bonmotov. 
Opäť sa prejaví ako skúsený fyziológ, keď 
mladým kolegom vysvetľuje, že defoliá-
cia stromov nemusí byť len následok zne-
čistenia životného prostredia. Pomáha im 
tiež pri písaní článkov – či už svojimi pub-
likačnými alebo jazykovými skúsenosťami 
(ovládal nemčinu, angličtinu, francúzšti-
nu, ale aj latinčinu). Obaja dokonca vlast-
nia viacero jeho výtvarných prác. Po ob-
hajobe kandidátskej dizertačnej práce 
odchádza docent Štefančík do Lesníckeho 
výskumného ústavu a docent Steinhübel 
pri riešení novej výskumnej úlohy Mor-
fo-fyziologické prejavy v bukovom lesnom 
ekosystéme ako bioindikátory následkov 
rubného zásahu rozličnej intenzity úzko 
spolupracuje s inžinierom Cicákom, ktorý 
po definitívnom odchode Gejzu Steinhü-
bela do dôchodku v roku 1996 pokračuje 
v tejto oblasti štúdia a svoje excelentné vý-
sledky si necháva patentovať.
Po vyše 20 rokoch od podania dizertačnej 
práce je docentovi Steinhübelovi v roku 
1991 konečne udelený titul DrSc. a dostá-
va sa mu úplnej rehabilitácie a úcty v od-
borných kruhoch.
V súčasnosti je Arborétum Mlyňany de-
tašovaným pracoviskom Ústavu ekológie 
lesa SAV, v. v. i., so zameraním na dendro-
biológiu najmä nepôvodných druhov dre-
vín.

Ing. Peter Ferus, PhD.
Arborétum Mlyňany, 

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. 
Foto: Peter hoťka, Peter Ferus

PoRTRéT Doc. RNDR. gEJZU STEINhüBELA, DRSc., 
Z FoTogRAFIcKEJ PREDLohy oD A. gAŠPARíKA.

JESENNÁ KRAJINKA PRI VToKU RIEčKy SLATINKA Do VoDNEJ NÁDRžE môťoVÁ Z DIELNE g. STEINhüBELA 
(DAR PRoF. BUBLINcoVI K 60. NARoDENINÁm).
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„Brány Astronomického ústavu SAV, 
v. v. i., sa otvorili v piatok 11. novembra 
v podvečerných hodinách, na návštev-
níkov čakala prednáška doktora Ham-
báleka o astronomických súhvezdiach 
v prastarej Číne. Program pripravený 
v spolupráci so Slovenskou astronomic-
kou spoločnosťou pokračoval pozorova-
ním nočnej oblohy pomocou teleskopu 
a menších ďalekohľadov. Ani počasím 
zhoršené pozorovacie podmienky neod-
radili nadšencov od jedinečnej možnosti 
pozrieť si Jupiter a Saturn a ich mesiace, 
otvorené hviezdokopy. Nočnú scenériu 
dokreslil vychádzajúci Mesiac,“ priblížil 
piatkový večer v Starej Lesnej Mgr. Emil 
Kundra, PhD.

11. novembra sa v priestoroch Archeo-
logického ústavu SAV, v. v. i., v Nitre 
organizoval Deň otvorených dverí. „Nos-
ná téma podujatia bola Takto chutí mi-
nulosť, prezentovali sa tu informácie 
o spôsoboch stravovania, prípravy jedál, 
získavaní a uskladňovaní potravy. Sú-
časťou podujatia bola výstava keramiky 
od najstaršieho obdobia až do novoveku 
spolu s plodinami, ktoré sa najviac vy-
užívali v jednotlivých obdobiach. Nav-
štívilo nás viacero tried z niekoľkých 
základných škôl v Nitre a deti si mohli 
vyskúšať aj činnosti súvisiace so spra-
covaním potravín v minulosti. Prácu ar-
cheológov významne dopĺňajú výsledky 
z oblasti archeobotaniky, antropológie 

či archeozoológie, ktoré na tejto akcii 
takisto nemohli chýbať,“ zhrnula úspeš-
ný deň, aj čo sa návštevnosti týka, Mgr. 
Miriam Jakubčinová, PhD. Na poduja-
tie prišlo asi 200 žiakov z piatich škôl. 

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i., 
v spolupráci s Global Water Partnership 
Slovakia usporiadal 9. novembra semi-
nár s názvom Hospodárenie s vodou 
v krajine. RNDr. Viktória Miklósová, 
PhD., zhrnula tento deň slovami: „Na se-
minári vystúpili poprední odborníci z ve-
deckej obce i mimovládneho sektora. Vo 
svojich prednáškach poukázali na to, aké 
široké je spektrum oblastí života, v kto-
rých je voda nevyhnutnou súčasťou, 
a poukázali aj na problémy, ktoré v našej 
krajine vznikajú vplyvom výraznejších 
extrémov počasia súvisiacich s klima-
tickou zmenou. Téma oslovila mladú 
generáciu aj odbornú verejnosť, o čom 

>
T ý ž d e ň  v e d y  a  t e c h n i k y 
o t v o r i l  d v e r e  ú s t a v o v
Do celoslovenského podujatia Deň otvorených dverí sa tento rok opäť 
zapojili ústavy SAV v Bratislave, Nitre a Košiciach. Po 2 rokoch priniesli 
vedkyne a vedci návštevníkom pohľad do zákulisia ich každodennej 
práce opäť naživo.

VySoKoTEPLoTNé TESToVANIE VZoRIEK mATERIÁLoV S INg. mIchALom hIčÁKom, PhD., V úSTAVE ANoRgANIcKEJ chémIE.
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svedčila hojná účasť aj veľmi rozvinutá 
odborná diskusia.“ 

V utorok 8. novembra mali individuálni 
návštevníci v Ústave merania SAV, v. 
v. i., príležitosť vidieť ukážky činnosti 
výskumného tomografu na báze magne-
tickej rezonancie, tomografu ESAOTE, 
laboratórium röntgenovej mikrotomo-
grafie, laboratórium biomeraní a labo-
ratórium oddelenia teoretických metód. 
„Náš biomedicínsky výskum sa zaoberá 
vplyvom nízkofrekvenčných elektro-
magnetických polí na živé systémy. Pre 
záujemcov sme si pripravili ako ukážku 
experimentálnu platformu, v rámci kto-
rej vyvíjame nové metódy a nástroje na 
to, aby sme mohli skúmať vplyv elektro-
magnetických polí s rôznou frekvenciou 
na rast buniek kvasiniek. Vychádzame 
z predpokladu, že pri istých frekvenciách 
môže dochádzať k inhibícii rastu a pri 
iných k stimulácii rastu s perspektívou 
v biotechnologickom využití, napríklad 
pri onkologických ochoreniach,“ priblí-
žil program laboratória teoretických me-
tód Mgr. Michal Teplan, PhD.

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i., 
otvoril svoje dvere verejnosti 8. novem-
bra. „V rámci návštevy mohli študenti 
a žiaci navštíviť laboratóriá troch rôz-
nych oddelení: keramiky, taveninových 
sústav a hydrosilikátov, kde mohli vidieť, 
ako vyzerá vedeckovýskumná práca, pri-
čom sme im ukázali aj niektoré zaujíma-
vé experimenty a prístroje. Takisto mohli 
absolvovať krátku prednášku na tému 
pokročilých keramických materiálov pre 

vesmírne aplikácie a prednášku na tému 
využitia taveninových sústav v energe-
tických aplikáciách,“ opísal Deň otvore-
ných dverí Mgr. Peter Boháč, PhD., ktorý 
bol s účasťou 130 študentov zo 4 škôl 
z Trnavy, Senice a Bratislavy, dokonca 
zo základnej školy v Ružomberku veľmi 
spokojný.

Ústav polymérov SAV, v. v. i., pre náv-
števníkov pripravil deň pod názvom 
Polyméry nie sú len plasty. „Podujatie 
navštívili žiaci zo 4 základných škôl, čo 
bolo viac ako 100 účastníkov vo veku od 
5 do 14 rokov. Pripravili sme pre nich 
rôzne vedecké stánky, v ktorých boli 
prezentované 3D tlač, enkapsulácia po-
užívaná pri výrobe tzv. pankreatických 
ostrovčekov na liečbu cukrovky, ako aj 
farebné epoxidové materiály. Nechýbali 
interaktívne vedomostné kvízy, zábavné 
hry a možnosť pripraviť si vlastný šperk 
z použitých polymérnych materiálov. Na 
záver sa uskutočnila návšteva laborató-
rií. Počas podujatia prejavovali deti záu-
jem o prezentované témy, čoho dôkazom 
bolo množstvo otázok a aktívne zapája-
nie sa do interaktívneho programu,“ pri-
blížila program Mgr. Zuzana Benková, 
PhD.

Na Dni otvorených dverí v Chemickom 
ústave SAV, v. v. i., sa 10. novembra zú-
častnilo približne 50 účastníkov z troch 
rôznych stredných škôl. „Pripravili sme si 
pre nich exkurziu do laboratórií, kde ko-
legovia pútavo porozprávali o svojej prá-
ci a študenti svoj záujem prejavili živou 
diskusiou. Mladí kolegovia pre nich pri-

pravili sériu popularizačných pokusov, 
s ktorými sa na strednej škole nestretli. 
Pravdepodobne to pre nich bolo veľmi 
zaujímavé, pretože sa v rámci možností 
aj sami zapájali. Podľa reakcií študentov 
si myslím, že boli spokojní a vyjadrili 
záujem zúčastniť sa aj na nasledujúcich 
ročníkoch v našom ústave,“ uviedla Mgr. 
Jana Blahutová, PhD.

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i., tento rok 
ponúkol záujemcom prehliadky labo-
ratórií aj populárne prednášky na pôde 
ústavu, ale aj online verziu pre tých, kto-
rí nemohli prísť. Medzi hlavné témy pat-
rili atómové jadrá, urýchľovače, kvanto-
vé technológie či hudba očami fyzikov. 
Mgr. Denisa Lampášová uviedla: „Veľmi 
nás teší, ak môžeme popularizovať fyzi-
ku, a túto našu vášeň by sme radi ukázali 
aj ostatným. Záujem je veľký, ale v rámci 
online prednášok si ho vieme predstaviť 
aj väčší.“

Vedci z Ústavu experimentálnej far-
makológie a toxikológie CEM SAV, 
v. v. i.,  vo štvrtok 10. novembra priví-
tali žiakov zo stredných škôl, ktorí mali 
možnosť nazrieť do sveta vývoja nových 
liekov. Ing. Marta Šoltésová Prnová, 
PhD., návštevníkom priblížila, ako dlho 
trvá vývoj lieku: „Študentom sme uká-
zali, čo všetko musí liečivo splniť nielen 

NÁVŠTEVNícI ASTRoNomIcKého úSTAVU V STAREJ 
LESNEJ PoZoRoVALI JUPITER A SATURN S Ich mE-
SIAcmI. 

TAKTo chUTí mINULoSť V ARchEoLogIcKom úSTAVE.
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v rámci bezpečnosti pre ľudské použitie, 
ale aj v rámci legislatívy, kým sa dostane 
na klinické použitie.“ O testovaní bez la-
boratórnych zvierat inovatívnymi tech-
nikami tkanivových kultúr a ich využití 
v kozmetike prednášala Dr. rer. nat., Ing. 
Helena Kanďárová, ERT: „Tieto in vitro 
metódy testovania neoznačujeme ako 
alternatívu k in vivo modelom, ale ako 
nové prístupy hodnotenia rizík a bezpeč-
nosti  látok,“ zhodnotila vedkyňa. „Žiaci 
navštívili tiež vybrané laboratóriá, kde si 
vyskúšali prácu s bunkovými kultúrami, 
spoznali tkanivové kultúry, ale aj jed-
notlivé modely vybraných civilizačných 
ochorení či metódy molekulového mo-
delovania, ktoré pomáhajú pri návrhu 
dizajnu nových liečiv,“ dodala Ing. Mar-
ta Šoltésová Prnová, PhD.

Ústav molekulárnej biológie SAV, 
v. v. i., má dobrú skúsenosť s online 
prednáškami, a tak to skúsili aj tento rok. 
Ponúkli 3 témy: antibakteriálny účinok 
fágov a fágových endolyzínov, biologic-
ké účinky medu z dielne Medového labo-
ratória a streptomycéty – najvýznamnej-
ší producenti antibiotík. „Žiaci stredných 

škôl z Dolného Kubína a Bratislavy, ktorí 
sa na online prednáškach zúčastnili, 
s výskumníkmi živo diskutovali, dokon-
ca si vyžiadali nahrávky prednášok, aby 
s nimi mohli v rámci školy ďalej praco-
vať,“ zhodnotila deň Mgr. Renáta Nová-
ková, CSc.

Ústav biochémie a genetiky živočí-
chov Centra biovied SAV, v. v. i., priví-

tal  v dňoch 8. –  11. novembra viac ako 
90 študentov zo štyroch bratislavských 
škôl. „Študenti nazreli do laboratórií 
a oboznámili sa s témami ako napríklad 
štúdium rozmnožovania na modeli ho-
vädzieho dobytka, spevavce a ich vyu-
žitie vo výskume neurogenézy a ľudskej 
reči, chorioalantoická membrána vtákov 

ako model pre štúdium ochorení a lie-
čebných metód atď. Dokonca si vyskú-
šali jednoduché experimenty. Teší nás, 
že otázky študentov smerovali nielen 
k vedeckým problémom, ale aj k mož-
nostiam štúdia. To je pre nás nádejou, 
že ako jednu z možností pre ich budúce 
uplatnenie v profesijnom živote budú 
zvažovať aj vedu,“ uviedla Ing. Jana Jan-
kovičová, PhD.

Živo bolo tento rok aj v Košiciach. Ústav 
fyziológie hospodárskych zvierat Cen-
tra biovied SAV, v. v. i., si prišli pozrieť 
študenti gymnázií z Košíc a Kráľovského 
Chlmca. „Na jeden deň mohli  nazrieť do 
každodenného života vedcov, obozná-
miť sa s metodikami a prístrojovým vy-
bavením používaným v laboratóriu živo-
číšnej mikrobiológie a laboratóriu výživy 
a trávenia. Mohli si vyskúšať klasické, ale 
aj najnovšie metódy používané pri izolá-
cii, kultivácii a identifikácii mikroorga-
nizmov, metodiky používané pri analý-
ze bachorovej fermentácie, ale aj rôzne 
chemické analýzy a prístroje používané 
na oddelení fyziológie tráviaceho traktu. 
Vedci pripravili pre študentov zaujímavé 
prezentácie a preskúšali ich v kvíze, čo sa 
prejavilo aktívnym záujmom študentov 
o danú tematiku,“ uviedol Ing. Daniel 
Petrič, ktorý zároveň priznal, že študen-
ti, ktorí budú maturovať z predmetov 
biológia a chémia, svojimi otázkami ne-
raz zaskočili samotných vedcov, čo vied-
lo k prísľubu ďalšej návštevy.

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 
v. v. i., otvoril svoje dvere širokej verej-
nosti 10. novembra. „Návštevníci mali 
možnosť otestovať si svoje znalosti z ja-
zyka. Zábavné jazykové úlohy a cviče-
nia, ktoré boli špecifické pre každé od-
delenie, ich vtiahli hlbšie do poznania 
výskumných oblastí ústavu. Mohli tiež 
súťažiť o publikácie zbieraním pečia-
tok, ktoré získavali za vyriešenie krátkej 
jazykovej úlohy, zodpovedanie jedno-
duchých otázok z oblasti jazykovedy či 
rozlúštenie zábavných jazykových hier. 

V LABoRATóRIU úSTAVU ExPERImENTÁLNEJ FARmAKoLógIE A ToxIKoLógIE cEm SAV.

mgR. ADRIANA ANNUŠoVÁ, PhD., Z FyZIKÁLNEho úSTAVU VySVETľUJE, čo Sú To NANočASTIcE.
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Do súťaže sa zapojilo 27 z celkového 
počtu cca 50 návštevníkov. Okrem súťa-
že o knižné publikácie mohli návštevníci 
získať ďalšie odmeny v Zábavnej zóne so 
Štúrom. Na tomto mieste mohli skúsiť 
nielen napísať svoje meno v hlaholike, 
ale aj rozlúštiť slová napísané v hlaholi-
ke a prepísať ich do súčasnej slovenčiny,“ 
uviedla Mgr. Kristína Bobeková. Tento 
rok ústav navštívili individuálne skupiny 
študentov aj záujemcovia z radov širokej 
verejnosti.

Doktorandi Mgr. Roman Burič a Mg. Vik-
tória Sunyík z Ústavu experimentálnej 
psychológie Centra spoločenských 
a psychologických vied SAV, v. v. i., si 
pre verejnosť pripravili popularizačnú 
prednášku s názvom Ako nás naša my-
seľ klame a čo s tým? Od nesprávnych 
úsudkov po nepodložené presvedčenia. 
„V prednáške priblížili, ako naše usudzo-
vanie ovplyvňujú kognitívne skreslenia, 
ako súvisia s rôznymi nepodloženými 
presvedčeniami a ktoré faktory nás, nao-
pak, chránia pred iracionálnymi rozhod-
nutiami. Tento rok nás príjemne prekva-
pila účasť zo strany verejnosti a potešila 
pozitívna spätná väzba. Počas diskusie 
k prednáške účastníci prejavili záujem aj 
o ďalšie podobné aktivity určené pre ve-
rejnosť, čo je pre nás signál a povzbude-
nie pokračovať v popularizácii psycholó-
gie, našich výskumov a zistení i naďalej,“ 
uviedla doc. PaedDr. Vladimíra Čavojo-
vá, PhD.

V stredu 9. novembra sa v Infocentre 
UK v Bratislave uskutočnil aj hodinový 
seminár na tému Cyberhate. „V rámci 
stretnutia s rómskymi dobrovoľníkmi 
a dobrovoľníčkami, študentmi a štu-
dentkami práva sme predstavili špecifi-
ká online prostredia, indikátory nená-
vistných prejavov, ako aj možné motívy 
a typológiu ľudí, ktorí majú tendenciu 
prejavovať sa nenávistne,“ povedala po 
seminári Mgr. Jana Papcunová, PhD., 
zo Spoločenskovedného ústavu SAV 
Centra spoločenských a psychologic-
kých vied SAV, v. v. i. Diskusia sa niesla 
v duchu zdieľania skúseností účastníkov 
a účastníčok s online nenávisťou. „Atmo-
sféra bola veľmi uvoľnená. Zo seminára 
sme odchádzali takmer po dvoch hodi-
nách, lebo diskusia nás všetkých pohlti-
la. Sama som zvedavá na výsledky pro-
jektu a budem sa tešiť, keď nás účastníci 
a účastníčky navštívia v Košiciach,“ do-

dala Mgr. Klara Kohoutová, PhD., ktorá 
na seminári takisto vystúpila.

Keďže téma kyberšikany sa týka aj 
detí zo základných škôl, v piatok 11. no-
vembra sa Mgr. Jana Papcunová, PhD., 
a Mgr. Miroslava Bozogáňová, PhD., 
rozprávali so žiakmi a žiačkami 8. a 9. 
ročníka základnej školy v Košiciach na 
tému Netolerancia na internete – Ky-
beršikana a spolu hľadali odpovede na 
otázku, čo s tým môžu urobiť mladí ľu-
dia. 

Vo štvrtok 10. novembra si pre študen-

tov SPŠ elektrotechnickej v Košiciach pri-
pravili Mgr. Michal Kentoš, PhD., a Mgr. 
Mária Ďurkovská, PhD., workshop na 
tému Pripravte sa na svet práce. Jeho cie-
ľom bolo pomôcť študentom končiacich 
ročníkov zorientovať sa v problematike 
pracovného trhu a pripraviť ich na prijí-
mací pohovor. Tento rok sa na podujatí 
zúčastnilo vyše 30 študentov. 

Stanislava Longauerová
Foto: martin Bystriansky, marta Šoltésová Prnová, Emil Kundra, 

Boris Bilčík, miriam Jakubčinová

V úSTAVE BIochémIE A gENETIKy žIVočíchoV.

oCenení aj VedCI a Vedkyne saV

19. ročník podujatia Týždeň vedy a techniky v piatok 11. novembra ukončil sláv-
nostný galavečer, v rámci ktorého boli udelené ocenenia Cena za vedu a techni-
ku. Hlavnými organizátormi boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR a Centrum vedecko-technických informácií SR. Cena za vedu a techniku 
sa odovzdávala v piatich kategóriách: Osobnosť vedy a techniky, Osobnosť vedy 
a techniky do 35 rokov, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, Popula-
rizátor vedy a Vedecko-technický tím roka. Tohoročnými laureátmi boli aj ved-
ci z SAV.

Kategória – Osobnosť vedy a techniky
Ing. Ján Tkáč, DrSc., Chemický ústav SAV v Bratislave, za využitie nanotechnoló-
gií vo viacerých aplikáciách vrátane biomedicíny.

Kategória – Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
Ing. Zuzana Pakanová, PhD., Chemický ústav SAV v Bratislave, za vedeckový-
skumnú činnosť v oblasti štruktúrnej analýzy glykobiomarkerov s priamou apli-
káciou do medicínskej a diagnostickej praxe.

Kategória – Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc., Ústav vied o Zemi SAV v Bratislave, za celoživotné zá-
sluhy v geologickom štúdiu vulkanických terénov, vulkanológii a paleovulkanic-
kej rekonštrukcii, geotektonike, ložiskovej geológii a genéze vulkanogénnych lo-
žísk nerastných surovín.
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Projekt SASPRO, ktorý spustila Sloven-
ská akadémia vied v roku 2015, má dnes 
už svoje pokračovanie a je najúspešnejšou 
schémou boja proti odlevu mozgov do za-
hraničia. Do projektu SASPRO 2 sa tento-
raz zapojila aj Slovenská technická uni-
verzita (STU) a Univerzita Komenského 
(UK). Od minulého roka postupne nastu-

puje na svoje nové pracoviská 39 mladých 
výskumníkov a výskumníčok – 19 z nich 
bude pracovať v SAV, 10 na STU a 10 na 
UK. Vedci môžu pôsobiť aj vo firmách, 

a to v trvaní od jedného do troch mesia-
cov. „Aktuálni štipendisti majú možnosť 
absolvovať vyslanie do vybranej firmy, po-
kiaľ to povaha ich projektu umožňuje. Vý-
skumníci a výskumníčky tak majú jedi-
nečnú príležitosť overiť aplikovateľnosť 
svojho výskumu priamo v praxi,“ hovo-
rí prorektor pre vedu, doktorandské štú-

dium a projektovú činnosť UK profesor Jo-
zef Masarik.

Veľkou výhodou je pre vedcov možnosť 
vybrať si vlastnú výskumnú tému a pri-

niesť tým spoločnosti originálne výsled-
ky. Výskumy úspešných žiadateľov a žia-
dateliek sú zamerané napríklad na vývoj 
nových onkologických diagnostických po-
stupov využívajúcich umelú inteligenciu, 
kontrolu správania tse-tse múch, na me-
ranie a modelovanie svetelného znečis-
tenia či získanie poznatkov o nových te-
rapeutických možnostiach na prevenciu 
a liečbu diabetu. 

„Štipendistom programu SASPRO vy-
tvárame špičkové podmienky, no zároveň 
od nich očakávame vysokú kvalitu. Be-
nefity tohto úspešného projektu vidíme 
vo výsledkoch práce prvých absolventov 
SASPRO, ktorí sú dnes v ústavoch lídrami 
špičkových vedeckých tímov a dosahujú 
svetové výsledky v oblastiach, ktoré skú-
majú,“ povedal predseda SAV profesor Pa-
vol Šajgalík.

Program podporuje nielen sloven-
ských, ale aj zahraničných vedcov. „Priná-
šajú iný pohľad a tiež odlišnú kultúru, kto-
rá nastavuje zrkadlo našim postupom. To 
je aj zmysel ich prítomnosti, priniesť nové 
myšlienky, ktoré potom možno aplikovať 
v našich podmienkach,“ povedal prof. Ján 
Híveš, prorektor STU pre vedu a výskum.

Program SASPRO umožňuje vedcom 
uchádzať sa o pracovný pobyt od 12 do 
36 mesiacov, pričom vedná oblasť, v rám-
ci ktorej môžu podávať prihlášku, nie je 
obmedzená. Projekt je podporený sumou 
približne 9 miliónov eur v rámci výzvy 
programu Horizont 2020 v kategórii Ma-
rie Skłodowska-Curie Actions – COFUND.

 
 (kg) | Foto: martin Bystriansky

S A S P R O 2  –  e x c e l e n t n í  v e d c i 
p r i c h á d z a j ú  n a  S l o v e n s k o

14. októbra Nadácia ESET už štvrtýkrát vy-
hlásila výnimočné osobnosti vedy. Profe-
sorka Silvia Pastoreková z Biomedicín-
skeho centra SAV, v. v. i., ktorá skúma, ako 
sa nádorové bunky prispôsobujú nepriaz-
nivým podmienkam a ako získavajú agre-
sívne vlastnosti, ktoré podporujú progresiu 
rakoviny, sa stala laureátkou hlavnej ka-
tegórie Výnimočná osobnosť vedy na Slo-
vensku (rozhovor na s. 4).

Laureátom kategórie Výnimočná osob-
nosť vedy do 35 rokov sa stal Miroslav Al-
máši z Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zaobe-
rá sa využitím pórovitých materiálov v ob-
lastiach uskladnenia energie, v biomedicí-
ne a environmentálnej problematike. 

Laureát kategórie Výnimočná osob-

nosť vysokoškolského vzdelávania Ľubo-
mír Tomáška pôsobí na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Komenského v Brati-
slave a venuje sa odhaľovaniu spôsobov 
komunikácie medzi jednotlivými časťami 
bunky a identifikácii molekulárnych me-
chanizmov udržiavania integrity genó-
mu.

Udelená bola aj Cena verejnosti 2022. 
Slováci dali najviac hlasov mikrobiologič-
ke Miroslave Kačániovej, ktorá pôsobí 
na Fakulte záhradníctva a krajinného in-
žinierstva Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre a vo výskumnom cen-
tre AgroBioTech. Zameriava sa na výskum 
antimikrobiálnych aktivít rastlinných silíc 
a liečivých rastlín v in vitro a in situ pod-
mienkach proti mikroorganizmom.

Finalistkou v kategórii Výnimočná 
osobnosť vedy do 35 rokov bola aj talen-
tovaná vedkyňa Lucia Balážová z Ústavu 
experimentálnej endokrinológie Biome-
dicínskeho centra SAV, v. v. i. 

(sl) | Foto: Linda Kisková Bohušová

S i l v i a  P a s t o r e k o v á  l a u r e á t k o u 
c e n y  E S E T  S c i e n c e  A w a r d
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V histórii Ústavu experimentálnej farma-
kológie a toxikológie Centra experimen-
tálnej medicíny SAV, v. v. i., došlo k mno-
hým vedeckým úspechom, ktoré boli 
sprevádzané „umením“ a „náhodami“. 
Bolo to napríklad pri objave stobadínu 
a jeho účinkov, pri výskume voľných radi-
kálov, mechanizmov starnutia či pri obja-
ve cemtirestatu a jeho diméru. 

Pri príležitosti osláv 75. výročia zalo-
ženia ústavu bola zorganizovaná výsta-

va veľkoformátových obrazov výtvarní-
ka Branislava Kristína pod názvom Sila 
experimentov, ktorá je zaujímavým prí-
kladom toho, ako môže byť veda prepo-
jená s umením. Autor bol pri tvorbe in-
špirovaný štruktúrami chemických látok 
stobadín a cemtirestat, ktoré výskumní-
ci ústavu v minulosti vyvinuli. „Expe-
riment. Slovo, ktoré si spájame najmä 
s výskumom v laboratóriu, je často aj sú-
časťou umenia. Experimentujú ako ved-

ci, tak aj umelci,“ uvádzajú organizátori 
výstavy. 

K výročiu pogratuloval ústavu aj pod-
predseda NR SR Gábor Grendel slovami: 
„Dovoľte mi touto cestou poďakovať sa od-
borníkom z ÚEFT SAV za neustálu túžbu 
zvyšovať hranice poznania a za šírenie dob-
rého mena Slovenska v zahraničí. ... Ubez-
pečujem vás, že budem vždy podporovať 
slobodu vedeckého bádania, zvyšovanie 
prestíže a celospoločenského uznania ve-
deckých pracovníkov, ktorých považujem 
za tvorcov ekonomickej prosperity krajiny.“

(gal, sl) | Foto: Pavol Boďo

Ú E F T  o s l á v i l  7 5 .  v ý r o č i e

Pri príležitosti otvorenia kongresu Euro-
pean Society of Toxicology in Vitro (ES-
TIV) si 21. novembra v Barcelone prevza-
la Dr. Helena Kanďárová, ERT, prestížnu 
cenu Björn Ekwall Memorial Award. Táto 
cena sa udeľuje vedcom, ktorí svojou prá-
cou významne prispeli k rozvoju oblasti 
bunkovej toxikológie. Doktorke Kanďáro-
vej bola udelená za jej aktívnu účasť na vý-
voji, validácii a následnej implementácii 
in vitro metód do nariadení EÚ a OECD, 
ktoré viedlo k náhrade testovania na zvie-
ratách. Cenu si prevzala od prezidentky 
nadácie BEMF profesorky Stiny Oredsson 
z Lund University.

V rámci podujatia prekvapili slovenskú 
vedkyňu ukrajinskí kolegovia, ktorí jej odo-
vzdali pamätnú medailu pri príležitosti 30. 
výročia obnovenia nezávislosti Ukrajiny. 
„Touto medailou chce Spoločnosť toxiko-
lógov Ukrajiny, moji kolegovia a ja osob-
ne oceniť významný prínos Dr. Kanďáro-
vej nielen k rozvoju toxikológie, ale aj za jej 
angažovanosť pri podpore vedcov z Ukraji-
ny, vďaka čomu môžu pokračovať vo svojej 
výskumnej činnosti aj v podmienkach voj-

ny,“ vyjadril svoje poďakovanie ukrajinský 
vedec Serhii Kolesnyk, ktorý momentálne 
pôsobí na Univerzite v Bazileji.

„21. kongres európskych toxikológov in 
vitro bolo podujatie, ktoré sme boli nútení 
pre pandemickú situáciu dvakrát posúvať. 
Ako organizátorku kongresu a prezidentku 
spoločnosti ESTIV ma preto veľmi potešilo, 
že sme napriek tejto komplikovanej situá-
cii zaznamenali historicky najvyššiu účasť 
a veľmi pozitívne ohlasy. Pre mňa osobne 

bol ESTIV kongres výnimočný aj tým, že 
mi boli udelené tieto významné ocenenia, 
jedno plánované a druhé ako prekvapenie 
kongresu. Som za ne veľmi vďačná a obe 
pre mňa veľa znamenajú. Zároveň pripo-
mínajú, že netreba zaspať na vavrínoch, 
ale pokračovať ďalej, vytvoriť vhodné pra-
covné podmienky a vyškoliť tímy, ktoré 
budú túto inovatívnu oblasť ďalej na Slo-
vensku rozvíjať,“ dodala Dr. Kanďárová. 

(sl) | Foto: Pavol Boďo

P r e s t í ž n a  c e n a  a j  m e d a i l a 
o d  u k r a j i n s k ý c h  v e d c o v  p r e  H e l e n u  K a n ď á r o v ú
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Slavomír Michálek ocenený 
za zásluhy o diplomaciu

Minister zahraničných vecí ČR Jan Lipav-
ský ocenil 17. novembra medailou Za zá-
sluhy o diplomaciu deväť osobností a šty-
ri inštitúcie. Medzi ocenenými je ako 
jediný Slovák Slavomír Michálek, riadi-
teľ Historického ústavu SAV, v. v. i. „Som 
veľmi rád, že práve v tento deň môžem 
vyjadriť osobnú vďaku všetkým, ktorí vý-
znamne prispeli a prispievajú k rozvoju 
českej diplomacie, a tým, ktorí sa mimo-
riadne zaslúžili o podporu demokracie 
a rozvoj zahraničných vzťahov,“ uviedol 
pri odovzdaní medailí minister Jan Li-
pavský. Medzi laureátmi je šesť Čechov, 
Christian Schmidt z Nemeckej spolkovej 
republiky a José Ramón Brea Gonzáles 
z Dominikánskej republiky. 

Medailu Za zásluhy o diplomaciu 
udeľujú v ČR od roku 2019 ako jedno 
z dvoch rezortných vyznamenaní Minis-
terstva zahraničných vecí Českej republi-
ky, a to ako prejav poďakovania domácim 
a zahraničným osobnostiam. Ministri ju 
udeľujú za mimoriadny prínos pre čes-
kú diplomaciu, českú zahraničnú poli-
tiku, rozvoj zahraničných vzťahov ČR 
a upevňovanie mieru vo svete. V posled-
ných troch rokoch toto ocenenie dosta-
lo 65 jednotlivcov a organizácií. Medzi 
nimi napríklad bývalá ministerka zahra-
ničných vecí Spojených štátov americ-
kých Madeleine Albright, Lord George 
Robertson, Javier Solana, Klaus Kinkel 
in memoriam a veľa ďalších českých a za-
hraničných politikov, ministrov a diplo-
matov.                   (an)

S u p e r p o č í t a č  D e v a n a  n a h r a d í  A u r e l a 
V dňoch 10. a 11. novembra 2022 sa uskutočnila v priestoroch SAV na bratislavskej 
Patrónke fyzická inštalácia nového HPC (High Performance Computing) systému De-
vana. Ten nahradí prvý slovenský superpočítač Aurel, ktorý bol vypnutý v apríli 2021. 
Takzvané fázovanie, teda obnova HPC infraštruktúry tak, aby sa životné cykly aspoň 
dvoch systémov prekrývali, je bežným nástrojom na zabezpečenie kontinuálnej do-
stupnosti adekvátnych výpočtových prostriedkov pre používateľov. Na Slovensku však 
od roku 2014, keď sa uskutočnilo rozšírenie superpočítača Aurel, vznikol v tejto oblas-
ti značný investičný dlh. Výpočtové stredisko SAV, ktoré bude Devanu prevádzkovať, 
plánuje jej spustenie a sprístupnenie ešte pred koncom roka. „Prvá výzva na podávanie 
štandardných projektov bude zverejnená začiatkom budúceho roka,“ spresňuje Lucia 
Demovičová z Národného kompetenčného centra pre HPC. 

Superpočítač Devana budú môcť bezplatne používať vedci a výskumníci zo SAV 
a zo slovenských univerzít. Výpočtová kapacita bude prideľovaná jednotlivým projek-
tom v grantovej súťaži s peer-review hodnotením. Najmä pre malé a stredné podniky 
je tu ponuka spolupráce s Národným kompetenčným centrom pre HPC a možnosť rea-
lizácie bezplatných pilotných a proof-of-concept projektov s pomocou odborníkov. Vý-
počtová kapacita bude dostupná aj komerčne.

(kg)

Laboratórium polymérov, založené Dr. Milanom Lazárom na prelome rokov 1962 a 1963, 
vytvorilo základ pre vznik Ústavu polymérov SAV v roku 1967. „Termín oslavy mal byť aj 
oslavou životného jubilea prof. Ing. Eberharda Borsiga, DrSc., ktorý by sa dožil krásnych 
86. narodenín. Život to však vymyslel inak. V čase príprav oslavy nás navždy opustili dva-
ja významní kolegovia prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc., a doc. Ing. Dušan Berek, DrSc., 
vo veku nedožitých 84 rokov. Práve preto sme sa rozhodli vydať a predstaviť na oslave 
dvojknihu spomienok venovanú týmto dvom vedeckým kapacitám,“ uviedla Mgr. Silvia 
Podhradská, PhD.

Na obdobie začiatkov a vznik ústavu zaspomínal emeritný pracovník Ing. Juraj Pavli-
nec, PhD., na jeho spomienky nadviazal bývalý riaditeľ ústavu Ing. Jozef Rychlý, DrSc., 
strednú generáciu reprezentovala Ing. Mária Omastová, DrSc., ktorá hovorila o tom, ako 
ich predošlé generácie vedcov ovplyvnili v ich vedeckej kariére a ako je nenahraditeľný 
tento úzky pracovný vzťah medzi generáciami. Za mladšiu vedeckú generáciu vystúpil 
so svojím príhovorom Mgr. Martin Danko, PhD., ktorý okrem iného spomínal aj na za-
loženie Rady mladých vedcov v Ústave polymérov SAV, a nakoniec za tých najmladších 
svoje myšlienky vyjadrila predsedníčka Rady mladých vedcov Ing. Monika Majerčíková. 
Z rúk podpredsedu SAV prof. RNDr. Karola Marholda, DrSc., si Medailu za podporu vedy 
prevzali Ing. Mária Omastová, DrSc., a Ing. Igor Lacík, DrSc. Slovenská chemická spo-
ločnosť (SCHS) ocenila Máriu Omastovú čestným členstvom v jej radoch a Igora Lacíka 
Medailou SCHS. Súčasťou tejto oslavy bola aj vernisáž NANO-Art – Doba plastová očami 
detí spojená s hlasovaním o najkrajšie dielo. 

(sp) | Foto: Katarína gáliková

6 0 .  v ý r o č i e  z a l o ž e n i a 
Ú s t a v u  p o l y m é r o v

SAV udelila vedecký titul 
Frankovi Schreiberovi

Slovenská akadémia vied udelila vedec-
ký titul Doktor vied honoris causa (Dr. Sc. 
h. c.) nemeckému vedcovi, fyzikovi prof. 
Dr. Frankovi Schreiberovi z Fakulty fy-
ziky Univerzity Tübingen, a to najmä za 
úzku spoluprácu s Fyzikálnym ústavom 
SAV, v. v. i., a za jeho zásluhy pri podpo-
re vedy a rozvoja experimentálnej fyziky. 
Slávnostný ceremoniál sa konal v stredu 
12. októbra 2022 na pôde SAV. 

Prof. Dr. Frank Schreiber je mimoriad-
nou vedeckou osobnosťou v oblasti fyziky 
a fyzikálnej chémie molekulárnych a bio-
logických látok. Významné úspechy do-
siahol pri výskume nábojom iniciovaných 
interakcií, fázovom správaní a dynamiky 
biomakromolekúl, štúdiu tvorby samo-
usporiadaných monovrstiev na plochých 
povrchoch a nanočasticiach, ako aj pri vý-
skume hybridných organických-anorga-
nických nanoštruktúr a mnohozložkových 
organických polovodičov.

Doteraz publikoval viac ako 330 ve-
deckých prác (WoS), z toho šesť prác v ča-
sopisoch skupiny Nature, jednu prácu 
v Science a desiatky prác v ďalších vysoko-
impaktovaných časopisoch. 

(an)



D i v a d l o  a  r o z h r a n i a
Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV, v. v. i., a Fakulta dramatic-
kých umení Akadémie umení v Banskej Bystrici zorganizovali v dňoch 25. – 26. no-
vembra v poradí už 19. ročník medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konfe-
rencie, tentoraz s názvom Divadlo a rozhrania. Organizátori konferencie si ako cieľ 
stanovili priniesť a porovnať medzinárodné poznatky o divadle z viacerých perspektív, 
ktoré v súčasnej online a digitálnej kultúrnej etape nadobúdajú ďalšie nové kontexty 
a vyžadujú zo strany tvor-
cov, divákov i teoretikov 
často vlastné kreatívne 
riešenia. 

Hypotézy organizáto-
rov uvažujúcich o rozhraní 
ako „umeleckom a sociál-
nom interfejse“ podnieti-
li dvadsaťosem účastníkov 
zo Slovenska, Českej re-
publiky a Poľska k mnoho-
dimenzionálnym pohľa-
dom na súčasné scénické 
umenie. Účastníci pred-
stavili aj viaceré interdisciplinárne koncepty uvažovania o divadle a poukázali napríklad 
na prieniky psychológie a hereckých techník či muzeológie a divadelnej vedy. Zazneli aj 
provokatívne otázky a kritické postrehy o tom, či súčasné divadlo dostatočne reflektuje 
politické, ekonomické, sociálne zmeny a kultúrne premeny v spoločnosti v 21. storočí. 

Banskobystrická teatrologická konferencia má na mape vedeckých a odborných 
podujatí svoje stále miesto už takmer dve dekády. Ponúka a vytvára priestor pre konti-
nuálny dialóg nielen medzi divadelnými akademikmi, kritikmi a teoretikmi, ale aj pe-
dagógmi, samotnými tvorcami a študentmi doktorandského štúdia. Práve pre nich sa 
stáva dôležitou platformou. Tu si môžu cibriť svoje prezentačné zručnosti, konfronto-
vať výsledky vlastných výskumov so staršími i skúsenejšími kolegami, ako aj medzi se-
bou navzájom a sieťovať sa. Kým po minulé roky predstavovali prezentácie doktoran-
dov jeden až dva programové bloky, tentoraz bola ich účasť natoľko bohatá, že svojimi 
výstupmi naplnili program takmer celého jedného dňa. Aj to je faktor potvrdzujúci, 
že kontinuita Banskobystrickej teatrologickej konferencie má potenciál vplývať aj na 
nové generácie vedcov a tvorcov. 

(zt) | Foto: gabriela Birošová
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Prvý doktorandský seminár

V Aule SAV v Bratislave sa v stredu 9. no-
vembra 2022 uskutočnil prvý zo série 
celoakademických doktorandských se-
minárov. Ich cieľom má byť vzájomné 
spoznávanie sa a predstavenie prác dok-
torandov. Podujatie zorganizovali čle-
novia Predsedníctva SAV – prof. RNDr. 
Ľubica Lacinová, DrSc., Ing. Ivana Budin-
ská, PhD., MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, 
PhD., a Mgr. Róbert Karul, PhD. Na pr-
vom stretnutí, ktoré moderoval člen Pred-
sedníctva SAV Tomáš Hromádka, sa pred-
stavili tri doktorandky. V rámci „bloku“ 
predstavenia príbehu mladej a úspešnej 
vedkyne sa prezentovala Mgr. Lucia Ba-
lážová, PhD., z Ústavu experimentálnej 
endokrinológie Biomedicínskeho centra 
SAV, v. v. i. Hovorila nielen o svojej vedec-
kej práci (Lucia Balážová je Vedkyňa roka 
SR 2021 v kategórii Mladá vedecká pra-
covníčka – pozn. aut.), ale aj o úlohe mat-
ky.  S druhou prezentáciou Rapid color 
variations in active Centaur 29P/Schwas-
smann-Wachmann 1 as a key of its dust 
microphysical properties sa predstavila 
Mgr. Anhelina Voitko z Astronomické-
ho ústavu SAV, v. v. i.  Ako tretia vystúpila 
Ing. Jana Jakubechová z Biomedicínske-
ho centra SAV, v. v. i., s témou Extrabun-
kové nanočastice ľudského uveálneho me-
lanómu ako cielená génová protinádorová 
liečba s využitím predliečiva. Doktoran-
dov tretieho oddelenia vied SAV zastu-
povala Mgr. Katarína Rausová z Jazy-
kovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i., 
s prezentáciou Ako sa z mníšky motýľ stal 
(alebo vstup do analýzy sémantických po-
sunov náboženských výrazov). 

(an, mb)

Čestná plaketa pre Pavla Povinca

Slovenská akadémia vied udelila prof. 
RNDr. Pavlovi Povincovi, DrSc., Čestnú 
plaketu Dionýza Ilkoviča za vynikajúce 
výsledky vo výskume jadrovej a subjadro-
vej fyziky a za zásluhy o rozvoj aplikácie 
jadrových metód v environmentálnej ob-
lasti v globálnom meradle, ako aj za jeho 
prínos v oblasti riadenia vedy. Profesor P. 
Povinec viedol 9 medzinárodných projek-
tov, je uznávaným odborníkom v oblasti 
výskumu zriedkavých jadrových procesov 
a environmentálnej fyziky a patrí medzi 
zakladateľov týchto odborov na Univer-
zite Komenského. „Vybudoval viaceré la-
boratóriá na UK, ako aj v IAEA Monako, 
ktoré patria medzi svetovú špičku," zdô-
raznil predseda Vedeckej rady Fyzikálne-
ho ústavu SAV, v. v. i., Ing. Štefan Gmuca, 
CSc. Je autorom, resp. spoluautorom viac 
ako 500 vedeckých článkov, z toho okolo 
300 v karentovaných časopisoch, na kto-
ré je viac ako 5 000 citácií. „Veľmi si vá-
žim toto ocenenie," uviedol Pavel Povinec 
a poďakoval Predsedníctvu SAV, Vedeckej 
rade Fyzikálneho ústavu, v. v. i., a všetkým 
kolegom, ktorí s ním spolupracovali.

(an)

Na Medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka 2022, ktorý sa po pandemickej prestávke 
opäť konal od 10. do 13. novembra v bratislavskom výstavisku Incheba, sa medzi vystavo-
vateľmi predstavila aj Veda, vydavateľstvo SAV. „Hoci účasť vystavovateľov aj návštevníkov 
nebola až taká vysoká, ako sme boli zvyknutí z rokov pred pandémiou, o naše knihy bol veľ-
ký záujem a prejavilo sa to aj na predaji našich titulov,“ zhodnotil účasť vydavateľstva jeho 
šéfredaktor PhDr. Pavol Kršák. 

Medzi najpredávanejšie tituly patrila kniha Sibyly Mislovičovej Slovenčina na každý deň, 
ale aj ďalšie jazykovedné pub-
likácie. „Veľký úspech mal aj 
deviaty diel Beliany (Encyclo-
paedia Beliana – Slovenská 
všeobecná encyklopédia – 
pozn. aut.) a knihy z oblas-
ti dejín či politologické titu-
ly,“ uviedol P. Kršák a dodal, 
že o stánok vydavateľstva bol 
záujem aj zo strany osobností 
vedeckej aj kultúrnej oblasti. 
            (an)

V y d a v a t e ľ s t v o  V e d a  S A V  n a  B i b l i o t é k e
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Založenie Slovenskej akadé-
mie vied a umení (SAVU) v roku 
1942 ako prvej inštitúcie so stá-
lymi zamestnancami, ktorých 
hlavnou pracovnou náplňou bol 
rozvoj vedy a výskumu, zname-
nalo pre slovenský vedecký ži-
vot významný medzník. Okol-
nosti jej vzniku v čase druhej 
svetovej vojny však nepriali vý-
raznejšiemu rozvinutiu jej čin-
nosti. V radoch verejnosti ostal 
jej vznik prakticky bez povšim-
nutia. Okrem položenia orga-
nizačných základov niekoľkých 
dnešných vedeckých pracovísk 
sa spoločenský dosah a prínos 
SAVU prejavil predovšetkým na 
poli vydávania vedeckej a od-
bornej literatúry. 

Vysoké ambície
Ambície v edičnej oblasti boli 
skutočne vysoké. Návrh orga-
nizačného štatútu SAVU z roku 
1942 počítal s vydávaním viace-
rých edičných radov, periodic-
kých i neperiodických.

Nový časopis SAVU niesol la-
tinský názov Acta Academiae 
Scientiarum et Artium Slovacae 
a mal mať 13 častí zastrešujúcich 
všetky vedné oblasti: Linguis-
tica Slovaca, Historica Littera-
ria Slovaca, Historica Slovaca, 
Philosophica Slovaca, Theologi-
ca Catholica Slovaca, Theologi-
ca Evangelica Slovaca, Iuridica 
Slovaca, Physiographica Slova-
ca, Biblioghaphica Slovaca, Car-
patica Slovaca, Medica Slovaca, 
Technica Slovaca.

Názvy častí časopisu nadvä-
zovali na časopisy, ktoré zača-
la vydávať Slovenská učená spo-
ločnosť v rokoch 1939 až 1941. 
Jednotlivé časti časopisu mali 

vychádzať najmenej raz ročne 
v ľubovoľnom poradí. Pri stano-
vení frekvencie vydávania pred-
stavitelia SAVU pravdepodobne 
zohľadňovali reálne podmienky 
slovenskej vedeckej obce, preto-
že minimálny rozsah jednej čas-
ti bol stanovený na desať tlačo-
vých hárkov (listov).

Knižné publikácie plánova-
la SAVU vydávať v troch edíci-

ách: Spisy (Opera), Pramene 
(Fontes), Náučná knižnica (Bib-
liotheca Scientifica).

Ambíciou SAVU bolo vydať 
aspoň 13 knižných publikácií 
ročne.

Nakladateľstvo SAVU (ne-
skôr Vydavateľstvo SAVU) síd-
lilo v Bratislave na Štúrovej 7. 
V rovnakej budove vo vedľaj-
šom vchode dodnes sídli Kníh-
kupectvo Akadémia, nástupca 
Kníhkupectva SAVU. Publiká-
cie pre SAVU v rokoch 1942 až 
1945 tlačila Kníhtlačiarska účas-
tinná spoločnosť v Turčianskom 
sv. Martine. V záujme lepšej vzá-
jomnej komunikácie mala SAVU 
v Martine zriadenú svoju expo-
zitúru. 

Slovenská vlastiveda
Spomínaný návrh organizačné-
ho štatútu odzrkadľuje skôr že-
laný stav, ku ktorému sa SAVU 
plánovala postupným rozvo-
jom dopracovať, než skutoč-
nosť. V rámci obmedzených (aj 
vojnových) podmienok medzi 
edičné úspechy SAVU (v priebe-
hu prvých rokov jej existencie) 
patrilo rozbehnutie vydávania 
zemepisného zborníka Physio-
graphica Slovaca I. (1942) a vy-
danie dvoch čísel Carpatica Slo-
vaca, ktorého články v cudzích 
jazykoch boli zamerané na za-
hraničnú vedeckú obec s cieľom 
predstaviť slovenské pomery. 
Najúspešnejším edičným poči-
nom SAVU do roku 1945 bola 
jednoznačne realizácia projek-
tu prvej slovenskej encyklopédie 
Slovenská vlastiveda, vydanej 

v štyroch zväzkoch (štvrtý vyšiel 
až po vojne).

Súhrn a zoznam knižných 
vydaní SAVU do roku 1945 nie 
je jednoduché zostaviť, preto-
že v archívnych dokumentoch 
sa zatiaľ nenašiel ich súpis či iné 
sumárne prehľady z vojnových 
rokov. Z viacerých zdrojov sa 
zatiaľ podarilo identifikovať 16 
knižných publikácií. (Ich autor-

mi boli prevažne profesori Uni-
verzity Komenského.)

Ťažkosti tlačiarne 
V prvých rokoch po skončení 
druhej svetovej vojny boli počty 
vydaných publikácií stále malé. 
Dôvodom boli problémy s ob-
starávaním tlače, ale pravdepo-
dobne aj istý organizačný cha-
os v oblasti edičnej činnosti. 
A to napriek tomu, že vydava-
teľstvo získalo vlastnú kníhtla-
čiareň Prievidza. V roku 1946 
boli vydané tri časopisy, šesť mo-
nografií a spomínaný štvrtý diel 
Slovenskej vlastivedy, podob-
ne v roku 1947 vyšlo päť mono-
grafií a dva zborníky. Až v ob-
dobí roku 1948 až 1950 ročný 
počet publikácií prekročil desiat-
ku a pohybuje sa v rozmedzí 12 
až 18, presný zoznam však opäť 
ne existuje. Medzi vydanými ti-
tulmi sa postupne objavujú pub-
likácie nielen spoločenskovedné-
ho, ale postupne aj technického 
či prírodovedného zamerania. 
Viacerí autori mali v tomto ob-
dobí zlé skúsenosti s vydava-
teľstvom, ktoré začalo mať po-
vesť nespoľahlivého partnera. 
Negatívne hodnotenie činnos-
ti nakladateľstva v archívnych 
dokumentoch zo začiatku päť-
desiatych rokov je však potrebné 
posudzovať v dobovom kontexte 
– od októbra 1950 bol za správcu 
SAVU vymenovaný Ladislav No-
vomeský, v roku 1951 však už bol 
v nemilosti režimu.

Jedným z prejavov nových 
pomerov a budovania ľudovej 
demokracie a socializmu bolo 

nahradenie latinských názvov 
časopisov SAVU slovenskými ek-
vivalentmi v roku 1950. V roku 
1951 začalo SAVU vydávať Tech-
nický zborník, Lekársky zborník 
a Matematicko-fyzikálny zbor-
ník.

Na ceste k SAV
V rámci procesu transformácie 
Matice slovenskej na čisto osve-
tovú organizáciu začiatkom päť-
desiatych rokov prevzala SAVU 
vydávanie viacerých jej vedec-
kých časopisov (Jazykovedný 
zborník, Historický zborník, Fi-
lozofický zborník, Prírodovedný 
zborník, Psychologický zborník). 
Navyše nakladateľstvo prevza-
lo aj vydávanie časopisov Brati-
slavské lekárske listy a Chemic-
ké zvesti.

Od polovice roka 1951 prišlo 
k výmene vedenia, celkovej reor-
ganizácii a výraznému personál-
nemu posilneniu Nakladateľstva 
SAVU. Vznikli dovtedy chýbajú-
ce oddelenia: redakčné, lektor-
ské, distribučné a prekladateľ-
ské. Počet vydaných publikácií 
narástol v roku 1951 trojnásob-
ne a prekročil číslo 60. V roku 
1953 teda prevzala novozriade-
ná Slovenská akadémia vied od 
SAVU fungujúce a takpovediac 
zabehnuté vydavateľstvo s de-
saťročnou históriou a asi 50 za-
mestnancami.

Mgr. Kristína Majerová, PhD.
Centrum spoločných činností 

SAV – Archív SAV

V y d a v a t e ľ s k á  č i n n o s ť  S A V U

Č o  s k r ý v a  a r c h í v  S A V 

PoSLEDNé Logo VyDAVATEľSTVA 
SAVU PoUžíVANé NA ZAčIATKU 50. 
RoKoV

PRíKLAD PUBLIKÁcIE SAVU Z RoKU 1948
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Marián Zouhar
Argument: nástroj myslenia a presviedčania

Argumentácia je dôležitá súčasť medziľudských interakcií. Stretá-
vame sa s ňou v bežných rozhovoroch, v článkoch uverejnených na 
internete a v médiách, v politických debatách, ale aj v odborných 
diskusiách. Monografia prezentuje argumentáciu ako činnosť, kto-
rej primárnym cieľom je uvádzať dôvody v prospech pravdivosti in-
formácií, no spravidla sa používa na ďalšie ciele. Zaoberá sa štruk-
túrou argumentov, ich rekonštrukciou a hodnotením, rozlíšením 
rôznych druhov argumentov a podmienkam ich korektného použí-
vania. Osobitná pozornosť sa venuje chybám v argumentácii a zá-
mernému zavádzajúcemu používaniu argumentov. Problematika 
argumentácie a argumentov je interdisciplinárnou oblasťou siaha-
júcou od teórie argumentácie a logiky po psychológiu a sociálnu 
antropológiu. Kniha akcentuje najmä perspektívu teórie argumen-
tácie, no poukazuje aj na presahy do iných oblastí. Objasňova-
nie teo retických aspektov argumentácie sa v nej dopĺňa analýzou 
množstva príkladov reálnych argumentov.

Martin Posch a kolektív
Rok 1918 a potom...
Slovenská spoločnosť na prahu novej éry

Vznik Československej republiky a s ním spojený zánik Rakúsko-
-Uhorska nepochybne patrí medzi zlomové momenty našich dejín. 
Zásadne ovplyvnil vývoj v celej strednej Európe a taktiež aj spoloč-
nosť v slovenskej časti krajiny. Z ostrakizovanej časti populácie, kto-
rej jednotlivé elity často narážali na nemožnosť napr. pracovného 
postupu, sa stala súčasť jednotného štátotvorného národa. Význam 
tejto udalosti si primárne uvedomujeme pri okrúhlych výročiach 
vzniku republiky, avšak často si neuvedomujeme rozsah zmien, kto-
ré sú spojené s touto udalosťou. Tie boli totiž, pri porovnaní s ostat-
nými udalosťami našich moderných dejín, obrovské a zasiahli všet-
ky časti spoločnosti. Napriek úspechu, ktorý vytvorenie republiky 
bezpochyby predstavovalo, sa jej podarilo v nezmenenej podobe 
vydržať necelých 20 rokov. Vývoj spätý s obdobím tzv. prvej repub-
liky sa natrvalo zapísal do spoločenskej pamäti ako pozitívne obdo-
bie. Toto spomínanie má však často nekritickú podobu a do značnej 
miery ignoruje problematické témy týkajúce sa medzivojnového 
vývoja v spoločnosti. Publikácia sa pokúša predstaviť celospoločen-
ský vývoj po októbri 1918 a to, aký dosah, pozitívny či negatívny, 
mali jednotlivé udalosti na celú slovenskú spoločnosť.

Emil Višňovský
Akademický svet a jeho súčasné problémy

Monografia sa zaoberá problémami súčasného rozvinutého akade-
mického sveta. Autor charakterizuje vzťahy spoločnosti (štátu, po-
litiky, biznisu, médií) a akademických inštitúcií, venuje sa preme-
nám a transformáciám, ku ktorým dochádza po roku 1945 a ktoré 
vyúsťujú do krízových fenoménov súčasného neoliberálneho aka-
demického kapitalizmu. Nevyhýba sa diskutovaným problémom 
kvality, akreditácie, evaluácie, performativity, akontability atď., 
ktoré zastrešuje kritikou inštrumentalizácie akademického sveta. 
Autorove analýzy sú založené na jeho dlhoročnej akademickej skú-
senosti, ako aj na štúdiu bohatej zahraničnej literatúry. Ide o prá-
cu, aká v našom prostredí chýba, hoci jej potreba a aktuálnosť dáv-
no dozreli. Je určená širokej kultúrnej verejnosti, ktorá má záujem 
o to, čo sa deje v akademickom svete (na univerzitách a v akadémii 
vied), ale takisto akademickým pracovníkom, ktorí majú záujem 
o pochopenie toho, čo sa deje v tomto svete s nimi samými.




