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Pred voľbami po komorách sa na zasadnutí Snemu SAV 15. januára 2013 predstavilo 
19 kandidátov na členov Predsedníctva Slovenskej akadémie vied na volebné obdobie 2013 
– 2017 s predstavami o svojom pôsobení v Predsedníctve SAV. Foto Juraj Broš

V prednáškovej sále v areáli lekárskych ústavov SAV v Bratislave sa konali 13. decembra 
2012 slávnostné promócie nových doktorov vied . Diplomy si prevzalo 21 osobností (na fo-
tografii v prvom rade), ktorých pôvodné vedecké dielo znamená podstatný prínos pre prehĺ-
benie poznania a rozvoj príslušného vedného odboru v medzinárodnom meradle. Foto Juraj Broš

V dňoch 26. – 29. novembra 2012 sa v Kongresovom centre SAV Smolenice konala VII. 
slovensko-česká konferencia Polyméry 2012, ktorú pripravil Ústav polymérov SAV. Disku-
tovalo sa aj počas posterovej sekcie. Foto archív Úpo SAV

Vydáva Slovenská akadémia vied vo VEDE, vydavateľstve SAV / www.veda-
-sav.sk | Hlavný redaktor: Emil Borčin | Grafický dizajn: Layout JS. | Za kva-
litu dodaných fotografií a-obrázkov zodpovedajú autori | Adresa redakcie: 
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava | E-mail: ebor@centrum.sk, emil.borcin@
savba.sk | Tel.: 02 2092 0232, Fax: 02 2092 0219 | Tlač: VEDA, vydavateľstvo 
SAV | ISSN 0139-6307 | Na prednej strane obálky: Sólistka košického No-
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doslovenskej metropoly, aktuálne pôsobiaca v Brne. Foto: Tomáš Čižmárik | 
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Zamyslenie sa nad včerajškom, dneškom a ďalším smerovaním SAV

JÁN SEDLÁK P r i o r i t o u  j e  r i e š e n i e 
s p o l o č e n s k ý c h  p r o b l é m o v
O pár mesiacov sa skončí ďalšie štvorročné 
obdobie činnosti Snemu Slovenskej akadé-
mie vied. Na miesta dnešných členov nastú-
pia noví, prípadne staronoví zástupcovia, 
zvolení akademickými obcami organizácií 
SAV, a preto nasledujúce riadky môžu byť 
akýmsi zamyslením sa nad uplynulým ob-
dobím v Akadémii, jej súčasnosťou a ďalším 
smerovaním.

Snem ako najvyšší samosprávny orgán 
SAV má vo svojom štatúte deklarované 
úlohy, ktoré patria do jeho výhradnej pô-
sobnosti. Týkajú sa najmä schvaľovania 
právnych dokumentov s celoakademickým 
dosahom, kontroly dodržiavania zásad roz-
delenia rozpočtu a kompetencií súvisiacich 
s voľbou Predsedníctva Akadémie, jej pred-
sedu a externých členov Vedeckej rady SAV. 
Je teda prirodzené, že plnenie týchto úloh 
tvorí podstatnú časť práce členov Snemu 
SAV.

Úskalia hodnotenia 

Inak to nebolo ani v uplynulom období, keď 
po pomerne dlhých diskusiách boli prijaté 
zmeny v Zásadách pravidelného hodnote-
nia organizácií SAV. Novinkou hodnotiace-
ho procesu bola účasť externej organizácie, 
ktorá pre hodnotiace panely pripravila pod-
klady o publikačných výstupoch organizácií 
SAV tak, ako sú dosiahnuteľné z verejne prí-
stupných zdrojov. Ako člen výboru snemu 
som sa zúčastňoval najskôr na niektorých 
zasadnutiach P SAV, neskôr ako predseda 
snemu na všetkých zasadnutiach. Bolo pre 
mňa zarážajúce, koľko úsilia bolo treba vy-

naložiť na to, aby niektoré organizácie na-
plnili ARL databázu svojimi publikačnými 
výstupmi. Je to o to nepochopiteľnejšie, že 
práve naplnenie databázy údajmi o publi-
kačných výstupoch umožňuje prezentovať 
verejnosti množstvo výsledkov, ktoré orga-
nizácie dosahujú vo svojej vedeckej činnos-
ti. Pamätám si podobnú situáciu v našom 
ústave, kde jednotlivé laboratória svojím 
počtom presahujú počet zamestnancov nie-
ktorých vedeckých organizácií SAV. Pred 10 
rokmi sme zaviedli grantový informačný 
systém GIS, ktorý sa neskôr stal podkladom 
pre súčasný akademický elvys. Okrem pub-
likačných výstupov a citačných ohlasov GIS 
u nás slúži zodpovedným riešiteľom projek-
tov na manažment projektových financií 
a je základom na generovanie faktografie 
pre webovú stránku ústavu. Pri jeho štarte 
boli podobné problémy s naplnením úda-
jov, ale správna motivácia dosiahla svoj cieľ 
v priebehu pár týždňov, a to bez poukazova-
nia na špecifiká každého laboratória.

Aby som sa vrátil k dianiu v Akadémii – 
trvalo niekoľko mesiacov, než boli vložené 
záznamy do ARL, ale neskôr to prospelo 
organizáciám pri akreditačnom hodnotení, 
ako aj pri identifikácii špičkových vedec-
kých tímov a ich členov v SAV (pokiaľ nie-
kto nevie, informácie o špičkových tímoch 
sú na hlavnej webovej stránke SAV, dolu 
na ľavej strane). V priebehu septembra 
a októbra minulého roka boli vykonané 
návštevy hodnotiacich panelov v organi-
záciách SAV, na ktorých sa zúčastňovali aj 
členovia výboru snemu, zasadnutia akre-
ditačných komisií oddelení vied, potom 
nasledovali rozhodnutia Predsedníctva 
SAV o zaradení organizácií do príslušných 
kategórií, odvolacie kolo a konečný verdikt 
predsedníctva. Na rozdiel od špičkových 
vedeckých tímov informácia o výsledkoch 
akreditácie na webovej stránke SAV chýba, 
presnejšie – sú tam dokumenty iba z predo-
šlých akreditácií. Treba oceniť, že P SAV vy-
víjalo veľké úsilie, aby sa akreditácie konali 
spoločne s univerzitami podľa rovnakých 
pravidiel. Zabezpečilo dokonca prezentá-
ciu britského hodnotiaceho systému, ktorý 
je postavený na hodnotení tímov a dosiahlo 
vytvorenie spoločnej komisie s reprezentá-
ciou vysokých škôl na prípravu spoločného 
hodnotenia. Hodnotiť dnešný stav možno 
asi takto: chýba vôľa druhej strany.

Nedostatočná pozornosť rozvoju 
znalostnej spoločnosti

Ďalším dlhodobým problémom je skutoč-
nosť, že Predsedníctvo SAV každoročne 
musí vyvíjať nemalé úsilie pri zabraňovaní 
znižovania financií v kapitole štátneho roz-
počtu pre SAV. Som presvedčený, že samot-
nú Akadémiu ako celok môžeme označiť 
za najvýkonnejšiu organizáciu výskumu 
v Slovenskej republike. To však nezname-
ná, že na pracoviskách mimo SAV neexis-
tujú vedné odbory, ktoré sú viac rozvinuté 
a ktoré majú lepšie výsledky. Ukazuje sa, 
že nedostatok financií na vedu nie je iba 
problémom SAV. To, že vzhľadom na HDP 
je financovanie vedy v SR dlhodobo jedno 
z najnižších v krajinách Európskej únie, 
pociťujú všetky sektory výskumu a vývo-
ja. Termín excelentnosť môžeme bez obáv 
vyhlásiť za jeden z najfrekventovanejších 
výrazov v materiáloch Horizon2020 a tiež 
v našich národných dokumentoch. Súbežne 
s tým sa hovorí o podpore súťažného pros-
tredia. Aby sme nechodili ďaleko a nepo-
rovnávali neporovnateľné, uvediem fakty 
z Českej republiky. Grantová agentúra GA-
ČR má na rok 2013 rozpočet na úrovni 125 
mil. € a Technologická agentúra ČR takmer 
100 mil. €. Pri rozpočte APVV v sume 28 
mil. €, ku ktorým môžeme pridať zhruba 
10 mil. € pre CERN a Dubnu, je to 8- alebo 
6-krát viac, ako je objem súťažných zdrojov 
v SR. Je pravda, že Česká republika má dva-
krát viacej obyvateľov ako Slovensko, ale 
ani korekcia na počet obyvateľov nepriaz-
nivú situáciu zásadne nezmení. Tu vidím 
priestor pre rozhodnutia decíznej sféry, ako 
napríklad signifikantné zvýšenie prostried-
kov úspešným organizáciám výskumu a vý-
voja po absolvovaní akreditačného procesu. 
Takéto rozhodnutie by urobilo proces akre-
ditácií vedeckých organizácií SAV – ale aj 
vysokých škôl, rezortných ústavov a pod. – 
zmysluplným. Pokiaľ výsledkom akreditácií 
v SAV má byť významné prerozdelenie do-
siahnuté len prelievaním toho istého obje-
mu prostriedkov medzi organizáciami SAV, 
bez ohľadu na výkonnosť v daných vedných 
odboroch mimo SAV, ide z celonárodného 
pohľadu o hazard.

Ďalším počinom decíznej sféry by malo 
byť schválenie návrhov programov, ktoré 
agentúra APVV pripravila pred 17 mesiac-
mi, a udržať kontinuálne financovanie na 
obdobie aspoň piatich rokov, aby bolo mož-
né priebežne hodnotiť a zhodnotiť efekti-
vitu takto použitých zdrojov. Navrhované 
programy majú za cieľ podporovať per-
sonálnu infraštruktúru, najmä najlepších 

NA ZASADNUTÍ SNEMU SAV 15. JANUÁRA 2013, 

NA KTOROM SA PREDSTAVILI KANDIDÁTI 

DO PREDSEDNÍCTVA SAV, MALI MOŽNOSŤ 

ČLENOVIA SNEMU SAV KLÁSŤ KANDIDÁTOM 

OTÁZKY. Foto: Juraj Broš
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P r e d s t a v i l i  s a  k a n d i d á t i  n a 
č l e n o v  P r e d s e d n í c t v a  S A V
Na zasadnutí Snemu SAV 15. januára 2013 sa po prvýkrát predsta-
vili kandidáti na členov Predsedníctva Slovenskej akadémie vied 
na volebné obdobie 2013 – 2017. Každý z nich mal 5 minút na náčrt 
predstáv o svojom pôsobení v predsedníctve a 15 minút na otázky.

Postupne predstavilo týchto 19 kandidátov: Mária Bátorová, 
Karol Fröhlich, Ján Dusza, Gabriel Bianchi, Dušan Gálik, Ivan 
Cheben, Richard Imrich, Daniela Ježová, Juraj Koppel, Zuzana 
Kusá, Juraj Lapin, Eva Majková, Miroslav Morovics, Jaromír 
Pastorek, Dagmar Podmaková, Viera Rosová, Pavol Siman, Pa-
vol Šajgalík a Peter Zajac.

Väčšina kandidátov vo svojej vízii činnosti zdôraznila koncen-
tráciu na transformáciu SAV, presadzovanie SAV ako špičkovej ve-
deckej inštitúcie, spoluprácu s decíznou sférou, podporu excelent-
ného výskumu či vytvorenie vhodných podmienok na vzdelávanie.

 Po predstavení kandidátov nasledujú voľby po komorách Sne-
mu SAV (4. – 8. 2. 2013), ktoré vyvrcholia voľbami členov Predsed-
níctva SAV a predsedu SAV 19. februára 2013. V prípade, že v tento 
deň Snem nezvolí všetkých členov, začiatkom marca sa uskutoční 
2. kolo volieb.
Michaela Španková

absolventov doktorandského štúdia, ale-
bo pritiahnuť späť na Slovensko úspešných 
vedcov zo zahraničia, cudzincov nevyní-
majúc. Zvyšovanie objemu a podielu pro-
striedkov prideľovaných cez celonárodnú 
grantovú agentúru vytvára súťažné prostre-
die a priestor na možnosť použitia skôr op-
timistickejšie vyjadrenia o dobiehaní Českej 
republiky a štátov EÚ, než o zmierňovaní 
zaostávania. Predsedníctvo SAV je lídrom 
v tejto oblasti, lebo práve u nás boli etablo-
vané prvé centrá excelentnosti. Keď splnili 
svoju úlohu, zdroje boli alokované na rein-
tegračné projekty a na podporu ERC projek-
tov, ktoré prešli prvým kolom hodnotenia. 
Podobne významný je vstup Akadémie do 
ERA.NET-ových štruktúr a financovanie tí-
mov SAV, ktorí sú partermi úspešných pro-
jektov. Implementácia týchto mechanizmov 
je potrebná aj pre ostatné sektory výskumu 
a vývoja v SR, lenže APVV stále nedosiahla 
stav kontinuálneho vyhlasovania všeobec-
ných výziev. A to nehovorím o absencii vý-
ziev na výskum v malých a stredných pod-
nikoch, ktoré sa realizovali v SR dávno pred 
odporúčaním Európskej komisie. Súčasný 
stav možno charakterizovať ako obdobie 
nedostatočnej pozornosti rozvoju znalost-
nej spoločnosti. Dúfajme, že priority vedy 
a výskumu SAV, prerokované na zasadnutí 
Vedeckej rady SAV, nájdu pozitívny ohlas 
na univerzitách a budú východiskom pre 
stratégiu vedy a výskumu SR do roku 2020. 
Prijatie tohto dokumentu je totiž podmien-
kou na čerpanie financií programu EÚ Ho-
rizon2020.

Posun v úvahách o transformácii

Téma transformácie asi najviac polarizuje 
názorové spektrum v Akadémii. Začalo sa 
o nej hovoriť ešte v predošlom funkčnom 
období Predsedníctva SAV a situácia sa vy-
víja tak, že jej realizácia bude úlohou nové-
ho P SAV a Snemu SAV. Bola aj témou v pre-
zentáciách kandidátov na členov predsed-
níctva na obdobie 2013 – 2017. Je tu zrejmý 

výrazný posun, a to nielen u kandidátov, 
v chápaní obsahu pojmov vvi a vpi, ako aj 
v zamýšľaní sa nad detailmi prechodného 
obdobia či finálneho riešenia. Pred dvoma 
rokmi odznela prednáška tvorcu reformy 
Akadémie vied ČR J. Rákosníka o vvi u na-
šich susedov. Komisia ad hoc pre otázky 
vhodného ekonomického modelu SAV pri-
pravila dokument k problematike transfor-
mácie, poznatky z AV ČR spracovala členka 
výboru snemu Z. Magurová a Snem SAV 
zadefinoval podmienky pre transformáciu 
SAV a zaviazal Predsedníctvo SAV začať 
rokovania súvisiace s transformáciou SAV. 
Predseda Akadémie J. Pastorek informoval 
o priebehu transformácie na decembrovom 
zasadnutí Snemu SAV, že je v štádiu tendra 
na výber firmy na obstaranie verejnej zá-
kazky. Nechcem otvárať na tomto mieste 
polemiku, ale pokúsim sa na príkladoch dať 
odpoveď na niektoré otázky.

Prvou otázkou sú zdroje na výskum 
a vývoj – neexistuje záruka neznižovania 
rozpočtu kapitoly, najčastejšou ponukou 
je stagnácia rozpočtu. V tejto situácii je 
potrebné vedieť presvedčiť decíznu sféru 
o zmysluplnosti a účelnosti vynaložených 
prostriedkov na výskum. Tomu však musí 
predchádzať osveta v spoločnosti, aby sám 
daňovník chápal a požadoval zvýšenie pro-
striedkov na výskum. V nedávnej minulos-
ti APVV klesol rozpočet o 40 %, a tiež je to 
rozpočtová organizácia. Možno konštato-
vať, že v takej situácii má vvi o niečo viacej 
možností, ako ju zvládnuť.

Ako racionálne organizovať 
výskum

Čo sa týka obavy zo zániku vedných dis-
ciplín či zlučovanie ústavov, nemožno 
tvrdiť, že zlúčením viacerých organizácií 
zaniknú vedné disciplíny. Použil by som 
príklad Ústavu experimentálnej onkológie 
SAV, kde som riaditeľom. Je to paradox, ale 
napriek reálnemu zvyšovaniu počtu nových 
ochorení z dôvodu starnutia obyvateľstva 

(lepšia strava, zdravotná starostlivosť) on-
kológia nie je študijným predmetom na 
lekárskych fakultách. Je to preto, lebo sta-
rostlivosť o onkologického pacienta, po-
dobne ako výskum v tejto oblasti, má multi-
disciplinárny charakter. Pracovníci v ústave 
využívajú postupy molekulárnej biológie, 
genetiky, molekulárnej genetiky, bioché-
mie, bunkovej biológie, imunológie, toxi-
kológie, biofyziky, bunkového inžinierstva, 
bioinformatiky, donedávna epidemiológie 
či populačnej štatistiky. Prioritou je riešenie 
závažného spoločenského problému, a nie 
rozvoj partikulárnej vednej disciplíny. Na 
druhej strane riešenie projektov rozvíja aj 
bázu poznatkov daných vedných disciplín. 
A práve búrlivý rozvoj technológií, unikát-
nosť zariadení, ich zložitosť a nevyhnutnosť 
zabezpečiť adekvátnu intelektuálnu kapa-
citu pre ich využitie vyžaduje širšiu koope-
ráciu nad rámec ústavu. Je veľa príkladov 
zo zahraničia, ako racionálne organizovať 
výskum a vývoj v biomedicínskych vedách. 
Spolupracujeme s technickými ústavmi pri 
charakterizácii nanomateriálov, snažíme sa 
o rozvoj terciárnej prevencie a hľadáme od-
borníkov pre psychosociálne štúdie.

Projektovo orientované spolupráce sú 
riešením, čo môže pomôcť tým, ktorí finan-
cujú zo svojich daní náš výskum a vývoj. 
Pri multidisciplinárnych medziodborových 
projektoch majú dôležitú úlohu zohrávať 
vedecké rady organizácií, keďže ony by 
mali najlepšie zhodnotiť význam navrhova-
ných projektov. Nielen tých, ktoré ponúkajú 
bezprostredné riešenia, ale aj takých, kto-
ré sú dôležitými pre pokrok v danej vednej 
disciplíne. Vo vedeckých radách by mali 
byť skúsení vedeckí pracovníci so širokým 
rozhľadom. Dôležitú úlohu budú mať aj čle-
novia snemu, lebo vykonávajú právomoci 
najvyššieho samosprávneho orgánu SAV. Je 
preto zodpovednosťou akademických obcí, 
aby si volili dobrých zástupcov.

(Autor, RNDr. Ján Sedlák, DrSc., je predsedom 
Snemu SAV a riaditeľom Ústavu experimentálnej 
onkológie SAV)
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NA NOVOROČNOM KONCERTE SAV V BRATISLAVE 

SA K SPOLUPRACOVNÍKOM A HOSŤOM PRIHOVORIL 

PREDSEDA SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK. Foto: Juraj Broš

Novoročné koncerty SAV v Bratislave a Košiciach

Č a k á  n á s  r o k  p o d s t a t n ý c h 
u d a l o s t í

Pozvanie predsedu SAV Jaromíra Pastoreka 
na Novoročný koncert SAV v  Zrkadlovej sie-
ni Primaciálneho paláca v Bratislave prijali 
11. januára  2013 aj Oľga Nachtmannová, 
poslankyňa NR SR a členka Výboru NR SR 
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, zá-
stupcovia Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR, rektori univerzít, čle-
novia Snemu, Vedeckej rady, Predsedníctva 
a Učenej spoločnosti SAV.

V príhovore na úvod koncertu predseda 
SAV povedal:

„Ctené dámy, vážení páni, milí prítomní,
stretli sme sa dnes v týchto krásnych historic-
kých priestoroch, aby sme spoločne privítali 
aj vo vede Nový rok 2013. SAV čaká v tomto 
roku hneď niekoľko podstatných udalostí.

Už len pár mesiacov nás delí od konca 
volebného obdobia súčasného Predsedníctva 
SAV. Myslím si, že môžem povedať aj za svo-
jich kolegov, že hneď pri nástupe do našich 
funkcií sme vedeli, že to nebude jednoduché 
a veľa vecí si bude vyžadovať svoj čas. Že to-
ho času bude treba tak veľa, asi naozaj nikto 
z nás neočakával... 

Prešli sme množstvom príprav, zúčastni-
li sa na mnohých odborných rokovaniach 
a museli sme často čeliť rôznym situáciám. 
Ale som presvedčený, že za toto obdobie sa 
nám spolu podarilo posunúť Slovenskú aka-
démiu vied na post dôležitej vedeckej inšti-
túcie v krajine, na také miesto, aké jej patrí. 

Našou ambíciou by však malo byť vyrovnanie 
sa podobným inštitúciám, ako sú akadémie 
vied v Českej republike, Maďarsku, Poľsku. 
Podarilo sa nám vyriešiť existenčnú a pritom 
základnú otázku, či máme opodstatnenie. Že 
ho máme, dokazujú naše výsledky. Následne 
sa musíme viac zapájať do kreovania vednej 
politiky, presadzovať svoje zámery cez decíz-
nu sféru a spraviť zo SAV modernú výskumnú 
inštitúciu. S tým súvisí aj transformácia 
a reštrukturalizácia.

V uplynulých rokoch bolo najdôležitejším 
a nevyhnutným krokom vyriešiť základnú 
otázku: Je súčasný právny stav a štruktúra 
Akadémie adekvátna dnešnej dobe? Previesť 
Akadémiu úskaliami transformácie k jej no-
vej podobe a ruka v ruke s tým riešiť vážnu 
otázku podfinancovania vedy a výskumu je 
úloha dlhodobá a nedá sa vyriešiť počas jed-
ného funkčného obdobia. Tie podstatné rieše-
nia v praxi nás ešte čakajú. Podfinancovanie 
vedy je dlhodobý problém a bolo by naivné 
veriť, že sa ho definitívne podarí vyriešiť v do-
hľadnej dobe. 

Výborných a dobrých vedeckých výsledkov 
máme mnoho, každoročne ich vyhodnocuje-
me, vytvorili sme analýzu, z ktorej vyplynuli 
špičkové tímy aj osobnosti vedy. Odzrkadľu-
je sa to nielen vo výročných správach, ale aj 
v množstve vedeckých prác a výstupov v časo-
pisoch a v médiách.

Slovenská akadémia vied v tomto roku 
oslávi významné jubileum – 60. výročie svoj-
ho vzniku. Na oslavu výročia sa chceme dô-
sledne pripraviť, aby sme sa opäť dôstojne 
pripomenuli celej širokej verejnosti aj s na-
šimi významnými pracovnými výsledkami, 
prospešnými pre spoločnosť. 

Najčastejším želaním do Nového roku je 
zdravie a šťastie. Je to aj preto, že zdravie 
a šťastie sú nevyhnutné predpoklady na do-
siahnutie pracovných, a teda aj osobných 
úspechov. A k tomu potrebujeme kreativitu. 
Pretože kreativitou sa rozumie schopnosť člo-
veka vytvárať akékoľvek nové a pôvodné myš-
lienky a idea je základ vedeckej práce. 

Slovenskej akadémii vied prajem v tom-
to roku len to najlepšie a rovnako aj to, aby 
všetci jej pracovníci mali vždy pocit z dobre 
vykonanej práce. Všetkým vám želám veľa 
zdravia, šťastia a kreativity.“

O príjemný, vtipný a nápaditý hudobný 
program Novoročného koncertu SAV sa po-
staral známy slovenský operný spevák, ba-
rytonista Martin Babjak s klavírnym sprie-
vodom prof. Daniela Buranovského.

Aj v Košiciach tradične štartujú do nového 
roku zamestnanci SAV, ich priatelia, hostia 

a spolupracovníci za zvukov hudby. Tradí-
ciu zachovali aj v tomto roku, keď sa 17. ja-
nuára stretli v Dome umenia už na 14. no-
voročnom koncerte SAV. Dramaturgicky sa 
niesol v znamení  257. výročia narodenia 
hudobného génia Wolfganga Amadea Mo-
zarta (*27. 1. 1756).

Na úvod koncertu privítal prítomných „do-
máci pán“, riaditeľ Štátnej filharmónie 
v Košiciach Mgr. art. Július Klein. Po ňom 
prof. Marián Reiffers z Ústavu experimen-
tálnej fyziky SAV, ktorý sa od začiatku po-
dieľa na organizovaní spoločných koncer-
tov SAV a Štátnej filharmónie Košice spolu 
s doc. Branislavom Peťkom a JUDr. Glóriou 
Gajdošovou, privítal hostí – podpredsedu 
KSK Ing. Jána Szőllösa, rektora Univerzity 
P. J. Šafárika v Košiciach prof. Ladislava Mi-
rossaya, rektora Univerzity veterinárneho 
lekárstva a farmácie prof. Emila Pilipčin-
ca, rektora Vysokej školy medzinárodného 
podnikania  ISM Slovakia v Prešove prof. 
Leva Bukovského i rektora Prešovskej uni-
verzity prof. Reného Matloviča, podpred-
sedov SAV Daniela Ježovú, Alberta Breiera 
a Ľubomíra Falťana, predsedu Snemu SAV 
Jána Sedláka, členov Predsedníctva SAV, 
riaditeľov košických ústavov SAV, pracovní-
kov a ich rodinných príslušníkov.

„Tu, v Košiciach, sa po tieto dni najviac 
hovorí o kultúre (koncert sa konal v pred-
večer otváracieho ceremoniálu Európskeho 
hlavného mesta kultúry 2013 – pozn. aut.) 
a aj naše stretnutie je dôkazom nerozluč-
ného spojenia umenia a vedy,“ zdôrazni-
la v slávnostnom úvodnom prejave prof. 
D. Ježová a zaželala všetkým hodnotný 
umelecký zážitok.

Zážitok to bol. Na koncerte totiž zazne-
li neznáme skvosty W. A. Mozarta a suita 
Mozartiana P. I. Čajkovského, ktorou rus-
ký skladateľ vzdal hold géniovi klasiciz-
mu. Pod taktovkou českého dirigenta Jána 
Kučeru, ktorý aktuálne vedie  Symfonický 
orchester Českého rozhlasu, vystúpila s or-
chestrom Štátnej filharmónie Košice klavi-
ristka Pavla Reiffersová.

Na úvod druhej časti novoročného 
stretnutia SAV v Košiciach už pozdravil 
a zaželal úspešný rok 2013 predseda Slo-
venskej akadémie vied prof. Jaromír Pas-
torek, ktorý sa spolu s manželkou do Košíc 
dostal s oneskorením pre snehovú kalami-
tu. Po jeho slávnostnom prípitku nasledo-
vala spoločenská časť večera.

M. Španková, K. Čižmáriková
(Viac fotografií z podujatí na III.strane obálky.)
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Noví doktori vied si prevzali diplomy

V y h r a n e n é  v e d e c k é  i n d i v i d u a l i t y

Slávnostné promócie nových doktorov vied  
sa konali 13. decembra 2012 v Prednáš-
kovej sále v areáli lekárskych ústavov SAV 
v Bratislave. Vedeckú hodnosť doktora vied 
im udelila Vedecká rada SAV.

Na odovzdávaní diplomov sa zúčastnili 
členovia komisie SAV pre udeľovanie vedec-
kých hodností – predseda SAV Jaromír Pas-
torek, podpredsedovia SAV Daniela Ježová, 
Juraj Lapin, Albert Breier, Ľubomír Falťan 
a podpredseda Slovenskej komisie pre ve-
decké hodnosti MŠ SR prof. Peter Moczo.

Promótorka prof. Daniela Ježová v prího-
vore uviedla: „Vedecká hodnosť doktora vied 
bola udelená Vedeckou radou SAV vyhrane-
ným vedeckým osobnostiam, ktorých pôvod-
né vedecké dielo znamená podstatný prínos 
pre prehĺbenie poznania a rozvoj príslušného 
vedného odboru v medzinárodnom meradle. 
Vytvorili si svoju vlastnú vedeckú školu a vy-
chovávajú svojich nasledovníkov. Ich vý-
skumné úsilie smeruje k získaniu poznatkov 
potrebných pre spoločenskú prax.“

Vedecká konferencia k výročiu samostatného štátu 

P o l i t i c k ý  v ý v o j  S l o v e n s k a
Dvadsiate výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky si 
v predstihu pripomenuli prostredníctvom vedeckej konferencie 
pracovníci Ústavu politických vied SAV a ďalších inštitúcií z aka-
demického a vysokoškolského prostredia v dňoch 13. – 14. decem-
bra 2012 v Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV 
na Štefánikovej ulici v Bratislave. Podujatie sa konalo pod záštitou 
prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

Cieľom konferencie bolo z multidisciplinárnych hľadísk skúmať 
vybrané okruhy politického a spoločenského vývoja na Slovensku 
po roku 1989, s odstupom rokov jednak analyzovať príčiny, ktoré 
viedli k rozdeleniu Československa, avšak ťažisko programu sa za-
meralo predovšetkým na obdobie uplynulých 20 rokov od vzniku 
samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 po súčasnosť. Pred-
nášajúci v príspevkoch vyhodnotili zmeny, ktoré za uplynulé ob-
dobie nastali v slovenskej politike a spoločnosti a načrtli vývojové 

trendy od vzniku samostatného štátu v širšom medzinárodnom 
kontexte. Poukázali aj na to, čo očakáva verejnosť od politických 
elít v ďalšom období a možné perspektívy vývoja Slovenskej repub-
liky v nasledujúcich rokoch.

Zámer konferencie sa podarilo úspešne splniť, keď do programu 
organizátori zaradili dovedna 26 odborných príspevkov. Stalo sa 
tradíciou, že Ústav politických vied zapája do svojich projektov od-
borníkov z rozličných vedných disciplín – politológov, historikov, 
filozofov, sociológov, právnikov, ekonómov a ďalších nielen zo Slo-
venskej akadémie vied, ale aj viacerých slovenských vysokých škôl 
a, samozrejme, partnerov z Českej republiky. Výstupom z podu-
jatia bude v roku 2013 rovnomenná knižná publikácia, zostavená 
z vedeckých štúdií k tejto problematike.

Eleonóra Petrovičová, ÚPV SAV

Predseda SAV Jaromír Pastorek vo svojom 
príhovore vyzdvihol hodnotu tohto vedecké-
ho titulu: „Je to najväčšie ohodnotenie vašej 
vedeckej činnosti, na ktorom môžete ďalej 
rozvíjať svoje vedné disciplíny. V dnešnom 
období devalvácie rôznych titulov, za ktorý-
mi sa neskrýva kvalita, môžeme byť radi, že 
nám rastie nová vedecká posila, nádej, kole-
govia. Tento titul si treba nesmierne vážiť, 
je totiž postavený na tvrdých a náročných 
kritériách, neporovnateľných s ostatnými 
vedecko-pedagogickými titulmi.“

Ďakovný prejav za doktorov vied pred-
niesla MVDr. Dáša Čížková, DrSc.

Diplom doktora vied získalo 21 osobností:

 diplom doktora geologických vied 
RNDr. Igor Broska, DrSc.

 diplom doktora geologických vied 
RNDr. Igor Petrík, DrSc.

 diplom doktora geologických vied 
RNDr. Igor Túnyi, DrSc.

 diplom doktora geologických vied 
RNDr. Vlasta Štekauerová, DrSc.

 diplom doktora fyzikálno-matematic-
kých vied doc. Ján Řídky, DrSc.

 diplom doktora biologických vied 
MVDr. Dáša Čížková, DrSc.

 diplom doktora biologických vied prof. 
RNDr. Zdeňek Dvořák, DrSc.

 diplom doktora biologických vied doc. 
MVDr. Branislav Peťko, DrSc.

 diplom doktora biologických vied Ing. 
Zdena Sulová, DrSc.

 diplom doktora biologických vied Ing. 
Katarína Reiterová, DrSc.

 diplom doktora biologických vied prof. 
RNDr. Miroslav Repčák, DrSc.

 diplom doktora biologických vied Ing. 
Alexandra Zahradníková, DrSc.

 diplom doktora chemických vied Dr. 
RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.

 diplom doktora chemických vied prom. 
chem. Štefan Chmela, DrSc.

 diplom doktora chemických vied Ing. 
Ján Tkáč, DrSc.

 diplom doktora filologických vied prof. 
PhDr. Júlia Dudášová, DrSc.

 diplom doktora historických vied doc. 
PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.

 diplom doktora historických vied PhDr. 
Miroslav Londák, DrSc.

 diplom doktora vied o umení národných 
literatúr prof. PhDr. Pavol Koprda, DrSc.

 diplom doktora vied o kultúre a umení 
PhDr. Hana Urbancová, DrSc.

 diplom doktora historických vied PhDr. 
Bohumila Ferenčuhová, DrSc.

Foto: Juraj Broš

PRÍHOVOR PREDSEDU SAV PROF. JAROMÍRA PASTOREKA, PO JEHO ĽAVICI SEDIA ĽUBOMÍR FALŤAN, PROF. 

PETER MOCZO, PROF. DANIELA JEŽOVÁ, DOC. ALBERT BREIER A JURAJ LAPIN.
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Zlatú medailu SAV udelili F. Čiamporovi, M. Vigašovi, L. Hluchému a M. Bestercimu

O c e n e n i e  u z n á v a n ý c h 
v e d e c k ý c h  o s o b n o s t í

kogenézy. Napísal viac ako 100 vedeckých 
publikácií, z ktorých cca 90 je evidovaných 
v Current Contents s mimoriadnym citač-
ným ohlasom. 

Okrem vedeckej činnosti má prof. Čiam-
por aj mimoriadne pedagogické zásluhy na 
výchove vysokoškolských študentov. Je dl-
horočným externým učiteľom na Prírodove-
deckej fakulte UK, kde pôsobí od roku 1968 
až dodnes, dva roky prednášal aj na Lekár-
skej fakulte UK. Bol predsedom Učenej spo-
ločnosti SAV, predsedom, resp. podpredse-
dom, alebo členom viacerých národných 
a medzinárodných komisií pre infekčné, 
resp. nádorové ochorenia. Je členom viace-
rých redakčných rád medzinárodných viro-
logických, biologických, ako aj lekárskych 
časopisov. Za mimoriadny prínos k vedec-
kému poznaniu v oblasti virológie a za mi-
moriadne zásluhy vo vedeckej a organizač-
nej sfére dostal viacero ocenení a medailí 
(o. i. päť cien SAV, Ivanovského medailu 
Ruskej akadémie vied, Zlatú medailu J. Pa-
točku Čs. mikrobiologickej spoločnosti AV 
ČR a i. Prof. F. Čiampor dodnes aktívne 
pracuje ako vedúci vedecký pracovník vo 
Virologickom ústave SAV, pôsobí ako uni-
verzitný profesor, podieľa sa na organizova-
ní vedy na Slovensku a je členom mnohých 
významných národných a medzinárodných 
vedeckých spoločností.

———

Zlatú medailu SAV ako prejav uznania za 
celoživotné vedecké dielo v lekárskych ve-
dách odovzdal 12. decembra 2012 MUDr. 
Milanovi Vigašovi, DrSc., podpredseda 
SAV doc. Albert Breier. Laudáciu predniesla 
podpredsedníčka SAV prof. Daniela Ježo-
vá. Ocenenému prišli zablahoželať aj člen 
P SAV doc. Juraj Koppel, riaditeľ Ústavu 
experimentálnej endokrinológie SAV prof. 
Iwar Klimeš, predseda vedeckej rady ústavu 
Július Brtko a riaditeľ MMC  SAV Richard 
Imrich, prítomná bola aj manželka ocene-
ného pani Gabriela Vigašová.

Milan Vigaš sa narodil 28. 6. 1932 v Ban-
skej Bystrici. Bol dlhoročným vedeckým 
pracovníkom Ústavu experimentálnej en-
dokrinológie SAV (v Akadémii pracoval 
v r. 1957 – 2009, v r. 1990 – 1992 ako ria-
diteľ ÚEE SAV). Venoval sa prehodnoteniu 
pôvodnej koncepcie stresu s dôrazom na 
špecificitu stresovej odpovede a prehĺbe-
nie poznatkov o neuromodulačnej úlohe 
glukózy na sekréciu hormónov po farma-
kologických a fyziologických podnetoch, 
tak u zdravých, ako aj u vybraných skupín 
pacientov. Prispel k objasneniu mechaniz-
mov stresovej reakcie človeka. K hlavným 
oblastiam jeho výskumu patrili tiež neu-
roendokrinné a metabolické regulácie pri 
rôznych stresových podnetoch u zdravých 
osôb a pacientov s rôznymi ochoreniami. 
Venoval sa tiež endokrinnej a metabolickej 
adaptácii pri skutočnej a simulovanej mik-
rogravitácii. Za významné možno považo-
vať aj jeho práce o endokrinnej regulácii 
imunitných procesov u pacientov s reuma-
tickými ochoreniami. Na získané výsledky 
nadviazal translačný výskum vo viacerých 
rezortných výskumných ústavoch minister-
stva zdravotníctva (Národný ústav reuma-
tických chorôb, Piešťany, Ústav humánnej 
bioklimatológie, Štátne kúpele Trenč. Tepli-

OCENENÉMU PROF. FEDOROVI ČIAMPOROVI (V STREDE S DIPLOMOM) POBLAHOŽELALI ZĽAVA PREDSEDA 

VEDECKEJ RADY VÚ SAV MIROSLAV GLASA, PODPREDSEDA SAV ALBERT BREIER, PREDSEDA SAV PROF. JARO-

MÍR PASTOREK A RIADITEĽ VÚ SAV JURAJ KOPÁČEK.

VYZNAMENANÉMU MILANOVI VIGAŠOVI POBLAHO-

ŽELALA AJ PODPREDSEDNÍCČKA SAV PROF. DANIELA 

JEŽOVÁ.

>Pri príležitosti životného jubilea odovzdal 
10. decembra 2012 prof. MUDr. Fedoro-
vi Čiamporovi, DrSc., Zlatú medailu SAV 
predseda SAV Jaromír Pastorek. K oceneniu 
za celoživotné dielo v oblasti virológie, cy-
tológie a elektrónovej mikroskopie a jeho 
prínos k rozvoju vedy mu zablahoželali aj 
riaditeľ Virologického ústavu SAV Juraj 
Kopáček a predseda vedeckej rady ústavu 
Miroslav Glasa. Laudáciu predniesol pod-
predseda SAV doc. Albert Breier.

Prof. F. Čiampor, rodák z Martina (nar. 
3. 6. 1942) po ukončení štúdia na Lekárskej 
fakulte UK v Bratislave nastúpil do Virolo-
gického ústavu SAV. V roku 1991 sa stal je-
ho riaditeľom. Túto funkciu zastával až do 
roku 2001, keď sa stal členom Predsedníc-
tva SAV a podpredsedom SAV. Od začiatku 
svojej vedeckej činnosti sa venoval výsku-
mu vírusov chrípky a interakcii vírusových 
a bunkových proteínov počas infekcie, ako 
aj štúdiu štruktúrnych zmien bunkových 
a vírusových proteínov počas morfogené-
zy vírusov. Prof. F. Čiampor je zakladate-
ľom elektrónovej mikroskopie vo virológii 
na Slovensku, s čím súvisí aj jeho bohatá 
národná a medzinárodná vedecká spolu-
práca so zameraním na štruktúru vírusov 
a diagnostiku vírusových ochorení, ale aj 
na štúdium morfologických zmien bunko-
vých štruktúr počas infekcie a v procese on-
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ce, Smrdáky) a nemocničných zariadeniach 
(II. interní klinika FN v Brne, Česká repub-
lika).

Jeho vedecké dielo tvorí viac ako 200 
vedeckých publikácií prevažne v časopisoch 
indexovaných vo WOS, ktoré boli dosiaľ ci-
tované viac ako 1500-krát. Bol mimoriadne 
aktívny aj vo vedecko-pedagogickej čin-
nosti a vyškolil viacero mladých vedeckých 
pracovníkov, z ktorých niektorí získali naj-
vyššie kvalifikačné hodnosti a dnes patria 
k medzinárodne uznávaným odborníkom.

———

Zlatá medaila SAV putovala 19. decem-
bra 2012 aj do rúk doc. Ing. Ladislava Hlu-
chého, CSc. Odovzdal mu ju podpredseda 
SAV za I. oddelenie vied Juraj Lapin. Sláv-
nostnú laudáciu predniesol člen P SAV Igor 
Túnyi. Na slávnosti odovzdania sa zúčastni-
la aj manželka oceneného pani Dr. Hluchá.

Doc. Ladislav Hluchý, rodák z Nového 
Mesta nad Váhom (16. 7. 1952), vyštudo-
val EF SVŠT Bratislava v odbore technická 
kybernetika – matematické stroje. Profesi-
onálnu kariéru začal v roku 1975 v Ústave 
technickej kybernetiky SAV ako odborný 
pracovník. Od roku 1982 pracoval na ria-
diacom systéme robota OJ-10, kde vyvinul 
niektoré komponenty zavedené do výroby 
v ZŤS Krupina. Od roku 1986 sa venoval vý-
skumu multipočítačov už ako vedúci odde-
lenia. Dodnes vedie oddelenie paralelného 

a distribuovaného počítania. V roku 1992  
bol menovaný do funkcie riaditeľa Ústavu 
počítačových systémov SAV, neskôr nástup-
níckeho Ústavu informatiky SAV a v tejto 
funkcii pôsobí doteraz.

V rámci svojej celoživotnej vedecko-vý-
skumnej orientácie dosiahol mnohé úspe-
chy  doma i v zahraničí najmä v takých ob-
lastiach ako počítanie na báze toku údajov, 
multipočítanie, klastrové, gridové a cloudo-
vé počítanie, servisne orientované počíta-
nie, multiagentové systémy a manažment 
informácií a znalostí. Úspechy dosiahol aj 
v aplikovanej informatike, najmä v adap-
tácii zložitých aplikácií pre distribuované 
spracovanie.

Za mimoriadny prínos jubilanta pova-
žujeme jeho reprezentáciu slovenskej vedy 
v medzinárodnom, najmä európskom vý-
skumnom priestore, priekopnícku prácu 
pri budovaní gridovej infraštruktúry na 
Slovensku a zapojenie Slovenskej gridovej 
infraštruktúry do medzinárodných sietí. 
Výsledky jeho práce prispeli k rozvoju infor-
matických vied, najmä k  rozvoju gridového 
počítania v rôznych oblastiach vedy a vý-
skumu a tiež k získavaniu výskumných pro-
jektov, medzinárodných grantových schém, 
napr. v rámcových programoch EÚ. Tieto 
výsledky tiež úspešne zúročil pri výcho-
ve mladých vedeckých pracovníkov. Doc. 
L. Hluchý publikoval o. i. 5 kapitol v zahra-
ničných monografiách. Na svoje práce za-
znamenal množstvo ohlasov. Významným 
ocenením jeho vedeckých kvalít sú aj viace-
ré pozvané prednášky na medzinárodných 
vedeckých podujatiach v rôznych krajinách. 
Rovnako dôležité sú jeho aktivity pri riešení 
projektov, kde ako zodpovedný riešiteľ za 
ÚI SAV bol napríklad v 23 medzinárodných 
projektoch v rámci výskumných programov 
EK, NATO a EDA. Je aj šéfredaktorom ka-
rentovaného časopisu Computing and Infor-
matics a členom edičnej rady časopisu Acta 
Electrotechnica et Informatica. Ústav infor-
matiky SAV pod vedením doc. Hluchého sa 
vypracoval na popredné miesto v oblasti in-

formatiky nielen na Slovensku, ale aj v eu-
rópskom priestore.

———

Pri príležitosti svojich 75. narodenín pre-
vzal Zlatú medailu SAV 19. decembra 2012 
prof. Ing. Michal Besterci, DrSc., Dr. h. c. 
Odovzdal mu ju podpredseda SAV Juraj La-
pin. Ocenený je medzinárodne uznávanou 
vedeckou osobnosťou v oblasti materiálo-
vých vied, ktorý položil základy vývoja dis-
perzne spevnených materiálov v Českoslo-
vensku (kompozity na báze Ag, Cu, Al, Pt, 
MoSi2, Mg).

Prof. M. Besterci sa narodil 27. 3. 1937 
v Sečovciach. Po štúdiách na Strojníckej fa-
kulte VŠT v Košiciach v roku 1961 pracuje 
nepretržite už 50 rokov v Ústave materiá-
lového výskumu SAV v Košiciach. Externe 
vyučoval na TU v Košiciach a STU v Tr-
nave, v súčasnosti pôsobí na TU v Talline 
v Estónsku ako prednášateľ, resp. školiteľ 
doktorandov. Za svoju vedeckú prácu získal 
celý rad ocenení, z ktorých najvýznamnejší 
je čestný doktorát na TU v Tallinne.

Je autorom 6 monografií, 5 kapitol v mo  -
nografiách, 650 pôvodných vedeckých prác, 
180 CC publikácií. Dovedna má 600 citá-
cií, z toho 300 WOS. Ako hosťujúci editor 
časopisu International Journal of Materials 
and Product Technology (Veľká Británia) 
v rokoch 2000 – 2011 vydal päť špeciálnych 
čísiel – monografií. Je autorom 3 patentov. 
Jeho viaceré vedecké výsledky prispeli k vý-
voju nových technológií, resp. k hodnoteniu 
ich vlastností. Ako príklady uvádzame vývoj 
kontaktných materiálov na báze striebra 
pre Safinu Praha a SEZ Krompachy alebo 
spoluprácu s TU vo Viedni pri vývoji kom-
pozitov na báze hliníka v Krebsőge-Erbslőh 
Al v Nemecku pri aplikácii v automobilizme 
a letectve, ako aj kompozitov na báze plati-
ny pre fi. Schott-Glaswerke v Nemecku pri 
aplikácii v sklárskych peciach.

Svojou doterajšou prácou prof. M. Bes-
terci pri výskume kompozitných sústav 
prispel: k rozpracovaniu štatistických metód 
od hadu globálnych vlastností a priestoro-
vej distribúcie fáz v heterogénnych štruk-
túrach; k tvorbe stochastických modelov 
disperznej štruktúry na základe hodnote-
nia častíc a zŕn matrice, k návrhu mode-
lov deformácie „in situ“ v kompozitných 
sústavách; k analýze priamych a nepria-
mych príspevkov spevnenia na medzu sklzu 
kompozitov; k pochopeniu zákonitostí cre-
epu v disperzne spevnených sústavách pri 
rôznych spôsoboch deformácie, k analýze 
superplasticity mikro a nano kompozitov, 
k hodnoteniu štruktúrnej podstaty a analýzy 
pevnostných, plastických vlastností a lomov 
nanomateriálov.

Zdroj: OV SAV | Foto: J. Broš, M. Španková

ÚČASTNÍCI SLÁVNOSTNÉHO ODOVZDÁVANIA ZLATEJ MEDAILY SAV PROF. M. BESTERCIMU (V STREDE).

LADISLAV HLUCHÝ S MANŽELKOU.
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Medaila SAV za podporu vedy prof. F. Žigraiovi, Ing. V. Novákovi a Ing. M. Koóšovi

Z a  v y n i k a j ú c e  v e d e c k é  d i e l o

ZĽAVA: LADISLAV PETRUŠ, ALBERT BREIER, MIROSLAV KOÓŠ, JAROMÍR PASTOREK, DANIELA JEŽOVÁ, 

JURAJ KOPPEL.

Medailu SAV za podporu vedy prof. RNDr. 
Florinovi Žigraiovi, DrSc., Dr. h. c., pri 
príležitosti jeho životného jubilea odo-
vzdal 17. decembra 2012 podpredseda SAV 
doc. Albert Breier. Laudáciu predniesol 
člen predsedníctva SAV doc. Juraj Koppel. 
Na slávnostnom akte sa zúčastnila aj man-
želka oceneného a predstavitelia spolupra-
cujúcich ústavov SAV – Ústavu krajinnej 
ekológie a Geografického ústavu.

Prof. F. Žigrai patrí nesporne medzi vy-
soko uznávaných vedeckých pracovníkov 

tí potreby integrovaného výskumu kultúrnej 
krajiny na Slovensku určením jej parametrov 
a časopriestorového vývoja, v zdôraznení 
úlohy časopriestoru v krajinno-ekologickom 
výskume pri štúdiu transformačných proce-
sov na Slovensku, ako aj v ohraničení a defi-
novaní náuky o využívaní krajiny ako novej 
humánno-geografickej disciplíny, v novom 
definovaní  krajinnej ekológie a meta-krajin-
nej ekológie ako novej subdisciplíny krajinnej 
ekológie na Slovensku. O vysokej kvalite ve-
deckej tvorby prof. Žigraia svedčia aj sciento-
metrické údaje, je spoluautorom 14 sloven-
ských a zahraničných monografií, 17 kapitol 
v monografiách, viac ako 250 vedeckých 
článkov a vyše 300 referátov na medzinárod-
ných vedeckých konferenciách.

———

Dňa 19. decembra 2012 odovzdal pod-
predseda SAV Juraj Lapin Ing. Viliamovi 
Novákovi, DrSc., pri príležitosti jeho život-
ného jubilea Medailu SAV za podporu vedy. 

Považskobystrický rodák V. Novák (nar. 
1942) ukončil v roku 1964 Stavebnú fakul-
tu SVŠT a bol prijatý na študijný pobyt do 
vedeckého oddelenia hydrodynamiky póro-
vitého prostredia Ústavu hydrológie a hyd-
rauliky SAV. Odvtedy sa venuje vede a vý-
skumu. Po obhajobe doktorskej dizertačnej 
práce s názvom Vyparovanie vody v prírode 
a metódy jeho určenia (1992) sa stal vedú-
cim vedeckým pracovníkom (v r. 1995 mu 
vyšla rovnomenná monografia).

Počas 48 rokov vedecko-výskumnej čin-
nosti v oblasti hydrológie pôdy riešil nespo-
četné problémy. Spomedzi projektov, na kto-
rých participoval, azda najvýznamnejším bol 

slovensko-americký projekt Modelovanie po-
hybu vody a roztokov v nenasýtenej zóne v ob-
lasti Žitného ostrova (južné Slovensko). Vý-
sledkom tohto úspešného projektu bola mo-
difikácia matematického modelu HYDRUS 
na HYDRUS-ET a jeho použitie na zhodnote-
nie vplyvu sústavy vodných diel na Dunaji na 
charakteristiky režimu vody v pôde v okolí 
tohto diela. Výsledky tohto projektu boli oce-
nené Cenou SAV za rok 2000. V roku 2012 
mu vo vydavateľstve Springer vyšla mono-
grafia Evapotranspiration in the Soil-Plant-
-Atmosphere System. Predstavuje súhrn jeho 
celoživotnej vedeckej práce.

Od roku 1998 pôsobil osem rokov 
v Predsedníctve SAV. V súčasnosti  je vedú-
cim oddelenia hydrológie pôdy. Dvadsať ro-
kov je šéfredaktorom Journal of Hydrology 
and Hydromechanics (Vodohospodársky ča-
sopis). Poznáme ho aj ako neúnavného pro-
pagátora vedy – s množstvom novinových 
popularizačných článkov a rozhlasových 
i televíznych vystúpení.

———

Vedecká rada SAV ako osobitný prejav 
uznania za vynikajúce vedecké výsledky 
udelila 14. januára 2013 Medailu SAV za 
podporu vedy Ing. Miroslavovi Koóšovi, 
DrSc. Ocenenie mu odovzdal predseda SAV 
Jaromír Pastorek, laudáciu predniesol pod-
predseda SAV Albert Breier.

Ing. Miroslav Koóš (nar. 1952) patrí 
v oblasti syntézy biologicky významných 
sacharidov a heterocyklických zlúčenín, 
ako aj ich štruktúrnej charakterizácie medzi 
vysoko uznávaných vedeckých pracovníkov 
nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahrani-

v oblasti krajinnej ekológie nielen na Slo-
vensku, ale aj v širokom medzinárodnom 
kontexte. Po ukončení vysokoškolského štú-
dia nastúpil do Ústavu biológie krajiny SAV 
(neskôr Ústav experimentálnej biológie 
a ekológie SAV), kde pracoval až do r. 1983. 
Potom pôsobil na Technickej univerzite vo 
Viedni a v r. 1990 sa stal riaditeľom poboč-
ky Rakúskeho ústavu pre východnú a juho-
východnú Európu vo Viedni pri UK Bratisla-
va a Rakúskeho centra pri TU v Košiciach. 
Od r. 2005 až doteraz pôsobí ako zahranič-
ný hosťujúci profesor na STU v Bratislave.

Vedecký prínos prof. Žigraia spočíva naj-
mä v stanovení integračného významu po-
znatkov o využívaní krajiny v rámci geografie 
a krajinnej ekológie a ich aplikácii v regionál-
nych podmienkach Slovenska, vo vyzdvihnu-

PROF. FLORIN ŽIGRAI (VĽAVO) A PODPREDSEDA SAV 

ALBERT BREIER.

VILIAMOVI NOVÁKOVI (VĽAVO) ODOVZDAL MEDAILU 

PODPREDSEDA SAV JURAJ LAPIN.
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Č e s t n é  p l a k e t y  S A V  p r e 
O .  P e c h á ň o v ú  a  S .  H l a v á č a
Čestnú plaketu SAV J. Jessenia za zásluhy 
v lekárskych vedách si 12. decembra 2012 
prevzala RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., 
riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej 
fyziológie SAV. Odovzdal jej ju predseda 
SAV Jaromír Pastorek, laudáciu na jej po-
česť predniesla podpredsedníčka SAV Da-
niela Ježová.

Dr. O. Pecháňová, absolventka Príro-
dovedeckej fakulty UK v Bratislave, odbor 
biochémia, bola a je zodpovednou riešiteľ-
kou viacerých domácich a zahraničných 
projektov. Je spoluautorkou troch knižných 
publikácií, 21 kapitol v monografiách a 105 
impaktovaných CC publikácii. Získala vy-
še 700 SCI citácii, jej Hirschov index je 21, 
predniesla viac ako 30 vyzvaných predná-
šok na medzinárodných vedeckých poduja-
tiach a je spoluautorkou patentu týkajúce-
ho sa modulátorov ionových kanálov. Patrí 
k medzinárodne rešpektovaným výskumní-
kom na základe významných výsledkov, 
ktoré dosiahla v oblasti analýzy úlohy oxidu 
dusnatého (NO) v kardiovaskulárnom sys-
téme počas rozličných, predovšetkým hy-
pertenzných podmienok. Podstatne prispe-
la ku charakterizácii tzv. NO – deficientnej 
hypertenzie z hľadiska molekulového, bio-
chemického a morfologické ho. Prostred-
níctvom magnetickej nanoenkapsulácie 
nových antihypertenzív študuje možnos-

ti ochrany cieľových tkanív. V spolupráci 
s klinickými pracovníkmi, predovšetkým 
kardiológmi, zameriava časť svojej vedec-
kej aktivity na prenos získaných výsledkov 
do praxe. Založila tiež tradíciu bianuálnych 
medzinárodných NO sympózií a medziná-
rodných sympózií venovaných problema-
tike životného štýlu a rizikových faktorov 
zdravia. Je vedúcou výskumného tímu, kto-
rý agentúra ARRA identifikovala ako nad-
priemerný. Bola navrhnutá a akceptovaná 
za aktívnu členku Európskej akadémie pre 
vedy a umenie (2011).

———

Čestnú  plaketu  SAV Dionýza Ilkoviča 
za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách 
17. decembra 2012 z rúk podpredsedu SAV 
Juraja Lapina prevzal RNDr. Stanislav Hla-
váč, CSc., riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV. 
Laudáciu predniesol RNDr. Igor Túnyi, DrSc.

S. Hlaváč študoval na Prírodovedeckej 
fakulte UK v Bratislave, odbor jadrové re-
akcie indukované neutrónmi. Po ukončení 
štúdia nastúpil 1970 do Fyzikálneho ústa-
vu SAV, oddelenie jadrovej fyziky, ktorému 
ostal (s výnimkou obdobia 2001 – 2006) 
verný až doteraz. Jeho odborné záujmy sa 
sústreďujú predovšetkým na jadrovofyzi-
kálne experimenty. Pri štúdiu jadrových re-

OĽGA PECHÁŇOVÁ, RIADITEĽKA ÚSTAVU NORMÁL-

NEJ A PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE SAV.

OCENENÝ STANISLAV HLAVÁČ (VĽAVO) 

S PODPREDSEDOM SAV JURAJOM LAPINOM.

akcií pomocou aktivačnej metódy sa veno-
val vývoju multidetektorového systému na 
zväzku 14 MeV neutrónov a vývoju mnoho-
parametrického systému na zber jadrových 
údajov. Počas dvoch pobytov na MPI Hei-
delberg v r. 1983 a 1985 pokračoval v štú-
diu jadrových reakcií indukovaných ťaž-
kými iónmi a zúčastnil sa prvého projektu 
Darmstadt-Heidelberg Crystal Ball na štú-
dium stavov s vysokým spinom v ťažkých 
jadrách a jadrách vzácnych zemín. Spolu 
s I. Ribanským a  P. Obložinským vykonal 
rad náročných meraní emisie diskrétnych 
gama-kvánt na neutrónovom generátore, 
skonštruovanom vo Fyzikálnom ústave SAV 
pod vedením Š. Bederku v 70. rokoch. Vý-
sledky experimentálnych prác S. Hlaváča 
– a rovnako aj potrebné metodické práce – 
boli publikované v rade článkov v popred-
ných medzinárodných časopisoch a nie-
ktoré z nich boli použité na normalizáciu 
experimentov vykonaných v Los Alamos pri 
energiách neutrónov do 200 MeV.

V rokoch 1989 – 2001 počas viacerých 
dlhodobých pobytov v zahraničí sa veno-
val experimentálnemu štúdiu hadrónovej 
hmoty v extrémnych podmienkach. Ini-
cioval zapojenie sa Slovenskej republiky 
do medzinárodného projektu. Na základe 
svojich výsledkov bol r. 2007 menovaný 
zástupcom SR v jeho Steering Committee. 
Okrem tesnej spolupráce s GSI Darmstadt 
bol hlavným vedeckým riešiteľom a/alebo 
riešiteľom viacerých kontraktov Medzi-
národnej agentúry pre atómovú energiu 
(IAEA) v projektoch ňou koordinovaných. 
Okrem základného výskumu riešil aj pro-
jekty zamerané na detekciu nebezpečných 
látok (najmä, ale nielen výbušnín) využi-
tím jadrovofyzikálnych metód napr. projekt 
6. RP EÚ DIAMINE, ktoré sa stretli s veľkým 
medzinárodným (aj domácim) ohlasom. 
Roku 2001 bol menovaný za prvého riadi-
teľa novozaloženej Agentúry na podporu 
vedy a techniky, ktorú úspešne viedol do 
jesene 2005.

Zdroj: OV SAV | Foto: Juraj Broš

čí. Po ukončení vysokej školy nastúpil ako 
interný ašpirant na Chemický ústav a po 
úspešnej obhajobe na tomto ústave pôsobí 
dodnes. Absolvoval dlhodobé študijné po-
byty v špičkovom laboratóriu v rámci De-
partment of Chemistry, Stanford Universi-
ty. V rokoch 1993 – 2010 vykonával funkciu 
zástupcu riaditeľa, od roku 2010 je riadite-
ľom Chemického ústavu SAV.

Vedecký prínos Ing. Koóša spočíva najmä 
v prioritných poznatkoch, prinášajúcich no-

vé postupy syntézy širokého spektra sacha-
ridov, izolácii a štrukturálnej charakterizácii 
nových biologicky významných iminosacha-
ridových derivátov, syntéze, izolácii a cha-
rakterizácii nových biologicky aktívnych 
derivátov oxazolidínu, pyrazolu a imidazo-
lu. Jeho vedecké výsledky majú v oblasti vý-
skumu sacharidov nesporne zásadný prínos 
k rozvoju poznania vlastností sacharidov 
a ich praktického využitia. O vysokej kvalite 
vedeckej tvorby Ing. Koóša svedčia aj scien-

tometrické údaje, je autorom a spoluauto-
rom 2 kapitol v zahraničných monografiách, 
viac ako 76 vedeckých článkov indexova-
ných vo WoS, ktoré majú vyše 300 citácií. 
Je spoluautorom 8 udelených patentov. Od 
r. 2004 je členom Snemu SAV, od r. 2009 je 
členom výboru Snemu SAV. V roku 2002 bol 
ocenený Čestnou plaketou SAV Dionýza Štú-
ra za zásluhy v prírodných vedách.

OV SAV, P. Pekárová | Foto: Juraj Broš
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Čo prezrádza Európska sociálna sonda 

K o m p a r á c i a  s  E u r ó p o u
Ako je na tom Slovensko v rôznych dôleži-
tých oblastiach v porovnaní s inými kraji-
nami Európy, odpovedá Európska sociálna 
sonda (ESS). Ide o multilaterálny kompa-
ratívny sociálny prieskum, ktorý sa opa-
kuje každé dva roky a účastní sa ho vyše 
30 krajín. „Štatistiky nám hovoria, že sme 
absolvovali v rámci prieskumov už 250-tisíc 
hodín rozhovorov s respondentmi,“ povedal 
na konferencii ESS – 5. kolo: Slovensko v Eu-
rópe (12. 12. 2012) výkonný riaditeľ projek-
tu ESS Rory Fitzgerald.

Prieskum poskytuje poznatky v oblas-
tiach ako dôveryhodnosť polície a súdov, 
etnická a náboženská identita, dôvera v ná-

PRÍHOVOR ŠTÁTNEHO TAJOMNÍKA MŠVVAŠ SR ŠTEFANA CHUDOBU. VĽAVO SEDIA PODPREDSEDOVIA SAV 

VIERA ROSOVÁ A ĽUBOMÍR FALŤAN, VPRAVO MICHAL KENTOŠ.

Sociálna situácia, etnicita a environmentálne riziká 

D i s k u s n ý  s e m i n á r
Prognostický ústav SAV a Centrum excelentnosti SAV CESTA zor-
ganizovali pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 
diskusný seminár na tému: Akú úlohu hrá sociálna situácia a et-
nicita v miere vystavenia environmentálnym rizikám? Seminár bol 
zároveň spojený s prezentáciou novej monografie Prognostického 
ústavu SAV, ktorá v tomto roku vychádza v medzinárodnom vyda-
vateľstve CEU PRESS a ktorá nesie titul Living beyond the Pale: En-
vironmental Justice and the Roma Minority, ktorej autorom je Mgr. 
Richard Filčák, MSc. PhD.

V úvodnom vystúpení prezentovala vedúca CE CESTA Martina 
Lubyová širší kontext ekonomických a sociálnych trendov. Napriek 
relatívne priaznivému celkovému makroekonomickému vývoju 
ekonomiky Slovenska, poukazujú výsledky doterajších sociálno-
-ekonomických analýz na prehlbujúce sa regionálne rozdiely a zvy-

šujúcu sa mieru vystaveniu riziku chudoby. Ekonomické a sociálne 
faktory sú následne reflektované aj v miere ohrozenia environ-
mentálnymi rizikami.

V druhej časti seminára vystúpil autor monografie Richard Fil-
čák s prednáškou s názvom Chudoba, životné prostredie a koncept 
environmentálnej spravodlivosti: Výskum životných podmienok Ró-
mov v strednej a východnej Európe. Prezentoval v nej niektoré vý-
sledky prípadových štúdií rómskych osídlení, v ktorých mapoval 
a analyzoval distribúciu environmentálnych rizík a prístup k zdro-
jom v závislosti od sociálnej situácie a etnicity obyvateľov. Prezen-
tácia podnietila živú diskusiu prítomných partnerov CE CESTA 
a ďalších účastníkov seminára.

Zdroj: PÚ SAV

rodný parlament alebo politikov či politické 
strany, spokojnosť s fungovaním demokra-
cie alebo so stavom ekonomiky v krajine. 
Takéto poznatky sú podľa podpredsedu 
SAV pre III. oddelenie Ľubomíra Falťa-
na využívané často aj v praxi. „A to nielen 
v európskych krajinách, ale napríklad aj 
v Spojených štátoch amerických. Väčšinou 
vo sférach hospodárskych a politických,“ 
povedal.

Na konferencii k ESS sa zúčastnil štátny 
tajomník Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR Štefan Chudoba, ktorý 
vyzdvihol prínos porovnávania sa s európ-
skymi štátmi: „Sú financie na projekty v so-

ciálnej oblasti a môžeme ich nielen financo-
vať, ale aj ponúknuť konkrétne skúsenosti,“ 
skonštatoval na margo využitia výsledkov 
prieskumu ESS.

Z prieskumu sa odborníci i verejnosť 
dozvie, ako sme na tom napríklad v porov-
naní s Českou republikou. Viaceré výsledky 
v niektorých oblastiach sú si podobné, no 
možno konštatovať, že Česi napríklad viac 
dôverujú svojim štátnym orgánom ako Slo-
váci. Zatiaľ čo slovenský národ je so stavom 
vzdelávania spokojný asi na 50 percent, 
Fínsko na 80 percent a Grécko približne na 
30 percent. Odchýlky môžu byť aj značné, 
no jasne ukazujú, ako sme na tom oproti 
iným štátom.

Slovensko by aj naďalej chcelo byť zapo-
jené do programu. Podpredseda SAV Ľubo-
mír Falťan spomenul, že pokračovaním bu-
de ESS ERIC s tým, že záujem určite je, nie 
je však isté, či bude na to dostatok financií. 
„Každá krajina už bude musieť v tomto ďal-
šom programe hradiť prieskumy zo svojho 
národného rozpočtu. V úvode budeme mi-
nimálne pozorovatelia,“ dodal.

Konferencia pokračovala po úvodných 
prezentáciách o ESS príspevkami na kon-
krétne témy ako napr. Vnímanie bezpečia 
(M. Kentoš), Politická participácia a postoje 
(L. Lovaš), Interakcia práce a rodiny (D. Fe-
dáková, K. Naser), Etnická a náboženská 
identita (M. Homišinová), Rodina a subjek-
tívna pohoda (D. Husovská, V. Lehotská) 
a Dôveryhodnosť polície a súdov (J. Výrost).

Beata Obradovičová | Foto: Juraj Broš
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Česko-slovenská konferencia k storočnici narodenia spisovateľa

T a t a r k a  v  s ú v i s l o s t i a c h 
s v e t o v e j  k u l t ú r y

DOMINIK TATARKA 

VO VZRUŠUJÚCICH 

AUGUSTOVÝCH 

DŇOCH ROKU 1968 

V ZAJATÍ MLÁDEŽE 

PRED BRATISLAVSKÝM 

ROZHLASOM. Foto archív

Na Masarykovej univerzite v Brne sa 11. de-
cembra 2012 uskutočnila medzinárodná 
konferencia k blížiacej sa storočnici na-
rodenia slovenského spisovateľa Domini-
ka Tatarku pod názvom Dominik Tatarka 
v souvislostech světové kultury  (jazyk – styl 
– poetika – politika). Konala sa v rámci pra-
videlných brnenských česko-slovenských 
konferencií. Jej už XVI. ročník zorganizoval 
riaditeľ Ústavu slavistiky Filozofickej fakul-
ty Masarykovej univerzity prof. PhDr. Ivo 
Pospíšil, DrSc., v spolupráci s Literárnym 
informačným centrom, Českou asociácii 
slavistov, Slavistickou spoločnosťou Franka 
Wollmana, Stredoeurópskym centrom slo-
vanských štúdií a AOSS – Klubom nezávis-
lých spisovateľov.

Po otvorení konferencie bola organizáto-
rovi podujatia prof. PhDr. Ivovi Pospíšilovi, 
DrSc., na návrh Ústavu svetovej literatúry 
SAV, s ktorým ho viaže dlhoročná spolu-
práca v oblasti vedy, udelená Čestná plaketa 
Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských 
vedách. Odovzdal mu ju podpredseda SAV 
pre spoločenské vedy Mgr. Ľubomír Falťan, 
CSc. Laudácio predniesla prof. PhDr.Mária 
Bátorová, DrSc, vedecká pracovníčka Ústa-
vu svetovej literatúry SAV.

Na odborne široko koncipovanom podu-
jatí sa zúčastnili literárni vedci, jazykovedci 
a kritici zaoberajúci sa Tatarkovým dielom 

i jeho životnými osudmi, ktoré po auguste 
1968, jeho vylúčení zo spisovateľskej orga-
nizácie, zákaze publikovania a všestrannej 
politickej a občianskej izolácii poaugusto-
vým normalizačným komunistickým reži-
mom nadobudli dramatický ráz. Svojimi 
osobnými spomienkami i reflexiou nad 
jednotlivými otcovými dielami významne 
obohatil priebeh konferencie aj Tatarkov 
syn Oleg. Zmyslom podujatia bolo priblížiť 
Tatarkove dielo, jeho literárny jazyk, poeti-
ku jeho próz a románov a rovnako aj jeho 
občianske a politické postoje, ktoré vznikali 
často pod tlakom doby, v prudko sa menia-
cej politickej situácii, ktorou počas svojho 
života autor prechádzal a s ktorou sa mu-
sel (a chcel) nielen ako tvorca, ale aj občan 
vyrovnať. Rozpad prvej Československej re-
publiky v roku 1939 sa udial deň po jeho ná-
vrate z ročného študijného pobytu v Paríži. 
Debutoval zbierkou noviel V úzkosti hľada-
nia (1942) v období Slovenskej republiky, 
realitu vojnového slovenského štátu označil 
za „farskú republiku“, ďalej je známa jeho 
aktívna účasť v Povstaní, úľava z obnovenia 
Československa, nadšenie, až nekritické, 
v prvých rokoch „budovania novej, sociálne 
spravodlivej spoločnosti“. Roky, keď písal 
„na dvoje“, teda diela tzv. „budovateľské“, 
ktoré mu zaručovali miesto v spoločen-
skom a literárnom procese, a zároveň ako 

prvý slovenský umelec pochopil a napísal 
o zhubnosti vynucovaného bezvýhradného 
súhlasu s režimom. Vydal o tom svedectvo 
vo svojom Démonovi súhlasu. Nasledovali 
politicky liberálne, umelecky žičlivé šesť-
desiate roky, keď sa stáva svojimi dielami 
i kultúrnymi a publicistickými aktivitami 
poprednou osobnosťou slovenského kultúr-
neho života a keď sa rodí jeho projekt Obce 
božej (v rukopise autora je Obec Božia), slo-
bodného občianskeho i ľudského obcovania 
napojeného na národnú i všeľudskú pamäť 
a rešpektujúceho hodnoty humanity, tole-
rancie a slobody. A posledná etapa zásahu 
politiky do jeho života: pookupačná reali-
ta, izolácia, prenasledovanie štátnou bez-
pečnosťou, najmä po podpise Charty 77, 
zároveň zrod jeho samizdatových Písačiek, 
neskôr Navrávačiek, esejistických textov 
i ľudských apelov, ktoré pred pádom komu-
nizmu vychádzali len v samizdatoch. A na-
koniec posledná rozlúčka na Martinskom 
cintoríne 15. mája 1989, kde ho na sklonku 
„éry démonov“ pochovávala iná veľká disi-
dentská osobnosť našej kultúry – Anton Sr-
holec. Napriek démonom, ktoré jeho vlasť 
sužovali už viac ako štyridsať rokov, vytvoril 
trvalé dielo – a práve toto dielo D. Tatarku 
bolo odborným ťažisko tejto česko-sloven-
skej konferencie.

Po úvodných slovách riaditeľa Ústavu 
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Prehľad o výskume a aplikáciách v oblasti 
makromolekulovej chémie v SR a ČR

P o l y m é r y 
p o  s i e d m y  r a z

PREDNÁŠKA ING. JOZEFA RYCHLÉHO, DRSC.

V dňoch 26. – 29. novembra 2012 sa v Kongresovom centre SAV Smolenice 
konala VII. slovensko-česká konferencia Polyméry 2012, ktorú pripravil Ústav 
polymérov SAV pod vedením predsedníčky organizačného výboru Ing. Ivice 
Janigovej, PhD.

Slovensko-české, resp. česko-slovenské konferencie o polyméroch sú or-
ganizované v pravidelných dvojročných intervaloch od r. 2000 buď Ústavom 
polymérov SAV, alebo Ústavom makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., v Pra-
he. Ich cieľom je poskytnúť prehľad o výskume a aplikáciách v oblasti mak-
romolekulovej chémie na Slovensku a v Českej republike spravidla za účasti 
rôznych inštitúcií z oboch krajín.

V poradí VII. slovensko-česká konferencia privítala 74 účastníkov, ktorí po-
čas troch dní prezentovali 30 vedeckých prednášok a 29 posterových prezen-
tácií. Organizátori konferencie vytvorili zaujímavý a kvalitný program, počas 
ktorého bolo sympatické vidieť prezentácie skúsených vedeckých pracovníkov 
a popri nich prezentácie mladších vedeckých pracovníkov a tiež doktoran-
dov. Všetky prezentácie boli spojené s bohatou diskusiou. V troch špeciálnych 
prednáškach referenti poskytli informácie o výskumných smeroch a celkovej 
situácii v Ústave makromolekulární chemie AV ČR v Prahe (riaditeľ ústavu 
RNDr. František Rypáček, CSc.), v Ústave polymérnych materiálov FChPT 
STU v Bratislave (prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc., Dr. h. c.) a v Ústave polymé-
rov SAV (riaditeľ ústavu Ing. Igor Lacík, DrSc.). Poslednú prednášku I. Lacík 
predniesol v kontexte osláv 50. výročia založenia Ústavu polymérov SAV, kto-
ré sa konali následne po ukončení konferencie.

Program konferencie bol neplánovite, ale o to krajšie obohatený klavírnym 
vystúpením vedeckého pracovníka ÚPo SAv prof. Ing. Ivana Chodáka, DrSc., 
ktorým pripravil prostredie pre kultúrne prepojenie medzi účastníkmi konfe-
rencie.

Tradične vysoká odborná, diskusná a priateľská atmosféra bola, podobne 
ako pri iných ročníkoch, znakom aj VII. slovensko-českej konferencie Poly-
méry 2012. Týmto sa chceme poďakovať členom organizačného a vedeckého 
výboru konferencie a hlavne všetkým účastníkom za jej vysokú úroveň. Teší-
me sa na VIII. konferenciu, ktorá bude organizovaná v roku 2014 kolegami 
z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Prahe.

I. Janigová, I. Lacík

slavistiky FF MU prof. Iva Pospíšila a ria-
diteľky Literárneho informačného centra 
Miroslavy Vallovej odzneli na konferencii 
početné referáty, ktoré predstavili mno-
hostranné pohľady na Tatarkovo žánrovo 
bohaté, často aj protirečivým vývojom pre-
chádzajúce dielo. S úvodným referátom 
vystúpila prof. Mária Bátorová, ktorá v prí-
spevku Dobrodružstvo ľudskosti (Dominik 
Tatarka a Albert Camus) urobila objavnú 
paralelu medzi životom i dielom Domini-
ka Tatarku a Alberta Camusa. M. Bátorová 
zároveň predstavila aj svoju práve vydanú 
monografiu, ktorá vyšla nedávno vo VEDE, 
vydavateľstvo SAV, pod názvom Dominik 
Tatarka slovenský Don Quijote. Po jej vy-
stúpení odzneli referáty D. Podrackej, Gal 
v kartáginskom zajatí (Psycholingvistický 
portrét Dominika Tatarku), J. Vaňka, Jazyk 
a štýl Tatarkových próz, V. Petríka, Tatarkove 
zásahy do druhého vydania románu Farská 
republika, I. Martinovej, Preklady D. Tatar-
ku do cudzích jazykov, F. Všetičku, K tvaro-
sloví slovenské prózy (s přihlédnutím k tvorbě 
D. Tatarky), A. Baláža, Tri stretnutia s Domi-
nikom Tatarkom, D. Bínu, Na hraně syžetu. 
Nad zápisníky strědoevropského autora, 
M. Jurovskej, Nad duchovným odkazom Do-
minika Tatarku, M. Pokorného, Dominik Ta-
tarka: slovenské a evropské dimenze tvorby, 
E. Faithovej, Ženské postavy v Tatarkových 
schematických románoch, M. Antošovej, 
Existencialistické aspekty diela D. Tatarku, 
Z. Bakošovej-Hlavenkovej, Smutný hrdi-
na alebo ako dojíma Dominik Tatarka (po-
známky k divadelnej inscenácii Dojímate na 
veľmi..., E. Gunišovej, Figurovia a figúrky 
v diele Démon súhlasu a I. Pospíšila, Dominik 
Tatarka o literatúre a souvislosti: poznámky 
ze strany.

Na konferenciu prisľúbila účasť aj Eva 
Štolbová, autorka najskôr samizdatových, 
neskôr knižne vydaných Navrávačiek s Do-
minikom Tatarkom, zo zdravotných dôvo-
dov sa však na podujatí nezúčastnila, ale 
v LIC, kde v roku 2000 vyšlo knižné vydanie 
Navrávačiek, vyjde tento rok k Tatarkovej 
storočnici toto cenné dielo v novom vydaní.

Na konferencii sa okrem uznávaných li-
terárnych vedcov zúčastnili aj predstavitelia 
mladej kritickej generácie, čo svedčí o tom, 
že Tatarkovo dielo sa stáva predmetom ve-
deckej i kritickej reflexie aj u autorov, kto-
rí sa s jeho dielom nestretávali v čase, keď 
vznikalo. Jednotlivé referáty sprevádzala 
bohatá diskusia, ktorá je pravidelne súčas-
ťou každej brnenskej konferencie. Účasťou 
českých a slovenských autorov sa táto kon-
ferencia stáva dôležitým miestom rozvíja-
nia vzájomných literárnych vzťahov. Ich 
rovnako dôležitou súčasťou je aj knižné vy-
danie zborníka – tímovej monografie, ktorá 
každoročne vychádza pod hlavičkou Br-
něnské texty k slavistice. Aj zborník, ktorý 
vyjde v budúcom roku pod názvom Domi-
nik Tatarka v souvislostech světové kultury 
(jazyk – styl – poetika – politika), tak bude 
jedným zo spoločných literárnovedných, 
česko-slovenských príspevkov k jeho storoč-
nici.

Anton Baláž
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Známy slovenský astronóm – „slniečkar“ – 
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., vedecký pra-
covník Astronomického ústavu SAV v Tat-
ranskej Lomnici, precestoval zemeguľu 
krížom-krážom. Na výskumných cestách 
za úplnými zatmeniami Slnka sa ocitol – 
okrem Arktídy a Antarktídy – na všetkých 
kontinentoch. Prinášal odtiaľ cenné vedec-
ké poznatky o slnečnej korone, ale aj čosi 
navyše. Vojtech Rušin je totiž vášnivý foto-
graf, a tak ho samozrejme pôvaby a osobi-
tosti krajiny či zaujímaví ľudia nenechali 
chladným. Svedčia o tom aj jeho viaceré 
popularizačné publikácie či výstavy.

V posledných rokoch Vojtecha Rušina 
osobitne upútali ľudia, ľudské tváre. Dokon-
ca – ako prezrádza – si veľmi presne pamätá 
na okamih, keď ho prekvapilo náhle pozna-
nie, čo všetko dokáže ponúknuť ľudská tvár 
– bolo to pred osemnástimi rokmi v Indii, 
kde ho v najchudobnejšej štvrti Bombaja 
zaujala tvár dievčaťa s prenikavými, ale aj 
šibalskými očami: „Požiadal som ju, aby mi 
chvíľku pózovala, kým si pripravím aparát,“ 
spomína. „Vôbec sa nezdráhala a striedavo 
sa schovala a vykukla. Pri jednom vykuknu-

Kniha fotograf ických portrétov Vojtecha Rušina

C e z  t v á r e  k  d u š i  č l o v e k a
tí som stisol spúšť a urobil cvak. Vtedy sa vo 
mne ozval vnútorný hlas: ,A čo tak fotogra-
fovať tváre ľudí?‘... Od tej doby som sa pri 
svojich cestách nielen po svete, ale aj doma, 
zameral viac na tváre ľudí než na čokoľvek 
iné.“

Od toho času Vojtech Rušin nafotogra-
foval stovky a stovky portrétov, z ktorých 
na sklonku vlaňajšieho roka ponúkal výber 
vo fotografickej publikácii nazvanej Poézia 
ľudskej duše/ Poetry of the Human Soul. Na 
dvesto stranách veľkého formátu defilujú 
ľudské tváre v rôznych podobách – portréty 
detí, matiek, dievčat, žien, mužov, starých 
ľudí... Hovorí sa, že oči sú oknom do duše 
človeka a tvár zrkadlom ľudského vnútra. 
A keďže Vojtech Rušin je výborný pozoro-
vateľ s citlivým odhadom pre zachytenie 
výrazného ľudského okamihu, cez jeho 
portréty môže záujemca nazrieť do duše 
ľudí z desiatok krajín sveta a rôznych kul-
túr. Z tých tvárí sa dá vyčítať nielen sebave-
domie krásnych dievčat či vitalita zrelých 
mužov, ale aj – často len drobná – dráma 
či tragika života, či už sú to zábery na ľu-
dí v biednom sociálnom postavení (Zam-

Koniec sveta bol nepochybne najpríťažlivejšou témou konca roka 
2012. Aj priaznivci vedeckých kaviarní v Košiciach si túto tému vy-
žiadali od riešiteľského tímu popularizačného projektu Veda na Slo-
vensku – čo nepoznáme, to nepotrebujeme...?, financovaného APVV.

A tak v spolupráci s tímom projektu SPOTs (EHMK 2013) zor-
ganizovali poslednú vedeckú kaviareň v minulom roku na 18. de-
cembra vo Výmenníku č. 2 na Brigádnickej ulici v Košiciach pod 
názvom Vedecký pohľad na koniec sveta. Prednášal RNDr. Miroslav 
Znášik, poverený riaditeľ Považskej hvezdárne v Žiline. Keďže 
predpoveď o „konci sveta“, ktorý mal nastať 21. 12. 2012, sa roz-
šírila na základe mayského kalendára, Dr. Znášik priblížil vývoj 

A  k o n i e c  s v e t a  o p ä ť  n e b o l . . .
kalendárov od počiatkov civilizácie až po dnes, ako aj hlavné sve-
tové používané kalendárne sústavy. Prednáška prítomných zaujala 
a rozvinula sa k nej bohatá diskusia. Bola dôkazom toho, že dobrá 
téma, vhodne podaná, je výborným spôsobom popularizácie vedy. 
A keďže podľa Dr. Znášika bolo v dejinách ľudstva už 242 apoka-
lyptických predpovedí a ani jedna sa nesplnila, priaznivci decem-
brovej vedeckej kaviarne sa rozišli domov piecť vianočné pečivo a 
zdobiť stromček bez obáv z konca sveta. Ako sme sa presvedčili, 
urobili dobre, koniec sveta sa zase raz nekonal...  

  
Katarína Čižmáriková

FOTOGRAFICKÚ PUBLIKÁCIU VOJTECHA RUŠINA 

POÉ ZIA ĽUDSKEJ DUŠE PREZENTOVALI NA SKLON-

KU MINULÉHO ROKA V MALOM KONGRESOVOM 

CENTRE VEDY, VYDAVATEĽSTVA SAV, V BRATISLAVE 

– MEDZI ČITATEĽOV JU SLÁVNOSTNE VYPREVADIL 

PREDSEDA SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK.

bia, Rumunsko, Turecko), alebo portréty 
starých mužov a žien na sklonku životnej 
dráhy. Výrečný a emocionálne pôsobivý 
je v tomto zmysle portrét starenky zo Slo-
venska, v tvári ktorej je vpísaná nielen celá 
história jej ťažkého života, ale aj múdrosť 
a pokora, s akou prijíma osud človeka s jeho 
prirodzeným fyzickým zánikom.

Vojtech Rušin nás týmito portrétmi pre-
sviedča, že nielen vesmír je úžasný, veľkole-
pý či tajomný. Aj náš ľudský kozmos oplýva 
týmito atribútmi.

 
Emil Borčin | Foto: archív V. Rušina 

VOJTECH RUŠIN S POZADÍM JEDNÉHO 

Z PORTRÉTOV KNIHY POÉZIA ĽUDSKEJ 

DUŠE.
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Podlžnosti sociálnej ochrany v Slovenskej republike

S p r á v a  o  c h u d o b e  a  v y l ú č e n í

ZUZANA KUSÁ 

S ĎALŠOU 

SPOLUAUTORKOU 

ANNOU 

GALOVIČOVOU 

(NÁRODNOU 

KOORDINÁTORKOU 

SLOVENSKEJ ÚČASTI 

NA EURÓPSKYCH 

STRETNUTIACH ĽUDÍ 

SO SKÚSENOSŤOU 

CHUDOBY).

V priestoroch Ústrednej knižnice SAV 

sa 18. decembra 2012 konala tlačová 

beseda k odbornej monografii Tieňová 

správa o chudobe a sociálnom vylúčení 

v Slovenskej republike, ktorej vydanie 

pripravila Slovenská sieť proti chudobe 

v spolupráci so Sociologickým ústavom 

SAV a s podporou F. Ebert Stiftung. 

Konferencia o možnostiach inklúzie a komunitných skúsenostiach 

N a  p o m o c  r ó m s k y c h  o s a d á m
Konferenciu Možnosti inklúzie a komunitné skúsenosti ľudí v róm-
skych osadách organizoval Ústav etnológie SAV a Nadácia Friedrich 
Ebert Stiftung v Bratislave 7. decembra 2012. Venovala sa komu-
nitárnym prístupom v marginalizovaných rómskych osadách na 
Slovensku. Podujatie otvorili predstaviteľ Nadácie Friedrich Ebert 
Stiftung Martin Muránsky, splnomocnenec vlády SR pre rómske 
komunity Peter Pollák a zástupca veľvyslanectva Spojených štátov 
amerických v SR Norman Thatcher Sharpf.

Prvý panel konferencie Komunitné politiky v diskusii, ktorý 
moderoval Marek Hojsík (ÚEt SAV), predstavil praktické prístupy 
práce s marginalizovanými komunitami v zahraničí. V príspevku 
Andreja Findora (FSEV UK) bola venovaná pozornosť konceptu 
„pozitívnej deviácie“, ktorý pracuje s identifikáciou pozitívnych 
riešení vynájdených priamo v komunitách. O možnosti sociálnej 
zmeny prostredníctvom pastorácie vo svojom príspevku hovoril To-
máš Hrustič (ÚEt SAV). Tatiana Podolinská (ÚEt SAV) sa venovala 

konceptu tzv. „mostov z chudoby“, ktorý vníma chudobu ako nedo-
statok celého spektra zdrojov (t.j. nielen finančných, ale aj mentál-
nych, duchovných, emočných atď.).

V druhej časti konferencie, nazvanej Skúsenosti s komunitným 
prístupom v rómskej osade, ktorú moderoval Alexander Mušinka 
(Prešovská univerzita), odzneli štyri príspevky predstaviteľov or-
ganizácií, ktoré sa pokúšajú uplatniť predstavené koncepty v praxi 
marginalizovaných rómskych osád na Slovensku – Kvety Berkyo-
vej (terénna sociálna pracovníčka, Rudňany), Miroslavy Hapalovej 
(Člověk v tísni, o. z.), Slavomíra Kutáša (ETP Slovensko) a Roberta 
Zachara (Evanjelická cirkev metodistická).

Na konferencii sa zúčastnili aj predstavitelia štátnej správy, Mi-
nisterstva práce a sociálnych vecí a rodiny SR, ZMOS-u i predstavi-
telia politických strán.

Miroslava Hlinčíková

Po krátkom príhovore riaditeľa SÚ SAV 
Roberta Klobuckého, ktorý privítal prítom-
ných novinárov a ďalších hostí, predsedníč-
ka Slovenskej siete proti chudobe, vedec-
ká pracovníčka SÚ SAV a vedúca autorka 
a redaktorka tejto publikácie Zuzana Kusá 
predstavila jej poslanie a koncepciu a priblí-
žila aj časť údajov, ktoré dokumentujú kva-
litu sociálnej ochrany a pozíciu Slovenska 
v medzinárodnom porovnaní. Zdôraznila, 
že publikácia vychádza z ľudsko-právne-
ho pohľadu na chudobu a predstavuje tak 
snahu o protiváhu k úzkemu rozpočtovému 
hľadisku či obviňujúcemu postoju voči chu-
dobným, ktorý dnes dominuje.

Cieľom publikácie je na základe medzi-
národných porovnaní spochybniť existu-
júce mýty o štedrosti sociálnej ochrany na 
Slovensku a poslúžiť aj ako druh verejnej 
kontroly plnenia záväzkov, ktoré Slovenskej 
republike vyplývajú z prijatia Stratégie Eu-
rópa 2020 v oblasti zmenšovania chudoby 
a sociálnej inklúzie. Zuzana Kusá predsta-
vila niekoľko kľúčových údajov dokumen-
tujúcich úroveň troch oblastí politiky aktív-
nej inklúzie – zabezpečenie dostatočného 
príjmu, podpora zamestnanosti a podpora 
prístupu k službám rôzneho druhu vrátane 
bývania. Spolu s Annou Galovičovou, člen-
kou výboru Siete a koordinátorkou sloven-
skej účasti na každoročných európskych 
stretnutiach ľudí so skúsenosťou chudoby 
na pôde Európskej komisie, predstavili ar-
gumenty v prospech väčšej podpory partici-
pácie ľudí so skúsenosťou chudoby a sociál-
neho vylúčenia na tvorbe a posudzovaní 
politík, ktoré ovplyvňujú ich život.

Novinárov zaujímali najmä medziná-
rodné porovnania a pýtali sa tiež na to, či 
a v čom sa „Tieňová správa“ tematicky od-
lišuje od správ, ktoré pripravujú vládne in-
štitúcie. Zuzana Kusá zdôraznila, že vládou 
pripravované správy ako tohoročná Národ-
ná sociálna správa či každoročné správy 
o sociálnej situácii obyvateľov Slovenskej 
republiky sa napríklad vôbec nevenujú 
otázke adekvátnosti sociálnej ochrany a ne-
dostatočne si všímajú prístup k takým služ-
bám, ako je bývanie či doprava.

Zdroj: SÚ SAV
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Výskum literárnych procesov v slovenskej a ruskej literárnej vede 

P l o d  t r o j r o č n e j  s p o l u p r á c e
Dňa 28. novembra 2012 sa na pôde 
Ústavu svetovej literatúry SAV uskutočnila 
prezentácia vedeckého zborníka Súčasný 

výskum literárnych procesov v slovenskej 

a ruskej literárnej vede (Ed. Eva Maliti 
a Jurij Azarov). Zástupkyňa riaditeľa ÚSvL 
SAV Dobrota Pucherová, ktorá otvorila 
podujatie, privítala aj cteného hosťa, 
kultúrneho atašé Veľvyslanectva Ruskej 
federácie v SR Denisa Arsentieva.

ZOSTAVOVATELIA 

ZBORNÍKA E. MALITI 

(VPRAVO) A J. AZAROV 

S KULTÚRNYM ATAŠÉ 

VEĽVYSLANECTVA 

RF V SR DENISOM 

ARSENTIEVOM.

Novoročný organový koncert v Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV

V e d a  s a  s n ú b i l a  s  u m e n í m
Nový rok Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV jeho ria-
diteľka Oľga Pecháňová otvorila oficiálne v pondelok  7. ja nuá ra 
svojím, dnes už tradičným, novoročným prejavom „Čo nás čaká 
a čo neminie“. Nebolo by to nič výnimočné, takých začiatkov absol-
vovali pracovníci mnohých pracovísk Akadémie, pravda, keby po 
novoročnom prípitku riaditeľky ústavu nenasledoval v ÚNPF SAV 
organový koncert. Prvý novoročný... V minulom roku totiž pracov-
ník ústavu MVDr. A. Barta, PhD., získal ako dar  starší elektronický 
organ holadskej firmy Johannus. Medzi sviatkami ho spolu s ko-
legom Mgr. Art. M. Schmidtom opravili a zapojili na počítačový 
program Hauptwerk. Program využíva nahrávku z existujúceho 
píšťalového organu po jednom zvuku z každej píšťaly a ten násled-
ne prehráva po stlačení tónu na hracej konzole. Program zaručuje 
mimoriadne vernú reprodukciu zvuku v priestore. Organ umiest-
nený v zasadacej  sieni  ústavu využíva nahrávky z píšťal organu 
z Kostola Panny Márie z Adergas v Srbsku, ktorý má 38 registrov 
znejúcich v barokovom štýle.

Na novoročnom koncerte ÚNPF SAV zaznela Fantázia G-moll (BWV 
542) J. S. Bacha, Ária quarta zo zbierky Hexachordum apoil li nis 
J. Ch. Pachelbela, Prelúdium a Fuga C-moll F. Mendelssona-Barthol-
dyho a Chrámová kantáta (BWV 140) a Fuga G-moll od J. S. Bacha. 
Na organe hral titulárny organista Metropolitnej katedrály – koruno-
vačného Dómu sv. Martina v Bratislave Mgr. Art. Martin Bako, ab-
solvent VŠMU, ktorého verejnosť pozná z medzinárodných festivalov 
v SR, ČR, Poľsku a Rakúsku. M. Bako spolupracuje so Slovenskou fil-
harmóniou i ďalšími koncertnými telesami SR.

Novoročným organovým koncertom obohatil Ústav normálnej 
a patologickej fyziológie SAV svoje aktivity v oblasti spájania vedy 
a umenia o hudobnú zložku. Pracovníci ústavu privítali svoj prvý 
novoročný koncert s nadšením a už teraz sa zamýšľajú nad prípra-
vou pravidelnejších organových koncertov, na ktoré budú pozývať 
aj kolegov z ústavov SAV.

A. Barta, F. Jagla

Publikáciu vydanú v ÚSvL SAV predsta-
vili jej zostavovatelia E. Maliti a J. Azarov, 
a tiež slovenskí členovia autorského kolek-
tívu. Je výsledkom trojročnej spolupráce 
ÚSvL SAV a Inštitútu svetovej literatúry Rus-
kej akadémie vied v Moskve. Podkladom na 
vznik publikácie sa stali materiály medzi-
národného vedeckého sympózia Výskum 
procesov literatúr na prelome 20. a 21. 
storočia (teórie, školy, koncepcie), ktoré 
sa konalo koncom septembra – začiatkom 
októbra 2010 v Bratislave. Hlavným záme-
rom bolo charakterizovať nové zákonitosti 

a tendencie v oblasti výskumu literatúry 
a literárnej teórie na Slovensku a v Rusku. 
Osobitosťou zborníka je jeho dvojjazyč-
nosť, pričom jednotlivé štúdie publikované 
v slovenčine a ruštine doplňujú obsažné an-
glické resumé. Do zborníka boli zaradené 
štúdie pracovníkov Ústavu svetovej litera-
túry SAV E. Maliti, S. Paštekovej, M. Kusej, 
L. Franeka a R. Gáfrika, zatiaľ čo Ruskú 
akadémiu vied reprezentujú state J. Azaro-
va, A. Čagina a V. Teriochinovej z Inštitútu 
svetovej literatúry, ale aj O. Kuznecovo-
vej z Inštitútu ruskej literatúry (Puškinský 
dom) v Sankt-Peterburgu a Ľ. Širokovovej 
z Inštitútu slavistiky v Moskve.

Na prezentácii sa živo diskutovalo o prí-
nose novej publikácie pre perspektívy slo-
vensko-ruskej spolupráce v oblasti literár-
nej vedy, pričom sa načrelo aj do minulosti 
a zhodnotili sa úsilia našich predchodcov, 
najviac sa hovorilo o medzinárodných 
projektoch slovenského teoretika medzi-
literárnosti D. Ďurišina. V tejto súvislosti 
zarezonovali slová M. Kusej o tom, že pre-
zentovaný zborník je v našom prostredí po 
tridsiatich rokoch prvým knižným vydaním 
spoločných bádaní slovenských a ruských 
literárnych vedcov.

Marianna Figedyová
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Z o m r e l  d o c .  M i l a n  H v o ž d a r a
Nielen pracovníci Geofyzikálneho ústavu 

SAV, ale všetci, ktorí poznali či už osobne 

alebo prostredníctvom práce doc. RNDr. 

Milana Hvoždaru, DrSc., prijali krátko 

pred Vianocami s hlbokým zármutkom 

správu o jeho úmrtí. Narodil sa 10. októbra 

1942 v Starej Turej. Po ukončení Matema-

ticko-fyzikálnej fakulty KU v Prahe nastúpil 

do Geofyzikálneho ústavu SAV v Bratislave, 

kde pracoval v rôznych pozí ciách až do 

svojho úmrtia. 

Z a  D r .  M .  P r í d a v k o v o u - M i n á r i k o v o u
V predposledný deň roka 2012 odišla spo-

medzi nás dlhoročná vedecká pracovníčka 

Ústavu slovenskej literatúry SAV PhDr. 

Marianna Prídavková-Mináriková, CSc. 

Ako rodáčka  z Bratislavy (* 18. 9. 1930) 

maturovala na tunajšom gymnáziu. V štú-

diu pokračovala na Filozofickej fakulte UK 

(slovenčina – ruština), ktorú absolvovala 

v r. 1953. Už počas štúdia nastúpila ako re-

daktorka do bývalého Slovenského vydava-

teľstva krásnej literatúry (neskôr Tatran). 

Praktickú editorskú činnosť vzápätí využila 

pri výskume textologických a štylistických 

problémov slovenskej prózy literárneho re-

alizmu v Ústave slovenskej literatúry SAV, 

kam prešla r. 1955.

Vedecká práca doc. M. Hvoždaru bola 
zameraná predovšetkým na riešenie mate-
matických problémov pre geoelektromag-
netické polia v nehomogénnych prostre-
diach modelujúcich vodivostné nehomo-
genity v Zemi. Významne prispel do teórie 
elektromagnetickej indukcie pre viacvrs-
tvovú sférickú Zem, a to aj pri zohľadnení 
jej rotácie v nehomogénnych budiacich 
poliach časovo harmonických i aperiod-
ických. Ďalej odvodil náročné teoretické 
vzorce a počítačové programy pre elektro-
magnetickú indukciu vo zvrstvenej Zemi 
s trojrozmerným rušivým telesom, pričom  
použil metódu vektorových integrálnych 
rovníc so slabo singulárnym tenzorovým 
jadrom. V stacionárnych geoelektrických 
poliach je medzinárodne uznávaným auto-
rom originálnych riešení metódou hranič-
ných integrálnych rovníc s komplikovanými 
Greenovými jadrami. Pre všetky svoje teo-

V jej literárnovednej práci dominoval 
záujem o dielo Martina Kukučína. Závažný 
prínos pre jeho literárnohistoricko-texto-
logické poznanie predstavovala Mináriko-
vej príprava  21-zväzkového vydania Diela 
Martina Kukučína vo vydavateľstve Tatran 
(1957 – 1973). Uplatnila v ňom zásady ve-
decko-kritického vydania (vrátane publiko-
vania textových variantov). Zároveň bola 
spoluredaktorkou zborníka Martin Kukučín 
v kritike a spomienkach (1957). Problema-
tiku Kukučínovho diela paralelne skúmala 
aj na štylistickej úrovni (Textologické a šty-
listické problémy Kukučínovho diela, 1972). 
Kukučínovské bádanie zavŕšila vydaním 
výberu zo spisovateľových listov (Kukučín 
zblízka, 1989). Textologicko-štylistickú 
analytickú pozornosť s neraz prekvapujúci-
mi zisteniami venovala aj próze ďalších au-
torov (S. H. Vajanský, E. M. Šoltésová a i). 
Žiaľ, edičný projekt vydania zápisníc slo-
venského pražského vysokoškolského spol-

ku Detvan z 80. až 90. rokov 19. storočia, 
ktorý v druhej polovici 50. rokov 20. storo-
čia pripravovala v spolupráci s kolegom, sa 
pre nadmerné obavy niektorých pracovní-
kov (išlo totiž aj o osobnosť Milana R. Štefá-
nika) nikdy nerealizoval...

Marianna Mináriková dlhé roky sústav-
ne sledovala a recenzovala zahraničnú 
(predovšetkým poľskú a ruskú) odbornú 
textologickú literatúru a prostredníctvom 
recenzií o nej zasvätene informovala domá-
cu literárnu vedu. Bola autorkou desiatok 
hesiel do Slovníka slovenskej literatúry. Pô-
sobila aj ako prekladateľka z ruštiny a poľ-
štiny; nešlo len o odborné preklady, ale o. i. 
aj o sprístupňovanie beletrie pre deti a mlá-
dež, či preklady populárnych detských tele-
víznych seriálov.

V tichosti žila a pracovala, v tichosti aj 
odišla. Zachovajme si ju vo vďačnej pamäti.

Gizela Gáfriková, ÚSlL SAV

retické výpočty zostavil originálne náročné 
počítačové programy, viaceré z nich sa vyu-
žívajú aj v súčasnosti v partnerských ústa-
voch u nás i v zahraničí. Ďalšie významné 
teoretické a výpočtové práce urobil v oblasti 
gravimetrie, geotermiky a termoelastických 
procesov v litosfére. Trvalou súčasťou jeho 
vedeckej práce je pedagogická činnosť v ob-
lasti geofyziky na FMFI UK a na PríF UK.

Výsledky svojich výskumov publikoval vo 
vyše 115 prácach v domácich i v zahranič-
ných časopisoch. Bol spoluautorom dvoch 
odborných kníh o geofyzike a vedúcim auto-
rom dvoch vyskoškolských učebných textov.

Doc. Milan Hvoždara bol dlhoročným  
vedúcim Geomagnetického oddelenia GfÚ 
SAV a v rokoch 1989 – 1996 riaditeľom toh-
to ústavu. Koordinoval viaceré vedecko-vý-
skumné úlohy a projekty.

Ladislav Brimich, GFÚ SAV
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4 4 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a  S A V 
6 .  1 2 .  2 0 1 2
Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
 návrh minimálnych vedeckých výstupov 

vedeckých organizácií SAV,
 stanoviská I., II. a III. oddelenia vied SAV 

k možnému spájaniu vedeckých orga-
nizácií SAV v súvislosti s pripravovanou 
transformáciou;

schválilo:
 návrh Zásad tvorby rozpočtu rozpoč-

tových organizácií a určenia výšky prí-
spevku príspevkovým organizáciám SAV 
v roku 2013,

 preradenie Ústavu zoológie SAV zo 
skupiny poľnohospodárskych a veteri-
nárnych vied do skupiny biologických 
a chemických vied v rámci štruktúry II. 
oddelenia vied SAV,

 zásady prideľovania finančných pros-
triedkov z rozpočtu SAV na podporu pro-
jektov MVTS v roku 2013,

 plán vyslaní pracovníkov SAV do za-
hraničia na základe centrálnych dohôd 

4 5 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a  S A V 
1 0 .  1 .  2 0 1 3
Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
 výsledok hodnotenia návrhov projektov 

spolupráce SAV – NSC (Taiwan) zo 4. vý-
zvy uverejnenej v roku 2012, na základe 
ktorého budú na obdobie 2013 – 2015 
financované nasledujúce projekty:

  Vývoj potentných a selektívnych inhibí-
torov glykozyltransferáz (Igor Tvaroška, 
Chemický ústav SAV),

  Nové anorganické fosfory bez obsahu 
prvkov vzácnych zemín pre energetic-
ky úsporné osvetľovacie zdroje (Dušan 
Galusek, Ústav anorganickej chémie 
SAV);

schválilo:
 návrh minimálneho počtu vedeckých vý-

stupov vedeckých organizácií SAV,
 návrh rozpisu rozpočtu na rok 2013,
 preradenie Ústavu informatiky SAV zo 

skupiny matematicko-fyzikálnych vied 
a informatiky do skupiny technických 
vied v rámci štruktúry I. OV SAV s účin-
nosťou od 1. 2. 2013,

o medzinárodnej vedeckej spolupráci na 
rok 2013,

 doplnenie štatútu Podporného fondu 
Štefana Schwarza na vytváranie post 
doktorandských miest v SAV;

udelilo:
 Čestnú plaketu SAV Aurela Stodolu za zá-

sluhy v technických vedách Dr. h. c. prof. 
RNDr. Pavlovi Lukáčovi, DrSc. a prof. 
RNDr. Vladimírovi Šepelákovi, DrSc.,

 Čestnú plaketu SAV za zásluhy v lekár-
skych vedách MVDr. Ivovi Vanickému, 
CSc.,

 Pamätnú plaketu SAV PhDr. Natálii 
Kraj čovičovej, CSc.;

vzalo na vedomie:
 správu zo zahraničnej pracovnej cesty 

F. Gömöryho v Bruseli, kde 23. 11. 2012 
reprezentoval SAV na zasadnutí General 
Assambly organizácie European Science 
Foundation,

 správu zo zahraničnej pracovnej cesty 
J. Lapina v Belgicku, 24. 7. – 25. 7. 2012 

(účasť na zasadnutí High Level Policy 
Group) a 27. – 28. 11. 2012 (účasť na 
workshope EUROMED),

 správu zo zahraničnej pracovnej cesty 
P. Samuelyho vo Francúzsku, 12. – 13. 
11. 2012, kde sa zúčastnil na zasadnutí 
Fóra členských organizácií ESF o vý-
skumných infraštruktúrach,

 správu zo zahraničnej pracovnej cesty 
A. Bžocha, ktorý sa v dňoch 30. – 31. 10. 
2012 zúčastnil vo Francúzsku na 71. za-
sadnutí Stáleho výboru pre Humanitné 
vedy Európskej nadácie pre vedu,

 správu zo zahraničnej pracovnej cesty 
Ľ. Falťana a S. Salamonovej v Bruse-
li, kde sa 7. 11. 2012 zúčastnili na MEP 
(Members of European Parlament) 
Danube Forum na tému Knowledge So-
ciety in the Danube Region,

 správu zo zahraničnej pracovnej cesty 
J. Barančíka v Bruseli 3. – 4. 11. 2012 
z pracovného stretnutia konzorcia ANI-
HWA (projekt 7. RP EÚ).

Antonia Štaffová

 zmenu názvu skupiny matematicko-fy-
zikálnych vied a informatiky na skupinu 
matematicko-fyzikálnych vied,

 realizáciu knihy s pracovným názvom 
SAV – veda pre budúcnosť;

vymenovalo:
 JUDr. Mgr. Martinu Lubyovú, PhD., do 

funkcie riaditeľky Prognostického ústa-
vu SAV s účinnosťou od 1. 2. 2013 na ob-
dobie 4 rokov,

 RNDr. Ladislava Brimicha, CSc., do 
funkcie riaditeľa Geofyzikálneho ústavu 
SAV s účinnosťou od 1. 3. 2013 na obdo-
bie 4 rokov;

súhlasilo:
 s rozšírením a prehĺbením spolupráce 

SAV s Radou pre vedecký a technologic-
ký výskum Turecka (TÜBITAK) v rámci 
výskumných projektov pre oblasti spo-
ločného záujmu a vyhlásením 1. spoloč-
nej výzvy JRP SAV – TÜBITAK (Turkey),

 s vypísaním výzvy na predkladanie žia-
dostí o zapojenie sa do Programu Štipen-
dium SAV;

udelilo:
 pri príležitosti životného jubilea
 Pamätnú plaketu SAV Ing. Dušanovi 

Kru šinskému, 
 Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za 

zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách 
doc. Ing. Ernestovi Šturdíkovi, CSc.;

vzalo na vedomie:
 správu zo zahraničnej pracovnej cesty 

J. Barančíka v Bruseli, ktorý sa v dňoch 
5. a 6. 11. 2012 zúčastnil na pracovnom 
stretnutí na prípravu nového projektu 
„ERA. Net to support innovation in the 
NMP area“,

 správu zo zahraničnej pracovnej cesty 
J. Barančíka v Ríme, účasť na zasadnutí 
Riadiaceho výboru M-ERA.NET, v dňoch 
12. – 14. 12. 2012,

 správu zo zahraničnej pracovnej cesty 
Ľ. Falťana, ktorý sa v dňoch 17. – 18. 12. 
2012 v Londýne zúčastnil na stretnutí 
Scientific Advisory Board.

Antonia Štaffová
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N e r o z l u č n é  s p o j e n i e  u m e n i a  a  v e d y
(Fotoreportáž z novoročných koncertov SAV v Bratislave a Košiciach)

Pohľad na auditórium Novoročného koncertu SAV v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Foto: Juraj Broš

Úspešný nový rok 2013 
zaželal v Košiciach všet-
kým pracovníkom SAV, 
ich rodinným príslušní-
kom a priateľom pred-
seda SAV prof. Jaromír 
Pastorek. Asistovali mu 
organizátori košických 
koncertov prof. Marián 
Reiffers (vpravo) a ria-
diteľ Štátnej filharmónie 
Košice Július Klein (vľa-
vo). Foto: Tomáš Čižmárik

O príjemný, vtipný a nápaditý hudobný program 
Novoročného koncertu SAV v Bratislave sa postaral 
známy slovenský operný spevák, barytonista Martin 
Babjak s klavírnym sprievodom Daniela Buranov-
ského. Foto: Juraj Broš

Posedenie po koncerte je vhodnou príležitosťou na 
stretnutie a rozhovory známych. Na zábere prof. 
Michal Besterci (Ústav materiálového výskumu 
SAV) a parazitológ prof. Pavol Dubinský (vpravo) 
s manželkami. Foto: Tomáš Čižmárik

Dobre sa zabávala aj partia mladých z košického 
Neurobiologického ústavu SAV. Foto: Tomáš Čižmárik
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