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Medzinárodnou cenou SAV za vynikajúce dielo v oblasti vied o spoločnosti a kultúre oceni-
la Slovenská akadémia vied emeritného profesora Antoniosa-Emiliosa N. Tachiaosa. Gréc-
ky vedec si ocenenie prevzal z rúk predsedu SAV Jaromíra Pastoreka 6. septembra t.r. v Zr-
kadlovej sieni Primaciálneho palaca v Bratislave. Foto: Katarína Selecká

Na 40. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 
sa predstavila Slovenská akadémia vied prostredníctvom deviatich ústavov. Prezentáciu 
SAV si prezrela aj delegácia krajín V 4 (na snímke v debate s predsedom SAV prof. Jaromí-
rom Pastorekom). Foto: Tomáš Jakubík

Dňa 19. septembra 2013 v Zrkadlovej sieni Zichyho paláca v Bratislave Literárny fond oce-
ňoval autorov vedeckej a odbornej literatúry za rok 2012. Cenu LF v kategórii spoločenské 
vedy za dielo Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848 – 1992, ktoré vydala 
VEDA, vydavateľstvo SAV, prevzali PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., a doc. PhDr. Jan Pešek, 
DrSc., z Historického ústavu SAV. Odovzdával im ju riaditeľ Literárneho fondu JUDr. La-
dislav Serdahély (vľavo). Foto: Katarína Selecká

Vydáva Slovenská akadémia vied vo VEDE, vydavateľstve SAV / www.veda- 
-sav.sk | Hlavný redaktor: Emil Borčin | Grafický dizajn: Layout JS. | Technic-
ká redaktorka: Oľga Svetlíková | Za kvalitu dodaných fotografií a obrázkov 
zodpovedajú autori | Adresa redakcie: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava | 
E-mail: ebor@centrum.sk | Tel.: 02 2092 0232, Fax: 02 2092 0219 | Tlač: VE-
DA, vydavateľstvo SAV | ISSN 0139-6307 | Na prednej strane obálky: Noc 
výskumníka 2013 (Tibor Melíšek, Elektrotechnický ústav SAV). Foto: Katarína 
Selecká | Na zadnej strane obálky: Turnaj rytierov v rámci Festivalu historic-
kého šermu, Devín 29.8. – 1. 9. 2013. Foto: Pavol Mikulášek
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Medzinárodná cena SAV prof. Tachiaosovi

O t v á r a  h o r i z o n t y  d u c h o v n é h o 
p o z n a n i a
Emeritného profesora Antoniosa-Emilio-
sa N. Tachiaosa 6. septembra 2013 ocenila 
Slovenská akadémia vied Medzinárodnou 
cenou SAV za vynikajúce dielo v oblasti vied 
o spoločnosti a kultúre. Grécky vedec si oce-
nenie prevzal z rúk predsedu SAV Jaromí-
ra Pastoreka v Zrkadlovej sieni Primaciál-
neho paláca v Bratislave. Vo svojej ďakovnej 
reči prof. Tachiaos o. i. povedal: „Je pre mňa 
veľkou cťou a potešením prijať ocenenie ta-
kéhoto druhu.“ 
Na slávnosti sa zúčastnilo vedenie Akadé-
mie, zástupcovia Snemu SAV, ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, rektori 
univerzít Robert Redhammer, Rudolf Sivák 
a Karol Mičieta, ako aj Nicolas Plexidas, veľ-
vyslanec Grécka na Slovensku.
Slávnosť konferoval člen Predsedníctva 
a vedecký sekretár SAV Dušan Gálik, lau-
dacio predniesol člen Predsedníctva SAV 
Juraj Marušiak.
Profesora Tachiaosa (1931) v súčasnos-
ti v Grécku považujú za najväčšieho odbor-
níka na cyrilo-metodskú problematiku. Od 
roku 1966 vyučoval na Univerzite v Solúne 
cirkevné dejiny a literatúru Slovanov, pôso-
bil aj ako šéfredaktor časopisu Cyrillometho-
dianum. Je autorom 15 kníh a 70 vedeckých 
štúdií, ktoré vyšli vo viacerých jazykoch. 
Prof. Tachiaos patrí medzi významných 
predstaviteľov medzinárodnej slavistiky. Vo 
svojich vedeckých štúdiách sa venuje pre-
dovšetkým grécko-slovanským kultúrnym 
vzťahom od 9. do 18. storočia. V centre jeho 
záujmu je výskum vplyvov byzantského hesy- 
chazmu na kresťanstvo reprezentované jed-
notlivými slovanskými národnými kultúrno-
-religióznymi prostrediami. Osobitne sa ve-
nuje najmä výskumu činnosti svätých bratov 

Cyrila a Metoda v slovanskom prostredí.
Osobitne významná a v medzinárodnej sla-
vistike cenená je práca prof. Tachiaosa o po-
znávaní diela svätých bratov Cyrila a Metoda 
ako osvietiteľov Slovanov. Táto práca podob-
ného znenia a zásadného charakteru vyšla 
vo viacerých jazykových mutáciách. Veľký 
ohlas zaznamenali predovšetkým jej prekla-
dy do angličtiny či ruštiny. Žiaľ, širšia sloven-
ská verejnosť sa prekladu tejto práce doteraz 
nedočkala, hoci práve pri poznávaní stre-
dodunajského a v jeho rámci aj slovenské-
ho kultúrno-historického kontextu prináša 
mnoho dôležitých poznatkov, podáva uce-
lený obraz o živote a diele Cyrila a Metoda 
a o ich prínose pre vznik slovanskej písom-
nosti a kultúry. Práca prof. Tachiaosa si zís-
kala významné uznanie nielen tým, že je ur-
čená odbornej verejnosti, ale najmä preto, 
že je prístupná všetkým záujemcom a okrem 
opisu odborných jazykových či historických 
skutočností prináša mnohé cenné reálie či 
údaje o živote a kultúre obyvateľov byzant-
ského sveta i Veľkej Moravy. 
Pre hodnovernosť vedeckých výpovedí patrí 
preto výskum prof. Tachiaosa aj v oblas-
ti grécko-slovanských i grécko-slovenských 
vzťahov k tým, ktoré pomáhajú odkrývať 
historické tradície vzťahov medzi obidvoma 
kultúrnymi prostrediami, kde grécka kultú-
ra popri latinskej rovnako formačne vplýva-
la na vznik slovanskej písomnej i kresťanskej 
tradície a kultúry nielen na Veľkej Morave. 
Výpovede a vedecké tézy profesora Tachiao-
sa sa aj vďaka premysleným a argumentačne 
vyváženým tvrdeniam oslobodzujú od myto-
logizácie cyrilo-metodského dedičstva. 
Prof. Tachiaos vo svojich vedeckých štúdi-
ách zameraných na skúmanie grécko-slo-

vanských vzťahov najstaršieho obdobia eu-
rópskych dejín osvetľuje chápanie tradičnej 
slovanskej kresťanskej kultúry, ktorá svoje 
východiská odvodzuje aj od byzantskej tra-
dície predovšetkým v tých krajinách, kde 
podnes intenzívne žije tradičný byzantsko-
-slovanský kultúrno-religiózny substrát. 
Cyrilo-metodská tradícia napriek prevažu-
júcemu latinskému kultúrnemu vplyvu tvo-
rí neoddeliteľnú súčasť kultúrneho vedomia 
Slovákov, má nezastupiteľné miesto pri po-
čiatkoch našich národných a kultúrnych de-
jín. Aj v tejto súvislosti sú výsledky vedeckej 
práce profesora Tachiaosa vysoko cenené, 
lebo okrem historických skutočností objas-
ňujú aj ďalšie kontexty a súvislosti. Práve Cy-
ril a Metod, učení muži byzantského sveta, 
dobre poznali nielen gréčtinu a latinčinu, ale 
používali a poznali aj slovanský jazyk, o čom 
svedčia napríklad idiomatické preklady častí 
liturgických i biblických textov do slovanskej 
reči. Práve v nich sa už v tom čase odrazila 
duchovná i kultúrna vyváženosť a ustroje-
nosť slovanského jazyka na prijatie Biblie 
tak, aby jej rozumeli všetci Slovania. Profe-
sor Tachiaos vo svojich výskumoch pritom 
nezdôrazňuje etnickú identitu Cyrila a Me-
toda, ale ukazuje ich ako sprostredkovateľov 
služby slova, ktorým otvárajú horizonty du-
chovného poznania iným národom. 
Pri 1150. výročí príchodu solúnskych bra-
tov na naše územie je teda ocenenie prof. 
Tachiaosa uznaním jeho prínosu do pozná-
vania slovanskej i slovenskej kultúrnej iden-
tity.
Peter žeňuch
Foto: katarína Selecká

NA SLáVNOSTI OcEňOVANIA SPrEVáDZALI PrOF. TAchIAOSA MANžELKA A SyN (Druhá A TrETí ZľAVA), 

PríTOMNý BOL AJ grécKy VEľVySLANEc NIcOLAS PLExIDAS (ŠTVrTý ZľAVA)

PrOFESOr TAchIAOS PrI ďAKOVNEJ rEčI.
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Pri príležitosti 60. výročia svojho vzniku

A k a d é m i a  o c e n i l a  o s o b n o s t i

>

>Slovenská akadémia vied ocenila 11. septembra 2013 osobnosti, ktoré 
sa zaslúžili o jej rozvoj, ako aj svojich dlhoročných pracovníkov. Pred-
seda SAV Jaromír Pastorek na odovzdávaní v Smoleniciach okrem 
iného poďakoval všetkým, „ktorí tvoria a tvorili akademickú obec, 
vedcom za ich rozvíjanie vedy, za ambície, ktorých sa nevzdali, a za 
nadšenie, ktoré prenášajú na svojich nasledovníkov“. 

Z I. oddelenia vied SAV o neživej prírode dostali ocenenie:
Ing. Viliam Novák, DrSc., Ústav hydrológie SAV, bývalý člen P SAV, 
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., Astronomický ústav SAV, bývalý člen  
P SAV, RNDr. Dalibor Krupa, CSc., Fyzikálny ústav SAV, bývalý člen 
P SAV, prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc., Ústav experimentálnej 
fyziky SAV, bývalý člen P SAV, doc. RNDr. Elena Gramatová, CSc., 
bývalá pracovníčka Ústavu informatiky SAV, bývalá členka P SAV, 
RNDr. Karol Karovič, DrSc., Ústav merania SAV, bývalý podpredse-
da SAV, doc. RNDr. Silvester Takács, DrSc., Elektrotechnický ústav 
SAV, bývalý podpredseda SAV, prof. RNDr. Ján Oťaheľ, CSc., Geo- 
grafický ústav SAV, doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc., Geologic-
ký ústav SAV, doc. RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc., Matematic-
ký ústav SAV, prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc., Ústav geotech-
niky SAV, RNDr. Vlasta Štekauerová, DrSc., in memoriam, bývalá 
pracovníčka Ústavu hydrológie SAV, prof. Ing. Ivan Plander, DrSc., 
bývalý riaditeľ Ústavu technickej kybernetiky SAV (dnešný Ústav in-
formatiky SAV), doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., Astronomický ústav 
SAV, JUDr. Glória Gajdošová, dlhoročná riaditeľka Technicko-hos-
podárskej správy ústavov SAV Košice, Ing. Karol Volner, riaditeľ 
Kongresového centra SAV Smolenice, Ing. Karol Iždinský, PhD., 
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, predseda I. komory Sne-
mu SAV, Ing. Tomáš Lacko, Výpočtové stredisko SAV, prof. Ing. Mi-
chal Besterci, DrSc., Ústav materiálového výskumu SAV, Ing. Anton 
Zentko, DrSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV, bývalý člen P SAV.

Z II. oddelenia vied SAV o živej prírode dostali ocenenie:
RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc., Ústav experimentálnej endo-
krinológie SAV, MUDr. Milan Vigaš, DrSc., Ústav experimentálnej 
endokrinológie SAV, prof. MUDr. Viktor Bauer, DrSc., Ústav ex-
perimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Ing. Veronika Alta-
nerová, CSc., Ústav experimentálnej onkológie SAV, MUDr. Viliam 
Ujházy, DrSc., Ústav experimentálnej onkológie SAV, MUDr. Má-
ria Gerová, DrSc., Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 
prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc., Ústav pre výskum srdca SAV, býva-
lý podpredseda SAV, prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., Virologic-
ký ústav SAV, bývalý člen P SAV, RNDr. Gustáv Russ, DrSc., Viro-
logický ústav SAV, RNDr. Peter Biely, DrSc., Chemický ústav SAV, 
doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., Chemický ústav SAV, Ing. Bla-
hoslav Čičel, Ústav anorganickej chémie SAV, doc. Ing. Jozef Ši-

múth, DrSc., Ústav molekulárnej biológie SAV, bývalý člen P SAV, 
prof. Ing. Tomáš Bleha, DrSc., Ústav polymérov SAV, bývalý pod-
predseda SAV, prof. RNDr. Jozef Tiňo, DrSc., bývalý podpredseda 
SAV, Ing. Július Oszlányi, CSc., Ústav krajinnej ekológie SAV, prof. 
MVDr. Pavol Dubinský, DrSc., Parazitologický ústav SAV, prof. 
RNDr. František Hindák, DrSc., Botanický ústav SAV, bývalý člen 
P SAV.

Z III. oddelenia vied SAV o spoločnosti a kultúre dostali ocenenie:
prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc., Dr. h.c., bývalý riaditeľ Ústa-
vu hudobnej vedy SAV, PhDr. Klára Buzássyová, CSc., Jazykoved-
ný ústav Ľudovíta Štúra SAV, bývalá členka P SAV, PhDr. Valeri-
án Bystrický, DrSc., Historický ústav SAV, bývalý člen P SAV, prof. 
PhDr. Ján Doruľa, DrSc., Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 
prof. PhDr. Oskar Elschek, DrSc., bývalý pracovník Ústavu hudob-
nej vedy SAV, bývalý člen P SAV, PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc., 
Ústav etnológie SAV, prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc., bývalý pra-
covník Ústavu experimentálnej psychológie SAV, PhDr. Viktor Kru-
pa, DrSc., bývalý riaditeľ Kabinetu orientalistiky SAV, prof. PhDr. 
Richard Marsina, DrSc., bývalý pracovník Historického ústavu SAV, 
prof. PhDr. Milan Leščák, CSc., Ústav etnológie SAV, Ing. Ivan 
Okáli, DrSc., Ekonomický ústav SAV, prof. PhDr. Slavomír Ondre-
jovič, DrSc., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, prof. PhDr. 
Oľga Ovečková, DrSc., Ústav štátu a práva SAV, bývalá podpred-
sedníčka SAV, doc. PhDr. Ján Pašiak, CSc., bývalý pracovník So-
ciologického ústavu SAV, prof. PhDr. Július Pašteka, DrSc., bývalý 
pracovník viacerých spoločenskovedných ústavov SAV, vedecký pra-
covník Kabinetu divadla a filmu SAV, PhDr. Vladimír Petrík, CSc., 
Ústav slovenskej literatúry SAV, prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc., 
Ústav experimentálnej psychológie SAV, prof. PhDr. Alexander T. 
Ruttkay, DrSc., Archeologický ústav SAV, prof. PhDr. Jozef Vice-
ník, CSc., Filozofický ústav SAV, prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., 
Spoločenskovedný ústav SAV, PhDr. Jozef Klačka, Ústredný archív 
SAV, Zuzana Turiničová, Technicko-hospodárska správa ústavov 
spoločenských vied, Mgr. Andrea Doktorová, Ústredná knižnica 
SAV, Emil Borčin, VEDA, vydavateľstvo SAV.

Ocenení boli aj pracovníci Úradu SAV:
Ing. Ján Malík, CSc., vedúci Úradu SAV, Soňa Hudecová, dlho-
ročná pracovníčka ekonomicko-technického odboru, JUDr. Anto-
nia Štaffová, vedúca sekretariátu P SAV, Mária Vallová, dlhoročná 
pracovníčka na útvare vedeckého sekretára, Ing. Ivan Zvara, od-
bor vedy a výskumu a Milan Slušný, vedúci odboru dopravy.

m.Š.
Foto: katarína Selecká

SPOLOčNá FOTOgrAFIA OcENENých
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Tretia medzinárodná interdisciplinárna konferencia za účasti prezidenta Sr

P a r a d i g m y  b u d ú c i c h  z m i e n 
v  n a š o m  s t o r o č í

>V dňoch 16. až 18. septembra sa priesto-
roch Smolenického zámku konala v poradí 
už tretia medzinárodná interdisciplinárne 
orientovaná konferencia Paradigmy budú-
cich zmien v 21. storočí. Obsah podnázvu 
konferencie „Európa, Slovensko – súvislosti 
globálneho ekonomického a mierového po-
tenciálu“ aktuálne rezonoval v jednotlivých 
plenárnych vystúpeniach. Na konferen-
cii vystúpil prezident SR Ivan Gašparovič 
a účastníkov konferencie pozdravil aj radca 
veľvyslanca Ruskej federácie Oleg Vaščen-
ko. Konferencia sa konala pod záštitou pre-
zidenta SR a veľvyslanca RF na Slovensku. 
Tradične sa konferencia uskutočňuje v spo-
lupráci s Ekonomickou fakultou TU v Koši-
ciach a s finančnou podporou ZSE-Eon a.s.
Slávnostné otvorenie plenárnej časti kon-
ferencie bolo v réžii doc. Ing. Ivety Pauho-
fovej, CSc., z Ekonomického ústavu SAV, 
ktorá bola gestorkou i hlavnou organizá-
torkou konferencie. Status quo v oblas-
ti základných hrozieb globálneho vývoja, 
technologických zmien a vývoja globálnej 
spoločnosti počas krízy sugestívne prednie-
sol spolugestor konferencie prof. Ing. Peter 
Staněk, CSc., z Ekonomického ústavu SAV. 
Súvislosti akútnej hrozby svetovej vojny vo 
väzbe na súčasné pnutie a konflikt v Sýrii 
a postavenie Ruska v rámci súčasných geo- 
politických zmien prezentoval vo svojom 
vystúpení Vojna alebo mier: politické ná-
stroje globálnych elít? prof. Dr. Boris Ale-
xandrovič Šmelev, PhD., z Ekonomické-
ho ústavu Ruskej akadémie vied v Moskve. 
Otázky podstaty súčasného liberalizmu 
a jeho jednotlivých prejavov analyzoval 

politológ prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc., vo 
vystúpení Liberální revoluce a globální vý-
voj. Názory na stret civilizačných mode-
lov cez optiku súčasných geopolitických 
a ekonomických zmien v krízovom obdo-
bí predniesla doc. Ing. Iveta Pauhofová, 
CSc. Základné determinanty vývoja vzťa-
hu národnej a globálnej bezpečnosti boli 
súčasťou prezentácie prof. Dr. Štefana Vol-
nera, CSc., z Vysokej školy ekonómie a ma-
nažmentu verejnej správy v Bratislave. 
Hosť z USA Dr. Milan Vodička prítomných 
zaujal svojím zamyslením sa nad Economic 
Well-Being – Question of Values? Problema-
tika dlhovej krízy, tak analýzy samotných 
jej príčin, ako aj inštitucionálnej reakcie 

na ňu, bola obsahom prednášok Mgr. Iva-
na Lesaya, MA, PhD., a Ing. Borisa Hošof-
fa, PhD., z Ekonomického ústavu SAV. Ing. 
Tomáš Želinský, PhD., z Ekonomickej fa-
kulty Technickej univerzity v Košiciach 
vo svojom vystúpení Príjmové nerovnosti 
a chudoba v období krízy strhol pozornosť 
účastníkov i samotného prezidenta SR pre-
zentáciou súčasného stavu chudoby oby-
vateľstva na Slovensku na základe analýz 
individuálnych údajov Sociálnej poisťov-
ne (v spolupráci s doc. Pauhofovou). Záve-
rečné slovo prvého dňa konferencie patrilo 
prof. Staněkovi, ktorý sa zameral na akút-
ne otázky pripravenosti EÚ na globálne vý-
zvy. Po plenárnych vystúpeniach dopolud-
nia i popoludní nasledovali diskusie.
Druhý deň konferencie účastníci pracovali 
v dvoch workshopoch – Dlhová kríza v Eu-
rópe a Nerovnosť a chudoba. Obsahom boli 
krátke vystúpenia k jednotlivým témam 
a intenzívne diskusie, ktoré moderátori 
workshopov Ing. Hošoff, prof. Staněk, Ing. 
Želinský a doc. Pauhofová usmerňovali 
v zmysle komplexnosti jednotlivých prob-
lémových okruhov s cieľom dopracovať sa 
k istým záverom pre celkové vyhodnote-
nie konferencie a prínosov workshopov pre 
konferenciu, ako aj pre ďalšie výskumné 
zameranie riešiteľských kolektívov. V rám-
ci prvého workshopu najviac zaujali JUDr. 
Mária Duračinská, CSc. (Zdaňovanie fi-
nančného sektora ako nástroj jeho regulá-
cie a ďalší zdroj financovania EÚ); JUDr. 
Ing. Matej Kačaljak, PhD. (Rozpočtová le-
gislatíva v kontexte zmien v doktrínach fis-
kálnej politiky v uplynulom desaťročí); Ing. 
Soňa Svocáková (Kríza a aktivity suverén-
nych fondov v Európe) a Ing. Michal Střecha 

PrEDSEDNícKy STôL KONFErENcIE PArADIgMy BuDúcIch ZMIEN V 21. STOrOčí POčAS PríhOVOru PrE-

ZIDENTA Sr IVANA gAŠPArOVIčA

NA ZáMKu SA KrSTILA MONOgrAFIA S rOVNAKýM NáZVOM, AKO Má KONFErENcIA. VODOu A SOľOu 

Ju KrSTIL SwOrDMASTEr  PETEr KOZA S DružINOu, VľAVO JE VEDúcA AuTOrSKéhO KOLEKTíVu DOc. 

I. PAuhOFOVá, VPrAVO SPOLuAuTOrI.
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N o v í  r i a d i t e l i a  p r a c o v í s k  S A V
Predsedníctvo SAV na základe výberového konania na štvorroč-
né obdobie vymenovalo od 1. septembra 2013 doc. Ing. Mirosla-
va Boču, PhD., riaditeľom Ústavu anorganickej chémie SAV a doc. 
RNDr. Jána Salaja, DrSc., riaditeľom Ústavu genetiky a biotech-
nológií rastlín SAV.
Miroslav Boča absolvoval vysokoškolské štúdium na Fakulte che-
mickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Akademický 
titul doc. získal na hutníckej fakulte Technickej univerzity v Koši-
ciach. Počas štúdia absolvoval viaceré študijné pobyty v Nemecku 
na Institute of Material Science, Darmstadt University of Technolo-
gy, v Rakúsku na Institute of Inorganic Chemistry, Vienna Universi-
ty of Technology. Po skončení štúdia pôsobil na Fakulte chemickej 
a potravinárskej technológie STU ako vedecký pracovník. V Ústa-
ve anorganickej chémie SAV pôsobí od roku 2001 ako vedúci odde-
lenia taveninových sústav, člen vedeckej rady a zástupca rôznych 
vedeckých projektov a grantov. Ako vedúci riešiteľského kolektívu 
získal Hlavnú cenu SAV za II. oddelenie za súbor vedeckých prác 
v oblasti taveninovej chémie. Je členom viacerých komisií, napr. 
Komisie VEGA č. 3 pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a bio-
technológie Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV, v kto-
rej je od roku 2012 zvolený za jej podpredsedu. Je aj členom re-
dakčnej rady časopisu Chemical Papers a od roku 2000 je členom 
Slovenskej chemickej spoločnosti.

Ján Salaj absolvoval štúdium na Katedre fyziológie rastlín Prírodo-
vedeckej fakulty UK, ktoré skončil v roku 1977. V tom istom roku na-
stúpil do Ústavu dendrobiológie SAV Arboréta SAV Mlyňany, od roku 
1989 pôsobí v Ústave genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre. 
Vedeckú hodnosť CSc. získal v roku 1983 na Katedre fyziológie rast-
lín PríF UK v Bratislave. V r. 2009 získal vedeckú hodnosť DrSc. vo 
vednom odbore fyziológia rastlín a na Fakulte biotechnológie a po-
travinárstva SPU v Nitre obhájil habilitačnú prácu v študijnom od-
bore biotechnológie. Dlhodobé študijné pobyty v zahraničí absolvo-
val v Ústave fyziológie rastlín v Moskve, vo Švédsku na Štokholmskej 
univerzite, Univerzite v Bonne (Nemecko), Poľnohospodárskej uni-
verzite vo Wageningene (Holandsko), v Rakúskom výskumnom cen-
tre v Seibersdorfe a v Ústave fyziológie rastlín PAV v Krakove (Poľ-
sko). V posledných rokoch sa venoval najmä štúdiu cytologických 
a molekulárnych aspektov reprodukčného procesu rastlín v in vivo 
a in vitro podmienkach, ako aj projektom venovaným štúdiu fyzio-
logických a molekulárnych aspektov rezistencie rastlín voči biotic-
kým škodcom. Je členom Spoločnej odborovej komisie pre fyzio-
lógiu rastlín, členom grantovej agentúry APVV a členom vedeckej 
rady FBP SPU v Nitre a VR Centra výskumu rastlinnej výroby v Pieš-
ťanoch. Pedagogicky pôsobí na Katedre fyziológie rastlín PríF UK 
v Bratislave a Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.
(red.)

(Změny v alokaci reálného a virtuálního fi-
nančního bohatství). Ukázalo sa, že proble-
matika dlhovej krízy je nielen interdiscipli-
nárne uchopiteľná, ale dokumentuje stále 
väčšiu potrebu previazanosti a spolupráce 
ekonomickej, právnej, sociologickej a filo-
zofickej vedy. Podobné to bolo aj v rámci 
druhého workshopu, kde zaujali predo-
všetkým mladí výskumníci. Upútali najmä 
príspevky Ing. Jozefa Kubalu, Ing. Dávi-
da Martináka Formovanie spotrebiteľské-
ho správania obyvateľstva v SR v období 
krízy; Ing. Mgr. Michala Páleníka, PhD., 
Súvislosti formovania dôchodkov obyvateľ-
stva a trhu práce na Slovensku v období krí-
zy; doc. Ing. Vladimíra Slobodníka, CSc., 
MBA, Človek v udržateľnom svete; Ing. Ale-
xandry Petrášovej, CSc., ESSPROS – Účel 
nezamestnanosť; prof. PhDr. Tatiany Sedo-
vej, CSc., Neoliberálny diskurz a jeho dopa-
dy v sociálnej sfére – exemplifikácia na prí-
klade Z. z. 448/2008 o sociálnych službách; 
JUDr. Zuzany Mackovej, PhD., Nerovnosť – 
chudoba z pohľadu práva sociálneho zabez-
pečenia. V tomto workshope sa ukázalo, že 
prierezový prístup k skúmaniu chudoby 
okrem ekonomickej vedy musí nevyhnutne 
zahŕňať vedu sociologickú, právnu, filozo-
fickú a taktiež prístupy z oblasti matemati-
ky, štatistiky a demografie. Záverečný deň 
konferencie patril celkovému vyhodnote-
niu konferencie, jednotlivých workshopov 
a formovaniu ďalších výskumných a ve-

deckých zámerov do ďalšieho stretnutia na 
konferencii Paradigmy IV., ktorá sa bude 
konať v máji 2014 v Bratislave.  
Súčasťou konferencie bol aj pestrý sprie-
vodný program, ktorý pre účastníkov kon-
ferencie vytvoril atmosféru neformálnych 
rozhovorov k odborným témam, umožnil 
vytvorenie mnohých nových priateľstiev 
a spolupráce domácej i medzinárodnej. 
Program zahŕňal vernisáž fotografií s ná-
zvom Pohľady na svet, ktoré vystavujú Deniz 
Hazir a Iveta Pauhofová. Fotografie sa sta-
nú trvalou súčasťou expozície Smolenické-

ho zámku. Na zámku sa krstila monografia 
s rovnakým názvom, ako má konferencia, 
a vodou a soľou ju krstil swordmaster  Pe-
ter Koza s družinou, ktorý účastníkom kon-
ferencie prezentoval nielen ukážky dobo-
vých tancov, šermu, ale aj spôsob stolovania 
v období stredoveku, renesancie a baroka. 
Výskumníci a vedci sa mali možnosť zapo-
čúvať do klavírnych melódií i poézie, ako aj 
preniknúť do tajov argentínskeho tanga..

iveta Pauhofová
Foto: Richard Blumenfeld

VErNISáž FOTOgrAFIí POhľADy NA SVET V PrIESTOrOch SMOLENIcKéhO ZáMKu.
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Konferencia odborníkov z oblasti plnív a polymérnych kompozitov

Š a n c a  p r e  n o v é  t y p y  m a t e r i á l o v
Každé dva roky sa schádzajú odborníci 
z oblasti plnív a polymérnych kompozitov, 
aby prezentovali rad úplne nových myšlie-
nok a konceptov v ich vývoji. Jubilejná 10. 
výročná konferencia EUROFILLERS 2013 
sa konala v bratislavskom hoteli Park Inn 
Danube od 25. do 29. augusta 2013. Hlav-
nými organizátormi podujatia boli Ing. Má-
ria Omastová, DrSc., a prof. Ing. Ivan Cho-
dák, DrSc., z Ústavu polymérov SAV. 
Na otvorení sa zúčastnili japonský veľvysla-
nec J.E. A. Takamatsu, predseda SAV prof. 
Jaromír Pastorek, riaditeľ ÚPo SAV Ing. Igor 
Lacík, za spoluorganizátorov bol prítomný 
riaditeľ ÚACh SAV doc. Miroslav Boča a za 
Fakultu chemickej a potravinárskej technoló-
gie STU jej prodekan doc. Ľudovít Jelemen-
ský, Slovenskú chemickú spoločnosť zastu-
poval prof. Ing. Viktor Milata, DrSc., za SAV 
bol prítomný aj Juraj Lapin, podpredseda 
SAV pre I. oddelenie, prítomní  boli aj zástup-
covia sponzorujúcich firiem a organizácií.
Významným hosťom a plenárnym prednáša-
teľom bol objaviteľ uhlíkových nanotrubičiek 
prof. Sumio Iijima z Meijo Univerzity v Ja-
ponsku. Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek 
mu počas otváracieho ceremoniálu odovzdal 
Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za záslu-
hy vo fyzikálnych a chemických vedách. Prof. 
Iijima bol ocenený aj Zlatou medailou Sloven-
skej chemickej spoločnosti, ktorú prevzal z rúk 
prof. Viktora Milatu, podpredsedu SCHS.
Laudacio predniesla Ing. Mária Omasto-
vá. Pripomenula v ňom systematickú ve-
deckú prácu prof. Iijimu. Jeho článok Heli-
cal microtubules of graphitic carbon, ktorý 
publikoval v roku 1991 v Nature, podnie-
til záujem vedeckej komunity o uhlíkové 
nanoštruktúry a zároveň sa začal intenzív-
ny výskum v oblasti nanotechnológií. Tento 
článok má v súčasnosti viac ako 21 000 citá-
cií v databáze WOS a viac ako 30 000 pod-
ľa Google scholar. Prof. Iijima okrem prípra-
vy uhlíkových nanomateriálov ich aj skúmal 
a analyzoval spôsoby, akými tieto nanoštruk-
túry možno aplikovať. Neskôr objavil ešte 
ďalší variant, jednostenné uhlíkové nanotru-
bičky, a vyvinul tiež metódu ich výroby. Ste-
na z uhlíkových nanorúrok sa skladá z jednej 
alebo viacerých vrstiev atómov uhlíka, ktoré 

tvoria hexagonálne štruktúry. Priemer trubi-
čiek môže byť jeden nanometer, ale ich dĺž-
ka môže dosiahnuť makroskopické rozmery, 
niekoľko centimetrov a viac, pričom tieto na-
nočastice disponujú zaujímavými elektrický-
mi, mechanickými a tepelnými vlastnosťami.
Laudátorka prof. Iijimu charakterizovala ako 
zanieteného vedca kladúceho otázky a hľa-
dajúceho odpovede, a ako sám povedal kľúč 
k poznaniu spočíva „nie v tom, čo urobili os-
tatní,  ale práve v tom, čo iní neurobili a ne-
prebádali“. Veľa možných aplikácií nano-
trubičiek v súčasnom období aktívne skúma 
a rozvíja vedecký výskum na mnohých uni-
verzitných aj priemyselných výskumných 
pracoviskách a hrajú hlavnú úlohu v mno-
hých prednáškach a posterových prezentá-
ciách, ktoré sa prezentovali počas konferen-
cie Eurofillers 2013. M. Omastová laudácio 
uzavrela citátom samotného prof. Iijimu: „Vý-
skum možno vykonávať v akomkoľvek pros-
tredí a tak dlho, ako bude trvať váš záujem.”
Po odovzdaní ocenení sa prítomným priho-
voril japonský veľvyslanec J.E. AkahiraTa-
kamatsu, ktorý zdôraznil úlohu vedeckého 

výskumu a medzinárodnej spolupráce pre 
ďalší rozvoj spoločnosti.
Prof. Iijima potom predniesol prednášku 
s názvom Nano-carbon materials: science 
and applications, v ktorej okrem iného uká-
zal niekoľko praktických aplikácií uhlíko-
vých nanoštruktúr.  
Štvordňové stretnutie odborníkov pokračo-
valo prednáškami v troch paralelných sek-
ciách. Dovedna na podujatí odznelo päť po-
zvaných plenárnych prednášok, 33 hlavných 
prednášok a 53 krátkych prednášok. Počas 
konferencie sa konali dve posterové sekcie 
so 70 príspevkami. Celkovo sa na konferen-
cii zúčastnilo 170 odborníkov z 32 krajín zo 
všetkých piatich kontinentov. Z prezentova-
ných prednášok a posterov Ústav polymérov 
SAV vydal 317-stranový zborník abstraktov.
Hoci sa polymérne kompozity pripravujú po-
užitím tradičných plnív, ako sú uhlíkové alebo 
sklenené vlákna, vápenec, kaolín, mastenec, 
sadze atď., záujem priemyslu aj akademickej 
obce sa rozšíril na iné heterogénne systémy, 
ako sú bio- alebo prírodné plnivá, napr. celu-
lózové vlákna. Zníženie veľkosti plnív z mik-
ro- na nanorozmery prináša novú príležitosť 
pre úpravu fyzikálno-mechanických vlast-
ností polymérnych materiálov zavedením 
špeciálnych funkcií nanoplniva, preto mož-
no pripraviť nové typy materiálov so zaujíma-
vými vlastnosťami, ako sú elektricky alebo te-
pelne vodivé polymérne kompozity.
EUROFILLERS 2013, stretnutie odborníkov 
pracujúcich v tejto oblasti, azda obohatilo 
všetkých zúčastnených o nové vedecké vý-
sledky a nápady, ktoré ovplyvnia vývoj no-
vých materiálov a sú aj základom aplikova-
nia vedeckého výskumu v praxi.
mária omastová, Ústav polymérov SAV
Foto: k. Selecká

PrEDSEDA SAV PrOF. JArOMír PASTOrEK ODOVZDAL POčAS OTVárAcIEhO cErEMONIáLu KONFErEN-

cIE PrOF. S. IIJIMOVI čESTNú PLAKETu SAV DIONýZA ILKOVIčA ZA ZáSLuhy VO FyZIKáLNych A chEMIc-

Kých VEDách.

AuDITórIuM KONFE-

rENcIE EurOFILLErS 

2013 V BrATISLAVSKOM 

hOTELI PArK INN 

DANuBE.
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Ekonomický ústav SAV si pripomenul svoje jubileum medzinárodnou konferenciou

N e u t e k a j ú  p r e d  n a l i e h a v ý m i 
v ý z v a m i  d o b y
V tomto roku si Ekonomický ústav SAV pri-
pomenul 60 rokov svojej existencie me-
dzinárodnou vedeckou konferenciou, kto-
rá sa za účasti predsedu SAV prof. RNDr. 
Jaromíra Pastoreka, DrSc., konala 4. a 5. 
septembra 2013 v Kongresovom centre 
SAV v Smoleniciach. Pri príprave konferen-
cie sme narazili na problém jej obsahového 
zamerania. Na jednej strane sa konferen-
cie pri príležitosti významných okrúhlych 
výročí spravidla orientujú na bilancova-
nie a hodnotenie výsledkov dosiahnutých 
v uplynulom období. Na druhej strane glo-
bálna kríza, pokračujúca v metamorfózach 
jej nových znepokojujúcich prejavov a dô-
sledkov, ktoré odhaľujú mnohorozmernosť 
jej príčinných súvislostí a ich ďalekosiah-
ly a v mnohom bezprecedentný vplyv na 
reálnu ekonomiku, sociálnu sféru a pria-
mo či nepriamo na všetky stránky života, 
predstavuje takú zásadnú výzvu, pred kto-
rou by nebolo vhodné ani seriózne „utiecť“ 
do minulosti. Preto sme dali konferen-
cii názov Krízová a pokrízová adaptácia – 
nové výzvy pre ekonomickú vedu s cieľom 
prispieť k identifikácii najvýznamnejších 
problémových oblastí vo fungovaní glo-
balizovanej svetovej ekonomiky na úrovni 
integračného procesu Európskej únie a na 
úrovni malého štátu, akým je Slovenská 
republika, ktoré vyžadujú zásadné zreál-
nenie, kritické prehodnotenie doterajších 
a formovanie nových prístupov. 
V záujme dôstojného retrospektívneho po-
hľadu na dosiahnuté výsledky v uplynu-
lom období terajší aj minulí vedeckí pra-
covníci pripravili publikáciu 60 rokov 
výskumu v Ekonomickom ústave Slovenskej 
akadémie vied. V knižnej podobe približu-
je ťažiskové oblasti výskumu a ich vzájom-
nú obsahovú previazanosť, ktoré dlhodobo 
profilovali relatívne ucelené národohospo-
dárske zameranie výskumných a publikač-

ných aktivít ústavu a ktorými aktívne re-
agoval na najvýznamnejšie dobové výzvy. 
Dokumentuje, že Ekonomický ústav SAV 
počas svojej 60-ročnej existencie nevegeto-
val ako nejaká formálna inštitúcia, ale bol 
vo všetkých obdobiach  schopný vyjadro-
vať sa k problémom slovenskej ekonomiky 
kvalifikovane a s využitím výsledkov sveto-
vej ekonomickej vedy a prinášal výsledky 
porovnateľné s výsledkami ekonomického 
výskumu dosiahnutými v iných krajinách 
(často s väčšou tradíciou ekonomického 
výskumu), napr. v Česku, Poľsku, Maďar-
sku.
V nadväznosti na tradíciu sme preto konfe-
renciu k 60. výročiu ústavu zamerali na sú-
časnú výzvu doby, keď značná neúčinnosť 
a bezmocnosť krízových a pokrízových 
adaptačných procesov zároveň spochyb-
ňuje paradigmu hlavných prúdov eko-
nomickej teórie, keď narastajúca ostrosť 
problémov si vynucuje posun uvažovania 
politiky do oblasti „včera“ ešte „nepred-
staviteľného“ a pred ekonomickú vedu sta-
via naliehavú požiadavku obsahovej a me-
todologickej inovácie, ktorá bude schopná 

vytvárať teoretickú fundáciu na účinnú krí-
zovú a pokrízovú adaptáciu. V tomto du-
chu bol program konferencie rozvrhnutý 
do troch vzájomne nadväzujúcich tematic-
kých blokov.
Prvý tematický blok Reálny charakter glo-
bálnej krízy a nároky na krízové a pokrízo-
vé adaptačné procesy pokryli úvodné vystú-
penia prof. PhDr. Martina Potůčka, CSc., 
MSc., Zachránme stát; prof. Ing. Jiřího 
Fárka, CSc., Nárys soudobých trendů a vý-
zev globalizace; prof. Ing. Petra Staněka, 
CSc., Globálna kríza – príčiny a dôsledky; 
prof. Dr. Štefana Volnera, Sú ekonomic-
ké krízy nevyhnutné?; Dr. h. c. prof. Ing. 
Milana Šikulu, DrSc., Globálne vládnutie 
bez globálej vlády – ohrozenie alebo prí-
ležitosť?; Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Sivá-
ka, PhD., Finančná kríza a medzinárodné 
ratingové agentúry a doc. Ing. Juraja Sip-
ka, PhD., MBA, Finančné deriváty a reálny 
hospodársky rast.
Druhý tematický blok Príčinné súvislosti 
krízy EÚ a eurozóny a problémy a predpo-
klady jej prekonávania bol prezentovaný 
úvodnými vystúpeniami poslanca Eu-
rópskeho parlamentu Ing. Sergeja Kozlí-
ka, Aktuálne problémy a výzvy vývoja EÚ 
a EMÚ; PhDr. Jiřího Malého, PhD., Krize 
eurozony a destrukce evropského sociál-
níko státu, Ing. Ivany Šikulovej, PhD., Eu-
rozóna na dlhej ceste z krízy – vybrané 
otázky a problémy, Ing. Tomáša Domon-
kosa, PhD., Spoločný konsolidačný kon-
solidovaný daňový základ pre podniky 
– potenciálne dopady na ekonomiku SR 
a RNDr. Viliama Páleníka, PhD., Solidari-
ta medzi bohatými a chudobnými – vybra-
né ekonomické otázky.
Tretí tematický blok Malá slovenská eko-
nomika v súradniciach globálnych a integ-
račných krízových procesov obsahovo na-
plnili úvodné vystúpenia a príspevky Ing. 

hOSťOM MEDZINárOD-

NEJ KONFErENcIE K Ju-

BILEu EKONOMIcKéhO 

úSTAVu BOL AJ PrEDSE-

DA SAV PrOF. JArOMír 

PASTOrEK (SEDIAcI VľA-

VO POčAS uVíTAcIEhO 

PrEJAVu rIADITEľA Eú 

SAV PrOF. MILANA ŠIKu-

Lu). 

FOTO: ArchíV Eú SAV

chVíľA POhODy NA BALKóNE SMOLENIcKéhO ZáMKu POčAS PrESTáVKy 

rOKOVANIA
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Ivana Okáliho, DrSc., Determinanty slo-
venského hospodárstva v najbližších de-
saťročiach; prof. PhDr. Moniky Šestáko-
vej, DrSc., Najnovší vývoj PZI vo svete 
a perspektívy Slovenska ako lokality pre 
investície a aj (potenciálneho) exportéra 
PZI; Ing. Karola Morvaya, PhD., Ekono-
mický rast s nízkou pracovnou náročnos-
ťou a deformovanou štruktúrou príjmov 
– prekonaná fáza vývoja?; Ing. Jozefa 
Uhríka, CSc., K aktuálnym problémom-
vývoja slovenskej ekonomiky; Ing. Petra 
Magvašiho, CSc., hosť. prof., Možnosti 

riadenia verejnej správy pri implementácii 
stratégie vedy a inovácií pri inteligentnej 
špecializácii SR a prof. Ing. Milana Žáka, 
CSc., Odraz současného ekonomické-
ho vývoje v hodnocení kvality institucio- 
nálního prostředí.
Účastníci konferencie ocenili vysoko ak-
tuálne zameranie konferencie, kvalitu 
úvodných vystúpení vo všetkých tema-
tických blokoch a osobitne skutočnosť, 
že pre každý blok bol vytvorený dostatoč-
ný časový priestor na diskusiu, čo umož-
nilo otvorenú, kritickú a vecne argumen-

tovanú výmenu názorov na globálnou 
krízou vyostrenú rozporuplnosť ekono-
mického, sociálneho i celkového civili-
začného vývoja. Celkový priebeh kon-
ferencie tak prispel k posunu poznania 
kľúčových problémových oblastí v glo-
bálnom, európskom i národnom rozmere 
a k spresňovaniu možných scenárov ďal-
šieho vývoja. Vyznenie konferencie bolo 
dôstojným príspevkom k 60. výročiu Eko-
nomického ústavu SAV.

milan Šikula

V Nitre vystavovalo deväť ústavov Slovenskej akadémie vied

Z l a t é  k o s á k y  z  A g r o k o m p l e x u

>
ZLATý KOSáK ZíSKAL AJ úSTAV EKOLógIE LESA SAV ZVOLEN, POBOčKA BIOLó-

gIE DrEVíN NITrA, ZA gAŠTAN JEDLý NA SLOVENSKu.

Na 40. ročníku medzinárodnej poľnohos-
podárskej a potravinárskej výstavy Agro-
komplex sa predstavilo niekoľko stoviek 
slovenských a zahraničných vystavovate-
ľov. Farmári podujatie berú ako prehliadku 
najmodernejšej poľnohospodárskej techni-
ky, ale aj toho najlepšieho, čo sa za ostatný 
rok urodilo. Tento ročník sa v dňoch 22. – 
25. augusta 2013 konal pod záštitou minis-
tra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slo-
venskej republiky Ľubomíra Jahnátka.
Na oficiálnom otvorení sa zúčastnili prezi-
dent SR Ivan Gašparovič, predseda vlády 
SR Róbert Fico, minister hospodárstva SR 
Tomáš Malatinský, minister životného pros-
tredia SR Peter Žiga, predseda SAV Jaromír 
Pastorek, primátor mesta Nitra Jozef Dvonč 
a ďalšie osobnosti. Svoje stánky a zastúpe-
nie mala aj Slovenská akadémia vied pro-
stredníctvom deviatich ústavov – Ústavu 
zoológie, Parazitologického ústavu, Ústa-
vu ekológie lesa, Ústavu genetiky a biotech-
nológií  rastlín, Virologického ústavu, Ústa-

vu polymérov, Chemického ústavu, Ústavu 
krajinnej ekológie a Arboréta Mlyňany.
Počas výstavy bolo udelených niekoľko vý-
znamných ocenení. V rámci Národného 
programu podpory poľnohospodárskych 
produktov a potravín minister pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka slávnostne ude-
lil ocenenia Značka kvality SK vybraným 
poľnohospodárskym produktom a potra-
vinám. Nechýbalo ani významné ocene-
nie Zlatý kosák. Slovenská akadémia vied 
si odniesla dve tieto ocenenia, a to Ústav 
ekológie lesa SAV Zvolen, pobočka bio-
lógie drevín Nitra, za gaštan jedlý na Slo-
vensku a Ústav zoológie SAV Bratislava za 
využitie bioterapeutických metód v medi-
cínskej praxi. Bioterapie sú súborom tera-
peutických metód, ktoré využívajú niektoré 
živočíšne a rastlinné druhy a ich produk-
ty či už priamo na liečbu pomerne širokej 
škály ochorení, alebo na úľavu od ich dô-
sledkov. Po stáročia boli bioterapie prak-
ticky jediným efektívnym spôsobom liečby 

viacerých závažných ochorení. Objav anti-
biotík a veľkého množstva nových vysoko-
účinných farmák (často tiež na prírodnom 
základe) spôsobil takmer úplné vymiznu-
tie bioterapií z klinickej praxe. Pomerne 
skoro sa však ukázalo, že ani antibiotiká či 
nové generácie liečiv nie sú zázračným pro-
striedkom na liečbu našich chorôb a nedu-
hov. Stačilo niekoľko rokov, aby sa zistilo, 
že baktérie a iné mikroorganizmy si doká-
žu pomerne rýchlo vybudovať rezistenciu 
voči antibiotikám. Na Slovensku sa výsku-
mu bioterapeutických  metód – larválnej 
terapie; hirudoterapie; ichtyoterapie a api-
terapie – znovu začal venovať Ústav zooló-
gie SAV, ktorý v spolupráci s organizáciou 
Scientica, s. r. o, vybudoval nové biotera-
peutické centrum v priestoroch Nemocnice 
Svätého Michala, a. s., v Bratislave, kde tie-
to metódy úspešne uviedol do klinickej pra-
xe tak na Slovensku, ako aj v africkej Keni.
m.Š.
Foto: Tomáš Jakubík

MINISTEr ŠKOLSTVA, VEDy, VýSKuMu A ŠPOrTu Sr DuŠAN čAPLOVIč PrI PrE-

hLIADKE STáNKOV SAV
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Pred 70 rokmi sa zrodila slovenská profesionálna veda o vesmíre

C h r á m  a s t r o n ó m i e 
ľuBOMír KLOcOK  n a  S k a l n a t o m  p l e s e
„Nastalo ticho na Skalnatom plese. Náš život 

sa stal bojom proti samote, 
náladám a sebe samým. Osamelo nás niekoľ-

ko v dokončenom chráme 
a prišla chvíľa, aby sme sami priložili vlastné 

ruky k dielu.“

(Antoním Bečvář po dokončení výstavby 
hvezdárne.)

Dňa 19. septembra uplynie 70 rokov od 
chvíle, keď na novopostavenej hvezdár-
ni na Skalnatom plese Dr. Antonín Bečvář 
uskutočnil prvé pozorovanie slnečnej foto-
sféry. V ťažkých rokoch druhej svetovej voj-
ny sa zrodila slovenská profesionálna as-
tronómia. Jej zakladateľ Antonín Bečvář 
pôsobil v Tatrách od roku 1937 ako kli-
matológ v kúpeľoch Štrbské Pleso, kde už 
mal na terase hotela Kriváň svoju súkrom-
nú astronomickú pozorovateľňu. Po vzni-
ku Slovenského štátu sa ako občan českej 
národnosti odmietol vysťahovať do protek-
torátu. Keď sa dozvedel, že po anexii juž-
ného Slovenska bol z observatória v Starej 
Ďale (dnešné Hurbanovo) vtedajší najväč-
ší astronomický ďalekohľad v Českoslo-
vensku rozobratý a prevezený aj s veľkou 
časťou knižnice do Prešova, skrsla v ňom 
myšlienka výstavby vysokohorského as-

tronomického observatória. Podporovala 
ju tiež skutočnosť, že Štefánikova sloven-
ská astronomická spoločnosť mala na svo-
jom konte viac ako dva milióny korún z ce-
lonárodnej zbierky na výstavbu hvezdárne 
v Bratislave, ktorá pre vtedajšie politické 
pomery bola nepoužiteľná. 

Hľadanie spojencov

Bečvář začal hľadať spojencov pre svoj plán, 
ako aj vhodné miesto na výstavbu. Výhodou 
pri rôznych rokovaniach sa ukázalo to, že ne-
bol na Slovensku neznámou osobou. Vystu-
poval v rozhlase, vďaka poetke Maši Haľamo-
vej, žijúcej tiež na Štrbskom Plese, dokonale 
ovládal slovenčinu a na Univerzite Komen-
ského v Bratislave príležitostne prednášal as-
tronómiu. Ako vhodné miesto vybral Skalna-
té pleso, ktorého výhodou bola už postavená 
lanovka a vďaka nej aj kábel elektrickej prí-
pojky a telefón. Výber podporili aj jeho pre-
cízne meteorologické štatistiky zo Štrbského 
Plesa a od roku 1939 aj z meteorologickej sta-
nice na Skalnatom plese. Je potrebné podo-
tknúť, že tieto údaje boli atypické a budúc-
nosť ukázala, že Skalnaté pleso vzhľadom 
na často veľmi veterné počasie z hľadiska 
astroklímy nie je ideálne miesto. Tiež ma-
sív Lomnického, Kežmarského a Huncovské-
ho štítu obmedzujú pozorovania oblohy v zá-
padnom a severnom smere. Možno je trocha 
pravdy na tvrdení pamätníkov, že Bečvář 
uprednostnil toto miesto vzhľadom na svo-
ju introvertnosť pre jeho nie bežnú verejnú 
dostupnosť. Je tiež pravdou, že uvažoval aj 
o Lomnickom štíte, ale pre svoj zlý zdravot-
ný stav, predovšetkým srdcové problémy, mal 
obavy, či dokáže trvale pracovať v observató-
riu o 800 m vyššie. V tej dobe však prevzal aj 
gesciu nad prebiehajúcou výstavbou vrcholo-
vej stanice lanovky na Lomnický štít, predo-
všetkým jej meteorologickej časti, kde o tom, 
že sa úplne nevzdal myšlienky v budúcnos-
ti využiť štít na astronomické pozorovania, 

TAKTO VyZErALA STAVBA OBSErVATórIA V JúNI 1942.

Dr. ANTONíN BEčVář (VPrAVO) 

S MEchANIKOM KISSOM PrI 

MONTážI ďALEKOhľADu.
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svedčí aj fakt, že meteorologickú stanicu na-
vrhol v tvare rotundy, aby sa na ňu dala po-
staviť aj kupola pre ďalekohľad.
Výnimočné organizačné schopnosti Dr. Be-
čvářa sa prejavili v tom, že pre svoje plány 
získal „dobrozdania“ od riaditeľov hvez-
dární z Nemecka, ale hlavne vtedajšieho 
ministra školstva Jozefa Siváka. Našiel jeho 
podporu, vrátane prísľubu štátnych finan-
cií, 600mm staroďalský reflektor z Prešova 
a na výstavbu štátnej hvezdárne na Skalna-
tom plese mohla byť použitá dokonca spo-
menutá zbierka Štefánikovej spoločnosti. 
Čo sa týka rokovania s ministrom školstva, 
Bečvář na to spomína takto: „Pán ministr 
školství za mnou přijel sem na Pleso (prav-
depodobne Štrbské) minulou sobotu, do-
stal se do vlivu mého rozhovoru, který mě 
ještě nesklamal, a slíbil mi všechno, co jsem 
navrhol.“ Podľa neoverenej informácie pa-
mätníkov Bečvář ho presvedčil vraj jedinou 
vetou: „Pán minister, v Európe sú dva nekul-
túrne národy – Slováci a Albánci, ktorí ne-
majú svoju štátnu hvezdáreň.“ 

Ďalekohľad aj klavír 

Paradoxom je, že proti výstavbe novej hvez-
dárne boli českí astronómovia. Profesor 
Svoboda z pražskej techniky poslal minister-
stvu list proti Skalnatému plesu. Bečvář na 
to s trpkosťou spomína: „Čeští kolegové do-
konce bojují proti stavbě nové hvězdárny a já 
jsem nucen bojovat proti nim.“ Jedno je však 
isté: na jar 1941 sa podľa projektu architek-
ta Dušana Jurkoviča začala stavať na Skal-
natom plese budova, ktorá dnes tvorí jeho 
neodmysliteľnú súčasť. Na svoju dobu veľ-
mi moderná budova s ústredným kúrením, 
vlastnou práčovňou, mechanicko-optickou 
dielňou, fotokomorou, knižnicou a pracov-
ňami s ubytovacou časťou pre vedeckých 
pracovníkov. Udivujúca je do dnešných čias 
kvalita výstavby, ktorú realizovala firma ar-
chitekta Jozefa Šašinku z Popradu. Za 70 
rokov budova v ťažkých klimatických vyso-

kohorských podmienkach nepotrebovala ni-
jakú náročnejšiu opravu. Pri jej stavbe našlo 
prácu mnoho ľudí z  podtatranskej oblasti, 
ktorí na ňu spomínali, ako na „dobre plate-
nú“.
V máji 1943 bol na hvezdáreň dopravený po-
trebný nábytok (medzi iným aj Bečvářov kla-
vír) a ďalekohľad. Montáž takmer päťtono-
vého ďalekohľadu však nie je jednoduchá 
záležitosť. Bečvář sa od opravára písacích 
strojov dozvedel o jeho kolegovi zaoberajú-
com sa ďalekohľadmi. Bol to mechanik Kiss, 
ktorý jeho ponuku prijal a dal svojmu brati-
slavskému zamestnávateľovi výpoveď, aby 
mohol na Skalnatom plese poskladať najväč-
ší teleskop na Slovensku. Jeho úplná mon-
táž bola ukončená až tesne pred Vianocami 
1943, no počas nich Dr. Bečvář uskutočnil 
prvé pozorovanie slnečnej fotosféry, čím sa 
začala nová kapitola nielen jeho vedeckej ka-
riéry, ale hlavne slovenskej astronómie. 
Veľmi sugestívne opísal svoje pocity v článku 
Skalnaté pleso, publikovanom v Říši hvězd 
25 (1944): „Nastalo ticho na Skalnatém plese. 
V místech, kde kdysi byli žulové balvany mezi 
nízkou klečí na hranici vegetace, kde se ve věč-
ném rytmu střídali dni a noci, léta a zimy bez 
viditelných změn. Jako by stáletí byla jediným 
dnem, stojí kamenná budova se stříbrnými ko-
pulemi. Před šesti zemskými oběhy neexisto-
vala ani v snech; před pěti se zrodila v naších  
představách, před čtyřmi žila v čárach a sym-
bolech na papírech plánu a výkresu. Dnes stojí 
v hmotě a prostoru, neodvolatelná...“
Jej „neodvolateľnosť“ však bola ohrozená už 
o dva roky. V januári 1945 pred príchodom 
frontu navštívilo hvezdáreň nemecké koman-
do s rozkazom demontovať a odviesť ďaleko-
hľad a zničiť astronomické zariadenie ob-
servatória a podľa možnosti aj celú budovu. 
Bečvář  svojou brilantnou nemčinou a obrat-
nou diplomaciou presvedčil nemeckého dôs-
tojníka o nezmyselnosti a barbarstve, ako aj 
technickej náročnosti tejto úlohy. No Nemci 
sa svojich plánov nevzdali a len veľmi zlé po-
časie 26. a 27. januára 1945 im znemožnilo 

dostať sa na Skalnaté pleso. Zničili „len“ dol-
nú stanicu lanovky a jej prvý stožiar. 

Kométa menom Bečvář

Hvezdáreň pod Lomnickým štítom sa do 
povedomia svetovej vedeckej astronomic-
kej komunity vo svojich začiatkoch zapísa-
la najmä pozorovaniami komét, planétok 
a meteorov. Jej neskoršia dlhoročná riadi-
teľka Ľudmila Pajdušáková objavila svoju 
prvú kométu 30. marca 1946 a celkovo ich 
objavila päť. Objaviteľom ďalších trinás-
tich sa stal Antonín Mrkos. Prvú zazname-
nal 18. januára 1948. Najviac však Skalna-
té pleso preslávilo Bečvářovo astronomické 
kartografické dielo Atlas Colei 1950.0 Skal-
naté Pleso, publikované v nakladateľstve 
Československej akadémie vied v roku 
1948. Je v ňom zakreslená pozícia 32 571 
hviezd a dodnes je používaný v astrono-
mických observatóriách na celom svete.
V roku 1951 je Bečvář pre rôzne zákulis-
né politicky motivované  spory odvolaný 
z funkcie riaditeľa. Zo Skalnatého plesa od-
chádza človek, ktorý hvezdáreň postavil, ur-
čil jej prvotné vedecké smerovanie a v ťaž-
kých vojnových rokoch ju zachránil pred 
zničením. Dňa 25. augusta 1951 sa vrátil do 
svojho rodiska v Brandýse nad Labem, kde 
znova sprevádzkoval vlastnú astronomickú 
pozorovateľňu. Prestal vedecký publikovať, 
uzavrel sa sám do seba  a 10. januára 1965 
vo veku 64 rokov v zabudnutí zomiera... 
Nezabudla však na neho medzinárodná 
astronomická únia IAU. Meno Bečvář ne-
sie kométa C/1947 F2, ktorú objavil roku 
1947, kráter na odvrátenej strane Mesiaca, 
ako aj planétka  4567, obiehajúca Slnko na 
dráhe medzi Marsom a Jupiterom.    

(Autor ing. Ľubomír klocok, CSc., je 
bývalý dlhoročný vedecký pracovník 
Astronomického ústavu SAV)
Foto: Archív A. Bečvářa, Ľ. klocok

OBSErVATórIuM NA SKALNATOM PLESE, AKO hO POZNáME DNES.PrVé POZOrOVANIE SLNEčNEJ FOTOSFéry  

19. SEPTEMBrA1943.
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Stretnutie slovenských a českých chemikov vo Vysokých Tatrách

C h é m i a  p r e  n á š  ž i v o t
Najväčšia koncentrácia slovenských a čes-
kých chemikov bola od 9. do 12. septembra 
2013 v oblasti Tatranských Matliarov. Viac 
ako 400 skúsených aj mladých odborníkov 
sa tam zúčastnilo na 65. zjazde chemikov, 
ktorý sa koná každý rok, striedavo na Slo-
vensku a v Českej republike. Hlavným or-
ganizátorom tohtoročného stretnutia bola 
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV. 
Slávnostné otvorenie zjazdu, ktorý bol zor-
ganizovaný pod záštitou primátora mes-
ta Vysoké Tatry Ing. Jána Mokoša, bolo 10. 
septembra v kine Tatry v Tatranskej Lomni-
ci. Za organizačný výbor stretnutie otvoril 
a moderoval doc. Dušan Velič, ktorý priví-
tal predstaviteľov Slovenskej akadémie vied, 
slovenských univerzít a ďalších významných 
hostí podujatia. Slávnostný príhovor za spo-
luorganizujúce chemické spoločnosti pred-
niesli Dr. Mária Omastová a prof. Jitka Ulri-
chová. Laureátka Nobelovej ceny za chémiu 
prof. Ada Yonath, žiaľ, deň predtým odvola-
la svoju účasť pre vážne zdravotné problémy. 
Plenárnu prednášku s názvom ChemPubSoc 
Europe and Slovak Chemical Society pred-
niesla Eva E. Wille z Nemecka, viceprezident-
ka a zároveň výkonná riaditeľka vydavateľ-
stva Wiley-VCH Verlag GmBh & Co KGaA. Vo 
svojej prednáške predstavila vydavateľstvo 
a chemické časopisy. Portfólio časopisov sa 
rozširuje, a tým aj oblasti chémie, ktoré po-
krývajú. Veríme, že jej prezentácia podnietila 
prítomných k publikovaniu v týchto zaujíma-
vých periodikách, o kvalite ktorých svedčí aj 
vysoký Impact factor. Vydavateľstvu Chem-
PubSoc Europe za šírenie chemických po-
znatkov v celom vedeckom svete odovzdala 
Medailu Slovenskej chemickej spoločnosti jej 
predsedníčka M. Omastová.
Rokovanie zjazdu prebiehalo v šiestich od-
borných sekciách: Anorganická a materiá-
lová chémia, Analytická a fyzikálna chémia, 
Organická chémia a polyméry, Potravinár-
stvo, životné prostredie a biotechnológia, 

Vyučovanie a história chémie a Chemprog-
res (viacej o obsahu všetkých sekcií zjazdu 
je na http://www. schems.sk/65zjazd).
Pozvanými prednášateľmi, ktorí svojimi 
prednáškami výrazne obohatili prítomnú 
chemickú komunitu, boli prof. Miroslav Ur-
ban (PriF UK, Bratislava, ktorý hovoril na 
tému Spolupráca experimentu a počítačo-
vej chémie: elektrónová afinita uracilu a ďal-
šie aplikácie, ďalej doc. Filip Bureš (TU Par-
dubice; Heterocyklické akceptorní jednotky 
v push-pull chromoforech), prof. Miroslav 
Prokša (PriF UK, Bratislava; Stav a vývojové 
trendy vyučovania chémie v didaktickej te-
órii a praxi), doc. Igor Bodík (FCHPT Brati-
slava; Anaeróbna fermentácia kuchynských 
odpadov – potenciálny zdroj energie), prof. 
David Lukáš (TU Liberec; Nové varianty 

elektrostatického zvlákňovania) a prof. Mar-
tin Bajus (FCHPT STU Bratislava; Druhá ge-
nerácia biopalív a chemikálií z termických 
a katalytických premien biomasy). 
Na zjazde odznelo viac ako 140 prednášok 
a v posterových sekciách sa prezentovalo 
viac ako 190 posterov. Mladí vedeckí pracov-
níci a PhD-študenti súťažili o najlepšiu pre-
zentáciu v jednotlivých sekciách. Garanti po-
sterovej súťaže mali neľahkú úlohu vybrať tie 
najlepšie. Na zjazd sme pozvali aj študentov 
stredných škôl a gymnázií, víťazov tohtoroč-
ného kola chemickej olympiády a učiteľov 
chémie, ktorí ich pripravovali na súťaže.
Tematický večer bol venovaný 265. výročiu 
narodenia Leopolda Antona Ruprechta, vý-
znamného chemika 18. storočia, rodáka zo 
Smolníka. Jeho život a pôsobenie v Banskej 
Štiavnici priblížili v dvoch prezentáciách 
doc. Marta Sališová a doc. Dušan Velič.
Počas záverečného stretnutia chemickej ko-
munity v Tatrách sa v panelovej diskusii dis-
kutovalo o probléme, ako viac zaintereso-
vať mladých, aby študovali prírodovedecké 
disciplíny, a predsedníctvo Slovenskej che-
mickej spoločnosti dostalo úlohu priblížiť ché-
miu, jej výsledky a význam širokej verejnos-
ti práve v duchu celosvetovo prijatého motta 
Medzinárodného roku chémie 2011 – Chémia 
– náš život, naša budúcnosť. Veríme, že uspeje-
me v rokovaní o nových programoch v RTVS, 
ale najmä v Slovenskej televízii.
O rok sa českí a slovenskí chemici stretnú na 
svojom 66. zjazde v Ostrave.  
 
mária omastová 
Foto: m. michalkaPOSTErOVá PrEZENTácIA.

VyDAVATEľSTVO chEMPuBSOc EurOPE NA STrETNuTí SLOVENSKých A čESKých chEMIKOV OcENILI 

MEDAILOu SLOVENSKEJ chEMIcKEJ SPOLOčNOSTI. PrEVZALA Ju EVA E. wILLE (Druhá ZľAVA NA SPO-

LOčNEJ FOTOgrAFII S PODPrEDSEDOM SchS PrOF. VIKTOrOM MILATOM, DOc. DuŠANOM VELIčOM A 

PrEDSEDNíčKOu SchS Dr. MárIOu OMASTOVOu.
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Dní Milana hodžu zastrešili literárne súťaže i vedeckú konferenciu

P a v e l  B l a h o  a  s l o v e n s k á 
p o l i t i k a 
V posledných júnových dňoch sme si opäť na 
viacerých miestach Slovenska pripomenuli 
Milana Hodžu, významnú osobnosť našej po-
litickej histórie, a spolu s ním aj ďalšieho zná-
meho dejateľa jeho doby – Dr. Pavla Blahu. 
Oceňujeme, že v súčasnej finančnej situácii 
organizátori podujatia, medzi nimi Ústav po-
litických vied SAV, aj tento rok našli podpo-
ru u predsedu vlády SR Róberta Fica, ktorý 
okrem záštity nad celým podujatím finanč-
ne podporil aj literárne súťaže, a tým prispel 
k motivácii našej mladej generácie zamýšľať 
sa nad aktuálnymi hodnotovými kritériami, 
vedieť vyjadrovať a obhajovať vlastné názo-
ry na aktuálne dianie v spoločnosti. Záštitu 
nad vedeckou konferenciou prevzal minis-
ter školstva, vedy, výskumu a športu Dušan 
Čaplovič, ktorý ju podporil tak po finančnej 
stránke, ako aj osobnou účasťou na konfe-
rencii v Martine a vyhodnotení literárnej sú-
ťaže Hodžova esej v Sučanoch.
Inšpiráciou pre tému literárnej súťaže 
„Hodžov novinový článok“ Ako médiá for-
mujú človeka  bol výňatok z Homílie na svia-
tok sv. Cyrila a Metoda od kardinála Jána 
Chryzostoma Korca z roku 2005. Odborná 
porota posúdila 108 žiackych prác a skon-
štatovala, že mladí ľudia dokázali zhod-
notiť nielen prínos médií pre spoločnosť, 
ale aj veľmi kriticky poukázali na možnos-
ti ich negatívnej manipulácie. Keďže žijeme 
v období mediálnej explózie, mal by sa ten-
to trend premietnuť aj do školských osnov 
s cieľom pomôcť mladým zvládnuť nástra-
hy doby a najmä nového média, ktorým je 
internet. Riaditeľka Základnej školy Mila-
na Hodžu v Bratislave Etela Hessová v tej-
to súvislosti konštatovala: „Médiá, tlačené 
a najmä elektronické... môžu byť požehna-
ním pre život a kultúru, ale môžu šíriť aj ne-
vyliečiteľné choroby ducha.“  
Mladí autori zo stredných škôl sa popasova-
li zasa pri úvahe o Hodžovom výroku z roku 
1925: Nie sú vždy vodcami tí, ktorí sú uzná-
vaní súčasníkmi, vždy je medzi nami mnoho 
precenených a mnoho nedocenených. Do sú-
ťaže „Hodžova esej“ prišlo 56 literárnych po-
činov. Predseda hodnotiacej komisie, riadi-
teľ Literárneho múzea Slovenskej národnej 
knižnice v Martine Jozef Beňovský, vo svojej 
hodnotiacej správe uviedol: „Potešilo ma, že 
mladí ľudia veľmi presne určili a opísali hra-
nice skutočných a fiktívnych osobností, odha-
lili lži, nepravdy, falzifikácie... Páči sa mi mla-
dá generácia autorov, ich otvorenosť, kritika 
povrchnosti, odsúdenie braku a pahodnôt 
i skutočne vážny záujem vradiť do národných 
dejín také osobnosti, ktoré je hodno si vážiť.“
Téma tohtoročnej konferencie v Marti-
ne mala názov Dr. Pavol Blaho a formova-

nie slovenskej politiky. Hlavnému organizá-
torovi, riaditeľovi Ústavu politických vied 
SAV Miroslavovi Pekníkovi, sa do progra-
mu prihlásilo 34 prednášajúcich. Toto pod-
ujatie by sme si už ani nedokázali predsta-
viť bez účasti kolegov z Českej republiky. 
Milo sme boli prekvapení záujmom pra-
covníkov Záhorského múzea; presvedči-
li nás, že Pavel Blaho je ich srdcovou zále-
žitosťou. Príjemným doplnením programu 
býva účasť rodinných príslušníkov prezen-
tovanej osobnosti. Tentoraz prijali pozvanie 
vnučka Pavla Blahu, operná speváčka a pe-
dagogička Eva Blahová, ktorá dala pred-
nosť účasti na konferencii pred cestou do 
zahraničia, vnuci – hudobný historik Jaro-
slav Blaho a operný kritik Vladimír Blaho si 
odskočili do Turca zo Zámockých hier zvo-
lenských, folkloristka Helena Jurasovová-
-Blahová zaslala účastníkom konferencie 
pozdrav.
Minister Dušan Čaplovič v úvodnom slove 
pri otvorení konferencie konštatoval: „Je 
dobré, že si dokážeme v rámci Dní Milana 
Hodžu nielen uctiť predstaviteľov rôznych 
prúdov slovenskej politiky, ako boli Milan 
Hodža, Martin Rázus, Ferdiš Juriga, Ivan 
Dérer, Vavro Šrobár, Anton Štefánek, ale aj 
pripomenúť ich politické pôsobenie a ná-
sledne získané poznatky aj vedecky spraco-
vať a vydať ako knižné publikácie. Sú sve-
dectvom toho, že slovenská politika mala 
schopných ľudí – politikov, ktorí sa dokáza-
li do jej čela postaviť bez očakávania mate-
riálnych výhod.“ My k tomu dodávame, že 
so slovenskými osobnosťami je to podobné 

ako so slovenskými výrobkami – málo ich 
poznáme, a preto im treba venovať väčšiu 
pozornosť v záujme nášho prospechu. 
Dr. Pavel Blaho, rodák zo Skalice, spolu 
s Dr. Vavrom Šrobárom sa usilovali od kon-
ca 19. storočia prostredníctvom časopisu 
mladej generácie Hlas (1898 – 1904) meniť 
slovenské pomery k lepšiemu. Bola to prá-
ve Blahova Skalica a v širšom kontexte Zá-
horie, ktoré ukázali, ako sa dá aj v nepriaz-
nivých uhorských podmienkach budovať 
slovenská politika na širšom základe tzv. 
skalického agrárneho hnutia. Práve Pavel 
Blaho dokázal spomedzi hlasistov najlepšie 
pretaviť do politickej praxe myšlienky čes-
kých profesorov T. G. Masaryka a F. Pastr-
neka, z ktorých hlasisti vychádzali. Budo-
vanie hospodárskych a kultúrnych spolkov 
a tiež drobná osvetová práca robili z Pavla 
Blahu uznávaného a populárneho politika. 
Podpora obyvateľov regiónu mu zabezpeči-
la, že bol v roku 1906 zvolený za poslanca 
uhorského snemu, v ktorom pôsobil až do 
rozpadu Rakúsko-Uhorska v roku 1918. Či-
norodého lekára však tzv. vysoká politika 
veľmi nelákala. Oveľa dôležitejšie pre neho 
bolo pôsobenie medzi ľudom. 
Pavel Blaho, ktorý vyrastal na slovensko-mo-
ravskom pomedzí, vnímal dobré vzťahy Če-
chov a Slovákov ako čosi samozrejmé. To sa 
odzrkadlilo aj v praktickom budovaní čes-
ko-slovenskej vzájomnosti. V nemalej miere 
k tomu prispela aj jeho pozícia sezónneho kú-
peľného lekára v Luhačoviciach. Jeho vyjad-
renia o jednotnom národe Čechov a Slovákov 
nespôsobovali natoľko ostré odmietavé po-

PIETNA SPOMIENKA PrI hrOBE MILANA hODžu NA MArTINSKOM NárODNOM cINTOríNE
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stoje martinského vedenia Slovenskej národ-
nej strany, ako to bolo v prípade Vavra Šro-
bára. Okrem praktickej spolupráce s českým 
spolkom Českoslovanská jednota sa od roku 
1908 pod Blahovou taktovkou uskutočňovali 
luhačovické porady, ktoré dostávali česko-slo-
venské vzťahy na kvalitatívne vyššiu úroveň. 
Boli to rokovania českých a slovenských de-
jateľov o kultúrnej a hospodárskej spoluprá-
ci a na neverejných stretnutiach sa hovorilo aj 
o politickej súčinnosti v rámci očakávanej štá-
toprávnej prestavby monarchie, ktorú sľubo-
val následník trónu František Ferdinand. Sa-
rajevský atentát a následné vypuknutie prvej 
svetovej vojny zmenili predstavy o česko-slo-
venskej vzájomnosti, keď sa vytvorili priaz-
nivé podmienky pre vznik spoločného štátu. 
Pavel Blaho patril hneď od začiatku k jeho po-
predným predstaviteľom na Slovensku – či už 
v tzv. skalickej vláde, o ktorú sa všestranne 
starala jeho rodina a priatelia, alebo neskôr, 
v rokoch 1918 – 1920 ako referent pre poľno-
hospodárstvo na Ministerstve s plnou mocou 
pre správu Slovenska.
Blahov blízky vzťah k roľníctvu sa preukázal 
aj pri budovaní agrárnych organizácií Sloven-
ská roľnícka jednota a Slovenská domovina. 
Tie sa stali základom pre vznik Národnej de-
mokratickej strany roľníckej. Za jej predsedu 
zvolili práve Pavla Blahu. Keďže však vysoké 
funkcie neobľuboval, po parlamentných voľ-
bách v roku 1920, do ktorých išli agrárnici 
spojení so Slovenskou národnou stranou, dal 
prednosť pôsobeniu v praxi na nižších po-
litických pozíciách. V júni 1922 dochádza 
k utvoreniu celoštátnej Republikánskej strany 
zemedelského a maloroľníckeho ľudu. Jej sú-
časťou sa stávajú aj slovenskí agrárnici. Pavel 
Blaho aktívne pôsobil v jej štruktúrach, po-
kiaľ mu to dovolil jeho zdravotný stav. Jeho 
životná púť sa skončila v roku 1927.

Ak sa retrospektívne pozrieme na život a die-
lo Dr. Pavla Blahu, môžeme konštatovať, že 
je len málo slovenských politikov, ktorí do-
kázali svoje idey tak dobre transformovať aj 
do politickej praxe. Ukázal, že nie politické 
funkcie najvyššieho rangu, ale naopak kon-
krétna činnosť „zdola“ je tou správnou ces-
tou, ktorú aj v súčasnosti očakáva slovenská 
spoločnosť od svojich politikov. 
Súčasťou hodžovských dní bolo aj udele-
nie Ceny Milana Hodžu. Dôstojný priestor 
na jej odovzdanie vytvoril starosta obce Su-
čany Jozef Petráš. Tento rok sa organizač-
ný výbor v tajnom hlasovaní rozhodol ude-
liť cenu za vedeckú činnosť PhDr. Jozefovi 
Kissovi, CSc., ktorý patrí medzi uznávaných 
historikov a politológov nielen na Sloven-
sku či v Českej republike, ale aj v Maďarsku 
Rumunsku a Srbsku. Dlhodobo sa venuje 
menšinovým otázkam, zahraničným vzťa-

hom a otázkam politického myslenia. Za-
slúžil sa o rozvíjanie slovensko-maďarské-
ho porozumenia a jeho vyjadrenia búrajú 
zaužívané stereotypy najmä v slovenskom 
a maďarskom prostredí. Ocenenie za propa-
gáciu Milana Hodžu a Slovenska v zahraničí 
získala americká historička slovenského pô-
vodu prof. Susan Mikula z Benediktínskej 
univerzity v Lisle, štát Illinois v USA.
Deviaty ročník Dní Milana Hodžu ukončili 
nedeľné služby Božie v evanjelickom kostole  
a. v. v Sučanoch. Ale už dnes sa nás účastníci 
Hodžových dní pýtajú, čo bude o rok. Je to vý-
zva a zároveň signál na pokračovanie. Potvr-
dil nám to aj minister Dušan Čaplovič, ktorý 
vo svojom príhovore dal tipy nielen pre desia-
ty ročník, ale aj na niekoľko rokov dopredu. 

Eleonóra Petrovičová, ÚPV SAV
Foto archív ÚPV SAV

rIADITEľ úSTAVu POLITIcKých VIED SAV PhDr. MIrOSLAV PEKNíK, cSc. (VľAVO) A STArOSTA hODžOVEJ 

rODNEJ OBcE SučANy JOZEF PETráŠ PrI uDEľOVANí cENy MILANA hODžu.

Postrehy z medzinárodnej kartograf ickej konferencie (Icc)

D r á ž ď a n s k é  r a n d e v ú  s  m a p a m i

>Koncom prázdninového obdobia, v dňoch 
25. – 30. augusta 2013, sa konala v hlavnom 
meste nemeckej spolkovej krajiny Sasko – 
v Drážďanoch – 26. medzinárodná karto-
grafická konferencia (ICC), ktorú organizo-
vala Medzinárodná kartografická asociácia 
(ICA) spolu s Nemeckou kartografickou 
spoločnosťou. Výber miesta konferencie ne-
bol náhodný. Výsledky v oblasti výskumu, 
ako aj vzdelávania v kartografii na Technic-
kej univerzite v Drážďanoch dosahujú vyso-
ký medzinárodný štandard. Moderné me-
dzinárodné kongresové centrum na ľavom 
brehu Labe poskytlo viac ako 1400 účastní-
kom – kartografom, geografom a geoinfor-
matikom z 81 štátov – ideálne podmienky 
na bezchybný a invenčný priebeh celosve-
tového stretnutia tvorcov a užívateľov máp. 
Odbornú unikátnosť miesta konferencie 
iste umocnila aj plejáda významných ume-
leckých pamiatok, pre ktoré Drážďany do-

stali meno „Benátky severu“. Záštitu nad 
konferenciou mal Stanislaw Tillich, minis-
terský predseda Saska.

Z viacerých bezmála 900 referátov prezen-
tovaných v pléne, v odborných sekciách 
a na paneloch (veľa z nich bolo dostupných 

MEDZINárODNé KON-

grESOVé cENTruM 

V DrážďANOch.
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na webovej stránke konferencie už tri týždne pred jej začiatkom, 
takže záujemca mal možnosť lepšie sa oboznámiť s ich obsahom 
a vopred sa pripraviť na diskusiu) vyplynulo, že moderné techno-
lógie výrazne poznačili vývoj kartografie. Vývojový trend nado-
búda jasné kontúry – klasické papierové topografické a tematické 
mapy ustupujú. Ich rovnocenným, možno aj prevažujúcim partne-
rom sa stali mapy šírené prostredníctvom rôznych webových apli-
kácií, ktoré si môžeme nielen prezerať na počítačových displejoch 
a v mobiloch, ale ich aj využívať pri riešení výskumných a aplikač-
ných úloh. Web sa teda stáva technologickým prostredím, v kto-
rom autori mapy navrhujú, vytvárajú a poskytujú užívateľom. Veľ-
mi malá účasť firiem zaoberajúcich sa polygrafickým spracovaním 
máp na technickej výstave – jednej z viacerých  sprievodných akcií 
konferencie – bol neklamný dôkaz naznačeného trendu.
Z ďalších tém, ktoré rezonovali v referátoch, možno spomenúť: 
analýzu, vizualizáciu a hodnotenie presnosti priestorových údajov, 
ich generalizáciu (najmä automatizovanú) v procese tvorby máp, 
infraštruktúru priestorových údajov, spracovanie satelitných úda-
jov na mapové aplikácie, geografické informačné systémy (GIS-y) 
v procese tvorby máp, ako aj zdroje informácií z máp v kontexte 
analýz urbánnych štruktúr, environmentálne modelovanie, využi-
tie máp a obrazových údajov v procese identifikácie zmien kraji-
ny, mapovú percepciu, mapy vo vyučovacom procese, geografické 
názvoslovie, historické mapy, národné bázy priestorových údajov 
a ich aplikácie pri hodnotení následkov prírodných katastrof. V po-
predí je 4D kartografia, v ktorej sa k trom priestorovým dimenziám 
pridáva aj čas, najmä na ilustráciu časovo-priestorových fenomé-
nov v krajine, napr. jej zmien a pod.
Prostredníctvom nášho panelu sme dokumentovali tvorbu novej 
mapy krajinnej pokrývky Európy v mierke 1 : 5 000 000. Obsah 
mapy – areály krajinnej pokrývky získané interpretáciou satelit-
ných snímok – poskytuje informácie o súčasnej priestorovej dife-
renciácii objektov krajiny, ako aj o ich vzájomných vzťahoch v ce-
loeurópskom kontexte v prehľadnej mierke. 
Moju pozornosť na nekomerčnej výstave máp – sprievodnej akcii 
kartografickej konferencie – upútalo viac exponátov. Neobišiel som 
víťaznú tematickú mapu s názvom Smrteľné nehody v Grand Canyo- 
ne v 3D. Mapa s veľkosťou 1850 × 1050 mm znázorňuje priesto-

rovú lokalizáciu viac ako 700 obetí od začatia prieskumných prác 
v Grand Canyone v roku 1869 po súčasnosť. Použitá 3D techno-
lógia, podobná anaglyfu, umožňuje vnímať Grand Canyon troj-
rozmerne pomocou červenomodrých okuliarov. Autori mapy sú 
K. Field a D. Demaj zo spoločnosti ESRI Inc. (USA; záujemcovia si 
môžu pozrieť túto mapu aj na webe: http://blogs.esri.com/esri/
arcgis/2012/09/07/over-the-3d-designing-the-deaths-in-grand-
-canyon-map).
Zaujala ma aj Mapa škótskych tartanov, v ktorej je lokalizovaných 
247 autorizovaných tartanov – kockovaných vzorov vlnených lá-
tok, patriacich rodinným klanom v Škótsku. Farebné vzory látok 
sú umiestnené po obvode mapy (pozri foto).
Pozoruhodná bola aj Mapa skautingu v Holandsku, ktorá obsiahuje 
všetky informácie o skautskom hnutí – kde všade v Holandsku síd-
lia skauti, kde sú ich kempy, obchody a pod.
Slovensko prezentovalo na tejto výstave Geologickú mapu Záhor-
skej nížiny a dva digitálne produkty: Štrbské Pleso v Google Earth 
a Web GIS Michalovce.
Ďalšou sprievodnou akciou 26. ICC bol už 11. ročník výstavy me-
dzinárodnej súťaže Barbara Petchenik Children`s World Competi-
tion – umelecko-kartografickej súťaže Detská mapa sveta 2013 na 
tému Moje miesto v dnešnom svete, organizovanej ICA. Do súťaže 
prišlo 155 kresieb z 30 štátov v štyroch vekových kategóriách (do 6 
rokov, 6 – 8 rokov, 9 – 12 rokov a 13 – 15 rokov). Slovensko repre-
zentovalo 6 kresieb, ktoré sa v tomto ročníku neumiestnili na niek-
torom z prvých troch miest v žiadnej vekovej kategórii.
V záverečnom vystúpení prof. Georg Gartner, prezident ICA, vy-
jadril pozitívne hodnotenie 26. ICC, poďakoval sa organizáto-
rom za zabezpečenie jej perfektného priebehu a oznámil, že Or-
ganizácia spojených národov vyhlási rok 2015 za Medzinárodný 
rok mapy, čím by sa mal zvýrazniť význam máp, podporiť ich vy-
užívanie spolu s priestorovými údajmi v najrôznejších činnostiach 
človeka v celosvetovom kontexte. Nasledujúca 27. ICC a 16. val-
né zhromaždenie ICA sa uskutočnia v roku 2015 v Riu de Janei-
ro v Brazílii. 

Ján Feranec, Geografický ústav SAV

SLOVENSKé ExPONáTy NA VýSTAVE DETSKá MAPA SVETA.MAPA ŠKóTSKych TArTANOV.



O d i š i e l  h i s t o r i k  P h D r .  M i l a n  Z e m k o
Správa o nečakanom odchode významné-
ho historika a slovenského intelektuála, 
ktorý sa ešte deň pred svojou smrťou za-
mýšľal so spolupracovníkmi z oddelenia 
novších dejín Historického ústavu SAV nad 
najbližšími pracovnými úlohami a nad 
krátkodobými aj dlhodobými perspektí-
vami historiografie ako vedy, zasiahla nie-
len Historický ústav SAV, kde pracoval, 
ale celú slovenskú spoločnosť. Jeho hlas 
vyjadrujúci sa k závažným otázkam slo-
venských dejín a politiky od začiatku 20. 
storočia až do dnešných dní mal svoju váž-
nosť, prebúdzal záujem a nútil premýšľať. 
Do jeho života viackrát zasiahla politika, 
ale – ako sám nedávno povedal v rozhla-
sovej relácii – zrejme nebol predurčený na 
to, aby sa stal politikom, a ani po tom ne-
túžil. Chcel o politike premýšľať, študovať 
ju a o svoje poznanie sa v súvislosti s his-
torickým vývojom a filozofiou dejín pode-
liť s ostatnými. 
Milan Zemko začal pracovať v Historic-
kom ústave SAV v roku 1997. Mal vtedy 
už za sebou veľa osobných a profesionál-
nych skúseností. Filozofiu v kombinácii 
s históriou študoval na Filozofickej fakul-
te Univerzity Komenského v Bratislave 
v rokoch 1961 – 1966.  Až do roku 1970 
bol interným ašpirantom na katedre filo-
zofie a pripravoval dizertačnú prácu z de-
jín estetiky. Zároveň pracoval v študent-
skom časopise Echo a Filozof a angažoval 
sa v obrodnom procese, ktorý vyústil do 
československej jari 1968. Jeho sľubne sa 
rozbiehajúcu univerzitnú kariéru zasta-
vili roku 1970 politické čistky. Na ďalšie 
zamestnania pred spolupracovníkmi ne-
spomínal rád – pôsobil v Slovkoncerte, 
v Lite... Počas „normalizácie“ v 70. – 80. 

rokoch udržiaval intelektuálne a priateľ-
ské styky s disidentmi a nezávislými inte-
lektuálmi. Až koncom 80. rokov sa mohol 
stať redaktorom literárneho časopisu Slo-
venské pohľady, ktoré sa opäť hlásili k slo-
bodnému mysleniu a tvorbe. 
Aktivizoval sa počas nežnej revolúcie, zále-
žalo mu na odstránení komunistického re-
žimu, na slobode a demokracii. Kooptova-
li ho do Slovenskej národnej rady za VPN, 
vo voľbách roku 1990 bol zvolený najprv 
za poslanca, potom za podpredsedu SNR. 
Počas rokovaní s predstaviteľmi ČNR o štá-
toprávnom usporiadaní ČSFR a kompeten-
ciách si uvedomil patovú situáciu a posta-
vil sa za samostatné Slovensko. Od októbra 
1992 do marca 1993 pôsobil v Politologic-
kom ústave SAV a po obhájení kandidátskej 
dizertácie z problematiky politického sys-
tému sa opäť sa vrátil na významný poli-
tický post – až do roku 1997 bol riaditeľom 
odboru vnútornej politiky Kancelárie pre-
zidenta SR. 
V Historickom ústave SAV pracoval v od-
delení novších dejín, ktoré skúma proble-
matiku obdobia rokov 1918 – 1945, a to 
z hľadiska národných aj všeobecných de-
jín. Zároveň bol počas piatich rokov členom 
Predsedníctva SAV, v poslednom období aj 
členom Vedeckej rady Historického ústa-
vu SAV. Okrem množstva vedeckých štú-
dií a kapitol, publikovaných na Slovensku 
aj v zahraničí, uverejnil dve monografické 
práce: Slovensko – krajina v medzičase (Kal-
ligram, 2002) a Občan, spoločnosť a národ 
v pohybe slovenských dejín (Historický ústav 
SAV, 2010.) Spracoval v nich slovenskú spo-
ločnosť v premenách času od polovice 19. 
storočia do súčasnosti. V jednej z kapitol tej-
to knihy sa vrátil k štúrovcom ako tvorcom 

„neuveriteľného projektu (ktorý bol napokon 
predsa len pomerne úspešný“).
Široká verejnosť viac vníma popularizač-
nú činnosť a angažovanú publicistiku Mi-
lana Zemku. Veď len v rokoch 2008 – 2012 
celková suma jeho vedecko-popularizač-
ných aktivít dosiahla počet 365 jednotiek.  
Dva razy – roku 1993 a 2013 – získal za ňu 
Cenu SAV. Popularizačná aktivita však vy-
plývala z dôkladného základného výsku-
mu v prvom rade dejín politického systému 
prvej ČSR, dejín politických strán, spra-
covania charakteristiky a prínosu viace-
rých osobností. Takmer sa nespomína kon-
cepčná a redakčná práca Milana Zemku na 
dvoch významných kolektívnych syntetic-
kých prácach venovaných dejinám Sloven-
ska v medzivojnovom období: Slovensko 
v Československu, 1918 – 1939 (Veda, 2004) 
a Slovensko v 20. storočí – V medzivojnovom 
Československu, 1918 – 1939 (Veda 2012). 
Tá posledná nedávno získala Cenu SAV za 
vedeckú činnosť.
Milan Zemko odišiel predčasne od pracov-
ného stola a mnohých ďalších vedeckých 
plánov. Bol vedúcim riešiteľom granto-
vého projektu Vega – Publicistika Milana 
Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politic-
kou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia, 
v ďalšom období hodlal viesť vedeckový-
skumný tím skúmajúci zahraničnopolitic-
ké myslenie na Slovensku v prvej polovi-
ci 20. storočia.
V Milanovi Zemkovi strácame mimoriad-
nu osobnosť slovenského spoločenského ži-
vota, vzácneho kolegu a dobrého človeka. 
Bude nám veľmi chýbať.
Česť jeho pamiatke. 

Bohumila Ferenčuhová

Z a  p h d r .  J o z e f o m  K i s s o m
Dňa 3. septembra 2013 zomrel Jozef Kiss, 
dlhoročný vedecký pracovník Ústavu poli-
tických vied SAV. Patril k významným znal-
com menšinovej problematiky a sloven-
sko-maďarských vzťahov. Vždy sa snažil 
o vzájomné porozumenie a neúnavne hľa-
dal odpoveď na to, prečo sú vzťahy dvoch 
národov, ktoré majú toľko spoločného, také 
komplikované a kde sú korene zbytočné-
ho napätia, keď v medziľudských vzťahoch 
prevláda pokojné spolunažívanie. 
Doba, v ktorej žil Jozef Kiss, je charakteristic-
ká mnohými radikálnymi zmenami. Bol in-
telektuál. Neustále ho sprevádzali pochyb-
nosti a nespokojnosť s tým, ako sa pristupuje 
ku skúmaniu a vysvetľovaniu konkrétneho 
problému. Dlho uvažoval nad každým slov-
ným spojením, overoval si v diskusiách 
s jemu blízkymi osobami, či zvolený prístup 
je skutočne vyvážený, či v jeho formuláciách 
nie je čo i len náznak niečoho, čo by sa dalo 
interpretovať ináč, ako myslel. Obľúbeným 

slovom J. Kissa bola empatia, a tá bola aj zá-
kladom jeho života a práce. 
Záujem o problematiku etník bol pre neho 
prirodzený, veď pochádzal z Veľkých Kapu-
šian, miesta, kde sa stretávajú a ovplyvňujú 
ľudia viacerých národností a kultúr. Po ab-
solvovaní Filozofickej fakulty UK v Bratisla-
ve pracoval začas v Csemadoku. V Ústave 
marxizmu-leninizmu ÚV KSS pôsobil v ro-
koch 1970 – 1986 ako archivár a neskôr ve-
decký pracovník. Potom až do roku 1995 
pracoval v denníku Új Szó... Vedeckým pra-
covníkom Ústavu politických vied SAV bol 
v rokoch 1996 – 2011. Na tomto pracovisku 
našiel vhodné prostredie, ktoré mu umož-
ňovalo spracovávať témy, ku ktorým in-
klinoval. Okrem desiatok štúdií, článkov 
a verejných vystúpení bol aj autorom nie-
koľkých knižných publikácií, v ktorých zhr-
nul výsledky svojej práce. Vyrovnávanie sa 
s minulosťou nebolo v jeho prípade mód-
nou záležitosťou, ale slúžilo na pochopenie 

a spojenie individuálnych dejín s celospolo-
čenskými. Svedčí o tom aj názov jednej jeho 
knihy z roku 1996, ktorú vydalo vydavateľ-
stvo Kalligram pod názvom Múltfaggatás és 
kisebbségi önértéktudat (Spytovanie minu-
losti a vedomie menšinovej sebahodnoty).
Jozef Kiss sa snažil preniknúť do hĺbky skú-
manej problematiky, neostával v žiadnom 
prípade pri povrchnom spracovaní. O kva-
lite jeho vedeckej práce svedčia viaceré 
ocenenia, či to bola Cena Zoltána Fábryho 
(2004) alebo Cena Milana Hodžu (2013). 
Do svojich posledných dní pracoval na rie-
šeniach vedeckých problémov, ktoré, žiaľ, 
ostanú nedokončené. Napriek tomu veríme, 
že sa na jeho prácu nezabudne, lebo rozvíjal 
a propagoval myšlienky humanizmu, ktoré 
by sa mali prirodzene uplatňovať u každé-
ho jednotlivca aj v celej spoločnosti. Bude-
me na neho vždy s úctou spomínať. 
 
norbert kmeť
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Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú lite-
ratúru a počítačové programy Literárneho 
fondu udelil  

Cenu za vedeckú a odbornú 
literatúru za rok 2012
  
V kategórii spoločenské vedy:
PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., PhDr. Du-
šan Kováč, DrSc., doc. PhDr. Jan Pešek, 
DrSc., a kolektív za dielo Kľúčové problémy 
moderných slovenských dejín 1848 – 1992 
(VEDA, vydavateľstvo SAV)

V kategórii slovníková a encyklopedická 
literatúra:    
PhDr. Mária Čierna a PhDr. Ladislav Čier-
ny za dielo Nemecko-slovenský slovník  
(IKAR)

V kategórii biologické a lekárske vedy:
prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc., a kolek-
tív za dielo Lekárska biochémia (OSVETA)
 
V kategórii prírodné a technické vedy: 
prof. Ing. Roman Boča, DrSc., za dielo 
A Handbook of Magnetochemical Formulae 
(Elsevier Amsterdam)

Prémie za vedeckú a odbornú 
literatúru za rok 2012

V kategórii spoločenské vedy:
prof. PhDr. Imrich Sedlák, CSc., za dielo Vý-
chodné Slovensko v letokruhoch národa (Ma-
tica slovenská)
doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD., MSA, prof. 
PhDr. Tatiana Štefanovičová, DrSc., a ko-
lektív za dielo Dejiny Bratislavy I. Od po-
čiatkov do prelomu 12. a 13. storočia, Breza-

lauspure – na križovatke kultúr (Slovart)
Dr. h. c., prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., 
a doc. JUDr. Mojmír Mamojka ml., PhD., za 
dielo Teória a prax v obchodnom práve (Bra-
tia Sabovci)
PhDr. Juraj Zajonc, CSc., za dielo Premeny 
vlákna (Edition Ryba)
doc. Ing. Obadi Saleh Mothana, PhD., a ko-
lektív za dielo Vývoj a perspektívy sveto-
vej ekonomiky. Medzi stagnáciou a oživením 
(EÚ SAV)
prof. Ing. Božena Chovanová, PhD., a ko-
lektív za dielo Komoditné trhy a reálne in-
vestície (IURA Edition)
 
V kategórii slovníková a encyklopedická 
literatúra:    
PhDr. Vojtech Dangl, CSc. a doc. PhDr. Vla-
dimír Segeš, PhD., za dielo Vojvodcovia. 111 
osobností vojenských dejín Slovenska (Ottovo 
nakladateľstvo)
PhDr. Michal Eliáš, CSc., za dielo Kde mŕt-
vi žijú a nemí hovoria. Archívne rarity (Ma-
tica slovenská) 

V kategórii biologické a lekárske vedy:  
RNDr. Ján Krištofík, CSc., Mgr. Štefan Dan-
ko a kolektív za dielo Cicavce Slovenska, roz-
šírenie, bionómia a ochrana (VEDA, vydava-
teľstvo SAV)
doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc., prof. 
MUDr. Milan Profant, CSc. a kolektív za die-
lo   Audiológia (GRADA, Praha)
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., doc. MUDr. 
Zdenko Kilinger, PhD., a kolektív za dielo   
Osteoporóza (HERBA)
prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc., doc. 
MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof. 
a kolektív za dielo Slnečný vitamín. Pandé-
mia nedostatku vitamínu D (HERBA)
doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc., a kolek-
tív za dielo Gaštan jedlý na Slovensku. Per-

spektívy jeho ochrany a pestovania (Ústav 
ekológie lesa SAV)

V kategórii prírodné a technické vedy :  
Ing. Viliam Novák, DrSc., za dielo Eva-
potranspiration in the Soil-Plant-Atmosphe-
re Systems (Springer)
RNDr. Rudolf Ďuďa, CSc. a Mgr. Daniel 
Ozdin, PhD., za dielo Minerály Slovenska 
(Granit Praha)
doc. Ing. Richard Kittler, DrSc., Mgr. Miroslav 
Kocifaj, PhD. a Ing. Stanislav Darula, CSc.,
za dielo Daylight Science and Dyalighting 
Technology (Springer)
doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD., za dielo 
Chiral Capillary Electrophoresis in Current 
Pharmaceutical and Biomedical  Analysis 
(INTECH)
Ing. Ivo Proks, DrSc., in memoriam za dielo 
„Celok je jednoduchší ako jeho časti.“ Vybra-
né kapitoly z histórie exaktných prírodných 
vied (VEDA, vydavateľstvo SAV)

Prémia za trojročný vedecký ohlas 
za rok 2013  

V kategórii spoločenské vedy
I. miesto: doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD.
II. miesto: prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
III. miesto: prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.

V kategórii prírodné a lekárske vedy:
I. miesto: RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.
II. miesto: doc. Ing. Roman Martoňák, DrSc.
III. miesto: doc. MUDr. Marián Kollárik, PhD.

V kategórii technické vedy a geovedy:
I. miesto: neudelil
II. miesto: Ing. Igor Lacík, DrSc.
III. miesto: Ing. Ján Kuzmík, DrSc.
III. miesto: doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD.

Za vedeckú a odbornú literatúru a vedecký ohlas

C e n y  L i t e r á r n e h o  f o n d u

V KATEgórII BIOLOgIcKé A LEKárSKE VEDy ZíSKAL cENu LF PrOF. MuDr. Du-

ŠAN DOBrOTA, cSc., A KOLEKTíV ZA DIELO LEKárSKA BIOchéMIA. cENu Mu 

ODOVZDáVALA PrOF. DANIELA JEžOVá.

V KATEgórII PrírODNé A TEchNIcKé VEDy ZíSKAL PréMIu INg. VILIAM NOVáK, 

DrSc. (VľAVO) ZA DIELO EVAPOTrANSPIrATION IN ThE SOIL-PLANT-ATMO-

SPhErE SySTEMS.
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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 l o v e n s k e j  a k a d é m i e  v i e d 
5 .  s e p t e m b r a  2 0 1 3

Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
 návrh správy o pripravenosti SAV na plnenie strategických cie-

ľov vedy a výskumu vyplývajúcich zo stratégie Európa 2020,
 koncepciu budúceho využívania rekreačného zariadenia Bystri-

na v Trenčianskych Tepliciach,
 návrh SAV na členov výberových komisií Národného štipendij-

ného programu SR, 
 návrh na externých členov VR SAV,
 scenár slávnostného odovzdávania Medzinárodnej ceny SAV 

emeritnému profesorovi  Antoniosovi-Emiliosovi N. Tachiaoso-
vi,

 návrh na zastúpenie SAV v projekte ICSU High Level Meeting of 
National Level Science Advisers;

schválilo:
 Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV na obdobie  

2013 – 2017,
 vydanie novej zriaďovacej listiny Historického ústavu SAV,
 zloženie Rady SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium 

a Komisie SAV pre rovnosť príležitostí,
 atestačnú komisiu pre vedeckých zamestnancov Ústavu hudob-

nej vedy SAV;

vymenovalo: 
 s účinnosťou od 1. 10. 2013 na obdobie 4 rokov:
 doc. Ing. Oľgu Križanovú, DrSc., do funkcie riaditeľky Ústavu 

molekulárnej fyziológie a genetiky SAV,
 Ing. Janu Konôpkovú, PhD., do funkcie riaditeľky Arboréta 

Mlyňany SAV,  
 Ing. Petra Matiašovského, CSc., do funkcie riaditeľa Ústavu 

stavebníctva a architektúry SAV,
 doc. PhDr. Ivana Geráta, PhD., do funkcie riaditeľa Ústavu 

dejín umenia SAV, 
 doc. MVDr. Štefana Faixa, CSc., do funkcie riaditeľa Ústavu 

fyziológie hospodárskych zvierat SAV;

vzalo na vedomie: 
informáciu:
 o stretnutí vedeckého sekretára SAV s Dr. Jonathanom Shie-

hom, riaditeľom oddelenia vedy a techniky taiwanskej ekono-
mickej a kultúrnej kancelárie v Prahe,

 o organizácii Science Europe a členstve SAV v tejto organizácii, 
 o členstve a efektívnosti účasti SAV v medzinárodných vedec-

kých organizáciách a zoskupeniach,
 o príprave stretnutia predstaviteľov Akadémií V4 vo Varšave 

(Poľsko 21. – 22. 10. 2013),
 o účasti SAV na výstave Agrokomplex. 

Antonia Štaffová

Prémia za výnimočný vedecký 
ohlas na jedno dielo 2013

V  kategórii spoločenské vedy:
I. a II. miesto neudelil 
III. miesto: RNDr. Dana Miklisová, PhD., na 
dielo  Randolph Se., Miklisová D., Lysý J., 
Rogers Dj., Labuda M.: Incidence from  co-
incidence: patterns of tick infestations on 
rodents facilitate transmission of tickbor-
ne encephalitis virus, Source: Parasitology, 
Volume 118, Pages 177-186, DOI: 10.1017/
S0031182098003646, Part 2, Published 
FEB 1999
III. miesto: doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD., 
na dielo  Mikuš Peter, Maráková Katarína: 
Advanced CE for chiral analysis of drugs, 
metabolites and biomarkers in biological 
samples, In: Electrophoresis – Vol. 30, No. 
16 (2009), s. 2773-2802, ISSN 01730835

V kategórii prírodné a lekárske vedy:
I. a II. miesto neudelil
III. miesto: RNDr. Dana Miklisová, PhD., na 
dielo  Randolph Se., Miklisová D., Lysý J., 
Rogers Dj., Labuda M.: Incidence from  co-
incidence: patterns of tick infestations on 
rodents facilitate transmission of tickbor-
ne encephalitis virus, Source: Parasitology, 
Volume 118, Pages 177-186, DOI: 10.1017/
S0031182098003646, Part 2, Published 
FEB 1999 
III. miesto: doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD., 
na dielo  Mikuš Peter, Maráková Kata-
rína: Advanced CE for chiral analysis of 
drugs, metabolites and biomarkers in bio-
logical samples, In: Electrophoresis – Vol. 
30,  No. 16 (2009), s. 2773-2802, ISSN 
01730835

V kategórii technické vedy a geovedy:
I. a II. miesto neudelil
III. miesto: prof. RNDr. Vladimír Šepelák, 
DrSc., na dielo V. Šepelák, I. Bergmann, 
A. Feldhoff, P. Heitjans, F. Krumeich, D. 
Menzel, F. J. Litterst, S. J. Campbell, K. D. 
Becker: Nanocrystalline nickel ferrite, Ni-
F2O4; mechanosynthesis, nonequilibrium 
cation distribution, canted spin arrange-
ment, and magnetic behavior,  Journal of 
Physical Chemistry C111, (2007), pp. 5026-
5033°ISSN: 1932-7447
III. miesto: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc., 
na dielo T. Havlík, M. Turzáková, S. Stopic, 
B. Friedrich: Atmospheric leaching, of EAF 
dust with diluted sulphuric acid, Hydro-
metallurgy, 77, 2005, 41-51, Elsevier, USA, 
ISSN 0304-386X

(red.) Foto: katarína Selecká



Damián Kováč
Umne starnúť

Starnutie je životnou témou pre každého, kto sa dožil dospelosti. Pre 
bezkrízové riadenie vyspelých štátov sveta je starnutie výbušným 
problémom, keďže krajiny sa plazivo menia na spoločenstvá stareniek 
a starcov. Starnutie je však aj nová výzva pre vedecké poznávanie, oso-
bitne pre vedy o človeku. Prof. Damián Kováč, DrSc., jedna zo zakla-
dajúcich osobností psychológie ako modernej vedy na Slovensku, sa 
angažovane popasoval s najväčšími problémami starnutia, a to nielen 
z pozície psychológie, ale aj zohľadňovaním poznatkov biológie, so-
ciológie, etiky atď. Ide o prvú interdisciplinárne koncipovanú publiká-
ciu o starnutí na slovenskom knižnom trhu. Určená je nielen tým, ktorí 
sú už v jeseni života, ale aj tým, ktorí takými budú, ale žijú so starnúci-
mi už teraz. Lebo umne starnúť predpokladá prelaďovať kvalitu života 
vzhľadom na straty a zisky, ktoré starnutie prináša. 

Jana Kesselová – Peter Karpinský – Mária Imrichová – Katarína 
Podhajecká
Spojky a spájacie prostriedky v slovenčine

Kniha ponúka pohľad na spojky a spájacie prostriedky v širšom zmys-
le slova. Jednotiacim metodologickým princípom tejto monografie je 
postup od formy konjunkcií cez ich kontextové začlenenie k skúma-
niu všeobecnejších aspektov ich fungovania. Vývin konjunkcií sledu-
je vo vybraných historických textoch z rozmedzia 15. až 20. storočia. 
Okrem komunikačno-funkčnej analýzy sa pozornosť sústreďuje aj po-
suny, ktoré nastali v prípade používania konjunkcií v porovnaní so sú-
časným stavom jazyka, resp. sa porovnávajú texty napísané v domá-
com jazyku s podobnými textami, ktoré v tom istom období vznikli 
v češtine a poľštine. Pozornosť autori zameriavajú aj na dostupné do-
bové jazykovedné či kodifikačné príručky a v nich si, v zhode s vytýče-
ným cieľom, všímajú predovšetkým chápanie konjunkcií, ich vymedze-
nie, klasifikáciu a pod. 

Branislav Kollár  
Problematika diferenciálnej diagnostiky epileptických a neepilep-
tických záchvatových stavov v klinickej praxi

Táto vedecká monografia je určená všetkým lekárom, ktorí sa bliž-
šie zaujímajú o klinické aspekty diagnostiky epilepsie a záchvatových 
ochorení. Je koncipovaná ako prierez 15-ročného pôsobenia autora na 
I. neurologickej klinike LFUK a UN v Bratislave. Tento koncept a sčas-
ti aj historický kontext práce jej preto umožňujú poukázať aj na veľký 
pokrok, ktorý sa v uvedenom období v tejto oblasti neurológie dosia-
hol. Kniha je zameraná najmä na praktické využitie poznatkov, ktoré 
sú v nej uvedené. Jej hlavným cieľom je upozorniť na niektoré úska-
lia a riziká, ktoré lekárov pri práci s pacientmi s epilepsiou, ale aj s pa-
cientmi s neepileptickými záchvatovými stavmi čakajú. 

Daniela Kusá (ed.)
Psycho-logika emócií

O emóciách sa zvykne hovoriť ako o spontánnych, nie vždy ovládateľ-
ných a najmä viac či menej nezávislých od „chladného rozumu“. Ná-
mietky voči tejto dualite „srdca a rozumu“ prichádzajú z dielní evo-
lučne, kognitívne aj socio-kultúrne ladených smerov psychológie. Ich 
ponuka bola výzvou na napísanie textov zahrnutých do tejto publiká-
cii. Čo sú sporné body v súčasnom psychologickom diskurze o emó-
ciách? Akými inováciami prispela psychológia do chápania emócií? 
Aké pohľady sa napríklad ponúkajú na „animálnosť“ emócií? Sú ľu-
dia vďaka emóciám „iba“ živočíšnym druhom, alebo skôr ojedinelými 
sociálnymi bytosťami? To sú lákavé, ale aj provokatívne otázky, kto-
rými autori (D. Kusá, E. Ballová-Mikušková, J. Bašnáková, I. Brezina, 
V. Čavojová-Kurincová, M. Túnyiová) pozývajú čitateľov k polemikám 
a úvahám o racionalite emócií. 
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Doc. MUDr. Branislav Kollár, PhD. (nar. 1973) absolvoval Lekársku 
fakultu UK v  Bratislave (1997). V  rokoch 1997 – 2005 pracoval ako 
sekundárny lekár na I. neurologickej klinike FN a LF UK v Bratislave. Od 
novembra 2005 sa stal zamestnancom LF UK a pokračoval v práci na I. 
neurologickej klinike LF UK a UNB ako odborný asistent. V roku 2000 
úspešne absolvoval atestáciu I. stupňa v  odbore neurológia, v  roku 
2004 obhájil doktorandskú dizertačnú prácu na tému Problematika 
solitárnych a  sporadických epileptických záchvatov. Diagnostický 
algoritmus. V  roku 2005 získal atestáciu II. stupňa a  v  roku 2009 
úspešne habilitoval na LF UK v odbore neurológia (téma habilitačnej 
práce Epileptické a neepileptické záchvatové stavy). Zaoberá sa najmä 
záchvatovými ochoreniami, elektroencefalografiou, poruchami 
spánku, problematikou cievnych mozgových príhod a  genetikou 
neurologických ochorení. Je členom dozornej rady Slovenskej 
spoločnosti pre klinickú neurofyziológiu, organizačnej zložky 
Slovenskej lekárskej spoločnosti. Je spoluautorom jednej vedeckej 
monografie, autorom a spoluautorom 45 vedeckých prác in extenso.

Táto vedecká monografia je určená všetkým lekárom, ktorí sa bližšie 
zaujímajú o  klinické aspekty diagnostiky epilepsie a  záchvatových 
ochorení. Je koncipovaná ako prierez 15-ročného pôsobenia autora 
na I. neurologickej klinike LFUK a  UN v  Bratislave. Tento koncept 
a sčasti aj historický kontext práce jej preto umožňujú poukázať aj na 
veľký pokrok, ktorý sa v uvedenom období v tejto oblasti neurológie 
dosiahol. Kniha je zameraná najmä na praktické využitie poznatkov, 
ktoré sú v nej uvedené. Jej hlavným cieľom je upozorniť na niektoré 
úskalia a  riziká, ktoré nás pri práci s  pacientmi s  epilepsiou, ale aj 
s pacientmi s neepileptickými záchvatovými stavmi čakajú. 

PSYCHO-LOGIKA
EMÓCIÍ
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O emóciách sa zvykne hovoriť ako o spontánnych, nie 
vždy ovládateľných a najmä viac či menej nezávislých od 
„chladného rozumu“. Námietky voči tejto dualite „srdca 
a rozumu“ prichádzajú z dielní evolučne, kognitívne aj 

socio-kultúrne ladených smerov psychológie. 
Ich ponuka bola výzvou na napísanie našich textov, 

ktoré predkladáme v tejto publikácii. Čo sú sporné body 
v súčasnom psychologickom diskurze o emóciách? 

Akými inováciami prispela psychológia do chápania 
emócií? Aké pohľady sa napríklad ponúkajú na 

„animálnosť“ emócií? Sú ľudia vďaka emóciám „iba“ 
živočíšnym druhom, alebo skôr ojedinelými sociálnymi 
bytosťami? To sú lákavé, ale aj provokatívne otázky, 
ktorými pozývame čitateľov k polemikám a úvahám 

o racionalite emócií. Pohľadmi do dielní kognitívneho, 
evolučného a socio-kultúrneho skúmania emócií sme 

sa pokúsili priblížiť emočnú psycho-logiku – jej osobitosť, 
rôznorodosť a funkčnosť v priestore psychickej reality. 

Ukazuje sa, že najmä posledné dve desaťročia vniesli do 
vysvetľovania emócií novinky, ktoré zďaleka nie sú iba 

kozmetickými úpravami etablovaných teórií. 
Racionalita emócií je v ich svetle viac ako iba metaforou, 

rečníckou ozdobou na obhájenie zdanlivo spornej 
pozície emócií v komunite psychologických procesov.

Téma emócií je prísľubom pre hľadanie ciest 
k presnejšiemu, psychickej realite bližšiemu pohľadu na 

výsostne ľudské procesy poznávania, ktoré až emóciami 
nadobúdajú významnosť, a tým svoju pravú tvár.
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Daniela Kusá (ed.)




