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V poradí štvrtú medzinárodnú konferenciu Fractography of Advanced Ceramics 
IV – Fractography from the MACRO to the NANOscale usporiadal košický Ústav 
materiálového výskumu SAV v priestoroch Smolenického zámku v dňoch 29. sep-
tembra až 2. októbra t. r. Vo vedeckom programe sympózia odzneli prednášky 
svetovo uznávaných odborníkov, po ktorých nasledovala živá diskusia. K pred-
náške Richarda C. Bradta (vľavo) diskutuje v tomto prípade prof. Pavol Šajga-
lík, vpravo prof. Robert Danzer.  Foto: Zuzana Vilčeková
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V priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR sa 8. októbra 2013 
uskutočnila Konferencia NITT SK 2013, v rámci ktorej sa odovzdávali aj Ceny 
za transfer technológií na Slovensku. Prevzali si ich aj pracovníci SAV. Na sním-
ke z odovzdávania cien sú zľava prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. (UPo SAV), prof. 
RNDr. Ján Turňa, CSc. (CVTI SR), Ing. Katarína Müllerová (KTT SAV) a Ing. Ka-
rol Iždinský, PhD. (UMMS SAV). Foto: archív 

Vedecká rada Slovenskej akadé-
mie vied schválila PhDr. Jáno-
vi Jankovičovi, DrSc., vedeckému 
pracovníkovi Ústavu svetovej li-
teratúry SAV, najvyššie ocenenie 
SAV, Zlatú medailu SAV. Popredný 
slovenský literárny vedec, chorva-
tista a prekladateľ ju prevzal z rúk 
predsedu SAV prof. Jaromíra Pas-
toreka na malej slávnosti 15. ok-
tóbra t.r. v priestoroch  Úradu SAV. 
Foto: Katarína Selecká



zo života SAV      s p r á v y s a v     10 | 2013

1

 

s p r á v y s a v s p r á v y
>

Noc výskumníkov už po siedmy raz aj s účasťou SAV

V e d a  p o o d h a l i l a  s v o j u 
r e á l n u  t v á r 
Poodhaliť „ľudskú tvár“ vedy a výskumní-
kov a ukázať na príkladoch, ako môže byť 
kariéra výskumníka atraktívna a vzrušujú-
ca – to si stanovila za cieľ Noc výskumníkov 
(Researchers´ Night), celoeurópsky projekt, 
ktorý sa koná každoročne v posledný sep-
tembrový piatok vo všetkých krajinách Eu-
rópskej únie. 
Na Slovensku, jednej z 36 participujúcich 
európskych krajín, sa tento rok uskutočnil 
už siedmy ročník podujatia. Organizátorom 
je tradične Slovenská organizácia pre vý-
skumné a vývojové aktivity (SOVVA) v spo-
lupráci so Slovenskou akadémiou vied, 
portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-
-technických informácií. Aktivity podu-
jatia mohli na Slovensku navštíviť okrem 
Bratislavy aj v Žiline, Banskej Bystrici, Tat-
ranskej Lomnici, Košiciach, ale aj na Sta-
rých Horách. Celkovo sa tohtoročnej Noci 
výskumníkov zúčastnilo 239 pracovníkov 
SAV z jej 31 organizácií.

Veda potrebuje presvedčivé 
argumenty

„Ak je na tomto podujatí tisíc vedcov a kaž-
dý za ten jeden deň hovorí o svojej práci 
so sto ľuďmi, je to veľmi slušný zásah,“ po-
vedal o akcii v bratislavskom obchodnom 
centre Avion RNDr. Ivan Košík, PhD. Spo-
lu s kolegami tam vo vedeckom stánku Vi-
rologického ústavu SAV prezentoval na-
príklad postupy molekulárnej biológie pri 
klonovaní vírusových génov, proteínov či 
vírusov s cielenými zmenami genetickej in-
formácie. Dopoludnia boli pri stánku naj-
mä školáci, takže táto úloha nevyzerala 
jednoduchá. „Ale veda je jednoduchá. Či 
chcete presvedčiť odborníkov, alebo lai- 
kov, musíte mať jednoduché argumenty,“ 
dodal I. Košík. Len pre deti to musí byť inak 
naformulované. „Začíname tým, že víru-
sy sú veľmi jednoduché organizmy, ktoré 
sa za dlhé obdobie vývoja všetkého vzda-
li a teraz to kradnú bunkám,“ dokumento-
val tento mladý vedec, ktorý má s Nocou 
výskumníkov už skúsenosti z minulých ro-
kov a považuje podujatie za veľmi dôležité. 
Osobitne vo vzťahu k deťom. „Teraz hovo-
ríme s deťmi. No o dvadsať rokov to bude 
generácia ľudí, ktorí budú rozhodovať. Je 
dôležité, ako budú vnímať vedu a vedcov,“ 
dodal.
 „Geológia je minimálne taká populárna, 
ako ostatné vedy,“ reagoval na otázku o zá-
ujme o svoju špecializáciu Mgr. Štefan Čík, 
ktorý v stánku Geologického ústavu SAV 
práve vysvetľoval podrobnosti o náleze slo-

venských vedcov, ktorým sa podarilo v Nór-
sku objaviť prírodné diamanty. Spolu s ko-
legami však prezentoval aj ďalšie zaujímavé 
výsledky. Podľa jeho kolegu Mgr. Petra Vojt-
ka sú medzi najhorlivejšími návštevníkmi 
ich stánku zberatelia minerálov.

Levitáciu supravodivých materiálov v sil-
nom magnetickom poli tvorenom perma-
nentnými magnetmi vysvetľoval a najmä 
ukazoval v stánku Elektrotechnického ústav 
SAV Ing. Tibor Melíšek. A – ako sa ukázalo – 
nemusel odpovedať len na vedecké otázky, 
jeden z divákov sa totiž pri pohľade na po-
kus spýtal na vieru a Boha. „Sem tam sa stá-
va, že sa dostaneme aj do filozofickej deba-
ty,“ potvrdil T. Melíšek, ktorý sa zúčastňuje 
na prezentácii svojho pracoviska na Noci vý-
skumníkov od roku 2008.
Mgr. Zuzana Chromíková, PhD., z Ústavu 
molekulárnej biológie SAV hovorila s náv-
števníkmi bratislavského obchodného cen-
tra Avion vo vedeckom stánku, ktorý ich 
lákal aj na to, že im predstaví mikroorga-
nizmy dobré i zlé. „Ľudia majú možnosť po-
zrieť sa u nás napríklad, čo je v potoku či rie-
ke a inak to nevnímajú,“ hovorí. Podľa nej 
sa tak okrem iného zbavia strachu z nezná-
meho.
Do stánku Ústavu merania SAV láka už tra-
dične aj meranie elektrickej aktivity moz-
gu. Spojenie hlavy s počítačom vyzerá aj na 
pohľad magicky. Mgr. Michal Teplan, PhD., 
k tomu pridal vysvetľovanie, ktoré mladých 

ľudí okolo musí zaujať. A síce: ako to možno 
využiť pri počítačových hrách.
V centre Bratislavy, v priestoroch Sta-
rej tržnice vysvetľoval Dr. Ing. František 
Simančík, prečo je v stánku jeho Ústa-
vu materiálov a mechaniky strojov SAV 

„hedlajn“ Nízkoenergetický dom (snov). 
Prezentácia ukazovala, ako sa v rodin-
ných domoch dajú využívať alternatívne 
zdroje energie. Výsledky práce aj pri tejto 
téme – ako pred časom pri penovom hliní-
ku – zaujali aj možných obchodných part-
nerov. F. Simančík hovorí, že rokovania so 
slovenskými stavebnými podnikateľmi sa 
už začali...
Vedecký stánok Jazykovedného ústavu Ľu-
dovíta Štúra SAV ponúkal v Starej tržnici 
okrem iného informácie o počítačovom 
spracovaní slovenského jazyka, elektro-
nických jazykových korpusoch, elektro-
nických slovníkov a databáz. Podľa PhDr. 
Márie Šimkovej, ktorá bola už na siedmej 
Noci výskumníkov, je každý ročník špeci-
fický. Tento bol osobitý veľkým záujmom 
ľudí o česko-slovenské prekladové slovní-
ky.
Archeológovia zaznamenali zasa veľa otá-
zok o najmodernejších metódach ich vý-
skumov, využitie počítačovej techniky, 3D 
modely. Podľa PhDr. Ivana Chebena, PhD., 
bol záujem o ich prácu vždy, významné ob-
javy ho len posilňujú. Archeologický ústav 
SAV prezentoval vo svojom stánku naprí-

SLáVNOSTNé OTVOrENIE NOcI VýSKuMNíKOV V BrATISLAVE – ZľAVA ŠTEFAN chuDOBA, PrIMáTOr 

MESTA MILAN FTáčNIK A PODPrEDSEDA SAV PAVOL ŠAJgALíK.
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klad aj vizualizácie svojich výskumov – do-
mov, hradov, opevnení i projekt archeopar-
ku Bojná. 
„V porovnaní s Dňami otvorených dverí na-
šich ústavov je Noc výskumníkov pre verej-
nosť pestrejšia,“ povedal o akcii podpred-
seda SAV prof. Pavol Šajgalík. „Navyše keď 
prejdú od stánku k stánku, sú v inej sfére, 
vidia veci z rôznych vedných odborov. A tak 
je povzbudivé, že sa pýtajú aj na veľmi od-
borné veci.“ 
Stará bratislavská tržnica žila aj prednáška-
mi, laserovou šou, vystúpením skupiny Hex 
či Petra Lipu. Vyvrcholením tohtoročnej Noci 
výskumníkov bola premiéra humanoidného 
robota ASIMO na Slovensku. ASIMO svojou 
výškou 130 cm pripomína skôr dieťa, svojou 
technickou vyspelosťou prevyšuje súčasné 
humanoidné roboty. Komunikuje v cudzích 
jazykoch na akúkoľvek tému, problémom 
preň nie je chôdza, zdolávanie schodov, ale 
ani tanečné či futbalové pohyby. 
Akcie tohto podujatia sa v Bratislave kona-
li aj v Slovenskom národnom múzeu, Det-
skom múzeu a v Múzeu dopravy. 
Pracovníci Ústavu informatiky SAV, Ing. Ján 
Zelenka, PhD., a Mgr. Ján Mojžiš vycesto-
vali do Banskej Bystrice, kde návštevníkom 
umožnili otestovať zmysly reálnych robo-
tov. Záujemcovia sa okrem toho dozvedeli, 
aké princípy riadenia odpozorované z prí-
rody sa používajú pri koordinovaní pohy-
bu skupiny mobilných robotov (swarm ro-
botics). Okrem toho si mohli pozrieť ukážky 
počítačovej simulácie správania ľudí v krí-
zových situáciách, čo sa dá využiť napríklad 
pri nácviku zásahov bezpečnostných zlo-
žiek. Nemenej zaujímavé boli aj prezentá-
cie o vyhľadávaní informácií a vzťahov me-
dzi nimi.

Košická invázia nových 
výskumníkov 

Posledný septembrový piatok má obchodný 
komplex Atrium Optima v Košiciach zaruče-
nú inváziu návštevníkov, ktorých prilákala 
Noc výskumníkov. Rovnako to bolo aj v pia-
tok 27. septembra, keď pod gesciou organi-

zátorov zo SOVVA pripravili svoje expozície 
vedci z košických ústavov SAV, Univerzity 
P. J. Šafárika, Technickej univerzity v Koši-
ciach, Prešovskej univerzity, CVČ Domino 
a mnohí iní. 
Festival vedy Noc výskumníkov sa v tom-
to priestore konal po štvrtýkrát a pritiahol  
stovky zvedavcov rôznych vekových kategó-
rií a povolaní v dvoch vlnách. Predpoludním 
dominovali žiaci základných a stredných 
škôl, ktorí pricestovali z miest od Popradu 
po Trebišov, čo dokazovalo zaplnené par-
kovisko autobusov. Popoludní prišli dospe-
lí zvedaví na vedecké experimenty. Výlet za 
vedou bol veľmi zmysluplný, lebo lepšie je 
raz vidieť, dotknúť sa, vlastnoručne si vyskú-
šať, než stokrát počuť. V porovnaní s pred-
chádzajúcimi rokmi pribúdajú experimenty, 
kde dominujú elektronika, kybernetika, ro-
botika, využitie počítačov v rôznej podobe.
Slúži ku cti zamestnancov a doktorandov 
ústavov SAV, že s veľkou vervou a trpezli-
vosťou vydržali predvádzať experimenty od 
rána do večera. „Samozrejme, každý ústav 
sa snažil predviesť experimenty, ktoré sú 
vhodné pre takúto masovú návštevnosť. Ak-
cia sa nám rozrastá, čo ma teší, i keď si to 
vyžaduje stále viac organizátorskej práce. 
Asi budeme musieť o rok Optimu roztiah-
nuť,“ skonštatoval hlavný organizátor ve-
deckého programu Mgr. Pavol Szabó, CSc., 
osvedčený popularizátor vedy, v civile ve-
decký tajomník Ústavu experimentálnej fy-
ziky SAV v Košiciach.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil pri-
mátor mesta Košice, poslanec Národnej 
rady SR MUDr. Richard Raši, PhD., MPH., 
riaditelia košických ústavov SAV a predsta-
vitelia univerzít. Akcie Noci výskumníkov 
sa v Košiciach konali aj v Slovenskom tech-
nickom múzeu, Vedecko-technickom centre 
a CVČ Domino. 

Zaujímavosti prírody z prvej ruky

Výskumná stanica Ústavu ekológie lesa 
SAV v Starých Horách sa  tento rok už tiež 
po siedmy raz zapojila do popularizačnej 
aktivity Noc výskumníkov. Pracovník Vý-

skumnej stanice Ústavu ekológie lesa SAV 
v Starých Horách doc. Miroslav Saniga or-
ganizoval poznávanie prírody počas noci 
z 27. na 28. septembra. Zraz záujemcov bol 
priamo vo výskumnej stanici večer 27. sep-
tembra. Po krátkom zvítaní a besede o ži-
vote prírodovedca bola na programe terén-
na exkurzia do zátiší Starohorských vrchov, 
do oblasti Zamperku, Glezúra a Katrenky. 
Účastníci akcie sa mali možnosť započúvať 
do ručania jeleňov a húkania sov aj zasvätiť 
do kumštu vábenia týchto zvierat. Počasie 
bolo ukážkové, hviezdna obloha navodzo-
vala v lesných zákutiach priam rozprávko-
vo-romantickú atmosféru, ktorú umocňo-
vali akustické prejavy živočíchov s nočnou 
aktivitou.
Účastníci tohto špecifického popularizačné-
ho počinu sa mali možnosť aspoň na jednu 
noc vžiť do úlohy „terénneho prírodovedca“ 
a dozvedieť sa „z prvej ruky“ zaujímavosti 
z jeho neobyčajne prísneho denného reži-
mu. Poniektorí si azda poopravili aj mylnú 
predstavu o prírodovedcovi, ktorá panuje 
všeobecne v ľudskej spoločnosti, ako o po-
divnom človeku v bielom plášti s okuliarmi, 
lokalizovanom v špičkovo vybavenom labo-
ratóriu, žijúcom vo svojom vedeckom mik-
rosvete izolovanom od okolitého univerza 
a diania v spoločnosti, ktorý nevie, koľko 
stojí liter mlieka, kilo múky či aký hudobný 
hit momentálne letí v rádiu...     
Keďže trasa populárno-vedeckej exkur-
zie viedla aj výsostnými teritóriami sta-
rohorských medveďov, účastníci tohto 
špecifického terénneho výletu mali mož-
nosť na vlastnej koži pocítiť, aké je to byť 
uprostred noci v prostredí, v ktorom má 
svoje domovské právo medveď hnedý. 
Všetci účastníci nočného výskumného po-
bytu v zátišiach Starohorských vrchov vo 
veku od troch mesiacov do šesťdesiat ro-
kov ocenili toto popularizačné podujatie 
a už v predstihu sa prihlásili na akciu v na-
sledujúcom roku.

M. Španková, M. Podstupka, K. 
Čižmáriková, M. Saniga
Foto: K. Selecká, K. Čižmáriková
(Viac fotografií na III. strane obálky)

STArá TržNIcA V BrATISLAVE žILA V PIATOK 27. SEPTEMBrA T. r. VEDOu.

PrI ExPOZícII PArAZITOLOgIcKéhO úSTAVu SAV  V KOŠIcIAch SícE MNOhých 

STrIASLO PrI POhľADE NA ZVäčŠENINy KADEJAKEJ háVEDE, ALE POhľADu 

DO MIKrOSKOPu NIK NEODOLAL. SKúSENý POPuLArIZáTOr VEDy DOc. BrA-

NISLAV PEťKO (VPrAVO), rIADITEľ úSTAVu, SA NAD TýM cháPAVO uSMIEVA.
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V café Európa o slovenskej vede aj za účasti predsedu SAV

U n i v e r z i t y  n i e  s ú  k o n k u r e n t i , 
a l e  p a r t n e r i

>Ako financovať vedu? Nie sú vedecké pra-
coviská zbytočne roztrieštené a prostried-
ky delené medzi Slovenskú akadémiu vied 
a univerzity? Čo s únikom mozgov a ako pri-
lákať vedcov späť na Slovensko? Tieto a ďal-
šie otázky boli témou diskusie v Café Eu-
rópa, ktorej sa 25. septembra t. r. zúčastnil 
predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír 
Pastorek a Peter Celec, prednosta Ústavu 
molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakul-
ty Univerzity Komenského.
Debaty v Café Európa pripravuje Inštitút 
hospodárskej politiky, formát vznikol pod 
patronátom Zastúpenia Európskej komisie 
na Slovensku už v roku 2010. Posledná de-
bata bola okrem iného aj reakciou na disku-
siu o možnom radikálnom znížení rozpočtu 
SAV v roku 2014.
„Univerzity nie sú náš konkurent, ale part-
ner,“ povedal J. Pastorek. Obaja diskutujúci 

sa zhodli na tom, že v podmienkach, keď ide 
z verejných peňazí na vedu málo, treba pod-
porovať predovšetkým špičkovú vedu. No 
len SAV a Univerzita Komenského robia kro-
ky k tomu, aby dôsledne identifikovali tých 
najlepších. Pritom aj euroinštitúcie trvajú 
na tom, aby sa podporovali najlepšie tímy. 
„Prioritou musí byť excelentný výskum a my 
musíme nájsť tých, čo ho robia,“ povedal J. 
Pastorek. To je podľa oboch vedcov kľúč k fi-
nancovaní vedy. Nie jej  centralizácia.
Štátu chýba v tejto sfére vízia. Veda je beh na 
dlhé trate, odznelo v debate. Ďaleko presa-
hujúci jedno volebné obdobie, čo je výhľad 
každého vládneho kabinetu. Diskutujúci kri-
tizovali postup štátneho aparátu pri riadení 
vedy. P. Celec odmietol verejné obstarávanie 
v tejto sfére ako zbytočné a zdržujúce. Podľa 
jeho názoru by malo byť zrušené.

Témou v poslednom Café Európa bol aj únik 
mozgov. Obaja vedci sa vyjadrili, že odchod 
ich mladých kolegov do zahraničia je priro-
dzený a užitočný. P. Celec dokonca povedal, 
že by to mala byť povinnosť.  No zhodli sa na 
tom, že týchto ľudí treba po istom čase dostať 
späť na slovenské vedecké pracoviská. Pla-
ty sú pri tom významné, ale nie podstatné. 
„Vrátia sa, keď im tu poskytneme možnosť 
kariérneho rastu, keď ich výskum bude mať 
na Slovensku perspektívu,“ odznelo v deba-
te. V nej sa hovorilo aj o účasti súkromných 
spoločností na vede a výskume i o tom, že je 
chybou, že veľké nadnárodné firmy, ktoré na 
Slovensku investovali a dostali vládne stimu-
ly, štát nedotlačil k tomu, aby v krajine vybu-
dovali svoje vývojové centrá.
Martin Podstupka
Foto: Katarína Selecká

DEBATu S JArOMírOM PASTOrEKOM (VľAVO) A PETrOM cELEcOM VIEDLA NOrA guBKOVá.

Z l a t á  I n c h e b a  p a r a z i t o l ó g o m 
a  z o o l ó g o m
Na  13. ročníku medzinárodnej  výstavy 
zdravotníctva  SLOVMEDICA v dňoch 26. 
- 28. septembra 2013 v Inchebe mali svo-
je zastúpenie aj ústavy SAV – Ústav zoo-

lógie, Parazitologický ústav, Ústav expe-
rimentálnej onkológie, Chemický ústav, 
Ústav polymérov a Arborétum Mlyňa-
ny SAV. Ocenenie Zlatá Incheba si pre-

brali dva naše ústavy – Parazitologický 
ústav a Ústav zoológie. Diplom Zlatá Inche-
ba putoval do Ústavu polymérov a do Che-
mického ústavu.

DISKuSIu NA ZáVEr ZhODNOTIL AJ rEKTOr uNI-

VErZITy KOMENSKéhO KArOL MIčIETA.
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Ocenenia špičkovým vedcom a pracovníkom jubilujúcej Slovenskej akadémie vied

Z l a t á  m e d a i l a  J . J a n k o v i č o v i
Najvyššie ocenenie, Zlatú medailu SAV, si 
z rúk predsedu SAV prof. Jaromíra Pastore-
ka 15. októbra 2013 prebral PhDr. Ján Jan-
kovič, DrSc., vedecký  pracovník Ústavu 
svetovej literatúry SAV. Slávnostnú laudá-
ciu predniesla podpredsedníčka SAV pre III. 
oddelenie vied Dagmar Podmaková.
Ján Jankovič sa narodil 21. júla 1943 v Po-
važskej Bystrici. Po absolvovaní Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratisla-
ve pracoval v Československom rozhlase, 
neskôr vo vydavateľstve Tatran, kde zís-
kal cenné skúsenosti práce s textom. Prvé 
roky normalizácie (1969 – 1972) pôsobil 
ako prekladateľ a publicista v slobodnom 
povolaní. Od roku 1972 sa začína jeho lite-
rárna a vedecká púť v časopise Revue sve-
tovej literatúry, odkiaľ po šiestich rokoch 
z pozície redaktora prichádza na dvanásť 
rokov na miesto šéfredaktora VEDY, vyda-
vateľstva SAV, kde posledný rok zastával 
funkciu riaditeľa. Od roku 1991 je vedec-
kým pracovníkom Ústavu svetovej litera-
túry SAV. Od začiatku sa špecializoval na 
dejiny umeleckého prekladu na Sloven-
sku, ako aj na teoretické a metodologické 
otázky prekladu. Jankovičove práce o slo-
vensko-chorvátskych a slovensko-juhoslo-
vanských literárnych vzťahoch  boli prvé 
špecializované vedecké monografie v tejto 
jazykovej a literárnej oblasti interdiscipli-
nárneho prístupu so širším kulturologic-
kým zameraním. Jeho monografie majú 
interdisciplinárnu, literárno-historickú, 
kulturologickú, translatologickú dimenziu 
a majú dôležitý význam pre výskum sloven-
skej prekladovej literatúry a slovensko-juž-
noslovanských literárnych a všeobecných 
vzťahov. Prispievajú  k ďalšiemu vzájom-
nému slovensko-chorvátskemu, sloven-
sko-srbskému, slovensko-čiernohorskému, 
slovensko-slovinskému a najnovšie aj slo-
vensko-macedónskemu  poznaniu a stávajú 
sa významným prameňom  k ďalšiemu štú-
diu vzájomných kultúrnych stykov a jed-
notlivých osobností z týchto kultúr. Domáci 
aj zahraniční kritici oceňujú v jeho dielach 
tematickú a koncepčnú objavnosť, precíznu 
prácu s publikovanými a archívnymi ma-
teriálmi a pútavý jazyk. Či máme na mysli 
Chorvátsku literatúru v slovenskej kultúre 

I. (do roku 1938), ktorá vyšla v roku 1997, 
alebo jej nepriame pokračovanie do roku 
1948 (2002) či Poéziu slovensko-srbskej 
vzájomnosti (1827 – 1938), vyšla 2008. 
Rovnako aj Básnickú vzájomnosť, Biblio-
grafiu prekladov poézie  (vyšla dvojjazyčne 
v slovenskom i chorvátskom jazyku, 2010) 
a iné. K posledným veľkým dielam patria 
Legenda o grófovi Zrínskom II. Chrestoma-
tia (2010) a Legenda o grófovi Zrínskom I. 
Súvislosti (2011). Práce PhDr. Jána Janko-
viča, DrSc., majú veľký ohlas nielen vo ve-
deckej sfére, ale aj v širšom spoločenskom 
kontexte, o čom svedčí viacero zahranič-
ných ocenení  za vedeckú, odbornú a pre-
kladateľskú činnosť. V Chorvátsku vyda-
li o ňom aj monografiu, je konzultantom 
doma i v štátoch bývalej Juhoslávie. Kultúr-
na obec v zahraničí južnej Európy ho dobre 
pozná. Väčšiu časť svojho profesionálneho 
života, prežil v Slovenskej akadémii vied. 
Skromný, pracovitý, člen vedeckých rád 
mnohých organizácií a rôznych komisií, aj 
mimo SAV, šíri dobré meno vied o kultúre 
a umení. Je tým správnym „vyslancom“ na-
šej vedy v zahraničí. Jánovi Jankovičovi za 

celý Ústav svetovej literatúry zablahoželal 
jeho riaditeľ prof. Adam Bžoch.
Predseda SAV zároveň odovzdal medailu pri 
príležitosti 60. výročia SAV špičkovým ved-
com, ktorí sa nemohli zúčastniť slávnostné-
ho ceremoniálu 9. júla t. r. v Primaciálnom 
paláci. Ocenenie si prebrali: prof. PhDr. Pa-
vol Cmorej, CSc., Filozofický ústav SAV, 
PhDr. Emília Ficková, Ústav experimentál-
nej psychológie SAV, PhDr. Gabriel Fusek, 
CSc., Archeologický ústav SAV, PhDr. Dušan 
Kováč, DrSc., Historický ústav SAV, prof. 
PhDr. František Novosád, CSc., Filozofický 
ústav SAV, doc. PhDr. Jan Pešek, DrSc., His-
torický ústav SAV, PaedDr. Matej Považaj, 
CSc., Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, prof. 
Ing. Peter Staněk, CSc., Ekonomický ústav 
SAV, prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., Spo-
ločenskovedný ústav SAV.
Plaketu k 60. výročiu SAV si z rúk J. Pasto-
reka a D. Podmakovej prevzali: doc. PhDr. 
Ján Pašiak, CSc., prof. PhDr. Július Pašteka, 
DrSc., a Emil Borčin

(Zdroj III. OV)
Foto: Katarína Selecká

OcENENIE K 60. VýrOčIu SAV SI PrEBrAL AJ hISTOrIK DOc. JAN PEŠEK, BLAhOžELá Mu PODPrEDSEDNíč-

KA SAV DAgMAr PODMAKOVá A PrEDSEDA SAV PrOF. JArOMír PASTOrEK.

účASTNícI SLáVNOSTNéhO ODOVZDáVANIA VyZNAMENANí.
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Vedecká konferencia k 60. výročiu ústavu štátu a práva SAV (1953 – 2013) 

S e b a u v e d o m o v a n i e  p r á v n e j  v e d y
Dňa 18. septembra 2013 sa v priestoroch Ma-
lého kongresového centra VEDY, vydavateľ-
stva SAV, v Bratislave uskutočnila medziná-
rodná vedecká konferencia pri príležitosti 
60. výročia vzniku Ústavu štátu a práva SAV. 
Zúčastnili sa  na nej osobností z akademic-
kého prostredia, z vysokých škôl a ďalší hos-
tia. Pozvanie na konferenciu prijal aj predse-
da SAV prof. Jaromír Pastorek. Osobitného 
uvítania sa dostalo prvému riaditeľovi ústa-
vu doc. JUDr. Ladislavovi Košťovi, CSc., kto-
rý ho zakladal v rokoch 1952 – 1953. 
Konferenciu otvorila a jej účastníkov vo svo-
jom príhovore privítala prof. JUDr. Oľga 
Ovečková, DrSc., predsedníčka vedec-
kej rady ústavu. Úvodný referát prednie-
sol riaditeľ ústavu prof. JUDr. Ján Švidroň, 
CSc. Pripomenul, že ústav vznikol ako jed-
no z prvých špecializovaných vedeckých 
pracovísk SAV, ktorá si ako pokračovateľka 
predchádzajúcich vedeckých úsilí na Slo-
vensku – bezprostredne Slovenskej aka-
démie vied a umení, ale aj jej ešte skorších 
učených predchodcov – takisto pripomí-
na v tomto roku svoje 60. jubileum. Hod-
notiac šesťdesiatročnú cestu ÚŠaP SAV o.i. 
povedal: „Vybavili sa mi aj pohnuté životné 
osudy viacerých osobností našej právnej vedy, 
ktoré sú s naším ústavom späté – či už tým, 
že v ňom pôsobili priamo ako jeho zamest-
nanci alebo prostredníctvom publikačných 
možností, ktoré ústav ponúkal na stránkach 
ním vydávaných periodík, v rámci zborníkov 
z rozmanitých vedeckých podujatí, prípadne 
v iných formách vedeckej spolupráce. A tu sa 
mi ako istý personálny a myšlienkový kon-
centrát pripomenuli najmä Právnické štúdie, 
ročník XVII, číslo 4, rok vydania 1969, s ve-
novaním ,K šesťdesiatinám akademika Šte-
fana Lubyho´. Rok 1969 bol v histórii sloven-
skej a československej právnej vedy – spätej 
už aj s pôsobením ÚŠaP SAV – nepochybne 
prelomovým medzníkom. Zasiahol do život-
ných osudov mnohých právnych vedcov v Čes-
koslovensku a je s ním spojený tiež začiatok 
nového okliešťovania slobody vedeckej tvor-
by, uvoľňovanej u nás už viac rokov predtým, 
počas ktorých vznikli v oblasti spoločenských 
vied mnohé vedecky hodnotne, zaujímavé a aj 
z dnešného vedeckého hľadiska inšpiratívne či 
priamo stále aktuálne vedecké diela – nášho 
domáceho pôvodu. (...) Štyri desaťročia mo-
nopolu jednej ideológie udúšali slobodu ve-
deckého bádania s použitím inej metódy, než 
akú predpisovala mocensky dosadená ideo-
lógia spolu s direktívnym riadením všetkých 
oblastí života spoločnosti. Ale zároveň sa 
v tom období naakumuloval tvorivý potenci-
ál vo všetkých oblastiach myslenia a ľudskej 
činnosti, ktorý sa v roku 1989 dočkal svojho 
uvoľnenia... Nárast nových myšlienok vo všet-
kých oblastiach, ktoré spadajú do pozornosti 
práva, vedy o práve alebo právnej vedy, resp. 
vedy o štáte a práve, je odvtedy obrovský. Mož-

no však už dlhšie pociťovať i to, že by sa žiada-
la tiež istá nová syntéza, ktorá by dosiaľ na-
hromadené najnovšie poznatky vo všetkých 
právnych odboroch zhodnotila a adekvátnym 
spôsobom ich opäť systémovo usporiadala. Is-
teže to nie je úloha, ktorú by bolo možné usku-
točniť v krátkom čase, avšak množstvo pozo-
ruhodných výsledkov právnych výskumov, 
a to nielen v európskom, ale i celom globál-
nom kontexte, ktoré už priniesol aj za posled-
né štvrťstoročie stredoeurópsky priestor, na to 
priamo vyzýva. Nepokladám preto za správ-
ne, aby sa úloha práva v našich ,post-trans-
formačných´ podmienkach, ak ich tak vôbec 
možno nazvať, chápala iba ako administra-
tívno-byrokratické poklonkovanie tomu, čo 
bolo pripravené v iných podmienkach, a nám 
sa až dosiaľ viac menej iba oktrojovalo. Naj-
mä ak sú k dispozícii seriózne výsledky našich 
domácich vedeckých výskumov, ktoré sa zro-
dili z domácich podmienok a reagujú na naše 
domáce potreby a výzvy.“ 
Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek vo svo-
jom pozdravnom vystúpení vyzdvihol prínos 
Ústavu štátu a práva SAV pre právnu vedu 
a jej rozvoj na Slovensku. Osobitne poukázal 
na to, že kvalita vedeckých výsledkov musí 
prevážiť nad ich kvantitou. Neobišiel ani ak-
tuálnu tému transformácie SAV, kde zdôraz-
nil potrebu vzájomnej súdržnosti celej Aka-
démie, ako aj potrebu dôslednej internej 
komunikácie medzi jej jednotlivými odde-
leniami. Záverom svojho príspevku vyjadril 
presvedčenie, že ústav bude aj ďalšie desať-
ročia úspešný nielen na poli právnej vedy, ale 
že jeho činnosť podporí aj celú Akadémiu.
Konferencia pokračovala príspevkami ve-
dúcich oddelení ÚŠaP SAV JUDr. Eduarda  

Báránya, DrSc., ktorý sa venoval otázkam 
verejného práva a teórie štátu a práva, 
a JUDr. Jozefa Vozára, CSc., zameraného na 
oblasť súkromného práva. Zo súčasných ve-
deckých zamestnancov ústavu ďalej vystú-
pili jeho bývalí riaditelia JUDr. Dušan Ni-
kodým, CSc. a  JUDr. Peter Colotka, CSc., 
LL.M. Vrátili sa nielen k svojmu funkčné-
mu obdobiu a úlohám, ktoré sa v ústave po-
čas ich pôsobenia na čele ústavu riešili, ale 
v rámci medzigeneračnej postupnosti sa ve-
novali i skoršej histórii ústavu a súčasným 
výzvam, ktoré pred ústavom a právnou ve-
dou dnes stoja.
Ako posledná z vedeckých zamestnan-
cov ústavu vystúpila so svojím retrospek-
tívno-perspektívnym pohľadom prof. Oľga 
Ovečková, DrSc. Konštatovala, že ústav ako 
vedecká ustanovizeň počas svojej šesťde-
siatročnej existencie zanechal významné 
stopy v bádaní vied o štáte a práve a boha-
tá odborná a vedecká spisba členov ústavu 
veľkou mierou prispela k celkovému rozvo-
ju právnej vedy na Slovensku. Významná 
je odborná spisba pracovníkov ústavu spä-
tá s rekodifikáciami súkromného práva, t.j. 
tvorbou kódexov, a v tejto súvislosti aj prob-
lematikou precizovania právnej terminoló-
gie. Pripomenula tiež, že členovia ústavu 
úzko spolupracujú s právnickými fakulta-
mi vysokých škôl. Osobitnú pozornosť prof. 
Ovečková venovala vedecko-teoretickému 
časopisu Právny obzor, ktorý je súpútnikom 
ústavu od roku 1955, odkedy je vydavate-
ľom časopisu SAV, resp. priamo ÚŠaP SAV. 
Zdôraznila neoceniteľný význam tohto pe-
riodika, ktoré kontinuálne vychádza od 
roku 1917 a je najstarším odborným vedec-

PríhOVOr PrEDSEDu SAV PrOF. JArOMírA PASTOrEK NA VEDEcKEJ KONFErENcII PrI PríLEžITOSTI 60. 

VýrOčIA úSTAVu ŠTáTu A PráVA SAV V MALOM KONgrESOVOM cENTrE VEDy, VyDAVATEľSTVA SAV. ZA 

PrEDSEDNícKyM STOLOM SEDIA ZľAVA TATIANA WEISSOVá, EDuArD BáráNy, OľgA OVEčKOVá, JáN ŠVI-

DrOň A JOZEF VOZár.
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kým časopisom tak na Slovensku, ako aj na 
pôde SAV. Spomenula aj časopis Právnické 
štúdie, ktorý vychádzal štvrťročne od roku 
1953 až do roku 1990 a vytvoril publikačný 
priestor pre štúdie väčšieho rozsahu.
Bývalý predseda SAV prof. Štefan Luby vo 
svojom vystúpení vyzdvihol jedinečnosť 
Ústavu štátu a práva v rámci SAV, ktorý pod-
ľa jeho slov nemá v akadémii príbuzné ale-
bo podobné ústavy a podelil sa s účastník-
mi konferencie o svoje spomienky z obdobia 
jeho pôsobenia na čele Akadémie, v ktorých 
ocenil najmä veľkú pomoc prof. Ovečko-
vej ako riaditeľky ústavu a podpredsedníč-
ky SAV okamžitým transformačným potre-
bám po roku 1989. Vo svojich spomienkach 
sa vrátil aj do ešte skoršieho obdobia, po-
čas ktorého v tomto ústave pôsobil jeho otec 
prof. Štefan Luby a vtedy mal aj on možnosť 
osobne poznať viacerých jeho spolupracov-
níkov. Vyzdvihol pôsobenie ústavu nielen 
na vedeckej báze, ale aj jeho význam pre 
chod SAV i celej spoločnosti, kde prispieva 
k zvyšovaniu právneho vedomia.  
S osobitným dojatím si účastníci konferen-
cie vypočuli spontánne vystúpenie doc. La-
dislava Košťu. Priblížil dobovú atmosfé-
ru, v ktorej ústav vznikal. Bolo to obdobie, 
v ktorom u nás vládol hlboký právny nihi-
lizmus, koreniaci v bezprostredne pred-
chádzajúcej minulosti. Svoje poslanie pri 
zakladaní ústavu videl v tom, aby vytvo-
ril podmienky pre vedeckú prácu iných. 
„Chcem veriť,“ povedal,  „že po roku 1989 sa 
prvýkrát dostalo našim právnikom a právnej 
vede slobodných možností prejavu, lebo pred-
tým som ľutoval trošku tých, ktorí museli – 
napriek tomu, v akej dobe žili tých dvadsať 
rokov predtým – skutočne trpieť, že ideologic-
ky bola stále každá oblasť spoločenskej vedy 
pod nesmiernym tlakom. Dodnes sa čudujem, 
že sa nám podarilo v tom čase otvoriť dvere aj 
do zahraničia. Možno tam, odkiaľ prichádzal 
onen ideologický nátlak, mali sme nejakého 
ochrancu, anjela strážneho. Uvediem pána 
Colotku, ten nám aj v tom čase fandil a umož-
ňoval, aby sme tie tlaky a ataky prežili.“ Vý-

zvu doc. Košťu pre súčasných právnikov 
a právnu vedu možno zhrnúť slovami: „Aj 
vtedy som sledoval, čo právo znamená, keď 
dokáže niečo povedať spoločnosti. Lebo právo 
pre právo, len na publikovanie a potom na za-
loženie ad acta, to je málo.“
V ďalšej fáze konferencie patril priestor vy-
stúpeniam hostí. V mene riaditeľa Ústavu 
štátu a práva Akadémie vied ČR JUDr. Jana 
Bártu, CSc., predniesla príhovor vedecká ta-
jomníčka tohto ústavu JUDr. Lenka Vostrá, 
Ph.D. Nasledovali vystúpenia dekana Práv-
nickej fakulty KU v Prahe prof. JUDr. Ale-
ša Gerlocha, CSc., dekanky Právnickej fa-
kulty Masarykovej univerzity v Brne prof. 
JUDr. Naděždy Rozehnálovej, CSc., dekan-
ky Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. 
JUDr. Gabriely Dobrovičovej a rektora Pa-
neurópskej vysokej školy práva prof. JUDr. 
Jána Sváka, DrSc. Vystupujúci ocenili výz-
nam a prínos ÚŠaP SAV pre rozvoj právnej 
vedy a pochvalne sa vyjadrili k vzájomnej 
spolupráci. Ocenili aj Jesennú školu práva, 
ktorá má už svoju takmer dvadsaťročnú tra-
díciu (v tomto roku ÚŠaP SAV organizuje jej 

18. ročník) a v ktorej sa s obľubou zúčast-
ňujú najmä doktorandi a postdoktorandi 
z uvedených právnických fakúlt. Vystúpe-
nia hostí zavŕšil zástupca Maďarskej akadé-
mie vied doc. Dr. Ivan Halász, PhD., ktorý je 
aj členom redakčnej rady Právneho obzoru. 
Tlmočil srdečné pozdravy a gratulácie k 60. 
výročiu vzniku ústavu od riaditeľa Spolo-
čenskovedného výskumného centra – Ústa-
vu právnych vied Maďarskej akadémie vied, 
doc. Dr. Andrása Jakaba, PhD., a podelil sa 
s prítomnými aj s praktickými skúsenosťami 
z procesu transformácie, ktorým v posled-
ných rokoch prešla MAV. 
Vo svojom záverečnom slove  riaditeľ ústa-
vu prof. J. Švidroň vyzdvihol inšpiratívnosť 
myšlienok, ktoré vo vystúpeniach na kon-
ferencii odzneli, a zdôraznil, že ÚŠaP SAV 
chce aj naďalej plniť svoje isté integrujú-
ce poslanie v slovenskom právnom prostre-
dí a prispievať k ďalšiemu rozvoju vedeckej 
spolupráce v stredoeurópskom priestore. 

Viliam Janáč
Foto: Katarína Selecká

PrVý rIADITEľ úSTA-

Vu ŠTáTu A PráVA SAV 

DOc. LADISLAV KOŠťA

>

>>Už po štvrtý raz sa v spolupráci s Ekono-
mickou univerzitou v Bratislave 3. októbra 
2013 konala konferencia pri príležitosti 
prezentácie ôsmej publikácií v sérii „Vý-
voj a perspektívy svetovej ekonomiky“, or-
ganizovanej Ekonomickým ústavom SAV. 
Konferencia zároveň prebiehala na poza-
dí osláv jubilea 60. výročia založenia EÚ 
SAV. 
Po otvorení a úvodnom príhovore prof. 
Ing. Anetty Čaplánovej, PhD., prorek-
torky pre vedu a doktorandské štúdium 
EU v Bratislave, a prof. Ing. Milana Šiku-
lu, DrSc., privítal hostí a  autorský kolek-
tív prezentoval jeho vedúci doc. Ing. Sa-
leh Mothana Obadi, PhD. S podtitulom 

„Hľadanie možných ciest oživenia v čase 
pretrvávajúcej krízy dôvery“ sa vystúpe-
nia zamerali na stručné zhrnutie záverov 
a hlavných myšlienok vybraných kapitol 
prezentovanej publikácie.
Globálny a regionálny pohľad na vývoj 
a perspektívy svetovej ekonomiky ponúkol 
doc. Saleh Mothana Obadi. Vývojové ten-
dencie na globálnom trhu práce a ich pre-
javy v jednotlivých regiónoch sveta pre-
zentovala Ing. Tatiana Bujňáková, PhD. 
Neúspešným snahám o odvrátenie krízy 
v Európskej únii sa venovala Ing. Ivana Ši-
kulová, PhD. O spomalení rastu v ekonomi-
kách USA a Japonska vo svojej prezentácii 
hovoril Ing. Boris Hošoff, PhD.

Dlhoročný recenzent série publikácií prof. 
Ing. Peter Baláž, PhD., okrem slov uznania 
predniesol vlastný príspevok na tému Čína 
ako nová dimenzia vo vývoji svetového hospo-
dárstva. Rastúce riziká versus nové výzvy pre 
EÚ? Vystúpenie prof. Ing. Petra Staněka, 
CSc., sa venovalo téme pretrvávajúcich glo-
bálnych finančných rizík a opatrení na ich 
zníženie. Prof. Milan Šikula vystúpenia na 
konferencii uzavrel príspevkom zamýšľajú-
cim sa nad hrozbami a šancami vyplývajú-
cimi z globálneho vládnutia bez globálnej 
vlády. Konferenciou erudovane sprevádzal 
a diskusiu moderoval prof. Ing. Igor Kosír, 
CSc.
(Zdroj: EÚ SAV)

Konferencia na tému Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

H ľ a d a n i e  c i e s t  o ž i v e n i a
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Jediná periodicky sa opakujúca fraktograf ická konferencia v Európe 

K e r a m i k á r i  s a  s t r e t l i 
v  S m o l e n i c i a c h

ceny za transfer technológií na Slovensku 

Ú s p e š n í  a j  v e d c i  z  A k a d é m i e

V poradí štvrtú medzinárodnú konferen-
ciu Fractography of Advanced Ceramics IV 
– „Fractography from the MACRO to the 
NANOscale“ usporiadal košický Ústav mate-
riálového výskumu SAV v priestoroch Smo-
lenického zámku v dňoch 29. septembra až 
2. októbra t. r. Konala sa pod záštitou Ame-
rickej keramickej spoločnosti, Európskej ke-
ramickej spoločnosti a Slovenskej silikátovej 
vedecko-technickej spoločnosti a zúčastnilo 
sa na nej 72 odborníkov z 13 krajín.
Cieľom konferencie bolo prispieť k vývoju 
konštrukčnej a funkčnej keramiky zlepše-
ním jej spoľahlivosti a životnosti prostredníc-
tvom rozšírenia poznatkov o mechanizmoch 
jej poškodenia a lomu pri namáhaní rôznymi 
napätiami a za rôznych prevádzkových tep-
lôt, a tým zvýšiť jej aplikačné možnosti.
Konferenciu slávnostne otvorili podpredse-
da SAV prof. Pavol Šajgalík a prof. Ján Dusza, 
člen Predsedníctva SAV a zároveň predseda 
vedeckého výboru podujatia. Ďalšími členmi 
vedeckého výboru boli prof. Róbert Danzer 
z Montanauniversity Leoben (Rakúsko), Dr. 
Roger Morell z National Physical Laboratory 
v Teddingtone (Veľká Británia) a prof. Geor-
ge Quinn z National Institute of Standards 
and Technology v Gaithersburgu (USA), sek-
retárkou konferencie bola Dr. Alexandra Ko-
valčíková z ÚMV SAV v Košiciach.
Počas troch dní odznelo v jednotlivých sek-
ciách 37 prednášok, v posterovej sekcii sa 
prezentovalo 27 posterov. Vedecký program 

sympózia sa začal prednáškami svetovo 
uznávaného odborníka v oblasti frakto-
grafie prof. Georga Quinna z USA. S pred-
náškami vystúpili aj ďalší renomovaní vedci 
ako napr. prof. Richard C. Bradt, prof.  John 
J. Jr. Mecholsky,  Dr. Richard Todd,  prof. 
Robert Danzer, Dr. Roger Morrell, prof. Ste-
phan Matthai a iní. Prezentované príspevky 
sa orientovali predovšetkým na lomovú me-
chaniku a fraktografické porušenie širokej 
škály keramických materiálov a nanokom-
pozitov spevnených uhlikovými nanotru-
bičkami, vláknami či grafénovými platnič-
kami. Veľká pozornosť bola venovaná aj 
biokeramickým materiálom a ich porušo-
vaniu. Po každom príspevku nasledovala 
živá diskusia. Program konferencie doplni-

la aj súťažná posterová sekcia, víťazkou kto-
rej sa stala doktorandka Ezgi Deniz Yilmaz 
z Hamburg University of Technology  (Ne-
mecko) s príspevkom na tému Hierarchical 
fracture behavior of dental enamel.
Okrem vysokoodborného vedeckého progra-
mu účastníci konferencie mali možnosť sprí-
jemniť si pobyt aj prednáškou o tradíciách 
vinohradníctva spojenou s ochutnávkou re-
gionálnych špecialít, či slovenskou cimba-
lovou muzikou. Toto podujatie je jedinou 
periodicky sa opakujúcou fraktografickou 
konferenciou v Európe. Odborná aj spolo-
čenská úroveň podujatia potvrdila potrebu 
organizovania konferencie takéhoto druhu.
Alexandra Kovalčíková
Foto: Zuzana Vilčeková

V priestoroch Centra vedecko-technických 
informácií SR sa 8. októbra 2013 uskutočni-
la konferencia NITT SK 2013, v rámci ktorej 
sa odovzdávali Ceny za transfer technológií 
na Slovensku. Ceny boli udelené v nasledu-
júcich kategóriách:
– inovácia s najväčším potenciálom pre 

uplatnenie v praxi,
– najlepšie realizovaný transfer technoló-

gií,
– prístup inovátora k realizácii transferu 

technológií.
Cieľom kategórie inovácia s najväčším poten-
ciálom pre uplatnenie v praxi je oceniť najo-
riginálnejšie, najunikátnejšie a zároveň naj-
využiteľnejšie výstupy vedeckovýskumnej 
činnosti vedeckej komunity z verejných in-

štitúcií, ktoré prešli alebo prechádzajú pro-
cesom ochrany duševného vlastníctva a jeho 
komercializácie. Cenu v tejto kategórii získa-
li za biologicky degradovateľné plasty prof. 
Ing. Ivan Chodák, DrSc. (Ústav polymérov 
SAV) a doc. Ing. Pavol Alexy, CSc. (Ústav po-
lymérnych materiálov, Fakulta chemickej 
a potravinárskej technológie, STU v Brati-
slave) spolu s kolektívom.
V kategórii najlepšie realizovaný transfer 
sa posudzuje konkrétny prípad vykazujúci 
známky systematického prístupu k ochra-
ne a komercializácii duševného vlastníctva 
zo strany centra transferu technológií ale-
bo podobnej jednotky vedeckovýskumnej 
inštitúcie. Ocenenie patrí organizačnej jed-
notke verejnej vedecko-výskumnej inšti-

túcie zodpovednej za transfer technológií. 
V tejto sekcii zvíťazila Kancelária pre trans-
fer technológií, poznatkov a ochranu dušev-
ného vlastníctva SAV pri Technologickom 
inštitúte SAV za bezpaládiový senzor ply-
nov, pôvodcami ktorého sú Ing. Pavol Kun-
zo a Ing. Peter Lobotka, CSc. (obaja Elektro-
technický ústav SAV). 
Kategória prístup inovátora k realizácii 
transferu technológií ocenila pôvodcu alebo 
pôvodcovský kolektív s príkladným prístu-
pom k procesu ochrany výstupov ich vedec-
kovýskumnej činnosti a následnej komer-
cializácii. V tejto kategórii získal cenu Dr. 
Ing. František Simančík (Ústav materiálov 
a mechaniky strojov SAV).
Martin Gróf, Katarína Müllerová

VíťAZKE POSTErOVEJ 

SEKcIE EZgI DENIZ yIL-

MAZ Z NEMEcKA ODO-

VZDAL cENu PrEDSEDA 

POSTErOVEJ KOMISIE 

PrOF. JOhN. J. Jr. ME-

chOLSKy Z uSA.
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Inovačný proces je zdrojom pokroku spo-
ločnosti. Jeho chápanie prešlo v uplynu-
lých dekádach zmenami. Teóriu inovácií 
formuloval už roku 1911 J. Schumpeter, ro-
dák z Moravy. Stanovil päť kritérií inová-
cie: nová technológia, nový produkt, nový 
materiál, lepšia organizácie práce, vytvo-
renie nového trhu (Keklik, 2003). Inová-
cia nemusí znamenať úplne nový prístup, 
môže sa opierať o inkrementálne zlepše-
nia (Baumol, 2002). Register inovácií sa 
postupne rozšíril a zahrnuje aj nové kon-
trolné metódy, bezpečnosť pri práci, ochra-
nu životného prostredia, efektívne využitie 
energie a iné. Dnes sa iba malá časť inová-
cií opiera o výsledky výskumu a vývoja. Ale 
tie prelomové sa opierajú o  nové vedecké 
objavy a vynálezy, ako bol. napr. tranzistor.
Priemerná inovačná výkonnosť Európskej 
únie nedosahuje najvyššiu svetovú úroveň. 
Pozrieme sa na  príčiny tohto zaostávania, 
osobitne v nových členských krajinách EÚ 
a ďalších krajinách strednej a východnej Eu-
rópy. Na príklade Slovenska budeme ilu-
strovať problémy, ktoré brzdia  inovácie. 
Poukážeme na najlepšiu prax v krajinách 
inovačných lídrov.

Európski inovační lídri 
a nasledovníci

V porovnaní so svetovou špičkou Európa za-
ostáva v podpore výskumu a vývoja (VaV), 
využití informačných a komunikačných 
technológií  a osobitne vo frekvencii inová-
cií (Stratégia Európa, 2020). Zaostávanie 
sa môže zväčšiť, pretože noví globálni hráči 
ako Čína a India investujú do VaV stále viac 
zdrojov. Európa zaostáva za najúspešnej-
šími krajinami aj vo vzdelávaní. V Európ-
skej únii má iba tretina obyvateľov medzi 
24 a 35 rokov univerzitné vzdelanie, v USA 
a Japonsku je tento podiel 40 a 50 %. Iba 
dve európske univerzity sú v prvej dvadsiat-
ke šanghajského rebríčka.
V roku 2013 vyšiel najnovší evaluačný pro-
tokol implementácie Európa 2020 (Porras, 
2013). Uvádza inovačnú výkonnosť kra-
jín EÚ 27 a Chorvátska, Srbska a Macedón-
ska, ale aj svetových lídrov Švajčiarska, USA 
a Japonska. Krajiny sú vyhodnotené pod-
ľa indikátorov: ľudské kapacity, excelentný 
výskum, finančné zdroje, priemyselné ino-
vácie, podnikateľské prostredie, ochrana 
duševného vlastníctva, ekonomické príno-
sy a profesionalita inovátorov. Výsledky EÚ 
v klesajúcom poradí krajín sú nasledujúce:
Kategória 1: výkonnosť nad priemerom EÚ 
– Švédsko, Nemecko, Dánsko, Fínsko.
Kategória 2: výkonnosť okolo priemeru EÚ 
– Holandsko, Luxembursko, Belgicko, Veľká 
Británia, Rakúsko, Írsko, Francúzsko, Slo-

vinsko, Cyprus, Estónsko.
Kategória 3: výkonnosť pod priemerom EÚ 
– Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Česká 
republika, Grécko, Slovensko, Maďarsko, 
Malta, Litva.
Kategória 4: výkonnosť hlboko pod prieme-
rom EÚ – Poľsko, Lotyšsko, Rumunsko, Bul-
harsko.
Chorvátsko a Srbsko patria do kategórie 3 
a Macedónsko do kategórie 4.

Tab. 1: Výkonnosť európskych inovátorov v r. 
2013 a jej rast v r. 2008 – 2012

Kategória Interval 
výkonnosti Rast [%]

1 0,75 – 0,65 1,8
2 0,65 – 0,48 1,9
3 0,48 – 0,27 2,1
4 0,27 – 0,20 1,7

Podľa stratégie Európa 2020 majú členské 
krajiny EÚ vynaložiť na VaV v roku 2020 až 
3 % hrubého domáceho produktu (HDP) 
ročne. (Hneď po publikovaní dokumentu 
vyjadrili ministri financií členských krajín 
nesúhlas s týmto cieľom.) Nástrojom stra-
tégie bude program Horizont 2020, naj-
mä jeho blok vedúce postavenie priemyslu, 
do ktorého sa premietne asi 25 % rozpoč-
tu programu a podporia sa technológie, prí-
stup k rizikovým financiám a malé a stredné 
podniky. Program má pre krajiny strednej 
a východnej Európy prvoradý význam. 

Nedostatok patentovania v EÚ

Situáciu vo financovaní výskumu a vývoja 
a vo svetovej patentovej politike analyzoval 
J. Straus (Straus, 2012). Najväčšie ekonómie 
Ázie vynakladajú t. č. na VaV 400 mld. ame-
rických dolárov ročne, USA podobnú čiastku, 
Európa asi 300 mld. Dôsledky sú viditeľné. 
V roku 1985 piati hlavní exportéri high-tech 
produktov boli USA, Japonsko, Nemecko, 
Veľká Británia a Francúzsko. V prvej dekáde 
21. storočia sa poradie zmenilo takto: Čína, 
USA, Nemecko, Japonsko, Hongkong. Čínski 
výskumníci vyplnili roku 2010 až 390 tis. pa-
tentových prihlášok. Ostatné regióny za nimi 
v rozličnej miere zaostávajú. Ale v nových 
členských krajinách EÚ je situácia alarmujú-
ca. Majú populáciu okolo 90 mil. obyvateľov, 
ale počet prihlášok vynálezov dosahuje polo-
vicu malého Rakúska.

Nie veda a výskum, ale cena práce 
stimuluje relokáciu výroby

Pred krízou v roku 2005 priemerný rast 
HDP siedmich nových členských krajín 
zo strednej a východnej Európy bol 5,4 % 
a v roku 2011 ešte stále 1,8 %, čo bola hod-

nota EÚ 15 v roku 2005. Tento veľký rast 
bol výsledkom integrácie nových krajín do 
európskych trhov a presunov výroby zo sta-
rých do nových členských krajín. Tieto po-
skytli lacnú pracovnú silu a iné výhody. 
V najbližších rokoch možno v týchto kraji-
nách očakávať iba malý nárast miezd, pre-
to lokálne malé a stredné podniky môžu na-
ďalej ťažiť z nízkej ceny práce. Ale  náklady 
produkcie predsa len rastú a už vyústili do 
presunu výrob do Ázie naznačujúc, že udr-
žateľný rast si vyžaduje zvyšovanie inovač-
nej výkonnosti a konkurencieschopnosti 
Európy a nových členských krajín osobitne. 
Udalosti posledného roku, keď si udržanie 
výrob na Slovensku vynútilo osobnú anga-
žovanosť predsedu vlády (US Steel), nás 
v tom utvrdzujú.

Tab. 2 Cena práce (CP) vo vybraných kraji-
nách relatívne k priemeru OECD.
Agentúra Focus, apríl 2010  

Krajina CP Krajina  CP
Nemecko 148 Portugalsko 74
Holandsko 134 ČR 62
Francúzsko 123 Maďarsko 54
Japonsko 117 Poľsko 52
USA 106 Slovensko 46
OECD 
priemer 100 Mexiko 27

Iné faktory

Medzi ďalšie indikátory, ktoré spôsobu-
jú malú inovačnú výkonnosť nových člen-
ských krajín EÚ patria rezervy v excelent-
nosti výskumu, podnikateľskom prostredí 
a štátnych aj firemných investíciách do vedy 
a výskumu. Slovenská republika je v tých-
to ukazovateľoch na 23. až 26. mieste v EÚ.

Slovensko

V inovačnej výkonnosti (Tab. 1) má Sloven-
sko skóre 0,33 a je na 20. pozícii v EÚ. Prie-
mer EÚ je 0,54, Švajčiarsko, ktoré je v Euró-
pe na čele, dosahuje 0,85. Dôvodov  nášho 
zaostávania je niekoľko. 
V Európskej únii 15 sa uplatňuje inovačná 
politika 2. generácie, na Slovensku prežíva 
politika 1. generácie. To sa umocňuje fak-
tormi, ktoré vyplynuli z diskusie predstavi-
teľov priemyslu, výskumu a bankového sek-
tora v roku 2011:
a) zahraničné investície tečú iba do výro-

by, nie do VaV,
b) slovenské malé a stredné podniky ne-

investujú dostatočne do VaV a inovujú 
najmä so štátnou pomocou,

c) rizikový kapitál nie je rozvinutý, akcep-
tuje sa hlavne ako pôžičky, noví majite-
lia sa do spoločností nepripúšťajú,

Inovácie a bariéry transferu technológií na Slovensku a v nových členských krajinách Eú

N e d o s t a t k y  s ú  v  l e g i s l a t í v e
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d) spoločnosti v inkubátoroch nie sú sku-
točnými inovátormi, profitujú v nich  
z lacného nájomného.

Ako všade prekážkami inovačného progre-
su sú korupcia a nedostatok transparent-
nosti. Nemožno prehliadnuť ani nedostatky 
vo vzdelávaní. Vláda SR v roku 2010 formu-
lovala pre terciárne vzdelávanie tieto odpo-
rúčania: menej špecializované programy, 
rozvíjanie kritického myslenia a získavanie 
informácií, dôraz klásť na patentovú kultú-
ru, podporiť kratšie štúdium s prechodom 
do praxe.
Slovensko má potrebné zákony o podpore 
VaV, štátnej pomoci aj ochrane duševného 
vlastníctva. Nedostatky sú v legislatíve na 
podporu inovácií a kadenciu patentovania 
by pomohlo zvýšiť zavedenie grace period 
podľa vzoru USA, t. j. možnosť publikovať 
výsledky výskumu bez straty patentového 
nároku počas obdobia jedného roka. Legis-
latíva sama o sebe však nie je  hnacou silou 
inovačného procesu.

Akvizície zo štrukturálnych fondov

V rokoch 2007 – 2013 nadobúdajú nové 
členské krajiny EÚ na modernizáciu svojej 
VaV infraštruktúry zdroje zo štrukturálnych 
fondov Únie. U nás to predstavuje v eurách 
približne toľko, koľko sa vynakladalo v  mi-
nulosti v Sk. Alokácie v SR dosahujú 1,2 
mld. €, v ČR okolo 2,1 mld. € a podobne. 
Akvizície sú pre tvorbu nových poznatkov 
a ich využitie záväzné, treba však pokryť 
prevádzkové a personálne náklady. Agentú-
ra na odporu výskumu a vývoj takéto zdroje 
nemá. Jediným systémovým zdrojom je Ho-
rizont 2020 za predpokladu, že počet na-
šich projektov v porovnaní so 7. rámcovým 
programom vzrastie odhadom 3 – 5-násob-
ne. Je to málo reálne aj preto, lebo čerpanie 
štrukturálnych fondov bude  v rokoch 2014 
– 2020 pokračovať a personálne kapacity sa 
výrazne neuvoľnia. Projektovaná redukcia 
rozpočtu SAV na roky 2014 – 2016 situáciu 
dramatizuje. Odklady implementácie efek-
tívnej inovačnej politiky rozpracúvaním do-
kumentov, ktoré sú čoraz dlhšie a farebnej-
šie, nič nerieši.

Príklady dobrej praxe 
technologického transferu  
u inovačných lídrov

Poznatky čerpáme zo štúdie (Klusáček, 
2008), najmä však z projektu CERIM (Cho-
dák, CERIM) a návštev nemeckých aj ame-
rických pracovísk výskumu a vývoja. Prvým 
faktom je relatívne veľký podiel štátnej pod-
pory procesu transferu technológií (TT). Aj 
u inovačných lídrov príjem TT organizácií 
z inovačného procesu býva iba okolo 25 %, 
zvyšok pochádza z dotácií a projektov. Na-
priek tomu TT organizácie sú nevyhnut-
nosťou v inovačnej politike 2. generácie so 
zaľudneným rozhraním medzi VaV a prie-
myslom, potrebným na preklenutie medze-
ry v mentalite jednej a druhej strany. Mode-
ly 1. generácie so samospádom výsledkov 
z VaV do aplikácií boli opustené.

Inštitucionálna zakotvenosť TT procesu v Ne-
mecku je hlboká. Zdôrazňuje sa tretia rola 
univerzít (inovácie popri výskume a vzdelá-
vaní) a druhá rola VaV. TT aktivity pokrýva-
jú kontrakty, patenty, marketing, zakladanie 
spin-off a start-up firiem, merania, audity a i. 
Nové firmy vznikajú najviac v oblasti biotech-
nológií a zdravotníctva. Do transferu techno-
lógií sa zapájajú aj spoločenskovedne orien-
tované univerzity výchovou k podnikaniu. 
Významnú úlohu majú agentúry na podpo-
ru transferu technológií, ako VINNOVA vo 
Švédsku alebo TEKES vo Fínsku. Tá distribu-
uje ročne na projekty napríklad až 500 mil. 
€ a na trh uvedie až 500 nových produktov.

Box 1 Postupy organizácií TT v hodnotení 
potenciálnych inovácií

Poznatky z projektu CERIM ukazujú, že TT 
organizácie používajú podobný súbor krité-
rií na ohodnotenie výsledku výskumu z hľa-
diska komerčného potenciálu. Najdôležitej-
šie sú tieto:
1. Je produkt patentovaný? Ak nie, bol 

publikovaný a v akom rozsahu?
2. Existuje prototyp?
3. Aká je situácia na trhu? Trh je malý, 

stredný, veľký?
4. Aká je cena materiálu, IKT, zariadení?
5. Sú alternatívne riešenia?
Je asi zbytočné zdôrazňovať, že slovenskí 
pôvodcovia testovaných výsledkov nevedeli 
odpovedať na tieto otázky v potrebnom roz-
sahu (CERIM).

Záver

Ekonomická a dlhová kríza, integračné sna-
hy a nová infraštruktúra výskumu a vývoja 

budú urýchľovať adaptovanie nových člen-
ských krajín EÚ na inovačnú politiku 2. ge-
nerácie. Rýchlosť tohto prechodu stanoví, 
ktorý zo scenárov stratégie Európa 2020 
sa uplatní: rýchle dobiehanie inovačných 
lídrov, pomalé dobiehanie, alebo dokonca 
stratená dekáda vychádzajúca z trvalej kon-
cepcie lacnej pracovnej sily? Pripomeňme 
však, že v programe vlády SR na roky 2012 
– 2016 sa hovorí, že hospodárstvo nebu-
de dominantne založené na lacnej pracov-
nej sile. To si vyžaduje podporu TT procesu, 
zmeny v daňovej politike, rozsiahlu štátnu 
pomoc, dostupnosť rizikového kapitálu, ko-
rektné výberové konania, dobrú politickú 
klímu a vzdelávanie v duchu podnikavosti.
(Práca vznikla v rámci CE SAV Cesta, Prog-
nostický ústav SAV)

Š. Luby, I. Chodák, M. Lubyová
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>Dôkazom o užitočnosti historickej jazyko-
vedy pri poznávaní našich starších dejín 
a interdisciplinárneho prístupu pri vyhod-
nocovaní materiálnych artefaktov je dešif-
rovanie nápisu na archeologickom nále-
ze z veľkomoravského hradiska v katastri 
obce Bojná. Šesť pozlátených plakiet bolo 
podľa odborníkov z Archeologického ústa-
vu SAV K. Pietu, A. Ruttkaya a M. Ruttkaya 
s najväčšou pravdepodobnosťou oblože-
ním prenosného oltára, v ktorom mohli 
byť uložené liturgické predmety, alebo boli 
ozdobou schránky s ostatkami svätých, t. j. 
relikviára. Odborníci tento nález vyhodno-
tili ako veľmi vzácne a v európskych súvis-
lostiach dodnes len zriedkavo zachované 
dielo s vysokou umeleckou a historickou 
hodnotou. Na štyroch plaketách sú len vy-
obrazenia postáv svätcov, na jednej plakete 
sa zachovala gravúra troch latinských pís-
men NDE. Archeológovia predpokladajú, 
že by mohlo ísť o formulu vyznania kres-

ťanskej viery (CRE)...NDE = (credo) (i)N 
(unum) DE(um)... Na šiestej bojnianskej 
plakete sa zachoval rad kapitálnych pís-
men, o ktorom sa pôvodne predpoklada-
lo, že ide o latinské písmená SVAVM, ich 
význam sa však nepodarilo identifikovať  
(obr. 1). 
Naše historickojazykovedné poznanie a ve-
domosti z paleografie nám umožnili identi-
fikovať nápis a jeho význam: text na plakete 
je z 9. storočia, treba ho čítať v smere ho-
dinových ručičiek, nie je však napísaný la-
tinkou, ako sa pôvodne predpokladalo, ale 
ide o hlaholské písmená. Dôkaz nášho tvr-
denia je veľmi jednoduchý: znaky vyryté na 
plakete sme zvýraznili pomocou počítačo-
vej grafiky a ku každému znaku uvádzame 
adekvátny znak v hlaholike a latinskú trans-
literáciu hlásky, ktorá sa týmto hlaholským 
písmenom označovala. 
Jednotlivé znaky – ako bolo v prípade ta-
kýchto artefaktov prirodzené – sú abre-

viatúrou, skratkou textu. Najznámejšou 
abreviatúrou takéhoto typu z latinského 
prostredia je známy nápis INRI s významom 
Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum = Ježiš Na-
zaretský, kráľ židovský. V prípade nápisu na 
plakete z Bojnej ide o skratku týchto staro-
slovienskych slov: g = Gospodi (= Pane), 
v1 = v tebě (staroslovienske spojenie v tebě 
sa používalo vo význame k Tebe, do Teba), 
d = dušon (4. pád od slova duša s pôvod-
nou nosovou hláskou, ktorá na našom úze-
mí zanikla v 10. storočí; zachovala sa napr. 
v poľštine), v2 = vbzdvigb (= pozdvihol som 
= 1. osoba jednotného čísla aoristu, jedno-
duchého minulého času, ktorý neskôr zani-
kol), m = mojon (pôvodný 4. pád zámena 
moja, t. j. mojou, v ktorom je tiež pôvodný 
nosový vokál). Abreviatúra je skratkou vety 
Gospodi, v tebě dušon vbzdvigb mojon, v do-
slovnom preklade do súčasnej slovenčiny 
má podobu Pane, k Tebe dušu pozdvihol som 
moju. 
Naše vysvetlenie nápisu na bojnianskej 
plakete potvrdzuje aj text zachovaný v pí-
somnej pamiatke z 11. storočia známej ako 
Sinajský žaltár. Napísaný bol macedónsko-
-bulharským typom hlaholiky, obsahuje 
137 žalmov a objavili ho v Kláštore sv. Kata-
ríny na hore Sinaj v r. 1850. V tejto pamiat-
ke je ten istý text, aký sa skrýva za abre-
viatúrou bojnianskej plakety, je to Dávidov 
žalm z Knihy žalmov: K tebe, Pane, dvíham 
svoju dušu (Žalm 25, 1), známy z latin-
skej podoby Biblie (Vulgaty) v podobe Ad 

OBr. 1: POZLáTENá PLAKETA S „NEZNáMyM“ NáPISOM V PrAVEJ DOLNEJ čASTI.
OBr. 2: ZVýrAZNENé LíNIE S IDENTIFIKácIOu hLAhOLSKých PíSMEN A Ich PA-

rALELAMI V LATINKE.

Bojná vydala najstaršie svedectvo o domácom jazyku z konca 9. storočia

P r i z n a n i e  s a 
PAVOL  žIgO k u  k r e s ť a n s k e j  v i e r e

OBr. 3: VArIANT grAFéMy M V DOLNOM rIADKu hLAhOLSKéhO TExTu (PODčIArKNuTé), KrúžKAMI Sú 

OZNAčENé VArIANTNé PODOBy grAFéMy D S VODOrOVNOu PrIEčNOu SPOJNIcOu OPrOTI KLASIcKEJ 

PODOBE  BEZ VODOrOVNEJ LíNIE.
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Slovenská akadémia vied na Taiwan Nano week 2013

Z e f e k t í v n e n i e 
b i l a t e r á l n e j 
s p o l u p r á c e
Výsledky svojho výskumu v oblasti nano-
vied a nanotechnológií na výstave Taiwan 
Nano Week 2013 (2. – 4. 10. 2013) v hlav-
nom meste Taiwanu, Taipei  prezentovali aj 
vedeckí pracovníci ústavov SAV.
Na otváracom ceremoniáli výstavy, spoje-
nom so slávnostným prestrihnutím pásky, 
sa zúčastnil aj vedúci delegácie SAV Ing. Ka-
rol Fröhlich, DrSc. Na výstave obohatenej  te-
matickými workshopmi a seminármi malo 
zastúpenie 31 taiwanských vedeckých a vý-
skumných organizácií. Okrem zástupcov 
z Taiwanu prezentovali svoju činnosť aj Nano 
Technology Research Association z Južnej 
Kórey, Australian National Fabrication Fa-
cility z Austrálie či európske združenie M.e-
ra NET. V stánku Slovenskej akadémie vied  
prezentoval Dr. Ing. J. Jerz svoj poster  No-
vel ultrafine-grained Al-Al2O3 composites 
(HITEMAL), Ing. K. Fröhlich poster Resisti-
ve Switching Structures for Next Generation 
Memory, Ing. R. Klement, PhD., Photolumi-
niscence Properties of (ZnO)x-z(SiO2)y:(M-
nO)z  Prepared by Direct Thermal Synthesis, 
Ing. M. Jergel, DrSc., poster Nanoparticle Ar-
rays for Plasmonic Applications a V-shaped 
Channel-cut Monochromators – Pushing the 
Limits in X-ray Analyses at Nanoscale, Ústav 
experimentálnej fyziky poster Computatio-
nal Approaches to Study Structure, Folding 
and Interactions of Biopolymer.
Osobitná sekcia výstavnej plochy bola ve-
novaná aplikácii poznatkov z oblasti na-
notechnológií vo vzdelávacom procese 

základných a stredných škôl, a to najmä for-
mou prezentácie tzv. „vedeckých hračiek“ 
vysvetľujúcich rôzne javy z nano-sveta, po-
pularizačných prednášok a hier pre deti. 
V rámci sekcie prednášok s názvom Inter-
national Collaboration and Promotion on 
Nanotechnology vystúpil Ing. K. Fröhlich 
s prezentáciou činnosti SAV. Predstavil jej 
organizačnú štruktúru, ciele a priority. Pri-
blížil tiež výsledky konkrétnych spoločných 
výskumných projektov SAV a vedeckých tí-
mov z Taiwanu. Na stretnutí s riaditeľom 
Department of International Cooperation 
pánom Willisom T. Liom Ing. K. Fröhlich 
ako zástupca vedeckého sekretára SAV pre-
diskutoval usporiadanie spoločného SAV-
-NSC workshopu, ktorý by sa uskutočnil za-
čiatkom budúceho roku na Taiwane. Bolo 
navrhnuté, aby sa príspevky na workshope 
zamerali hlavne na oblasti Material Science 
a Life Science. Podobne by mohli byť zame-
rané aj nasledujúce výzvy na spoločné pro-
jekty v rámci spolupráce SAV – NSC Taiwan.
Účasť  SAV na Taiwan Nano Week prispela  
ďalšiemu  rozvoju spolupráce s taiwanský-
mi inštitúciami. Získané informácie a kon-
takty sú cenným prínosom pre zintenzívne-
nie a zefektívnenie doterajšieho úspešného 
fungovania programu bilaterálnej spolu-
práce s taiwanským National Science Coun- 
cil, ktorého výsledkom sú spomínané spo-
ločné výskumné projekty taiwanských ved-
cov a výskumníkov zo SAV.
(Zdroj: delegácia SAV)

te, Domine, levavi animam meam. Latin-
ský slovosled so zámenom na konci vety 
sa stal aj jazykovou predlohou bojnian-
skej veľkomoravskej podoby abreviatú-
ry. V bojnianskej plakete je tak zhmotne-
né najstaršie priznanie sa ku kresťanskej 
viere v domácom, staroslovienskom ja-
zyku. Jazykovedná analýza hlaholského 
nápisu svedčí o tom, že pochádza z po-
slednej tretiny 9. storočia a najpravde-
podobnejšie vznikol v duchovnom a kul-
túrnom prostredí Nitrianska. Dokazujú 
to prvé štyri hlaholské znaky nápisu, pia-
ty, hybridný znak na označenie hlásky M 
je svedectvom predchádzajúcej a aj pre-
trvávajúcej duchovnej a kultúrnej latin-
skej tradície. Podoba tohto znaku – va-
riantnej podoby hlásky M v hlaholskom 
texte – tiež nebola výnimkou na území 
kontaktov staroslovienskych textov s la-
tinskou kultúrou (pozri obr. 3 – neskorší 
text z územia dnešného Chorvátska). Na 
plakete možno zároveň identifikovať dve 
časové vrstvy: prvá, staršia je spätá so sa-
motným vznikom plakety, t. j. figurálne-
ho zobrazenia a lemu. Historici umenia ju 
datovali obdobím medzi rokmi 780 – 820 
a nesie stopy neslovanského charakteru; 
druhú, novšiu vrstvu predstavuje doda-
točná gravúra hlaholských písmen, ktorá 
sa časovo dá identifikovať poslednou tre-
tinou 9. storočia. Svedčí o tom aj odlišná 
hĺbka a povaha obrazovej a textovej čas-
ti rytiny a skutočnosť, že obrazová časť je 
vyrytá z dvoch strán – averzu aj reverzu, 
kým textová len z averzu. Tým možno po-
tvrdiť domnienku, že autorom staršej fi-
gurálnej časti plakety a jej textovej časti 
sú rozdielni autori. 
Nápis na bojnianskej plakete dokazuje, že 
ide o jedno z najstarších svedectiev hla-
holského písma na našom území. Ku kon-
štatovaniu našich archeológov, že ide 
„v európskych súvislostiach o veľmi vzác-
ne a len zriedkavo dodnes zachované die-
la s vysokou umelecko-historickou hod-
notou“ dodávame, že z jazykovedného 
hľadiska ide o jedinečný, doteraz najstar-
ší zachovaný dôkaz hlaholského písma 
z nášho územia, o priame potvrdenie exis-
tencie a fungovania liturgického jazyka 
slovanského pôvodu na našom území. Ná-
lezom pozlátených plakiet z Bojnej a hla-
holskou abreviatúrou Dávidovho žalmu 
na jednej z nich sa borí mýtus o tom, že sa 
z veľkomoravského obdobia nezachoval 
dôkaz o prítomnosti hlaholského písma 
na našom území. Interdisciplinárny prí-
stup pri spracúvaní materiálnych prvkov 
z našich najstarších dejín – v konkrétnom 
prípade vyhodnotenie archeologického 
nálezu jazykovednou metódou – bude ob-
javným možno nielen pre naše národné 
dejiny, ale aj pre paleoslavistiku v širších 
slovanských súvislostiach.

Foto: Archív Archeologického ústavu SAV 
v Nitre

(Autor, prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc., je 
riaditeľom Jazykovedného  ústavu Ľ. Štúra 
SAV a pedagógom na Filozofickej fakulte 
UK Bratislava) DELEgácIA SLOVENSKEJ AKADéMIE VIED NA TAIWAN NANO WEEK 2013.
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Prof. Ján Jakubík deväťdesiatnikom

D o y e n  s l o v e n s k ý c h 
m a t e m a t i k o v  

>

>

Počiatok modernej slovenskej matemati-
ky je spojený s takými koryfejmi ako prof. 
Jur Hronec (1881 – 1959) alebo prof. 
Štefan Schwarz (1914 – 1996). Hneď po 
druhej svetovej vojne však na scénu slo-
venskej matematiky vstupuje úspešná ge-
nerácia, ktorá už vyštudovala matemati-
ku na Slovensku. Patria do nej prof. Anton 
Kotzig (1919 – 1991), prof. Ladislav Mi-
šík (1921 – 2001), prof. Milan Kolibiar 
(1922 – 1994) a jeho o niečo mladší spolu-
žiak prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc., kto-
rý v týchto dňoch sa dožil významného ži-
votného jubilea – 90 rokov. Patrí asi medzi 
najdlhšie aktívne pracujúcich matemati-
kov na Slovensku (a nielen matematikov), 
a preto právom ho môžeme považovať za 
doyena slovenských matematikov. Keď 
pred pár rokmi ochorel a od prekvapenej 
lekárky si pýtal peenku, čudovala sa: „Ale 
pane, vy ju už vo vašom veku nepotrebuje-
te!” Chvíľu mu trvalo, kým presvedčil le-
kárku, že on ešte pracuje v Slovenskej aka-
démii vied.
Ján Jakubík sa narodil 8. októbra 1923 
v Dudinciach. Po maturite na Gymnáziu 
v Banskej Štiavnici, odchádza do Bratisla-
vy študovať medicínu. Tu sa stretáva s vy-
nikajúcimi  profesormi a úspešne preni-
ká do tajov medicíny. No napriek tomu, že 
bol vynikajúci študent, jeho láska k exakt-
ným vedám ho po dvoch rokoch medicín-
skeho štúdia zaviedla na štúdium mate-
matiky a fyziky na Slovenskej univerzite 
(dnešná Univerzita Komenského). V roku 
1949 končí štúdium a začína ako asistent 
na SVŠT v Bratislave. Po troch rokoch od-
chádza do Košíc na novozaloženú techniku. 
Tu sa v roku 1956 stáva docentom a v roku 
1963 je univerzitným profesorom. V tom is-
tom roku obhájil vedecký titul DrSc. V roku 
1964 bol zvolený za člena korešpondenta 
SAV a v roku 1977 sa stáva akademikom. 
V tom čase sa stal externým vedúcim novo-
založeného Detašovaného pracoviska Ma-
tematického ústavu SAV v Košiciach a od 
roku 1985 jeho interným členom. Vedúcim 
pracoviska bol až do 29. februára 2012, keď 
odišiel do dôchodku. 
Ťažisko vedeckej aktivity prof. Jakubíka 
spočíva v oblasti univerzálnych algebier a  
usporiadaných štruktúr, kde získal rad po-
zoruhodných výsledkov. Hlavná oblasť jeho 
výskumu je v spomínaných čiastočne uspo-
riadaných grupách a zväzových grupách, 
kde ho všetci poznajú ako veľkého maj-

stra. Podarilo sa mu vyriešiť množstvo otvo-
rených problémov a formulovať ďalšie po-
četné nové problémy, ktoré inšpirovali celú 
generáciu matematikov pracujúcich v tejto 
oblasti v Česko-Slovensku, ako aj  v zahra-
ničí. Keď sa v deväťdesiatych rokoch MV-
-algebry stali populárne na Slovensku, vďa-
ka dôležitému výsledku prof. D. Mundiciho 
o reprezentácii MV-algebier pomocou inter-
valu v komutatívnych unitálnych l-grupách 
sa prof. Jakubík s mladíckou vervou pustil 
do štúdia tohto nového smeru. Tu sa mu po-
darilo zúročiť svoju nesmiernu skúsenosť 
s l-grupami. 
V posledných rokoch sa venuje aj nekomu-
tatívnym zovšeobecneniam MV-algebier. 
Jeho meno sa skvie asi na 300 vedeckých 
článkoch. Na výsledky jeho práce nadvä-
zovali matematici po celom svete. Aj vďa-
ka nemu sa slovenská matematika dosta-
la do celého sveta. Jeho bezmála 65 rokov 
aktívneho matematického života si zaslu-
huje hlboký obdiv. Skláňajú sa pred ním 
celé generácie slovenských matematikov. 
Pán profesor okrem vysokej vedeckej eru-
dovanosti môže slúžiť aj ako vzor ľudskej 
skromnosti, čestnosti, kolegiality a peda-
gogického majstrovstva. Po odchode do 
dôchodku napísal dva matematické člán-
ky a ešte aj dnes báda vo svojej milovanej 
vede. 
Len neúprosné roky a zdravotné problémy 
spôsobili, že dnes už prof. Jakubík necho-
dí na Detašované pracovisko a svoj čarovný 
„šuflík”, v ktorom uschovával svoje články, 
už posledné mesiace neotvára tak často. 
Okrem veľmi aktívnej vedeckej činnos-

ti prof. Jakubík sa venoval aj pedagogickej 
činnosti na Vysokej škole technickej v Ko-
šiciach. Učil matematiku celé generácie 
východoslovenských inžinierov. Bol ško-
liteľom mnohých ašpirantov a dnes aj dok-
torandov. Ako člen mnohých redakčných 
rád vedeckých časopisov, komisií pre ob-
hajobu kandidátskych alebo doktorských 
komisií zúčastnil sa významnou mierou na 
organizovaní matematického života v ce-
lom  Česko-Slovensku. Aj jeho osobný život 
je veľmi matematický, jeho nebohá manžel-
ka, staršia dcéra i jej manžel boli, resp. sú 
tiež matematici (mladšia dcéra vyštudova-
la fyziku), ba aj vnuci sa vydali po matema-
tických chodníčkoch. Okrem matematiky je 
jeho hobby poézia, slovenské piesne a deji-
ny Slovenska.

Vážený pán profesor, pri príležitosti Váš-
ho významného životného jubilea dovoľte 
mi, aby som Vám v mene celého Matema-
tického ústavu SAV, slovenskej matematic-
kej obce, ako aj vo svojom mene zablahože-
lal a poprial ešte pevné zdravie. Chcem Vám 
poďakovať za Vašu dlhoročnú prácu na poli 
slovenskej matematiky. Podarilo sa Vám vy-
budovať pracovisko, ktoré je vzorom pre 
spoluprácu aj nematematikov na vysokých 
školách v Košiciach a SAV. Prajem Vám ešte 
veľa rokov spokojného života v kruhu Vašej 
rodiny a verím, že sa ešte dlho budeme tešiť 
z Vašej vzácnej prítomnosti. 
Ad multos annos!

Anatolij Dvurečenskij,
riaditeľ MÚ SAV

PríNOS PrOF. JáNA JAKuBíKA 

BOL OcENENý AJ ŠTáTNyM Vy-

ZNAMENANíM – rADOM ľuDO-

VíTA ŠTúrA 1. TrIEDy.
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Medzinárodná konferencia k 60. výročiu založenia úh SAV

S t a v  p o z n a n i a 
v  h y d r o l o g i c k o m  v ý s k u m e

>Ústav hydrológie SAV oslávil svoje 60. vý-
ročie konferenciou Stav poznania vo výsku-
me v hydrologických vedách, ktorá sa konala 
v priestoroch Smolenického zámku v dňoch 
23. – 25. septembra 2013 pod záštitou mi-
nistra životného prostredia SR Petra Žigu 
a predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka. 
Cieľom konferencie bolo prezentovať vý-
sledky výskumu v oblasti hydrológie na me-
dzinárodnej úrovni, na Slovensku a v Ústa-
ve hydrológie SAV.
Túto, pre Ústav hydrológie významnú uda-
losť otvoril a moderoval zástupca riaditeľa 
ÚH SAV RNDr. Pavol Miklánek, CSc., kto-
rý privítal predstaviteľov Slovenskej aka-
démie vied, slovenských univerzít a za-
hraničných i domácich hostí podujatia. Na 
slávnostnom otvorení predniesli krátky prí-
hovor podpredseda SAV pre I. oddelenie 
vied Juraj Lapin a zástupca Ministerstva ži-
votného prostredia SR za sekciu vôd, odbor 
manažmentu povodí a ochrany pred povod-
ňami Martin Bačík.
Súčasťou otvorenia konferencie bolo aj 
slávnostné udeľovanie pamätných plakiet 
Ústavu hydrológie za dlhoročnú prácu, 
rozvoj a prínos v oblasti hydrologických 
vied. Medzi ocenenými boli napr.: prof. 

Ing. Ján Szolgay, DrSc. (SvF STU Bratisla-
va), prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc. 
(PriF UK Bratislava), prof. Ing. Jaroslav 
Antal, DrSc. (SPU Nitra), doc. Ing. Franti-
šek Doležal, CSc. (KVZ CZU Praha), prof. 
Ing. Svatopluk Matula, CSc. (CZU Pra-
ha), prof. Dr. Willibald Loiskandl (IHLW 
BOKU Wien), Dr. Margarita Himmelbauer 
(IHLW BOKU Wien), RNDr. Oľga Majerčá-
ková, CSc. (SHMU Bratislava) a pracovis-
ká SHMÚ Bratislava (RNDr. Martin Benko, 
PhD.), IAPAS Lublin (prof. Grzegorz Józe-
faciuk).
Zástupcovia ocenených pracovísk využi-
li možnosť a v krátkych príhovoroch či pre-
zentáciách zhodnotili spoluprácu svojich 
inštitúcií s Ústavom hydrológie SAV a po-
blahoželali k jeho jubileu. Ako prejav uzna-
nia od zúčastnených organizácií prevzala 
riaditeľka ÚH SAV RNDr. Pavla Pekárová, 
DrSc., pri tejto príležitosti pamätné plake-
ty a medaily. 
Po slávnostnom otvorení konferencie na-
sledovali počas troch dní odborné prezen-
tácie účastníkov konferencie. Tie boli roz-
delené do niekoľkých sekcií, v ktorých 98 
registrovaných účastníkov zo Slovenska, 
Maďarska, Poľska, Čiech a Rakúska pre-

zentovalo vedecké výsledky svojich prác 
a výskumu z oblasti hydrológie. Ústredný-
mi a aktuálnymi témami prezentácií v jed-
notlivých sekciách boli napr. hydrologické 
procesy a transportné javy v krajine, priro-
dzená a antropogénne ovplyvnená varia-
bilita režimu povrchových vôd, reakcia kli-
matických zmien na hydrologický režim, 
transport vody a energie v systéme pôda – 
porast – atmosféra (PRAT), metódy určova-
nia transportných vlastností systému PRAT, 
alebo matematické modelovanie režimu 
pôdnych a podzemných vôd v interakcii 
s povrchovými vodami, vplyv zmien klímy 
a zmien vlastností prostredia na režim vody 
v pôde, režim podpovrchových vôd v nížin-
ných oblastiach.
Súčasťou konferencie bola aj posterová sek-
cia a zaujímavý sprievodný program, keď 
hostia a účastníci konferencie rozvíjali ne-
formálne rozhovory na odborné témy a dis-
kutovali o ďalších možných domácich aj 
medzinárodných spoluprácach.

Veronika Bačová Mitková, 
predsedníčka organizačného výboru 
konferencie
Foto: Braňo Pramuk, Marek Rodný

Z OTVOrENIA KONFErENcIE úSTAVu hyDrOLógIE SAV – ZľAVA INg. VILIAM 

NOVáK, DrSc., INg. yVETTA VELíSKOVá, cSc., INg. MArTIN BAčíK, PhD., POD-

PrEDSEDA SAV INg. JurAJ LAPIN, DrSc., rNDr. PAVLA PEKárOVá, DrSc., ZA 

rEčNícKyM PuLTOM rNDr. PAVOL MIKLáNEK, cSc.

SúčASťOu PrOgrAMu KONFErENcIE BOLO AJ SLáVNOSTNé ODOVZDáVANIE 

PAMäTNých PLAKIET.
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Zmena správania je potrebná na zastavenie poklesu biodiverzity

A k t u á l n e  v ý s k u m n é  v ý z v y

Moderné pracovisko v oblasti výskumu Slnka, hviezd a medziplanetárnej hmoty 

A s t r o n o m i c k ý  ú s t a v  m á  7 0  r o k o v 

>

>

V  dňoch 30. septembra. – 4. októbra 2013 
sa v Bratislave uskutočnilo medzinárodné je-
senné kolokvium Ecosystem services: Adaptive 
EU policies for future EU regions. Zorganizova-
lo ho oddelenie strategických environmentál-
nych analýz (SEA) Ústavu ekológie lesa SAV, 
nedávno sformované spoločné pracovisko so 
Slovenskou technickou univerzitou a Fakul-
tou manažmentu Univerzity Komenského – 
CE EÚ SPECTRA (www.spectra-perseus.sk). 
Podujatie spoluorganizovalo aj Centrum glo-
bálnych environmentálnych vied CzechGlobe 
pri Akadémii vied ČR. 
Ako skonštatovali účastníci kolokvia, zmena 
správania a systému podpory regiónov s vy-
sokou hodnotou prírodného prostredia je 
potrebná na zastavenie poklesu biodiverzi-
ty. Skutočnosť, že alarmujúci pokles biodi- 
verzity zvyšuje zraniteľnosť životného pro-
stredia a ohrozuje kvalitu života ľudstva, je 
vo vedeckej komunite známa už niekoľko 
desaťročí. Zabezpečenie potrebných zmien 

na odvrátenie trvalých zmien v oblasti klí-
my, biodiverzity a iných zložkách svetového 
ekosystému vyžaduje spoločenskú zmenu, 
najmä zmenu rozhodovania. 
Na úvod sa uskutočnil medzinárodný dis-
kusný panel: Strategic plans for integration 
of ecosystem services into regional policy 
and other related policies of the EU. Pane-
listi Bedřich Moldan, prvý minister život-
ného prostredia ČR a profesor Karlovej uni-
verzity Praha, Jan Erik Petersen z Európskej 
environmentálnej agentúry, Rastislav Ryba-
nič, generálny riaditeľ sekcie ochrany príro-
dy a krajiny Ministerstva životného prostre-
dia SR, a doc. Tatiana Kluvánková-Oravská 
z Ústavu ekológie lesa SAV diskutovali o po-
trebe zmeny strategických plánov a nových 
nástrojov na uplatnenie ekosystémových 
služieb v politike regiónov EÚ a spoločnej 
poľnohospodárskej politiky EÚ. Centrálnou 
témou vedeckej časti s názvom Aktuálne vý-
skumné výzvy bol význam konceptu ekosys-

V DISKuSNOM PANELI VySTúPILA AJ DOc. TATIANA 

KLuVáNKOVá-OrAVSKá Z úSTAVu EKOLógIE LESA 

SAV.

>

V tomto roku si Astronomický ústav SAV 
pripomína 70. výročie svojho založenia. 
Za oficiálny dátum zrodu nášho pracovis-
ka pokladáme 19. september 1943, keď 
sa uskutočnilo prvé astronomické pozo-
rovanie na Skalnatom plese. V tom čase 
sme boli Štátnym observatóriom, z ktoré-
ho v roku 1953 vznikol Astronomický ústav 
SAV a stal sa jedným zo zakladajúcich ústa-
vov Slovenskej akadémie vied.
Astronomický ústav SAV sídlil v Tatran-
skej Lomnici a patrilo mu observatórium 
na Skalnatom plese, postavené v roku 1943 
Antonínom Bečvářom. V roku 1957 vznik-
la iniciatíva pozorovať slnečnú korónu 
a kozmické žiarenie, k čomu bolo potreb-
né mať observatórium vo veľkej nadmor-
skej výške. Tak sa zrodil odvážny plán vý-
stavby observatória na Lomnickom štíte. 
Po nemalých problémoch s výstavbou a za-
riaďovaním pracoviska sa nakoniec celá vý-
stavba úspešne skončila a v roku 1962 sa 
uskutočnilo prvé pozorovanie protuberan-
cií koronografom na Lomnickom štíte.
Počet pracovníkov ústavu postupne rástol 
a bolo potrebné hľadať vhodnejšie pracov-
né podmienky, než aké poskytovala malá 
vila Tatry. S hľadaním pozemku pre nový 
Astronomický ústav sa začalo už v roku 
1954, ale po odchode časti pracovníkov 

do Bratislavy, kde sa v roku 1955 vytvori-
lo detašované pracovisko, sa mohli astro-
nómovia sťahovať do novej budovy na Sta-
rolesnianskych lúkach až na jeseň 1987. 
Ako predvoj tam už od roku 1985 pôsobili 
a spektroskopické pozorovania na horizon-
tálnom slnečnom ďalekohľade so spektro-
grafom vykonávali pracovníci oddelenia fy-
ziky Slnka.
Astronomický ústav SAV sa postupne vyvi-
nul na moderné pracovisko v oblasti výsku-
mu Slnka, hviezd a medziplanetárnej hmo-
ty. Spĺňa náročné medzinárodné kritériá, 
čo ostatne potvrdila aj nedávna akreditá-

cia ústavov SAV, ktorá AsÚ SAV zaradila do 
A kategórie. 
Výraznú modernizáciu prístrojovej techni-
ky a infraštruktúry ústavu umožňujú štruk-
turálne fondy EU, vďaka ktorým práve pri 
svojom 70. výročí dal AsÚ do pravidelnej 
prevádzky svetovo unikátny koronálny mul-
ti-kanálový polarimeter na meranie magne-
tických polí v slnečnej koróne a slnečných 
protuberanciách. Ďalším darčekom k se-
demdesiatinám je nový ďalekohľad s prie-
merom hlavného zrkadla 1,3 metra, ktorý 
bude v pravidelnej prevádzke od roku 2014.
Aleš Kučera, Martin Vaňko, AsÚ SAV

uNIKáTNy KOrONáLNy 

MuLTI-KANáLOVý POLA-

rIMETEr. FOTO: ArchíV 

ASú SAV
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V Banskej Bystrici sa stretli riešitelia medzinárodného projektu ETNOFOLK 

S ú č a s n é  p r í s t u p y  
k u  k u l t ú r n e m u  d e d i č s t v u  

>Partnerskí riešitelia z Centra vedy a výsku-
mu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bys-
trici pripravili v dňoch 7. – 9. októbra 2013 
stretnutie medzinárodného tímu etnolo-
gického projektu Preservation and Enhan-
cement of Folk Culture Heritage in Central 
Europe (Ochrana a zachovanie dedičstva ľu-
dovej kultúry v strednej Európe), ktorý je 
súčasťou programu CENTRAL EUROPE Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvoja. Na 
pracovnom zasadnutí projektového tímu 
sa riešili praktické úlohy spojené s plánova-
ným hlavným výstupom, ktorým je široko 
zameraný internetový portál, prostredníc-
tvom ktorého budú prezentované archív-
ne dokumenty zo všetkých oblastí ľudovej 
kultúry. Portál bude poskytovať množstvo 
výstupov etnografického charakteru. Jeho 
základnými vedeckými východiskami sú 
súčasné prístupy socio-kultúrnej a vizu-
álnej antropológie ku kultúrnemu dedič-
stvu. Projekt prebieha od 1. mája 2011 do 
30. apríla 2014, keď bude portál etnofolk.
eu spustený vo viacjazyčnej mutácii (anglič-
tina a národné jazyky).

Okrem projektového mítingu bola súčasťou 
programu aj medzinárodná vedecká konfe-
rencia Traditional Belief. Okruh príspevkov 
bol zameraný na etnologickú analýzu zmien 
v tradícii ľudovej viery a zbožnosti. Sloven-
ské príspevky pripravila Mgr. T. Podolin-
ská, PhD., z Ústavu etnológie SAV a Mgr. 
I. Souček, PhD., z UMB v Banskej Bystrici. 
Výsledkom bude monografická publikácia 
českých, maďarských, slovenských a slovin-
ských odborníkov na danú tému. Pôjde už 
o druhu publikáciu tohto druhu, pripravo-
vanú v rámci projektu.
Samostatný deň bol venovaný prezentá-
cii tzv. dobrých praktík v ochrane a využí-
vaní tradičnej ľudovej kultúry, ktoré budú 
súčasťou pripravovaného portálu. Etnolo-
gické analýzy týchto živých kultúrnych ja-
vov (napr. Radvanský jarmok, Fest Halušky 
Turecká, Štiarc v Španej Doline alebo Dom 
u Lukáčov v Dobrej Nive, české Muzeum 
másla v Máselnicích, Tanc-ház v Budapeš-
ti, slovinský Deň sv. Juraja a ďalšie) ukázali 
pozitívne i niektoré negatívne črty prezen-
tácie kultúrneho dedičstva. Okrem toho sa 

v rámci projektu pripravujú aj odporúčania, 
ktoré budú slúžiť nielen aktérom a organi-
zátorom podujatí, ale aj pracovníkom miest-
nych a regionálnych samospráv, cestovného 
ruchu a pod. Získané poznatky o využíva-
ní dedičstva ľudovej kultúry v strednej Eu-
rópe pomôžu aplikovať vedomostí o tradič-
nej ľudovej kultúre v spoločenskej praxi. 
Na tvorivom pracovnom procese participu-
jú aj odborníci z oblasti marketingu, verej-
nej správy, životného prostredia, vzdeláva-
nia i predstavitelia nezávislých organizácií. 
Koordinátorom projektu ETNOFOLK je Et-
nologický ústav Akadémia vied ČR v Pra-
he, spoluriešiteľmi sú Ústav etnológie SAV, 
Centrum vedy a výskumu UMB v Banskej 
Bystrici, Magyar Tudományos Akadémia 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Ná-
prajzi intézet v Budapešti a Inštitut za slo-
vensko narodopisje Znanstvenoraziskoval-
nego centra Slovenske akademije znanosti 
in umjetnosti v Ljubljane. Technickú podpo-
ru zabezpečuje AiP Beroun. 
Katarína Koštialová, Daniel Luther
Foto autori

DISKuTuJE Mgr. TATIANA PODOLINSKá, PhD., Z úSTAVu ETNOLógIE SAV účASTNícI KONFErENcIE O TrADIčNEJ VIErE.

témových služieb v zviditeľnení hodnoty 
prírodných systémov a zabezpečenia kvali-
ty života ľudstva.
Pochopenie socio-ekologickej dynami-
ky či zvýšenie konvergencie sektorálnych 
politík motiváciou k spolupráci na udrža-
teľnom manažmente krajiny a navrhova-
ní efektívnych stratégií manažmentu prí-
rodných zdrojov a životného prostredia 
sa stali predmetom vedeckej diskusie bu-
dúcej spolupráce CE SPECTRA, ÚEL SAV 

a CzechGlobe. Súčasťou kolokvia bol aj pi-
lotný behaviorálny experiment na testova-
nie finančných dopadov ochrany ekosys-
témových služieb v poľnohospodárstve, 
realizovaný v laboratóriu experimentál-
nych spoločenských vied pod hlavičkou 
SPECTRA, ktorý v rámci svojich projek-
tov vyvíja v spolupráci s partnermi na Ari-
zona State University. Úlohu ekosystémo-
vých služieb a kolektívnej voľby dokazuje 
aj vedecko-populárny projekt Budúcnosť 

lesa – naša spoločná voľba, ktorý kolek-
tív CE SPECTRA prezentoval aj na Noci vý-
skumníkov 2013 pre žiakov ZŠ.
Kolokvium je súčasťou už štvorročnej sé-
rie jesenných medzinárodných podujatí 
organizovaných na pamiatku profesorky 
Elinor Ostrom, s ktorou vedecký kolektív 
SPECTRA osobne spolupracoval.  
Maroš Finka, riaditeľ Centra excelentnosti 
SPECTRA
Foto: Vladimír Ondrejička
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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 l o v e n s k e j  a k a d é m i e  v i e d
3 .  o k t ó b r a  2 0 1 3

Predsedníctvo SAV

schválilo:
 Indikatívny harmonogram činnosti vyplývajúci z Programového 

vyhlásenia Predsedníctva SAV,
 princíp refundácie výdavkov organizácií SAV na zneškodnenie sta-

rých ekologických záťaží a nebezpečných odpadov v roku 2013, 
 Memorandum o spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV pri prí-

prave právnych dokumentov súvisiacich s transformáciou SAV,
 aktualizované znenie Štatútu a rokovacieho poriadku Komisie 

SAV pre ekonomické otázky,
 dodatok k Štatútu a rokovaciemu poriadku Škodovej komisie SAV,
 Štatút a rokovací poriadok Dislokačnej komisie SAV,
 Metodické usmernenie Predsedníctva SAV k niektorým spôso-

bom nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve štátu 
v správe organizácií SAV,

 Centrum excelentnosti SAV pre 3. OV SAV – Hrady na Sloven-
sku, interdisciplinárny, prierezový pohľad na fenomén hradov 
(Historický ústav SAV),

 Edičný plán neperiodických publikácií SAV 2013/II. podľa návr-
hu Edičnej rady SAV,

súhlasilo:
 s rozšírením a prehĺbením účasti SAV v programe ERA.NET pre 

oblasť medicínskych vied,
 s nomináciou zástupcu SAV v International Holocaust Remem-

brance Alliance (IHRA),

vymenovalo
 prof. PharmDr. Danielu Ježovú, DrSc., za reprezentanta SAV 

v Science Europe,

 Ing. RNDr. Petra Celeca, PhD., MPH, do funkcie riaditeľa Mole-
kulárno-medicínskeho centra SAV s účinnosťou od 1. 11. 2013 
na obdobie 4 rokov,

 Ing. Štefana Zorada, CSc., do funkcie riaditeľa Ústavu experi-
mentálnej endokrinológie SAV s účinnosťou od 15. 10. 2013 na 
obdobie 4 rokov,

 RNDr. Vladimíra Cambela, CSc., do funkcie riaditeľa Elektro-
technického ústavu SAV s účinnosťou od 1. 11. 2013 na obdobie 
4 rokov,

udelilo:
 Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-

-chemických vedách prof. RNDr. Gabriele Martinskej, CSc.,

vzalo na vedomie:
 správu zo zahraničnej pracovnej cesty zo zasadnutia Rady AL-

LEA (15. – 16. 9. 2013) vo Wroclawi, ktorú predložila D. Ježová,
 správu zo zahraničnej pracovnej cesty M. Nováka vo Francúzsku  

17. – 19. 9. 2013, účasť na Network Steering Commiteee (NSC) 
programu TRANSCAN, 

 informáciu predsedu SAV o doterajších rokovaniach o rozpočte SAV, 
 informáciu o zvolení zástupcu SAV do prezídia Medzinárodné-

ho komitétu slavistov,
 priebežnú analýzu ďalších dotácií na projekty ŠF na základe plá-

novaných výdavkov v roku 2013 a 2014,
 výsledok hodnotenia návrhov projektov v rámci 1. spoločnej vý-

zvy programu JRP SAV-TUBITAK (Turecko) v roku 2013,
 informáciu o stave projektu SASPRO (MC – COFUND) v rámci 

akcie MC – COFUND.
Antonia Štaffová

1 .  z a s a d n u t i e  V e d e c k e j  r a d y 
S l o v e n s k e j  a k a d é m i e  v i e d
1 7 .  o k t ó b r a  2 0 1 3

Prvé zasadnutie Vedeckej rady SAV vymenovanej na funkčné obdo-
bie 2013 - 2017 sa konalo dňa 17. októbra 2013. Menovacie dekréty 
členom tohto samosprávneho orgánu Akadémie odovzdala JUDr. 
Zuzana Magurová, predsedníčka Snemu SAV. Vedeckú radu SAV 
tvorí v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej aka-
démii vied predseda akadémie a ďalší členovia predsedníctva aka-
démie. Externými členmi sú:  prof. RNDr. Viktor Smieško, PhD., 
ktorého delegovala Rada vysokých škôl,  Ing. Peter Magvaši, CSc., 
hosť. prof., delegovaný reprezentatívnym  združením zamestnáva-
teľov, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU v Nitre,  prof. 
RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK Bratislava, prof. MUDr. La-
dislav Mirossay, DrSc.,  rektor UPJŠ Košice, prof. Ing. Robert Red-
hammer, PhD.,  rektor STU Bratislava a prof. Ing. Rudolf Sivák, 
PhD.,  rektor EU Bratislava. 

Vedecká rada SAV

schválila:
 Rokovací  poriadok Vedeckej rady SAV,

zvolila:
 prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., za podpredsedu Vedeckej 

rady SAV,

udelila:
 Medailu za podporu vedy MUDr. Vladimírovi Štrbákovi, DrSc., 

a prof. Dr. Mamoru Sennovi

Antonia Štaffová



1. Hlavnou hviezdou bratislavského programu Noci výskumníkov 
bol robot ASIMO. Komunikoval, obsluhoval, tancoval…
2. Stánok archeológov SAV... 
3. ...a jeho sprievodca – PhDr. Ivan Cheben z AÚ SAV v Nitre.
4. František Simančík, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV.
5. Živý záujem o exponáty prejavili aj mladí návštevníci Noci 
výskumníkov.
6. O Noc výskumníkov bol enormný záujem aj v Košiciach.
7. Tento milý šašo, zatiaľ bez mena, je tradičným spestrením 
košickej Noci výskumníkov. Po maskou sa skrýva Annamária 
Košová z Neurobiologického ústavu SAV.

A t r a k t í v n a  i  v z r u š u j ú c a  n o c
(Fotoreportáž z Noci výskumníkov 2013 v Bratislave a Košiciach)

1.

2. 3.

4.

6. 7.

5.

Foto: Katarína Selecká
 Katarína Čižmáriková




