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P r e d s e d a S AV
prof. Jaromír Pastorek a ďalší predstavitelia Akadémie 16. novembra
2013 oficiálne prijali singapurského
prezidenta Dr. Tony Tan Keng Yama.
Singapurský prezident pri tejto príležitosti odovzdal
Slovenskej akadémii vied symbolický dar (viac o návšteve na 2. strane). Foto: Katarína Selecká
V priestore Vatikánskeho múzea
vo Vatikáne sprístupnili 12. novembra 2013 medzinárodnej verejnosti ojedinelú
výstavu Sv. Cyril
a Metod – patróni Európy. Najstaršie doklady počiatkov kresťanstva na
Slovensku. Výstava je vyvrcholením
aktivít Archeologického ústavu SAV a SNM pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Hlavný panel výstavy si prezerajú zľava riaditeľ AÚ SAV
Matej Ruttkay, predseda SAV Jaromír Pastorek a štátny tajomník MK SR Ivan Sečík. (Viac o výstave v budúcom čísle SPRÁV SAV.) Foto: Archeologický ústav SAV, Nitra
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Stánok VEDY, Slovenskej akadémie vied, sa aj na tohtoročnom medzinárodnom
knižnom veľtrhu Bibliotéka tešil záujmu odbornej i laickej verejnosti. Svojou návštevou ho poctili aj minister školstva SR Dušan Čaplovič a predseda SAV prof. Jaromír Pastorek, ktorí sa spolu s riaditeľom vydavateľstva VEDY JUDr. Milanom
Brňákom (v strede) tešia zo 7. zväzku encyklopédie Beliany. Foto: Pavol Mikulášek

Minister ocenil pätnásť osobností vedy a štyri výskumné kolektívy za rok 2013

Za mimoriadne výsledky

>

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič ocenil 14. novembra
2013 v Bratislave vedcov a vedecké tímy za
ich prácu a mimoriadne výsledky. Z jeho
rúk si prevzalo ceny 15 vedeckých osobností
a štyri výskumné tímy v štyroch kategóriách,
a to Osobnosť vedy a techniky, Vedecko-technický tím roka, Osobnosť vedy a techniky do
35 rokov a  Celoživotné zásluhy v oblasti
vedy a techniky. Svoje zastúpenie medzi ocenenými mala aj Slovenská akadémia vied.
Počas slávnostného aktu boli udelené aj ďalšie ocenenie – Cena M. R. Štefánika za naj- Príhovor
ministra
väčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko- školstva, vedy, výsku-francúzskej vedecko-technickej spolupráce mu a športu SR Dušaza rok 2013, Cena Slovenskej rektorskej kon- na Čaploviča.
ferencie za umenie 2013, Propagátor vedy
a techniky za rok 2013 a Cena Aurela Stodolu. liografického ústavu a rozvoj vedeckého
výskumu v oblasti slovenskej národnej bibOsobnosť vedy a techniky
liografie, edičnej činnosti a literárno-vedecV tejto kategórii si prevzali ocenenia:
kého výskumu.
– hosťujúci profesor Ing. Ľudovít Kupča,
CSc., zo spoločnosti VÚJE, a. s., Trnava, za vý- Vedecko-technický tím roka
znamný prínos pri riešení teoretických prob- Stali sa nimi:
lémov monitorovania stavu konštrukčných – kolektív projektu prúdového zdroja
materiálov bezpečnostne významných kom- pre napájanie magnetov synchrotrónu
ponentov jadrových elektrární typu VVER EVPÚ, a. s., za úspešné vyriešenie a vývoj
a ich úspešné aplikačné využitie v praxi;
špeciálneho rekuperačného zdroja elektric– prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., z Ústa- kého prúdu s vysokou stabilitou a presnosvu konkurencieschopnosti a inovácií Žilinskej ťou regulácie v statickom aj dynamickom
univerzity v Žiline, za vynikajúce výsledky vo režime, určeného na napájanie supravodivýskume, vývoji a optimalizácii technických vých vinutí magnetických obvodov synchrosystémov, mobilných zariadení, výskum v ob- trónových urýchľovačov častíc;
lasti Rapid Prototyping a bioniky;
– Centrum výskumu rastlinnej výroby
– prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc., z Ka- Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská statedry informatiky Akadémie ozbrojených nica Vígľaš-Pstruša, za prínos v oblassíl generála M. R. Štefánika v Liptovskom ti tvorby nových odrôd obilnín na SlovenMikuláši, za vynikajúce výsledky v oblasti sku s vysokou pridanou hodnotou, kvalitou
vedy a implementáciu výsledkov vedecko- a úrodovým potenciálom;
-výskumnej činnosti do praxe a do vysoko- – tím profesora Petra Mocza, pôsobiaceho
školského vzdelávania;
v Geofyzikálnom ústave SAV a Fakulte ma– Mgr. Miroslav Chovanec, PhD., z Ústavu tematiky, fyziky a informatiky UK, za výexperimentálnej onkológie SAV, za výskum znamný prínos v oblasti numerického modemechanizmov opravy klinických relevant- lovania šírenia seizmických vĺn a seizmického
ných poškodení DNA;
pohybu v štrukturálne zložitých prostrediach;
– prof. PhDr. Peter Liba, DrSc., zo Sloven- – vedecko-technický tím spoločného praskej národnej knižnice za vybudovanie Bib- coviska na výskum a vývoj pokročilých ko-

Cenu v kategórii Osobnosť vedy a techniky minister udelil aj Mgr. Miroslavovi Chovancovi, PhD., z Ústavu experimentálnej onkológie SAV.

vových materiálov a kompozitov Ústavu
materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave a Materiálovo technologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, za efektívny
a konkurencieschopný výskum a vývoj progresívnych kovových materiálov a kompozitov.
Osobnosti vedy a techniky do 35 rokov:
– Ing. Martin Weis, PhD., zo Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave, za mimoriadny prínos k rozvoju vedy a výskumu a za významný príspevok k budovaniu
vedeckej školy v oblasti organickej elektroniky v Ústave elektroniky a fotoniky Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave;
– Ing. Kristína Kukurová, PhD., z Výskumného ústavu potravinárskeho, za vedecký prínos v oblasti výskumu eliminácie
obsahu akrylamidu v potravinách;
– RNDr. Zuzana Pribulová, PhD., z Centra fyziky nízkych teplôt Ústavu experimentálnej fyziky SAV, za významný prínos
k poznaniu mechanizmu párovania nových
typov supravodičov;
– Ing. Vladimír Kováč zo spoločnosti VIPO,
a. s., za tvorivý prínos pri vývoji optimalizačného softvéru riadenia strojnotechnologických systémov pre navíjanie hexagonálnych pätkových lán automobilových plášťov.

V kategórii vedecko-technický tím roka ocenenie za kolektív prebral Ing. Juraj Lapin, DrSc.
udalosti
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Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
Ocenenia získali:
– prof. Ing. Karol Flórián, DrSc., Dr.h.c.,
z Technickej univerzity v Košiciach, za významný prínos k rozvoju analytickej spektrochémie v rámci košickej spektrokopickej školy, vedecko-organizátorskú činnosť
a dlhodobé budovanie medzinárodnej spolupráce;
– Ing. Mária Fišerová, PhD., z Výskumného ústavu papiera a celulózy, a. s., za dlhodobé výskumné a aplikačné aktivity pri zvyšovaní technologickej a ekologickej úrovne
výroby buničiny a papiera s dôrazom na
kvalitu a vyššie využívanie drevnej suroviny, znižovanie spotreby chemikálií a vody;
– prof. MVDr. Pavol Dubinský, DrSc.,
z Parazitologického ústavu SAV, za originálne vedecké poznatky významne obohacujúce domácu a svetovú parazitológiu,
významnú pedagogickú, riadiacu, organizátorskú a popularizačnú prácu vyše polstoročného pôsobenia v SAV;
– prof. Ing. PhDr. Štefan Kassay, DrSc.,
Dr.h.c., z I. D. C. Holding, a.s., za celoživotnú prácu v oblasti priemyselného inžinierstva, riadiacu, publikačnú a pedagogickú
aktivitu, praktické aplikácie a šírenie najnovších vedecko-technických poznatkov;
– hosťujúci profesor Ing. Peter Magvaši,
CSc., zo Žilinskej univerzity v Žiline, za celoživotné zásluhy o rozvoj výskumu, vývoja
a technických riešení v priemysle SR;
– prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc.,
z Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave za vyše päťdesiatročnú aktívnu vedecko-pedagogickú činnosť
v oblasti ekonomickej geografie, priestorovej
orientácie a regionálneho rozvoja, synergetiky a systémovej analýzy a za komplexný pohľad prepojenia priestorovej vedy s teóriou
a praxou ekonómie pri stálej aktívnej práci.
  
Cena M. R. Štefánika za najväčší prínos
v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej
vedecko-technickej spolupráce za rok 2013
získal:
– projekt „Advanced optical diagnostics and
applications of DC and pulsed air discharges“, zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD., a jeho kolektív.

Singapurská delegácia pri rozhovore s predstaviteľmi SAV.

Singapurský prezident na pôde Slovenskej akadémie vied

Podpora idei
vedeckej spolupráce

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek
a predstavitelia SAV 16. novembra 2013
oficiálne prijali singapurského prezidenta Dr. Tony Tan Keng Yama. Hovorili o prioritách výskumu SAV a využití ich výsledkov. Predseda SAV predstavil Akadémiu ako
najsilnejšiu organizáciu vo vede na Slovensku.
Singapurský prezident ocenil úvodnú prezentáciu J. Pastoreka, v ktorej bola hosťom
predstavená štruktúra SAV a najväčšie aktuálne úspechy našich vedcov. Singapurského prezidenta zaujala informácia o optimalizácii plynovodov z Ukrajiny vedúcich cez
Slovenskú republiku pomocou jedinečných
algoritmov, pripravených v Matematickom
ústave SAV, a tiež inovatívny spôsob detekcie úniku plynu.
Živo sa zaujímal tiež o spoluprácu a prepoCena Slovenskej rektorskej konferencie za
jenie slovenských univerzít a priemyselných
umenie 2013 prevzal:
– Mgr. art. Teodor Kuhn za svoj magister- korporácií so SAV. Ďalším predmetom diskusie bol úspech onkologického výskumu,
ský film Momo.
zameraného na liečbu agresívnych foriem
nádorov. Obe strany vyjadrili potrebu podPropagátor vedy a techniky za rok 2013
Stali sa nimi:
– prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
– doc. Ing. Karol Ferstl, PhD.
– doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
Cena Aurela Stodolu
– Marek Šipoš, bakalárska práca Meranie
výbojovej aktivity v nehomogénnych poliach;                                                         
– Jozef Dudiak, diplomová práca Modelovanie podporných služieb v programe MODES;
– Martin Liška, dizertačná práca Pripojiteľnosť obnoviteľných zdrojov elektrickej energie do elektrizačnej sústavy.
(red.) | Foto: Katarína Selecká
11 | 2013
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Predstavitelia
SAV
na
stretnutí so singapurským
prezidentom a jeho sprievodom.

pory prepojenia vedy a následného využitia
objavov v praxi.
Do diskusie sa zapojili aj Dr. Vivian Balakrishan, singapurský minister životného prostredia a vodných zdrojov, a Dr. Lee Meng Har,
riaditeľka singapurskej národnej vedeckej
nadácie, špecialistka na biomedicínske vedy,
podpredseda SAV pre ekonomiku prof. Pavol
Šajgalík, zástupca Vedeckého sekretára SAV
Ing. Karol Fröhlich a riaditeľ Matematického
ústavu SAV prof. Anatolij Dvurečenskij.
Singapurský prezident vidí možnú spoluprácu najmä v oblasti medicíny, osobitne
vo výskume rakoviny a Alzheimerovej choroby, personalizovanej medicíny, pretože aj
Singapur má množstvo významných aktivít
v tejto oblasti na univerzitách či v súkromnom sektore.
Singapurský prezident spolu s prezidentom
SAV v závere vyjadrili podporu idei možnej
spolupráce vedcov z oboch krajín a vyjadrili
presvedčenie, že aj menšie krajiny môžu zohrať významnú úlohu vo vedeckom výskume.
Zdroj: SAV | Foto: Katarína Selecká

Slovenská akadémia vied ponúkla desiatky podujatí

Týždeň s vedou a technikou

>

Slovenská akadémia vied sa aj tento rok zapojila do Týždňa vedy a techniky, ktorý sa konal
od 11. do 17. novembra. Pracovníci zo všetkých troch jej oddelení vied – oddelenia neživej prírody, oddelenia živej prírody a chemických vied a oddelenia spoločnosti a kultúry
– pripravili akcie pre verejnosť na viacerých
miestach Slovenska. V Bratislave, Košiciach,
Nitre, Banskej Bystrici, Zvolene a Tatranskej
Lomnici sa mohli návštevníci týchto podujatí
bližšie oboznámiť s pracoviskami, postupmi,
výsledkami vedeckej činnosti a najmä ľuďmi,
ktorí sa v SAV venujú vede.
Po septembrovej Noci výskumníkov vedci
zo SAV v krátkom čase už po druhý raz prezentovali výsledky svojej práce širokej verejnosti. Počas Týždňa vedy a techniky pripravili na svojich pracoviskách (ale aj mimo
nich) prednášky, besedy, výstavy, prezentácie i dni otvorených dverí. Návštevníci mali
možnosť okrem iného priamo vnímať atmosféru vedeckých pracovísk, prezrieť si laboratóriá či s pomocou pracovníkov rôznych
ústavov SAV oboznámiť sa s metódami vedeckého výskumu.
Týždeň vedy a techniky na Slovensku organizuje pravidelne Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR spolu s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Centra vedecko-technických informácií SR. Má za cieľ prezentovať
výsledky práce slovenských vedcov a výskumníkov. V rámci tejto akcie ocenili Cenami ministra školstva, vedy, výskumu
a športu SR osobnosť vedy a techniky, osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, vedecko-technický tím roka a za celoživotné zásluhy
v oblasti vedy a techniky.

Ostrý pondelňajší štart
Prvé pracoviská SAV sa zapojili do Týždňa
vedy a techniky v pondelok 11. novembra.
Bratislavský Geofyzikálny ústav SAV privítal hostí na dvoch prednáškach. Na prvej
hovoril Igor Túnyi o vzniku Zeme. So svojím
tímom pracuje na teórii jej vzniku pomocou impulzných magnetických polí. „Nie je
to téma úplne pre laikov, ale človek so stredoškolskou fyzikou by s pochopením prednášky nemal mať problémy,“ povedal nám.
Na tejto novej teórii robí už desať rokov, doterajšie modely vzniku Zeme sú o gravitačnom spájaní častíc v protoplanetárnom oblaku. I. Túnyi spomína, že keď chcel svoj
model po prvýkrát publikovať v zahraničí,
editor mu odpovedal, že je to beznádejne
naivné. Teraz má za sebou niekoľko publikácií a významných citácií. Teóriu viackrát
prezentovali na medzinárodných fórach,
napríklad v USA na Lunar and Planetary
Science Conference v Houstone či na konferencii From Disks to Planets v Pasadene.

Chemický ústav SAV privítal hostí – zväčša stredoškolákov – sériou šiestich prednášok.

Na druhej prednáške hovoril jeho kolega Peter Vajda o geofyzikálnych metódach monitorovania a predpovedania sopečnej aktivity. Podstatnú časť jeho poslucháčov tvorili
študenti Strednej odbornej školy chemickej v bratislavskom Vlčom hrdle. Podľa učiteľky Lenky Ščerbákovej ide o biotechnológov a farmakológov a chemikov operátorov,
z ktorých najmä tí prví sa vo vyšších ročníkoch o vedu dosť zaujímajú.
Prognostický ústav SAV pripravil na pondelňajšie dopoludnie prednášku Edity Nemcovej
o strategických výzvach a priemyselnej politike Európskej únie. Po nej hovoril jej kolega Eduard Nežinský na tému ekoefektívnosť
a konvergencia. Na popoludnie nachystali v tomto ústave tému Reprodukčné správanie obyvateľstva rómskej národnosti a v rómskych osadách, ktorú prezentoval Branislav
Šprocha. Podľa jeho slov sa týmto problémom zaoberá už niekoľko rokov. „Tému som
obhajoval na Karlovej Univerzite v Prahe ako
dizertačnú prácu,“ hovorí. A dodáva, že po
rokoch práce, zháňania údajov a ich analyzovaní je teraz čas aj na podrobnejšie publikovanie výsledkov. Okrem iného by práca mala
vyjsť ako monografia. Pre verejnosť je podľa
neho okrem iného zaujímavá prognóza, ako
sa bude rómska populácia vyvíjať v najbližších dvadsiatich rokoch a odpoveď na často
kladenú otázku, či sa Rómovia môžu stať na
Slovensku majoritnou skupinou.
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV pripravil na pondelok pre návštevníkov prehliadku fondov a moderovanú diskusiu o situácii výskumu slovenských divadelných
a filmových dejín.

Úloha: byť stručný a zrozumiteľní
Chemický ústav SAV privítal hostí – zväčša
stredoškolákov – sériou šiestich prednášok.
„Snažíme sa viesť prednášajúcich k tomu,
aby boli struční a zrozumiteľní,“ hovorí Desana Lišková, ktorá mala organizáciu akcií
k Týždňu vedy a techniky na starosti v tomto ústave. „Preto majú limit na jednu prednášku desať minút a výklad prispôsobiť
vedomostiam tých, ktorí si ich prišli vypočuť.“ A dodáva, že sa snažia vyberať prednášajúcich spomedzi mladších kolegov, ktorí majú k návštevníkom bližšie. Na druhej
strane sa tak – okrem iného – naučia jednoducho a zrozumiteľne vysvetľovať. Keď
prvý z nich, Marek Baráth, začal v utorok
ráno prednášku na tému Ako vzniká liek, v
sále sedelo zhruba 150 ľudí. Podľa D. Liškovej každý rok pozývajú aj mimobratislavské
školy, na predchádzajúcich ročníkoch mali
v posluchárni aj stredoškolákov zo Šamorína, či dokonca z Levíc a Banskej Štiavnice. Ich kolegovia, ktorí v utorok ráno prišli
do bratislavského areálu SAV a mali záujem
o prácu Chemického ústavu, mohli po prednáškach sledovať niekoľko zaujímavých pokusov.
Aj Ústav molekulárnej biológie SAV pripravil v rámci dňa otvorených dverí populárno-vedecké prednášky svojich vedeckých
pracovníkov. Matej Stano svoju prednášku
o DNA, nazvanú Kód života, tiež orientoval na stredoškolákov. Má s tým skúsenosti
z predchádzajúcich ročníkov tejto akcie, ale
zúčastnil sa napríklad aj na nedávnej Noci
výskumníkov, kde boli medzi poslucháčmi
zo života
udalosti
SAV
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V Ústave molekulárnej biológie SAV si mohli návštevníci prezrieť
priestory laboratórií aj demonštráciu experimentov.

ešte nižšie ročníky. Hovorí, že treba vyberať
všeobecnejšie fakty, nejsť do detailov a súčasne dať do prednášky nové veci. „A o tie
nie je v molekulárnej biológii núdza, objavujú sa takmer každý deň,“ dodáva. Azda aj
preto táto oblasť priťahuje dosť študentov.
Neskôr vysvetľovala Ľubica Urbániková,
prečo potrebujeme poznať štruktúru proteínov. Súčasťou akcie bola možnosť prezrieť
si priestory laboratórií a aj demonštrácia
experimentov.
Akcie na utorok pripravil napríklad aj Elektrotechnický ústav SAV, Ústav merania
SAV, Ekonomický ústav SAV, Ústav hudobnej vedy SAV, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra
SAV či Ústav slovenskej literatúry SAV.
Aktivity sa neobmedzili len na Bratislavu.
Astronomický ústav SAV pripravil na utorok 12. novembra pre verejnosť prehliadku
priestorov svojho areálu pri Tatranskej Lomnici, prednášky a vo večerných hodinách aj
možnosť sledovať nočnú oblohu na jeho astronomických ďalekohľadoch. Zaujímavý
program v utorok malo napríklad aj Arborétum Mlyňany SAV, ktoré si v rámci dňa

otvorených dverí naplánovalo besedu s návštevníkmi spojenú s názornými ukážkami
– napríklad na tému: ako sa okrasné rastliny môžu stať nebezpečné. Do Týždňa vedy
a techniky sa zapojili aj dve nitrianske pracoviská: Archeologický ústav SAV a Ústav
genetiky a biotechnológií rastlín SAV. To
prvé pripravilo napríklad viacero prezentácií svojich výskumov v nitrianskom regióne.

V Košiciach dominovala hravosť
a zvedavosť
Popularizácia vedy v Košiciach má veľmi
slušnú tradíciu a mnohé ústavy alebo ich
konkrétne pracoviská spolupracujú predovšetkým so školami priebežne po celý rok.
Ale predsa len v druhom novembrovom
týždni, ktorý v Európe patrí vede a technike, bola kumulácia mladých ľudí z celého východného Slovenska vyššia. Tento rok
sa v Košiciach do tejto akcie zapojili zo SAV
predovšetkým Ústav experimentálnej fyziky, Neurobiologický ústav, Parazito-

Vtipným spestrením Dňa otvorených dverí u košických parazitológov bol test šikovnosti v práci s automatickou pipetou. Chlapci sa snažili, ale vodu z jednej do druhej nádoby šikovnejšie preniesli dievčatá…
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Doc. Ladislav Petruš z Chemického ústavu SAV počas dňa otvorených dverí.

logický ústav, Spoločenskovedný ústav
i Ústav geotechniky.
Program Týždňa vedy bol bohatý, zodpovední organizátori sa snažili vybrať zaujímavé témy prednášok, schopných lektorov, ktorí vedia vysvetliť problematiku
pútavým spôsobom, ako aj zaujímavé laboratóriá, kde si školáci môžu siahnuť na exponáty, vyskúšať experimenty, zahrať sa.
Práve s týmto zámerom využili propagátori
vedy Ján Gálik z Neurobiologického ústavu
SAV a Pavol Szabó z Ústavu experimentálnej fyziky SAV šancu, ktorú im priam ponúkol novootvorený SteelPark/Kreatívny
park v Kasárňach/Kulturparku, vybudovaný v rámci projektu Košice 2013 – Európske
hlavné mesto kultúry. Vymysleli tam Deň
SAV a oslovili školy v regióne od Rožňavy po
Starú Ľubovňu a na východ po Michalovce.
Záujem bol enormný, pri počte 400 detí
už museli urobiť čiaru a zvyšných záujemcov, žiaľ, odkázať na ďalší rok. Preferovali školy z oblastí mimo Košíc, lebo domáci
môžu prísť do SteelParku kedykoľvek. „Sme
radi, že študenti sú prekvapení z takejto

RNDr. Ján Gálik, CSc., z Neurobiologického ústavu SAV v role animátora pri meraní EKG.

formy stretnutia s vedou a vedcami, pobehujú od jedného exponátu k druhému, zábavnou a hravou formou vnikajú do tajov
fyziky, hutníctva, ale i ľudského tela,” hodnotil prínos nápadu Ján Gálik. Pavol Szabó
sa pridal: „Tento rok sme tu, na budúci opäť
otvoríme naše laboratóriá, veď aj ústavné prostredie má svoje čaro. Uvažujeme aj
o iných formách propagácie výsledkov práce vedcov, premyslíme si inováciu vedeckých kaviarní… Priestory sú.”
V Spoločenskovednom ústave SAV usporiadali prednášku PhDr. Ing. Mareka Dobeša, PhD., na tému Ako výchova ovplyvňuje
náš život. Charakterové typy človeka podľa S. M. Johnsona. Parazitológovia v stredu
13. novembra ponúkli gymnazistom najprv
prednášku v kongresovej sále o vedeckej
práci na vopred zvolenú odbornú tému –
tento rok o parazitických červoch. Vhodne ju doplnil krátky film o parazitoch zvierat a ľudí. Potom nasledovala prehliadka
ukážok exponátov. Obohatením bol test šikovnosti, kto pomocou automatickej pipety skôr prenesie vodu z jednej do druhej nádoby. Dievčatá boli šikovnejšie. Rušno bolo
tiež v Ústave geotechniky SAV, kde nielen
mládeži, ale aj verejnosti sprístupnili laboratóriá, poskytli odborný výklad a prezentovali modelové pokusy a merania.

Popularizácia vedy zaberá
„Vedecký život je extrémne rôznorodý, zložitý, ale práve preto aj krásny,“ povedal na
úvod dňa otvorených dverí bratislavského
Ústavu polymérov SAV v stredu 13. novembra jeho riaditeľ Igor Lacík. Ako na mnohých iných akciách tohto týždňa, aj v tomto
ústave boli hlavnými návštevníkmi študenti a žiaci, pre ktorých vedci pripravili populárne prednášky. Prvú – Polyméry ako medicínske materiály – mal Juraj Kronek. Bola to
pre neho prvá takáto skúsenosť, obecenstvu
zloženému zo školákov a gymnazistov vraj
ešte neprednášal. „Pätnásťminútový limit
a zadanie – byť zrozumiteľný – vás donúti vyberať do prezentácie len dôležité veci.
Smery, výzvy a zaujímavosti,“ hovorí. Podľa neho vedia teraz mladí ľudia o vede viac
ako pred niekoľkými rokmi. Lebo k nim ľahšie prichádzajú informácie. Silvia Podhradská, public relations manažérka ÚPo SAV,
k tejto téme dodáva, že v stredoškolákoch je
stále väčší potenciál. „Len sa im treba dostať
do hláv, priblížiť im to, aká dokáže byť chémia zaujímavá,“ pripomína. Podľa názoru J.
Kroneka popularizácia vedy zaberá, pohľad
verejnosti na prácu vedcov je stále reálnejší.
„Ale pravda je, že moja špecializácia sa priamo týka zdravotníctva, a to zaujíma každého,“ pripomína po prednáške, na ktorej vysvetľoval okrem iného čo sú polyméry, kde
všade sa s nimi stretávame, ale najmä – ako
pomáhajú v zdravotníctve.
V ďalších dvoch prednáškach na tomto ústave sa poslucháči od Mateja Mičušíka a Martina Danka dozvedeli o chémii povrchu a jej
praktickom význame a o polyméroch v poľnohospodárstve. Súčasťou programu dňa
otvorených dverí bola aj prehliadka ústavných pracovísk.

Botanici za katedrou
Tohtoročný Týždeň vedy a techniky na Slovensku prežili pracovníci Botanického
ústavu SAV v opačnom garde ako po iné
roky. Tradičný deň otvorených dverí vymenili v stredu 13. novembra 2013 za skvelý
zážitok – návrat pred školské tabule v role
učiteľov biológie.
V Spojenej škole Tilgnerovej v Bratislave
vystriedali učiteľov siedmich tried – piatakov, prímy a kvarty, výberovej triedy prvákov bilingválneho gymnázia zameraného
na prírodné vedy a skupiny seminaristov
z biológie. Žiakom a študentom porozprávali o objektoch výskumu – o rastlinách a lišajníkoch, o ich živote, biológii, úlohách,
ktoré v systéme živej prírody hrajú. Zamerali sa aj na zaujímavosti, ktoré sa do učebníc zvyčajne nedostanú. Všetky hodiny boli
krásne s neuveriteľnou spätnou väzbou od
mladých poslucháčov, za ktorú patrí veľká vďaka kľúčovej organizátorke zo Spojenej školy Tilgnerovej RNDr. Kataríne Kresáňovej, PhD. Bystré úvahy, logické úsudky
a vtipné komentáre svedčia o tom, že títo
žiaci majú výborných pedagógov, ktorí sa
im snažia odovzdať maximum najnovších
poznatkov. Počas vyučovania sa pracovníci
Botanického ústavu SAV stretli s pani riaditeľkou PhDr. Alenou Turčanovou a prebrali
možnosti ďalšej aktívnej spolupráce na výchovno-vzdelávacom procese v rámci projektov, ktoré škola získala.
V stredu mali deň otvorených dverí aj niektoré ďalšie ústavy Slovenskej akadémie
vied. Napríklad Ústav pre výskum srdca SAV pripravil popularizačnú prednášku
o srdci, prevencii a liečbe kardiovaskulárneho systému, náučný kvíz na túto tému,
ako aj ukážky resuscitácie. Ústav etnológie SAV zasa workshop na tému Rómovia
v majoritnej spoločnosti – modely vzájomného spolužitia.

Prednášky, ktorými sa rozhodol osloviť návštevníkov Ústav experimentálnej psychológie SAV, sa zamerali na intuíciu v rozhodovaní a rozhodovanie v podmienkach
rizika. Róbert Hanák, ktorý v zasadačke
pavilónu ústavov spoločenských vied prednášal prvú tému, nesúhlasí s názorom, že
psychológia to má s popularizáciou ťažké. Skôr naopak. Podľa neho sa o ňu zaujíma veľa ľudí, radi o nej čítajú, dozvedajú sa
nové veci. „Základné psychologické pojmy
sú podľa mňa medzi laikmi známejšie ako
napríklad pojmy z fyziky,“ hovorí. Keďže vedel, komu zhruba bude prednášať, pracoval
so zadaním: postaviť prednášku vedecky,
ale prezentovať ju populárne.

Vedci deťom – deti vedcom
Ústav biochémie a genetiky živočíchov
SAV otvoril svoje dvere v rámci Týždňa vedy
a techniky hneď dvakrát. V utorok 12. 11.
ho v rámci tradičného podujatia Vedci deťom – deti vedcom navštívilo 24 žiakov 6.
ročníka zo Základnej školy M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji, v stredu zase 17 študentov Evanjelického lýcea v Bratislave a 11
študentov Prírodovedeckej fakulty UK.
Počas utorkovej návštevy sa deti z Ivanky dozvedeli v troch krátkych prednáškach
niekoľko zaujímavostí z výskumného
programu ústavu. Po prvej prednáške, o využití kvasiniek v bežnom živote, si v praktickom pokuse overili princíp úlohy kvasiniek
v kysnutí cesta. V rámci druhej prednášky si
pozreli video o pokusoch v kozme s japonskými prepelicami z Ivanky pri Dunaji a na
záver sa dozvedeli, či vtáky sú také hlúpe,
ako si myslíme a ako sú schopné sa učiť. Pri
exkurzii do jednotlivých laboratórií si žiaci
na príklade „tajného písma“ odskúšali fungovanie acidobázických indikátorov, pomocou chemických katalyzátorov pripravili

Kontakt so živými zvieratkami vyvoláva u detí vždy živý záujem.
zo života SAV
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skej akadémie vied je okrem iného v tom,
že umožňuje vedcom pracovať na nich, skúšať ich a porovnávať s bežne používanými postupmi,“ pripomenul. Na rozdiel od
mnohých ďalších akcií Týždňa vedy a techniky medzi poslucháčmi prezentácie J. Šebeka neprevažovali žiaci či študenti. Ako
povedal Jaroslav Jerz z Ústavu materiálov
a mechaniky strojov SAV, pozývali aj tých,
no predstavenie laboratória zaujímalo tiež
zástupcov komerčnej sféry, ktorí sa medzi
návštevníkmi objavili.
Svoje laboratóriá NANOLAB sprístupnil vo
štvrtok pre verejnosť aj Fyzikálny ústav
SAV. Ten na popoludnie pripravil aj prednášku na tému Nanočasticové senzory plynov. Dni otvorených dverí mali napríklad aj
Ústav anorganickej chémie či Výpočtové
stredisko SAV.

Tvorivé semináre
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV predstavil laboratórium na testovanie efektívneho riadenia výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov – Smart Grid, ktoré má
spoločne s Technologickým inštitútom SAV.

„sloniu pastu“ a v chovných a experimentálnych priestoroch pre etologický výskum
si pozreli zariadenia, na ktorých sa skúma
učenie pri vtákoch. Oboznámili sa tiež s prípravou vzoriek tkanív pre mikroskopické
pozorovanie a pozreli si, ako vyzerajú býčie
spermie v mikroskope.
Na záver návštevy žiakov základnej školy bola vyhlásená už tradičná súťaž, v ktorej deti výtvarnou formou vyjadria dojmy z návštevy ÚBGŽ SAV a svoje predstavy
o vedeckej práci. Z ich prác budú hlasovaním zamestnancov ústavu vybrané tri najkrajšie a ich autori budú odmenení knihou
s prírodovednou tematikou.
Stredajšia akcia dní otvorených dverí s mottom „Rozmýšľali ste niekedy o kariére vedca?“ sa zamerala na pokročilejších poslucháčov a tomu bol prispôsobený aj program. Po
predstavení zamerania a výskumných aktivít ústavu zástupcom riaditeľa Ľ. Košťálom
odzneli štyri teoretické prednášky súvisiace z vedeckým programom ústavu: Kozmická biológia: japonská prepelica ako experimentálny objekt vo vesmíre (P. Škrobánek),
Ako podomácky získať DNA z buniek (M.
Valachovič), Embryo prepelice japonskej –
model pre štúdium angiogenézy a protinádorových látok (M. Záškvarová) a Učenie
a inteligencia u vtákov a ich neurobiologické základy (Ľ. Košťál).
Pri exkurzii v laboratóriách si študenti na oddelení biochémie membrán izolovali vlastnú DNA pomocou „kuchynských“
chemikálií a pomôcok a odskúšali elektroforetické metódy jej analýzy a detekcie.
Prezentácia výskumu oddelenia imunogenetiky sa zamerala na výskum rozmnožovania hospodárskych zvierat (techniky farbenia gamiet, metóda in vitro oplodnenia).
Na oddelení fyziológie a etológie si študenti
pozreli prístroje využívané pri mikrochirurgických zákrokoch na mozgu a farmakologickom ovplyvňovaní nervovej sústavy vtákov. Etologické experimenty zamerané na
mechanizmy učenia spevu vtákov pri zeb11 | 2013
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ričke červenozobej a podmienené učenie
pri vtákoch študentom vysvetlili v nahrávacom štúdiu a pri tzv. Skinnerovom boxe prispôsobenom pre experimenty na sliepkach.
Obe akcie ÚBGŽ SAV sa stretli s veľmi pozitívnou reakciou, k čomu iste prispel aj zanietený výklad doktorandiek a doktorandov ústavu o vlastnej experimentálnej práci.
V otváraní našich laboratórií deťom a mladým ľuďom chcú preto určite pokračovať aj
v budúcnosti.

Hovorilo sa aj o výhodách vedy

Ústav slovenskej literatúry SAV pripravil tri tvorivé semináre pre študentov bratislavských stredných škôl. Na podujatí vystúpili Peter Zajac (Petržalský underground
a overground), Jána Pácalová (Romantizmus inak) a Fedor Matejov (K jednej básni
Štefana Strážaya). Moderátori seminárov
položili dôraz na prácu s konkrétnym literárnym textom, na jeho žánrové a interpretačné osobitosti, estetickú a kultúrnu hodnotu. Vo vystúpeniach zazneli aj odpovede
na otázky, aký zmysel ma čítanie v dnešnej
multimediálnej dobe a akú čitateľskú skúsenosť ponúka národná literatúra. Podujatie
sa stretlo u študentov a pedagógov s veľmi
dobrým ohlasom.
V rámci Jesennej školy práva, ktorú v dňoch
15. až 23. novembra 2013 už po osemnásty
raz zorganizoval Ústav štátu a práva SAV
pod názvom Aplikácia práva (zmeny v procesoch internacionalizácie a europeizácie),
bola pre účastníkov podujatia, ako aj pre
odbornú verejnosť zrealizovaná výstava
o histórii predchádzajúcich ročníkov Jesennej školy práva a k 60. výročiu Ústavu
štátu a práva SAV, spojená s prednáškou
týkajúcou sa vedeckého bádania v oblasti práva.
Už tradične je cieľom Jesennej školy práva
sprostredkovať vybraným doktorandom,
poslucháčom a absolventom právnických
fakúlt zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska vedecké poznatky, praktické skúsenosti a doktrinálne názory. Toto podujatie je zamerané aj na začlenenie mladých
vedeckých pracovníkov v oblasti právnych
vied do siete medzinárodných kontaktov
v stredoeurópskom priestore. Poslucháči
tu môžu prostredníctvom prednášok zistiť, že mnohé, čo im je v rámci vysokoškolského štúdia prezentované nevyhnutne
ako jasné, jednoznačné a vyriešené, predstavuje v skutočnosti odborný problém, ku
ktorému budú musieť skôr či neskôr zaujať vlastné profesionálne a občianske stanovisko.

Týždeň vedy a techniky pokračoval vo štvrtok 14. novembra akciami viacerých pracovísk Slovenskej akadémie vied.
Ústav materiálov a mechaniky strojov
SAV predstavil laboratórium na testovanie efektívneho riadenia výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov – Smart
Grid, ktoré má spoločne s Technologickým
inštitútom SAV. Návštevníkom dní otvorených dverí ho prezentoval riaditeľ tohto inštitútu SAV Jozef Šebek. Smart Grid demonštruje moderné možnosti na získavanie,
uskladňovanie a využívanie energie z viacerých alternatívnych zdrojov vhodných
napríklad na prevádzku rodinných domov.
Na nedávnej Noci výskumníkov prezentoval takéto možnosti populárnym spôsobom
ako „Dom snov“ pracovník a bývalý riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov
František Simančík. Hovoril aj na štvrtkovom dni otvorených dverí. „Chceme simulovať prevádzku napríklad na úrovni rodinného domu tak, aby kombinácia zdrojov
dosiahla, že energiu zvonku budú jeho obyvatelia pri tom potrebovať minimálne,“ vysvetľoval. A dodal, že ľudia si neuvedomujú, že s energiou na prevádzku budovy sa dá
narábať tak, že ju prakticky netreba kupovať.
M. Podstupka, E. Brtáňová, I. Hapala,
„Konceptov je veľa,“ povedal F. Simančík K. Čižmáriková, A. Guttová, M. Španková
v súvislosti s touto témou. „Krása Sloven- Foto: K. Selecká, K. Čižmáriková, I. Hovorka a B. Filčík
udalosti
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Jubileum Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV

Početné bilaterálne projekty

>

V posledný októbrový deň si Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV (ÚNPF
SAV) pripomenul 60. výročie svojho vzniku.
Na základe rozhodnutia Predsedníctva SAV
v roku 1953 zriadili významní predstavitelia Lekárskej fakulty UK šesť samostatných
laboratórií pod názvom Súbor pracovísk II.
sekcie. Tie sa neskôr zlúčili a ako oddelenia
vytvorili Ústav experimentálnej medicíny
SAV. Po zmene svojej štruktúry, odčlenení
Oddelenia experimentálnej chirurgie a Oddelenia experimentálnej hygieny, ktoré vytvorili samostatné ústavy, pracovisko prijalo
v roku 1965 svoj terajší názov.
Kolegov, priateľov a hostí slávnostného
stretnutia 30. októbra k jubileu privítala riaditeľka ústavu RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
O minulosti ústavu, o jeho výskumnom zameraní informoval zástupca riaditeľky MUDr.
Fedor Jagla, CSc. O súčasnom výskume, organizačnej štruktúre a vedeckých výstupoch
referovala predsedníčka Vedeckej rady ústavu RNDr. Iveta Bernátová, DrSc. Riaditeľka
ústavu predstavila vedecké zámery ústavu
do najbližšej budúcnosti a odovzdala medaily Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV vedeckým a odborným pracovníkom,
ktorí boli pri založení ústavu a dlhodobo prispievali k jeho rozvoju. Medaily odovzdala
tiež dvom fakultám Univerzity Komenského, a to Lekárskej fakulte UK, s ktorou ústav
spolupracuje od svojich začiatkov a má s ňou
spoločné pracovisko Centrum experimentálnej medicíny, a Prírodovedeckej fakulte UK
za intenzívnu spoluprácu v posledných 20 rokoch. S obidvoma fakultami ústav spolupracuje ako externé vzdelávacie pracovisko pri
výchove doktorandov. Ďalej odovzdala medaily dvom pracoviskám SAV, s ktorými ústav
spája spolupráca už desaťročia – Ústavu pre
výskum srdca SAV a Ústavu merania SAV.
Pracovníkom ústavu sa prihovoril a k jubileu zablahoželal podpredseda SAV Richard
Imrich. Pamätnú medailu LF UK odovzdala riaditeľke ústavu prodekanka LF UK prof.
MUDr. D. Ostatníková, PhD., a striebornú
medailu prodekan PriF UK prof. RNDr. V.
Kováč, CSc. S gratuláciami vystúpili riaditelia Ústavu pre výskum srdca SAV, Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV a Ústavu
experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV. Slávnostnú časť uzatvoril organový
koncert v podaní titulárneho organistu Katedrály sv. Martina Mgr. art. M. Baka.
Ústav normálnej a patologickej fyziológie
SAV je v súčasnosti vedúcim pracoviskom
Centra excelentnosti SAV pre výskum regulačnej úlohy oxidu dusnatého v chorobách
z civilizácie. V rámci programov štrukturálnych fondov EÚ je súčasťou Centra excelentnosti na výskum a vývoj konštrukčných
kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie (CEKOMAT
I a II). Ústav má početné bilaterálne medzinárodné projekty v rámci medzivládnych,

medziakademických a medziústavných dohôd. Momentálne je tiež zapojený do medzinárodného programu COST. Koordinuje na
Slovensku aktivity a projekty Európskej siete pre podporu zdravia na pracovisku ako jej
Národný kontaktný bod. Počas svojej existencie významne prispel k vytvoreniu dvoch
medzinárodných spoločností – Medzinárodnej spoločnosti elektrokardiológie a Medzinárodného kolégia pre vyššiu nervovú činnosť. Prezidentmi oboch spoločností boli
v určitom období pracovníci ústavu a ich
medzinárodné podujatia pravidelne organizuje doma i v zahraničí.
Jubilujúci ústav založil tradíciu bianuálnych medzinárodných sympózií o úlohe
oxidu dusnatého v regulácii funkcii srdcovo-cievneho a nervového systému. Vydáva
medzinárodný časopis, ktorý je oficiálnym
časopisom už spomenutého medzinárodného kolégia. Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV bol nedávno poverený aj
organizáciou svetového patofyziologického kongresu, ktorý sa uskutoční v Bratislave v roku 2018.
(Zdroj: ÚNPF SAV) | Foto: Peter Brenkus

Riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej
fyziológie SAV Oľga Pecháňová pri prezentácii vedeckých zámerov pracoviska.

Pohľad na účastníkov slávnostného stretnutia pr príležitosti 60. výročia vzniku Ústavu
normálnej a patologickej fyziológie SAV.

Nová rada Učenej
spoločnosti SAV
Na valnom zhromaždení Učenej spoločnosti SAV bola 6. novembra 2013 zvolená nová
Rada Učenej spoločnosti SAV v zložení:
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.,
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.

doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.
Za predsedu Učenej spoločnosti bol v druhom kole volieb zvolený doterajší vedecký tajomník UčS prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
Nová rada bude v tomto zložení pôsobiť 4 roky.
zo života SAV
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Geologický ústav SAV si pripomenul 60. výročie svojho vzniku

Špičkové pracovisko geovedného
výskumu

>

V roku 1953, v čase vzniku Slovenskej akadémie vied, založil akademik SAV, profesor
geológie Dimitrij Andrusov, DrSc., Laboratórium pre paleontológiu a stratigrafiu,
ktoré sa v roku 1955 premenovalo na Geologické laboratórium SAV. V roku 1962 sa
vyčlenilo Oddelenie biostratigrafie a paleontológie (neskôr premenované na Oddelenie biostratigrafické – vedúci Ján Seneš,
Ján Bystrický, Eduard Köhler) a Oddelenie
litologicko-petrografické (neskôr Oddelenie litologicko-sedimentologické – vedúci
Karol Borza). Od roku 1963 laboratórium
viedol akademik SAV, profesor geochémie
Bohuslav Cambel, DrSc. V roku 1964 bolo
založené Oddelenie geochémie, mineralógie a petrológie (vedúci B. Cambel). Laboratórium postupne prerástlo do vedeckého
ústavu a v roku 1966 dostalo názov Geologický ústav Slovenskej akadémie vied. Od
roku 1976 je jeho sídlom areál SAV na bratislavskej Patrónke. V roku 1976 zároveň
vzniklo Tektonické oddelenie (vedúci akademik SAV, profesor tektoniky Michal Maheľ) a v roku 1981 Oddelenie nerastných
surovín ako detašované pracovisko ústavu
v Banskej Bystrici, ktoré viedol Milan Háber. V roku 1980 sa B. Cambel stal interným
riaditeľom a viedol ústav až do odchodu do
dôchodku v roku 1989.
Bohuslavovi Cambelovi sa podarilo vybudovať moderné vedecké pracoviská vybavené najnovšou prístrojovou technikou. V tom
čase bolo možné v ústave analyzovať akúkoľvek horninu na hlavné i stopové prvky.
Nachádzalo sa tu dobre vybavené separačné laboratórium, chemické laboratórium,
laboratórium optickej emisnej spektroskopie, atómovej absorpčnej spektroskopie,
rtg. difrakcie, rtg. fluorescenčnej analýzy,
gama spektrometrie, elektrónovej transmisnej mikroskopie, skenovací elektrónový
mikroskop a petrofyzikálne laboratórium.
Kratšie obdobie v ústave pracovala aj mikrosonda sovietskej výroby Mar2.
Na pozadí histórie Geologického ústavu
SAV sa odvíjala aj história časopisu Geologica Carpathica, ktorý ústav v súčasnosti vydáva v koedícii s Geologickým ústavom AV
ČR a Poľským geologickým ústavom vo Varšave. Jeho začiatok siaha až do roku 1950,
keď v rámci Slovenskej akadémie vied
a umení D. Andrusov založil a začal redigovať časopis Geologický sborník. B. Cambel
z Geologického zborníka vytvoril medzinárodné vedecké periodikum pod názvom Geologický zborník Geologica Carpathica, časopis vydávaný už len v svetových jazykoch,
v tom čase v angličtine, nemčine alebo ruštine.
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Riaditeľ GlÚ SAV Igor Broska (vpravo) odovzdáva pamätnú medailu Predsedníctvu SAV (preberá ju podpredseda SAV pre I. oddelenie vied Juraj Lapin).

V roku 1989 ústav získal právnu subjektivitu a od roku 1993 sa stal príspevkovou organizáciou. V tom čase ústav viedol RNDr.
Eduard Köhler, DrSc. (do r. 1995). Časopis
vydávaný ústavom skrátil svoj názov na Geologica Carpathica, prešiel na anglickú jazykovú mutáciu a od roku 1996 začal byť
evidovaný v Current Contents. Hoci v roku
1993 došlo k 50-percentnej redukcii počtu
pracovníkov, v ďalšom období, keď ústav
viedol doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc. (do
r. 2001), bol zaznamenaný nárast publikačnej aktivity a prienik článkov pracovníkov
ústavu do dobre impaktovaných vedeckých
svetových periodík.
V čase riadenia ústavu RNDr. Jozefom Vozárom, DrSc. (v r. 2002 – 2006) sa podarilo vybudovať stredoeurópske laboratórium na datovanie Ar-Ar metódou. Budovy
v Banskej Bystrici na Hornej a Severnej ulici boli odpredané; zakúpila sa budova bývalej základnej školy z 30. rokov minulého storočia na Ďumbierskej ulici, ktorá sa
rekonštruovala pre potreby ústavu, resp.
Centra vied SAV, v ktorom detašované pracovisko ústavu sídli dodnes. Pod vedením
riaditeľa RNDr. Jaroslava Lexu, CSc. (v r.
2006 – 2009) sa pripravili dva projekty zo
štrukturálnych fondov Európskej únie s cieľom vybudovať laboratórnu bázu ústavu na
pracovisku v Banskej Bystrici. V Bratislave
sa modernizovalo laboratórium na prípravu
geologických preparátov.

Od roku 2010 ústav vedie RNDr. Igor
Broska, DrSc. V tomto období prebieha implementácia projektov zo štrukturálnych
fondov Európskej únie. Na pracovisku Geologického ústavu v Banskej Bystrici sa prostredníctvom projektu vedeného Jánom Sotákom vybudovalo laboratórium na stabilné
izotopy, laboratórium ramanovej spektroskopie, EDAX získal nové periférie, vytvorilo sa limnologické laboratórium, laboratórium rtg. difrakcie a laboratórium fluidných
inklúzií. Rozbehla sa stavba Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a v Smoleniciach (projekt vedený Radovanom Kyška-Pipíkom). Tretí projekt zo štrukturálnych
fondov EÚ získal ústav v roku 2012. V rámci neho sa pod vedením Adriana Biroňa
v roku 2014 očakáva doplnenie infraštruktúry k jestvujúcim laboratóriám, vybudovanie laboratória elektrónovej mikroanalýzy
a pojazdné geologické laboratórium.
V súčasnosti Geologický ústav SAV tvoria
dve pracoviská: v Bratislave a v Banskej Bystrici. Pri Geologickom ústave SAV aktívne
pôsobia dve vedecké spoločnosti: Slovenská
geologická spoločnosť a Slovenská mineralogická spoločnosť. Má tiež dve spoločné
pracoviská: Energetické a geovedné laboratórium (EGL), vedené Michalom Nemčokom, ako spoločné pracovisko ústavu a EGI
Univerzity Utah v Salt Lake City v USA, a Inštitút biológie a geológie v Banskej Bystrici
ako spoločné pracovisko Botanického ústa-

Medaila akademika Bohuslava Cambela za
podporu vedy a rozvoj GlÚ SAV je dielom vynikajúceho slovenského medailéra Štefana
Novotného, vedúceho ateliéru Mincovne
Kremnica, š.p.

vu SAV s Fakultou prírodných vied Univerzity Mateja Bela.
Počas existencie Geologického ústavu SAV
sa mnohí poprední vedeckí pracovníci, pôvodne pôsobiaci v ústave, rozhodli venovať
pedagogickej práci na slovenských univerzitách. Z ústavu dosiaľ vyšlo 10 vysokoškolských profesorov (M. Putiš, M. Kováč,
V. Šucha, I. Rojkovič, D. Plašienka, P. Andráš, P. Uher, D. Reháková, O. Lintnerová,
J. Spišiak) a 8 docentov (J. Seneš, R. Marschalko, M. Sýkora, M. Dyda, F. Marko, J.
Soták, S. Jeleň, J. Michalík). Vysoký počet pedagogických pracovníkov dokresľuje
dobré vedecké zázemie Geologického ústavu SAV.
Ústav je považovaný za špičkové vedecké
pracovisko geologického zamerania. Prioritne sa dlhodobo venuje najmä (1) analýze stavby a vývoja alpsko-karpatského
orogénu, (2) dynamike fosílnych paniev
a ekosystémom a (3) environmentálnej
mineralógii a geochémii banských záťaží.
Mnohé vedecké výsledky ústavu mali veľmi dobrú publicitu. Medzi najúspešnejšie
patrí prvý nález stôp dinosaura v Tichej
doline v Západných Tatrách aj s príslušnou rekonštrukciou dinosaura (J. Michalík a M. Sýkora, 1976). Najstaršie stopy
života v horninách zo Slovenska sú z obdobia kambria až devónu a opísal ich Ján
Soták v roku 1999. Patrí sem aj nález lariev trilobitov v Spišsko-gemerskom rudohorí. V roku 2000 Igor Petrík opísal pseudotachylity v granitoch Tatier ako svedkov
dávnych zemetrasení. V roku 2007 Peter
Vršanský opísal fosílneho skáčuceho švába, ktorého o dva roky neskôr objavili v podobnej žijúcej forme na nemeckej expedícii
v Južnej Afrike a tento nález bol vyhlásený
za biologický objav roku 2010. V roku 2013
Marian Janák objavil metamorfné diamanty za polárnym kruhom v oblasti nórskeho
Tromsø, pričom nielenže ide o desiaty nález tejto genézy diamantov na svete, ale navyše znamená aj potrebu reinterpretácie
geodynamického vývoja oblasti.
Geologický ústav má záujem rozvíjať oblasti výskumu, v ktorých dosiaľ úspešne napredoval, ale popri týchto témach sa ústav
zapojí aj do riešenia genézy surovinových

Slávnostné zasadnutie redakčnej rady časopisu Geologica Carpathica. Zľava: Jozef Michalík, Igor Broska, Marian Janák, Pavel Bosák, Anna Vozárová, Jozef Vozár.

zdrojov vrátane energetických, aby pomohol realizovať surovinovú politiku štátu. Je
predpoklad, že po dokončení laboratórií na
pracovisku v Banskej Bystrici bude ústav
významným európskym centrom geovedného výskumu.
Bohatú históriu ústavu si súčasní, ako
aj mnohí bývalí pracovníci ústavu spolu
s pozvanými hosťami pripomenuli 16. októbra 2013 na slávnostnom kolokviu zorganizovanom v Kongresovom centre SAV
v Smoleniciach. Okrem udelenia pamätných medailí spolupracujúcim organizáciám a v súčasnosti aktívne spolupracujúcim
bývalým kolegom bola na kolokviu venovanom 60. výročiu založenia Geologického
ústavu po prvý raz predstavená a udelená
Medaila akademika Bohuslava Cambela,
ktorá sa plánuje podľa štatútu každoročne udeľovať Vedeckou radou Geologického
ústavu SAV za vynikajúce vedecké výsledky a podporu rozvoja vedy v Geologickom
ústave SAV alebo vynikajúcim vedeckým
osobnostiam v oblasti geovied. Prvými laureátmi Medaily akademika B. Cambela sa

v roku 2013 stal prof. RNDr. Pavel Bosák,
DrSc., z Geologického ústavu AV ČR a doc.
RNDr. Jozef Michalík, DrSc., z Geologického ústavu SAV. Medaila bola mimoriadne
v prvom roku odovzdaná aj rodine B. Cambela a prevzal ju súčasný riaditeľ Elektrotechnického ústavu SAV RNDr. Vladimír
Cambel, CSc.
Súčasťou osláv založenia ústavu bolo
aj slávnostné zasadnutie redakčnej rady
Geologica Carpathica, kde sa diskutovalo
o budúcej podobe časopisu. Po slávnostnom kolokviu nasledovala trojdňová medzinárodná konferencia GEEWEC 2013
(Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations) za účasti geovedcov zo
Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Rumunska a Nemecka. Prezentovalo sa 68 príspevkov a na záver sa uskutočnila jednodňová exkurzia do Malých Karpát
s cieľom poukázať na niektoré dôležité geologické fenomény tejto oblasti.
Igor Broska, Ján Madarás | Foto: archív GlÚ SAV

Pavol Uher počas odborného výkladu na terénnej geologickej exkurzii v posledný deň konferencie GEEWEC 2013 v Malých Karpatoch.
zo života SAV
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Medzinárodná vedecká konferencia o súčasnej kríze

Budúcnosť európskeho
sociálneho modelu

>

V dňoch 8. a 9. októbra sa v historickej budove Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave stretla plejáda odborníkov, humanitných vedcov z významných európskych
pracovísk, aby diskutovali o naliehavej otázke budúcnosti sociálneho štátu v Európe. Medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom
Európsky sociálny model: čo ďalej? zorganizoval Ústav politických vied SAV v spolupráci s Katedrou politológie a európskych štúdií
Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Katedrou
politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Národnej rady SR Pavol Paška, pretože
podľa neho je práve súčasná kríza príležitosťou, aby odborníci z celej Európy diskutovali o možnostiach záchrany európskeho sociálneho modelu a o možnostiach prehĺbenia
solidarity medzi európskymi národmi a európskymi občanmi. Počas otvorenia konferencie sa auditóriu prihovorili predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež
a šport Mojmír Mamojka, ktorý podujatie aj
finančne podporil, predseda Výboru NR SR
pre európske záležitosti Ľuboš Blaha, iniciátor konferencie a riaditeľ Ústavu politických
vied SAV Miroslav Pekník, ktorý zabezpečil
organizačne bezchybný priebeh podujatia.
Účastníci konferencie predniesli svoje príspevky v ôsmich tematicky diferencovaných
sekciách (paneloch). Jednotlivé panely prebiehali postupne, čo umožnilo prítomným
zúčastniť sa na všetkých vystúpeniach, a tak
sa diskusia neustále obohacovala o nové dimenzie problematiky budúcnosti európskeho sociálneho modelu. Jednoznačne
najväčší záujem vzbudil hneď prvý panel –
„Tucet omylov o sociálnom štáte“, v ktorom
s rovnomennou prednáškou vystúpil populárny český sociológ, profesor Ostravskej
univerzity Jan Keller. Vo svojom vystúpení sa venoval „najčastejším omylom, polopravdám a nepravdám“, ktoré na tému sociálny štát v súčasnosti odznievajú. Vyzdvihol
význam inštitúcie sociálneho štátu v zjednotenej Európe a načrtol problémy, s ktorými si Európa bude musieť poradiť v ďalšej
snahe o rozvoj sociálneho modelu.
Príspevky, ktoré odzneli v nasledujúcom paneli Sociálna dimenzia Európskej únie: mýtus
alebo realita?, nadviazali na úvodnú prednášku. Vystupujúci v ňom z rôznych aspektov zvažovali relevanciu sociálneho rozmeru
Európy. Vojtech Tkáč z Vysokej školy v Sládkovičove zdôraznil význam ľudsko-právnej
stránky nastolenej problematiky a poukázal na nevyhnutnosť európskej a svetovej revízie sociálnych a ekonomických práv v systéme ľudských práv. Christian Schweiger z
Durnhamskej univerzity kriticky analyzoval
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Pohľad na auditórium a predsednícky stôl medzinárodnej vedeckej konferencie Európsky
sociálny model: čo ďalej?, ktorá sa konala v historickej budove Národnej rady SR. Foto: archív
ÚPV SAV

aktuálne stratégie EÚ na dosiahnutie sociálnej kohézie, a to najmä s dôrazom na prebiehajúcu krízu. Úvahou o relevantnosti sociálnej dimenzie v meniacej sa Európskej
únii prispel aj Radovan Geist z Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského. Záver panelu patril argumentom v prospech prekonania sociálneho nacionalizmu členských
štátov EÚ. Prekonanie sociálneho nacionalizmu smerom k sociálnemu modelu Európy
označil Ľuboš Blaha vo svojom príspevku Slepá ulička sociálneho nacionalizmu v EÚ za nevyhnutný predpoklad vyrovnania sa s ničivými následkami globálneho kapitalizmu.
Odborníci z oblasti ekonómie dostali priestor
vyjadriť sa k ekonomickej kríze a jej vplyvu
na európsky sociálny model v treťom paneli konferencie. Úvodný prejav patril Petrovi Staněkovi z Ekonomického ústavu SAV,
ktorý v príspevku Je európsky sociálny model udržateľný? (Finančná stránka problému)
zaujal prítomných faktami z oblasti „šedých
zón“ ekonomiky a objasnením skutočných
nákladov na realizáciu európskeho sociálneho modelu. Rakúsko-slovenský profesionálny tandem Joachim Becker z Ekonomickej
univerzity vo Viedni a Ivan Lessay z Ekonomického ústavu SAV vo svojom príspevku
načrtli, aké dôsledky by mohla mať európska
protikrízová politika na krajiny periférie EÚ,
ale aj na zachovanie vlastnej celistvosti únie.
V závere sekcie sa Michal Polák z Ministerstva financií SR venoval komparácii integračných stratégií EÚ s dôrazom na ich kompatibilitu s európskym sociálnym modelom.

Záver prvého dňa konferencie patril filozofickej polemike o hodnotovom ukotvení európskeho sociálneho modelu a o jeho progresívnych alternatívach. Ladislav Hohoš
z Univerzity Komenského analyzoval zásadné problémy, ktorým európsky sociálny
model v súčasnosti čelí a na ktoré nedokáže vo svojej aktuálnej podobe adekvátne reagovať. Nevyhnutnosť rozvoja ekonomickej
demokracie v rámci európskeho sociálneho
modelu zdôraznil Marek Hrubec z Centra
globálnych štúdií AV ČR a Univerzity Karlovej v Prahe. Michal Hauser z Filozofického ústavu AV ČR vysvetlil súvislosti pretrvávajúceho vplyvu neoliberalizmu na reálnu
politiku a súčasnej teoretickej diskreditácie
neoliberálnej ideológie. Vystúpenie Martina Muránskeho z Filozofického ústavu SAV
na tému Európska únia: kupovanie strateného času alebo politický koncept budúcnosti prenieslo ťažisko pozornosti do Nemecka,
k diskusii euroskeptikov a proeurópanov.
Záver filozofického vstupu patril Branislavovi Malíkovi z Vysokej školy v Sládkovičove, ktorý spracoval sociálno-ekonomické
koncepty prostredníctvom metafory ruky.
Druhú polovicu konferencie odštartoval piaty panel, ktorý skúmal geopolitické súvislosti európskeho sociálneho modelu z aspektu
bezpečnosti. Tému Geopolitika a sociálny
štát rozpracoval Oskar Krejčí z Vysokej školy
medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe. Zameral sa najmä na posun svetového
politického systému od hegemónii k multipolarite. Príčiny hospodárskej stagnácie

v Európskej únií hľadal Svetozár Krno z Univerzity Konštantína Filozofa v porovnaní geopolitického vývoja civilizácií (Čínske, indické a európske tradície a alternatívy vývoja).
Marta Goňcová z Masarykovej univerzity vystúpila s témou Staré idey, nové problémy, v ktorej načrtla ťažkosti ukotvenia
globálnych sociálnych práv v dobe absencie globálnej demokratickej vlády. Význam
európskeho sociálneho modelu pre bezpečnosť zdôraznil vo svojom príspevku František Škvrnda z Ekonomickej univerzity.
O politických súvislostiach krízy európskeho sociálneho modelu sa diskutovalo
v rámci šiesteho panelu konferencie. Marcela Gbúrová z UPJŠ v Košiciach v prednáške Marshallova teória moderného občianstva a tendencie rozvoja sociálneho
občianstva v Slovenskej republike po roku
1989 zachytila základné vývojové trendy
v oblasti sociálneho občianstva. Vízii viacúrovňového globálneho vládnutia pre ďalší civilizačný posun venoval pozornosť vo
svojom príspevku Milan Šikula z Ekonomického ústavu SAV. Jozef Lysý z Univerzity Komenského vystúpil s témou Politické myslenie medzi ochranou a prevenciou
a zameral sa na kritiku nebezpečných nárokov ekonomického liberalizmu. Negatívny vplyv ekonomického neoliberalizmu na
súčasnosť a najmä budúcnosť demokracie
rozpracoval vo svojom príspevku Juraj Ma-

rušiak z Ústavu politických vied SAV. Záver
panelu patril Jiřímu Navrátilovi z Masarykovej univerzity, ktorý prezentoval výsledky výskumu venovaného vývoju sociálno-ekonomického protestu v krajinách V 4.
Predposledný panel obrátil pozornosť ku
koreňom európskeho sociálneho modelu. Ivan Laluha z Ekonomickej univerzity
pre svoje vystúpenie s názvom Odkaz Alexandra Dubčeka v Európe čerpal inšpirácie
zo slovenských dejín. Monika Čambáliková z Vysokej školy v Sládkovičove sa v príspevku orientovala na vývoj európskeho
sociálneho modelu a jeho špecifík v súčasnom makrospoločenskom kontexte. Charta základných práv ako výsledok dlhodobého úsilia Európskej únie o zdieľanie
spoločných hodnôt bola predmetom záujmu Branislava Fridricha z Vysokej školy v Sládkovičove. V závere panelu odznelo vystúpenie Jiřího Silného z Ekumenickej
akadémie v Prahe (Biblické a kresťanské inšpirácie spravodlivého usporiadania spoločnosti), v ktorom sa idea sociálnej spravodlivosti spojila s kresťanskou náukou.
Finále konferencie patrilo vybraným otázkam sociálnej práce a sociálnej politiky. Vystúpila v ňom Petronela Šebestová z Vysokej školy v Sládkovičove s príspevkom, ktorý
načrtol legislatívne limity sociálnej práce.
Antonín Kozoň z tej istej školy nadviazal na
predchádzajúce vystúpenie a apeloval na

nevyhnutnosť zmeny v tvorbe sociálnej politiky štátu, ktorá by podľa neho mala vychádzať z potrieb praxe. Záverečné vystúpenie,
Zamestnanecká participácia: medzi štátnym
paternalizmom a korporatívnym kapitalizmom, predniesol Marián Sekerák z Karlovej
univerzity. Poukázal v ňom nielen na teoretické aspekty participatívnej ekonomickej
demokracie, ale aj na jej rozvoj v súčasnej
politickej praxi. Po skončení rozsiahlej diskusie uzavreli konferenciu jej organizátori v zastúpení riaditeľa ÚPV SAV Miroslava
Pekníka a predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboša Blahu.
Medzinárodná vedecká konferencia Európsky sociálny model: čo ďalej? prilákala do historickej budovy Národnej rady SR množstvo
návštevníkov, slovenských aj zahraničných
vedcov z rozmanitých oblastí sociálnych vied,
odborníkov pracujúcich v sociálnom sektore a nechýbala ani početná skupina študentov, ktorí odvážne diskutovali s vystupujúcimi. Konferencia otvorila priestor pre ďalšie
diskusie a odbornú spoluprácu, ktoré považujeme za nevyhnutný predpoklad posunu
súčasného stavu k sociálne spravodlivejšej
európskej spoločnosti. Pretože iba sociálne
spravodlivá Európa, ktorá nebude zohľadňovať len záujmy ekonomického kapitálu, ale aj
rozvoj sociálnych práv občanov, môže byť silným hráčom v globálnom prostredí.
Kristína Šabíková

Výročie vzniku Československej republiky si pripomínali v Prahe i v Skalici

Hviezdne októbrové dni

>

Výročie Československej republiky, vznik
ktorej bol prvým predpokladom a krokom
na ceste k samostatnej Slovenskej republike, sme si pripomenuli na prelome októbra
a novembra. V Prahe a v Českej republike
bol medzníkom 28. október 1918 – vyhlásenie pražského Národného výboru o vzniku
Československej republiky, pre Slovensko
je zasa významný 30. október 1918, teda
deň, keď sa Slováci Martinskou deklaráciou
nezávisle od pražského vyhlásenia (keďže o ňom nevedeli, avšak určite niečo tušili) prihlásili k vytvoreniu spoločného štátu
s Čechmi. Podobne v týchto súvislostiach si
pripomína mesto Skalica deň 6. november
1918, keď na Slovensko na krátky čas prišla
prvá Šrobárova slovenská vláda, menovaná
ústrednou vládou v Prahe.
Pracovníci Ústavu politických vied SAV si
vďaka svojím dobrým vzťahom s partnermi z druhej strany rieky Moravy pripomenuli výročie vzniku spoločného štátu zorganizovaním vedeckých konferencií a ďalších
sprievodných akcií pre širšiu verejnosť v obidvoch, dnes už samostatných republikách.

Predsednícky stôl vedeckej konferencie o politikovi, publicistovi a národnoosvetovom
pracovníkovi MUDr. Pavlovi Blahovi v Skalici. Foto: archív ÚPV SAV

he. Podujatie venované spomienke na Vavra Šrobára, priameho účastníka vyhlásenia
československého štátu 28. októbra 1918,
zorganizovali Slovensko-česká společnost/
Česko-slovenská spoločnosť a Ústav politicVavro Šrobár v Prahe
kých vied SAV. Slovenskí aj českí vedci a vyPrvá vedecká konferencia k týmto udalos- sokoškolskí pedagógovia si svojimi vystúpetiam sa uskutočnila 4. novembra t. r. v Pra- niami a diskusiou pripomenuli Šrobárovu

činnosť pred rokom 1918, zástoj pri vzniku
spoločného štátu, ako ministra s plnou mocou pre správu Slovenska a jeho ďalšie politické pôsobenie. Záštitu nad konferenciou
prevzali ministri školstva ČR a SR Dalibor
Štys a Dušan Čaplovič.
V popoludňajších hodinách podujatie pokračovalo slávnostným odhalením pamätkonferencie, sympóziá | udalosti
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nej tabule Vavrovi Šrobárovi. Konalo sa pod
záštitou predsedov vlád ČR a SR Jiřího Rusnoka a Roberta Fica za účasti slovenského
ministra kultúry Marka Maďariča, jeho českého partnera Jiřího Balvína, veľvyslanca
SR v Prahe Petra Weissa a ďalších hostí. Na
slávnosti zazneli aj slovenské ľudové piesne
z Liptova v podaní folklórneho súboru Limbora a zvuky typického slovenského hudobného nástroja – fujary. Slávnosti 95. výročia
vzniku Československa v Prahe uzavrela beseda v Slovenskom inštitúte o knižnej publikácii M. Pekník a kolektív: Dr. Vavro Šrobár
– politik, publicista a národnoosvetový pracovník, vydanej Ústavom politických vied
SAV vo VEDE, vydavateľstve SAV. Predstavenie knihy a následná diskusia s prítomnými
členmi autorského kolektívu sa uskutočnili
za účasti ministrov školstva oboch republík.
Keď bola Skalica hlavným mestom
Druhou pripomienkou bola vedecká konferencia v Skalici, v deň výročia príchodu
dočasnej vlády na Slovensko. Udalosti, na
ktorú sú Skaličania dodnes mimoriadne
hrdí, pretože vtedy sa Skalica stala na niekoľko dní hlavným mestom Slovenska. Tak
to pripomenul vo svojom otváracom príhovore primátor mesta Skalica Stanislav Chovan na konferencii o MUDr. Pavlovi Blahovi, politikovi, zakladateľovi agrárneho
hnutia na Slovensku, lekárovi, publicistovi a osvetovom pracovníkovi. Pri príležitosti 95. výročia vzniku Československej
republiky ju zorganizovalo Záhorské múzeum v Skalici v spolupráci s Ústavom politických vied SAV za účasti predstaviteľov

Pozvánka na pražské
podujatie venované
spomienke na prvého ministra s plnou
mocou pre správu
Slovenska z roku 1918
Vavra Šrobára

Trnavského samosprávneho kraja, mesta Skalica a Ústavu Dr. Pavla Blahu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Skalici. Na podujatí sa osobne zúčastnili aj vnučky Pavla Blahu – Elena Jurasovová-Blahová a Eva Blahová.
Prednášajúci sa usilovali prierezovo zmapovať rozsiahlu činnosť Pavla Blahu. Priblížili
hľadanie nových ciest pre slovenskú politiku,
o ktoré sa usiloval Pavel Blaho prostredníctvom časopisu Hlas. Svoje politické aktivity
skalický rodák spájal s osvetovou činnosťou
a drobnou prácou medzi ľudom. Prezentovaná bola jeho spolupráca s Českoslovanskou
jednotou a tiež organizovanie predvojnových
porád česko-slovenskej vzájomnosti v Luhačoviciach. Významný bol Blahov podiel na
vzniku a pri budovaní spoločného štátu Če-

chov a Slovákov, najmä jeho zástoj pri formovaní agrárnej strany na Slovensku. Referáty
o pôsobení Pavla Blahu si okrem iných prišli
do kultúrneho domu v Skalici vypočuť aj žiaci ZŠ zo Šaštína-Strážov a študenti Sasinkovho gymnázia v Skalici.
Oslavy pokračovali vo večerných hodinách
pietnou spomienkou pred mestským úradom a slávnostným koncertom v zrenovovanom Jezuitskom kostole sv. Františka
Xaverského v Skalici za účasti ministra školstva Dušana Čaploviča, poslancov Národnej
rady SR a ďalších predstaviteľov regionálnej
a miestnej správy. Súčasťou podujatia bola
aj prezentácia novej knihy záhorských rozprávok autora Štefana Nižňanského, O dvanástich trpaslíkoch.
Eleonóra Petrovičová, ÚPV SAV

Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte

Osobnosť osvietenského obdobia

>

V dňoch 26. – 27. septembra 2013 v rámci riešenia projektu Centra excelentnosti
SAV Dejiny slovenskej slavistiky 19. a 20. storočia. Postavy slovenského národného obrodenia (Anton Bernolák, Pavol Jozef Šafárik,
Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Pavol Dobšinský, Jonáš Záborský) + Ján Stanislav – ich činnosť
a dielo v európskom kontexte (CE SlovSlav
SAV) usporiadal Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry SAV a obcou Dolné Dubové
interdisciplinárnu vedeckú konferenciu venovanú osobnosti Jozefa Ignáca Bajzu. V súlade s interdisciplinárnym zameraním Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV sa po
prvýkrát v dejinách slovenskej kultúry prezentoval komplexný prehľad aktuálnych výskumov spätých s osobnosťou a dielom Jozefa Ignáca Bajzu, jednej z významných
osobností osvietenského obdobia. Záštitu nad vedeckým podujatím prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič, predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš
a trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.
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Na konferencii sa osobitne hovorilo o jazykových otázkach a príčinách neúspechu Bajzovho pokusu o kodifikáciu spisovného jazyka (J. Doruľa, J. Skladaná), o dobovom
historicko-spoločenskom kontexte, o etablovaní sa knižnej kultúry a cenzúry v období
jozefinizmu (E. Frimmová, I. Kollárová), o literárnych a estetických aspektoch diela J. I.
Bajzu (G. Gáfriková, M. Babiak, E. Brtáňová,
A. Ištvánová, R. Hlavatá) i o prienikoch Bajzovej tvorby s ľudovou slovesnou kultúrou
(K. Žeňuchová). Diskutovalo sa aj o dobovej cirkevnej hudbe a jej rezonancii v Bajzovom diele (L. Kačic) i o homiletickej činnosti tejto osobnosti predobrodenského obdobia
slovenských kultúrnych dejín (P. Zemko).
Uplatnenie vedeckovýskumných výsledkov
v regionálnom kontexte sa podarilo aj vďaka
referátom venovaným 22-ročnému pôsobeniu J. I. Bajzu ako rímskokatolíckeho kňaza
v Dolnom Dubovom (Z. Lopatková), ktorý sa
výrazne zaslúžil aj o vzácne umelecké a architektonické hodnoty súčasnej podoby dolnodubovského Kostola Nanebovzatia Pan-

ny Márie (I. Gojdič). Konferencia nadobudla
osobitný rozmer sprístupnením stálej literárnej expozície v budove starej fary, kde J. I.
Bajza žil a pôsobil ako rímskokatolícky kňaz
a národný a kultúrny dejateľ.
Na konferencii sa prezentovali mnohé nové
a doteraz nepoznané skutočnosti, ktoré sa
podarilo získať práve vďaka sústredenému
archívnemu výskumu vo Viedni, Ostrihome, Budapešti, Martine, Trnave a v ďalších
pamäťových inštitúciách doma i v zahraničí. Nové výsledky výskumu písomných prameňov o živote, diele a kňazskej činnosti J.
I. Bajzu i o počiatkoch slovenskej literárnej
a jazykovej kultúry sa podarilo prezentovať aj v rámci už spomínanej stálej expozície, ktorej autormi sú K. Žeňuchová a R. Kocán. Vďaka finančnej podpore Ministerstva
kultúry SR a v rámci výsledkov riešenia projektu Centra excelentnosti SlovSlav SAV sa
pripravuje vydanie kolektívnej monografie o význame tejto osobnosti slovenských
i stredoeurópskych kultúrnych dejín.
Katarína Žeňuchová

V Košiciach rastie centrum pre progresívne materiály

Potreba inovačnej kultúry

>

V areáli SAV na Watsonovej ulici v Košiciach
narúša ticho v laboratóriách stavebný ruch.
Zmizol starý plot i garáže a na uvoľnenom
priestranstve „vyrástol“ žeriav. Za necelé
dva roky tu postavia novú šesťpodlažnú budovu výskumného centra PROMATECH –
Progresívne materiály a technológie pre súčasné a budúce aplikácie.
V projekte v rámci operačného programu
Výskum a vývoj s poskytnutým nenávratným finančným príspevkom vyše 22 miliónov eur, financovanom z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja (85 %) a zo
štátneho rozpočtu SR (15 %), je prijímateľom SAV so šiestimi partnermi – štyrmi svojimi ústavmi (Ústavom materiálového výskumu, Ústavom experimentálnej
fyziky, Ústavom geotechniky v Košiciach
a Ústavom materiálov a mechaniky strojov v Bratislave), piatym partnerom je Univerzita P. J. Šafárika a šiestym Technická
univerzita v Košiciach. „K realizácii projektu nás viedla absencia a potreba platformy
na koordináciu v súčasnosti excelentných,
ale značne rozptýlených výskumných a vývojových aktivít medzi pracoviskami z akademickej sféry v oblasti progresívnych
materiálov a technológií,“ uviedol vedú-

ci projektu, člen Predsedníctva SAV prof.
RNDr. Ján Dusza, DrSc., z Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach. „Ďalším
dôvodom bola potreba skvalitnenia infraštruktúry pre udržateľný a konkurencieschopný výskum. V posledných rokoch sa
síce investovalo mnoho tisíc eur do prístrojovej techniky a vybavenia laboratórií, ale
naše budovy zostávali v pôvodnom stave.
V neposlednom rade je tu potreba zvyšovania inovačnej kultúry v spoločnosti i vytvorenia podmienok na efektívny transfer
vedeckých poznatkov do inovovaných výrobkov priemyselných spoločností, čo posilní konkurencieschopnosť slovenského
priemyslu. Celkovo v rámci projektu postupne nakúpime okolo 80 prístrojov, niektoré v hodnote vyše milióna eur.“   
V novom pavilóne materiálových vied na
Watsonovej ulici v Košiciach by na úžitkovej
ploche vyše 2 548 štvorcových metrov malo
sídliť 25 laboratórií, ako napríklad nanotechnologické, laserové, laboratórium tribotechnológie či minerálnych biotechnológií. Nové pracoviská a laboratóriá vzniknú
aj v zrekonštruovaných priestoroch historickej budovy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
v Košiciach v Parku Angelinum a na deta-

šovanom pracovisku bratislavského Ústavu
materiálov a mechaniky strojov SAV v Žiari nad Hronom, kde sa vynovia existujúce
priestory a postaví nový technologický pavilón. „Sme radi, že sa konečne investuje
časť peňazí aj do opravy priestorov. Mnohé z nich už dávno nevyhovujú požiadavkám na podmienky, v akých majú pracovať nové prístroje. Budovy centra budú mať
napríklad špeciálne laboratórium s dokonalým magnetickým tienením alebo tlmením vibrácií,“ pridáva sa zástupca vedúceho projektu prof. RNDr. Peter Samuely,
DrSc., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV.
„Okrem Akadémie získala finančnú pomoc
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Nové technológie a zariadenia nám
umožnia skúmať niektoré fyzikálne, technické, mechanické vlastnosti, ktoré sme dosiaľ nemali možnosť skúmať. Zároveň by
sme radi využili tento grandiózny projekt
na to, aby sme do fyzikálneho, technologického výskumu v Košiciach zaviedli istú synergiu a koordináciu...“
Výskumné centrum, ktoré sa začalo budovať v septembri 2013, by malo byť dokončené v júli 2015.
Katarína Čižmáriková

Seminár venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu

Prezentácia doktorandských
aktivít

>

V dňoch 10. a 11. septembra sa v Košiciach
už po ôsmykrát konal seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu. Hlavným cieľom seminára je
dať doktorandom možnosť verejne predstaviť aktivity a výsledky dosiahnuté vo výskume, prezentovať ich pred odbornou porotou i rovesníkmi najprv ústne a potom aj
v písomnej podobe v zborníku. Organizátorom z Ústavu fyziológie hospodárskych
zvierat SAV, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa prihlásil „strop“ záujemcov, teda štyridsaťpäť (z toho boli iba
dvaja muži).
„Počas dvoch dní na seminári nakoniec odznelo 42 príspevkov doktorandov 2. až 4.
ročníka štúdia z dvoch košických ústavov
Slovenskej akadémie vied (ÚFHZ a Parazi-

tologického), z UVLF a z Prírodovedeckej
i Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Traja
doktorandi sa ospravedlnili z pracovných
i zdravotných dôvodov, ale v zborníku ich
práce publikované sú. Príspevky neboli tematicky obmedzené a pokrývali širokú škálu biologických vedných odborov: bunková
biológia, molekulárna biológia, imunológia, genetika, reprodukcia a anatómia, mikrobiológia, parazitológia, zoológia, výživa,
hygiena potravín a ďalšie,“ povedal hlavný organizátor MVDr. Dušan Fabian, PhD.,
z ÚFHZ SAV.
Príspevky hodnotila odborná komisia
na čele s doc. RNDr. Petrom Javorským,
DrSc. V súťaži o najlepšiu prácu doktorandov podľa rozhodnutia komisie najlepšie obstáli: zo SAV – MVDr. Eva Straková a MVDr.
Monika Wencelová (ÚFHZ), Mgr. Emília

Vendeľová (Parazitologický ústav), z UPJŠ
– Mgr. Zuzana Bednáriková z Katedry biochémie PF, Mgr. Lenka Paučulová z Katedry zoológie a Mgr. Jana Vargová z Katedry bunkovej biológie Ústavu biologických
a ekologických vied, z UVLF – MVDr. Martin Bača a MVDr. Zuzana Gondová z  Katedry hygieny a technológie potravín a Ústavu
hygieny a technológie mäsa, MVDr. Viera
Kolesárová z  Ústavu genetiky, MVDr. Lenka Krešáková z Ústavu anatómie, Mgr. Petra
Kšonžeková z Ústavu imunológie a MVDr.
Gabriela Štrkolcová z Ústavu parazitológie. Všetci ocenení boli odmenení poukazmi na nákup vedeckých publikácií. Príspevky zo seminára doktorandov sú uverejnené
v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2013.
K. Č.
zo života SAV
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Súťažné sympózium pre mladých biochemikov a molekulárnych biológov

Drobnicov memoriál 2013

>

V dňoch 16. – 18. septembra 2013 sa v malebnom prostredí na Ranči pod Babicou
v Bojnej uskutočnil 7. ročník súťažného
sympózia pre mladých biochemikov a molekulárnych biológov – Drobnicov memoriál. Organizátorom bola Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu
v spolupráci s Ústavom biochémie, výživy
a ochrany zdravia FCHPT STU, Ústavom
molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, ako
aj s občianskym združením Veda a život.
Prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc., bol jednou z najvýznamnejších vedeckých osobností v oblasti biochémie a mikrobiológie.
Za 30 rokov svojej vedeckej činnosti sa venoval výskumu biologického účinku izotiokyanátov a iných SH-reagentov. Založil,
rozvinul a vybudoval na Slovensku vedeckú školu, ktorá sa venovala problematike
mechanizmu účinku prírodných a syntetických látok a vzťahov medzi ich štruktúrou
a účinkom týkajúcich sa farmaceuticko-medicínskych a poľnohospodársko-potravinárskych aspektov použitia v praxi. Ako
výrazná vedecká osobnosť mal svoj vyhranený spôsob myslenia a argumentácie.
V mnohých študentoch a ašpirantoch dokázal vzbudiť záujem o vedu a nasmerovať
ich schopnosti. Väčšina absolventov a ľudí,
ktorí ho poznali z profesijného, ale aj súkromného hľadiska, na neho dodnes spo-

mína ako na nezabudnuteľný vzor pracovitosti a ľudskosti.
Drobnicov memoriál je súťažou mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú
prácu v odboroch biochémia a molekulárna biológia. Tradícia tohto vedeckého podujatia sa začala v roku 2001 v Smoleniciach a odvtedy sa pravidelne koná každé
dva roky. Na podujatí sa tento rok zúčastnilo 42 mladých vedeckých pracovníkov. Počas
troch rokovacích dní účastníci prezentovali svoje vedecké výsledky v piatich sekciách.
Sympózium otvoril plenárnou prednáškou
Ing. Roman Hudec, PhD., z Ústavu biochémie, výživy a ochrany zdravia FCHPT STU.
V jeho prednáške s názvom Molekulárne prejavy Huntingtonovej choroby: od mitochondrií k endoplazmovému retikulu prezentoval výsledky výskumu, na ktorom pracoval
v rámci svojho postdoktorandského študijného pobytu v Japonsku a Taliansku. V sekcii I. – xenobiotiká a vzťahy medzi štruktúrou a účinkom látok, odznelo 8 súťažných
prednášok, v sekcii II. – biochémia a biofyzika biologických membrán, bolo prezentovaných 6 príspevkov, sekcia III. – molekulárna, celulárna biológia a mikrobiológia bola
najzastúpenejšou, keďže v nej súťažilo až 17
prednášajúcich. V sekcii IV. – enzymológia
a proteomika odznelo 6 prednášok. Posterová sekcia bola zastúpená 4 postermi.

Komisia pre hodnotenie súťaže mladých
vedeckých pracovníkov na čele s jej predsedníčkou prof. RNDr. Martou Kollárovou,
DrSc., udelila Cenu Ľudovíta Drobnicu za
rok 2013 RNDr. Ivanovi Košíkovi, PhD., z Virologického ústavu SAV za prácu Význam
substitúcií K73, 78, 85R PB1F2 proteínu vírusu chrípky typu A pre jeho biologické vlastnosti. Druhé miesto získal M.Sc. Santosh
Jadhav z Neuroimunologického ústavu SAV
za prácu Tau protein as a prepetrator of synaptic impairment, tretie miesto sa ušlo Ing.
Tomášovi Bertókovi z Chemického ústavu
SAV za príspevok Príprava nanoštruktúrovaných povrchov a ich využitie v medicínskej
diagnostike proteínovych markerov chorôb.
Cenu za biotechnológiu dostala Ing. Andrea
Schenkmayerová, PhD., z Chemického ústavu SAV za prácu Mikrobiálny biosenzor na
monitorovanie Baeyerovej-Villigerovej biooxidácie.
Komisia ďalej ocenila hodnotnými knižnými publikáciami ďalších päť prednášajúcich:
Mgr. Luciu Lichvárovú (ÚMFG SAV), Mgr.
Ľubomíra Borka (ÚMB SAV), Mgr. Katarínu
Jaškovú (ÚMFG SAV), RNDr. Bronislavu Víchovú, PhD. (PÚ SAV) a Mgr. Luciu Messingerovú (ÚMFG SAV). Komisia konštatovala,
že všetky prednášky, ktoré odzneli na sympóziu, boli na mimoriadne vysokej úrovni.
Lucia Birošová

V Košiciach vrcholil slovensko-maďarský cezhraničný projekt

Regionálna sociálna mapa
je hotová

>

Záverečným štvordňovým workshopom
v dňoch 5. – 9. septembra t. r. v Košiciach vrcholil slovensko-maďarský cezhraničný projekt Regionálna sociálna mapa REGSOM
(Regionális Szociális Mappa – REGSZOM),
ktorý od minulého roku prebiehal v Košickom samosprávnom kraji a v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe.
Vedúcim partnerom tohto projektu č.
HUSK/1101/1.6.1/0131 je Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, cezhraničným
partnerom Inštitút sociológie Filozofickej
fakulty Univerzity v Miskolci. Projekt podporil Európsky fond regionálneho rozvoja.
Workshop, ktorý bol zameraný na zhodnotenie projektu, spoločnú výmenu skúseností
a prezentáciu výsledkov praxe na regionál11 | 2013
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nej úrovni, otvorila hlavná koordinátorka
projektu za Spoločenskovedný ústav SAV
v Košiciach Mgr. Zlatica Sáposová, PhD.
Takmer 80 účastníkov z oboch hraničiacich
regionov – Košického samosprávneho kraja
i Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy –
privítal riaditeľ Spoločenskovedného ústavu SAV Mgr. Michal Kentoš, PhD., ktorý vyslovil nádej, že novovzniknutá regionálna
sociálna mapa a nové kontakty posunú oba
kraje v riešení sociálnej situácie rôznych
skupín obyvateľstva i nezamestnanosti.
Nosným bodom workshopu bola prezentácia záverečnej analýzy projektu Regionálna sociálna mapa, ktorú predniesli hlavné koordinátorky za oboch partnerov doc.
Kinga Szabó-Tóth a Zlatica Sáposová.

Mapa je zverejnená na internetovom portáli www.regsom.sk, kde je prehľadný zoznam občianskych združení, nadácií a poskytovateľov sociálnych, charitatívnych
i zdravotníckych služieb, ako aj sociálneho poradenstva. Pri ročnom spracovaní pokladov a prehľadu do Regionálnej sociálnej
mapy sa zistili aj rezervy v poskytovaní sociálnych služieb v Košickom samosprávnom
kraji. „Dosiaľ sú pasívne miestne samosprávy aj v oblastiach, kde už v súčasnosti majú
právne kompetencie v zabezpečovaní týchto služieb (opatrovateľstvo, sociálne poradenstvo, denné formy služieb pre starých
a zdravotne postihnutých). Pritom záujem
a dopyt občanov po sociálnych službách
je vyšší ako ponuka,“ uviedla Z. Sáposová.

„Ukázalo sa tiež, že je potrebné zvýšiť informovanosť občanov o všetkých, a najmä
o nových formách sociálnych služieb a ich
poskytovateľoch.“
Na záverečnom workshope odzneli tiež vystúpenia na tému chudoby a sociálneho vylúčenia na Slovensku a svoje aktivity i skúsenosti predstavili inštitúcie a organizácie,
ktorých zástupcovia sa zúčastnili na vzdelávacom procese, zorganizovanom na obidvoch stranách hranice.
„Za rok sme urobili množstvo dobrej práce a splnili sme stanovené ciele – vytvoriť

interaktívnu Regionálnu sociálnu mapu,
zorganizovať vzdelávacie aktivity tak pre
zamestnancov pracujúcich so sociálne odkázanými ľuďmi, ako aj pre samostatných
sociálne odkázaných,“ povedala odborná
koordinátorka projektu Mgr. Timea Verešová, PhD. Špeciálny vzdelávací kurz pripravili pre 30 pracovníkov sociálnej sféry
z oboch strán. Ďalších 40 záujemcov z radov sociálne znevýhodnených absolvovalo
kurz aktivít zvyšujúcich ich konkurencieschopnosť na trhu práce, čo môžu využiť
aj pre získanie odborného vzdelania. Ne-

čakaný záujem prevyšujúci možnosti organizátorov bol o kurz rómskeho jazyka. Absolvovali ho 18 záujemcovia z radov tých,
ktorí sú vo svojej profesii často v kontakte s Rómami. Absolventom kurzu rómskeho jazyka i účastníkom vzdelávacieho kurzu na záverečnom workshope slávnostne
odovzdali certifikáty. Súčasťou prezentácie bola tiež návšteva konkrétnych zariadení v Sečovciach, Košiciach a Kecerovciach a maďarských obciach Kázsmárk
a Selyeb.
K. Č.

Pekná tradícia východoslovenských archeológov

Predstavili svoj aktuálny
výskum

>

Užitočnú a nasledovaniahodnú tradíciu sa
podarilo vytvoriť východoslovenským archeológom, ktorí sa každý rok stretávajú,
aby prezentovali aktuálne výsledky terénneho a teoretického výskumu východného
Slovenska. Tento rok sa v Košiciach konalo už ich 22. stretnutie a malo slávnostnejší
ráz ako inokedy – košická pobočka Archeologického ústavu SAV Nitra si totiž pripomína 60. výročie svojho vzniku. Ďalšou príležitosťou bolo aj 110. výročie narodenia
prof. Vojtecha Budinského-Kričku.
V aule budovy ústavov SAV na Watsonovej ulici v Košiciach sa zišli nielen východoslovenskí archeológovia, ale aj predstavitelia múzeí, ktorí s nimi úzko spolupracujú.
Stretnutie zorganizovala Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV a Archeologický ústav SAV Nitra, jeho Oddelenie pre výskum východného Slovenska v Košiciach.
Otvorila ho predsedníčka Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV PhDr. Elena
Miroššayová, CSc., ktorá privítala riaditeľa
Archeologického ústavu SAV PhDr. Mateja
Ruttkaya, CSc. „Do Košíc chodím rád. Teší
ma, že sa tu archeológovia vedia stretnúť.
Robíte to jediní, mohli by vás nasledovať
kolegovia aj v ďalších regiónoch,“ povedal na začiatku svojho vystúpenia M. Ruttkay. „Toto stretnutie je výbornou príležitosťou na výmenu skúseností. Potešiteľné je,
že máme medzi sebou aj pamätníkov, ktorí vtlačili svoju pečať do histórie košického
pracoviska a nášho ústavu a ktorých aj po
odchode do dôchodku zaujímajú výsledky práce ich mladších kolegov. Takou dobrou dušou domácej i medzinárodnej spolupráce je doktorka Mária Lamiová, ktorá
často pracovala s maďarskými, ukrajinskými i poľskými archeológmi.“
Matej Ruttkay sa dotkol aj mnohokrát pretriasanej požiadavky na zvýšenie financií
na výskum. „Viac peňazí nebude,“ nepotešil prítomných, „preto treba získavať fi-

V poradí už 22. stretnutie
východoslovenských
archeológov otvorila predsedníčka
Slovenskej archeologickej spoločnosti
pri SAV Elena Miroššayová.
Vpravo riaditeľ Archeologického ústavu v Nitre Matej Ruttkay, vľavo Rastislav
Hreha, vedúci košického
detašovaného pracoviska.

nančné prostriedky z projektov, napr. na
východné Slovensko sú teraz zamerané
nórske fondy.“
Po informácii o nových priestoroch pre depozitár v Nitre, kde je možné uložiť mnoho nálezov, vyjadril riaditeľ Archeologického ústavu SAV želanie, aby predsa len
nálezy mohli zostať v regióne, kde sa našli
a kde by boli ozdobou múzeí. V Košiciach
sa mu toto želanie môže z väčšej časti splniť, lebo práve v týchto dňoch bola dokončená rozsiahla rekonštrukcia budovy
Východoslovenského múzea na Námestí
maratónu mieru a pripravuje sa vynovená
archeologická expozícia. „Už sa nedajú robiť výstavy tzv. na kolene. Občania sú náročnejší,“ podotkol.
Potom odovzdal riaditeľom viacerých múzeí na východnom Slovensku ďakovné listy za dlhoročnú aktívnu spoluprácu pri
objavovaní a prezentácii archeologických
pamiatok východného Slovenska. Veľké
„ďakujeme“ patrilo aj PhDr. Márii Lamiovej, CSc., za významný podiel na formovaní a činnosti košickej pobočky. „Oceňujem
Váš prínos k poznaniu najstarších dejín východného Slovenska, stály záujem, podporu a priazeň,“ píše sa v ďakovnom liste ria-

diteľa Archeologického ústavu SAV v Nitre.
Doktorka Lamiová vystúpila aj s prednáškou (spomienkou, bilanciou) o jubileách univ. profesora Vojtecha Budinského-Kričku, ktorého 110. výročiu narodenia
bolo venované tohtoročné stretnutie východoslovenských archeológov. Jeho meno
sa často objavovalo aj vo vystúpení Mgr.
Rastislava Hrehu, PhD., vedúceho Oddelenia pre výskum východného Slovenska
Košice, ktorý prezentoval históriu vzniku a aktivít košického detašovaného pracoviska za šesť desaťročí. Prof. PhDr. Vojtech Budinský-Krička, DrSc. (1903 – 1993)
sa stal v roku 1958 vedúcim východoslovenského oddelenia, v ktorom vykonal veľkú časť svojej odbornej práce. Zaoberal sa
najmä pravekom východného Slovenska
a osídlením Slovanov. Jeho životné dielo
obsahuje vyše 300 publikácií skoro zo všetkých oblastí slovenského archeologického
bádania. Viedol mnoho prieskumov a výskumov.
Pracovné rokovanie potom pokračovalo
prezentáciou aktuálnych výsledkov terénneho a teoretického výskumu východného
Slovenska.
Katarína Čižmáriková | Foto: autorka
zo života SAV
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Noví riaditelia ústavov SAV
Predsedníctvo SAV na základe výberového konania na štvorročné
obdobie vymenovalo od 1. októbra 2013 za riaditeľov ústavov:
doc. Ing. Oľgu Križanovú, DrSc., Ústav molekulárnej fyziológie
a genetiky SAV,
Ing. Petra Matiašovského, CSc., Ústav stavebníctva a architektúry
SAV,
doc. PhDr. Ivana Geráta, PhD., Ústav dejín umenia,
doc. MVDr. Štefana Faixa, CSc., Ústav fyziológie hospodárskych
zvierat,
Ing. Janu Konôpkovú, PhD., Arborétum Mlyňany.
Oľga Križanová ukončila štúdium na Katedre kvasnej chémie
a bioinžinierstva Chemicko-technologickej fakulty SVŠT v Bratislave, vedný odbor biochémia a získala titul inžinier. Od ukončenia štúdia pracuje v SAV. Vedecký titul DrSc. vo vednom odbore fyziológia živočíchov získala v SAV v roku 2003 a v roku 2008
získala akademický titul doc. z vedného odboru farmakológia na
Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Absolvovala niekoľko zahraničných študijných pobytov vo Francúzsku, USA, Nemecku a na Ukrajine. Zaoberá sa vápnikovou signalizáciou a moduláciou transportných systémov pre vápnik rôznymi endogénnymi
a exogénnymi faktormi. Je zodpovednou riešiteľkou viacerých
projektov a grantov. Spolupracuje s niekoľkými významnými zahraničnými pracoviskami. Je členkou Učenej spoločnosti SAV. Za
svoju prácu získala niekoľko individuálnych i kolektívnych ocenení (Cena ministra školstva SR, Čestná plaketa SAV za zásluhy
v biologických vedách, Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť
a i.). Doc. O. Križanová prednáša na PríF UK v Bratislave a JLF
UK v Martine.

ky ukončil na Albert-Ludwigs Universität vo Freiburgu (1994).
V roku 2009 sa habilitoval na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Pracuje v Ústave dejín umenia SAV, od r. 2005 ako riaditeľ. Bol štipendistom významných nadácií či hosťujúcim vedcom
v Nemecku, USA, Kanade a Rakúsku, vystupoval na desiatkach
medzinárodných konferencií. Je vedúcim riešiteľom projektu SF
EÚ „Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“. Popri výskume stredovekej ikonografie, hlavne obrazových legiend stredoeurópskych svätcov, sa venuje aj teoretickým témam. Publikoval monografie Stredoveké obrazové témy na Slovensku (2001),
Obrazové legendy sv. Alžbety (2009), Svätí bojovníci v stredoveku (2011) a učebnicu dejín výtvarnej kultúry v stredoveku, ako
aj vyše sto štúdií a článkov v monografiách, vedeckých časopisoch, zborníkoch z konferencií a výstavných katalógoch doma
i v zahraničí.   

Štefan Faix po skončení štúdia na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach, študijný odbor všeobecné veterinárske lekárstvo (1983),
nastúpil pracovať do Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV
v Košiciach ako interný ašpirant. Od roku 2009 je jeho riaditeľom.
Je členom viacerých vedeckých a odborových komisií a je zodpovedným riešiteľom viacerých vedeckých projektov. Na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach sa zúčastňuje na pedagogickom procese vybranými prednáškami a cvičeniami z veterinárnej
fyziológie pre zahraničných študentov všeobecného veterinárskeho
lekárstva. V ústave je zakladateľom nového smeru výskumu – význam antioxidantov (éterických olejov) na fyziologické funkcie tráviaceho traktu zvierat a celkovú antioxidačnú ochranu organizmu.
Absolvoval viaceré študijné pobyty v zahraničí na Semmelweis univerzite v Budapešti, v Ústave fyziológie Kazašskej akadémie vied, na
Peter Matiašovský v roku 1980 absolvoval Stavebnú fakultu Vysokej škole veterinárskej v Lyone a na Oddelení molekulárnej bioSVŠT v Bratislave, odbor pozemné stavby. Od roku od 1981 pracu- lógie výskumného ústavu pri detskej nemocnici v Tokiu.
je v Ústave stavebníctva a architektúry SAV. V rokoch 1992 a 1994
absolvoval krátkodobé študijné pobyty na Katholieke Universite- Jana Konôpková sa narodila v Lučenci. Študovala na Chemickoit Leuven, Laboratorium Bouwfysica. V roku 1996 sa stal vedúcim -technologickej fakulte SVŠT v Bratislave. Od roku 1991 pôsobila
oddelenia stavebnej fyziky, v roku 2000 zástupcom riaditeľa a od v Ústave dendrobiológie Arboréta Mlyňany SAV na oddelení ekoroku 2005 je riaditeľom ústavu. Pracuje v oblasti výskumu prenosu lógie a systematiky drevín a v rokoch 1994 – 2002 v Ústave ekolótepla a hmoty v stavebných materiáloch a konštrukciách. Je členom gie lesa SAV, Pobočke biológie drevín v Nitre. V Arboréte Mlyňany
Slovenskej fyzikálnej spoločnosti SAV – odbornej skupiny termofy- SAV pôsobí od roku 2002 a v súčasnosti vykonáva funkciu vedúzika, pracovnej skupiny CIB W 40 – Heat and Moisture Transfer in cej oddelenia dendrobiológie. V rokoch 2007 – 2012 bola predsedBuilding a ďalších vedeckých skupín či redakčných rád. Na Staveb- níčkou vedeckej rady Arboréta Mlyňany SAV. Venuje sa štúdiu minej fakulte STU v Bratislave je pedagogicky aktívny na katedre kon- nerálnej výživy rastlín a využitia in vitro metód pri rozmnožovaní
štrukcií pozemných stavieb.
okrasných rastlín. Pri riešení tejto problematiky bola koordinátorkou a spoluriešiteľkou domácich aj zahraničných projektov. AbsolIvan Gerát študoval dejiny umenia a estetiku na FiF UK v Bra- vovala krátkodobé študijné pobyty v Českej republike, Poľsku, Matislave, doktorandské štúdium dejín umenia, filozofie a slavisti- ďarsku a Číne.

Kolokvium mladých jazykovedcov
V dňoch 20. – 22. 11. 2013 sa v Kongresovom centre Modra-Harmónia konal 23. ročník konferencie určenej pre mladých vedcov a vedkyne v oblasti jazykovedy a príbuzných vedných odborov, ktorý
organizovala Slovenská jazykovedná spoločnosť a Katedra slovenského jazyka a literatúry Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Kolokvium s medzinárodnou účasťou spojila na jednom mieste
39 prednášajúcich zo Slovenskej republiky, Česka, Poľska a Srbska. Počas prvého dňa stretnutia sa účastníci zaoberali frazeológiou v titulkoch súčasnej slovenskej dennej tlače a v základných
farbách, obraznosťou v terminológii masmediálnej komunikácie
i v kontexte reklamy, štylistickými črtami, charakteristikami a negáciou v posunkovom jazyku. Z európskeho kontextu zazneli príspevky o žene v nemeckých názvoch rastlín, o žene v Slovníku slo11 | 2013
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vinských frazém, o jazyku v bilingválnej česko-slovenskej rodine.
Druhý deň konferencie bol venovaný napríklad jazykovej situácii
mladých Slovákov vo Vojvodine, fenoménu facebookovej komunikácie, komunikačným heterostereotypom obyvateľov Zakarpatskej
oblasti Ukrajiny voči Čechom, nárečovej vinohradníckej terminológii Malokarpatského regiónu, cyrilským rukopisným evanjeliovým
pamiatkam na Slovensku a v Bulharsku, komparácii jazykových
systémov v japončine a slovenčine či porovnaniu slovotvornej paradigmy v češtine a poľštine. V posledný deň sa konferencia zamerala na jazykové atribúty češtiny v kontexte prekladov Biblie, Staročeského pasionálu či Kroniky českej, o textologickej problematike
pri vydávaní staročeskej pamiatky i o právnickej terminológii.
M. M.

Nové knihy VEDY, vydavateľstva SAV

Bystrický, V., Roguľová, J. (ed.)
Storočie procesov
Viaz., 165 x 2435 mm, 272 s., ilustrované
ISBN 978-80-224-1258-2
Kniha slovenských historikov približuje v 18 kapitolách moderné dejiny Slovenska prostredníctvom špecifického fenoménu – súdnych
procesov. Téma sa tu rozvíja predovšetkým vo faktografickej rovine.
Súčasne však prináša zaujímavé úvahy, závery i podnety na zamyslenie. Zahŕňa dejiny politiky, legislatívy, propagandy i spoločnosti. Cieľom knihy je umožniť čitateľovi získať relatívne plastický obraz nielen o funkčnosti politických procesov v politickom systéme štátu, ale aj
o stave spoločnosti. Na príklade konkrétnych súdnych sporov a udalostí sa zároveň približujú mnohé súvislosti vývoja v sledovanom období
a otvára sa tak zaujímavý a originálny pohľad na naše dejiny.
Podhorský, Dušan
Štefánikov svet
Viaz., 165 x 235 mm, 384 s., ilustrované
ISBN 978-80-224-1300-8
O Štefánikovi písali mnohí autori, ale zväčša – až na výnimky – to boli
práce so zameraním na určitý uhol pohľadu. Záber D. Podhorského je
širokouhlý a panoramatický. Jedinečné sú informácie o osobnostiach,
s ktorými M. R. Štefánik prišiel do styku, takisto o lokalitách a regiónoch, v ktorých tento vedec a vojak pôsobil. Autor knihu napísal – ako
to vystihol jeden z recenzentov – doslova z pohnútok svojej duše...
(Kniha vychádza v populárno-vedeckej edícii SVET VEDY.)
Pavlíková, L. – Vrtel, L.
Klenoty slovenských archívov/Jewels of the Slovak Archives
Viaz., 190 x 235 mm, 232 s., ilustrované fotodokumentmi
ISBN 978-80-224-1335-0
Publikácia pootvára dvere do slovenskej archívnej klenotnice a približuje vyše stovky archívnych dokumentov. Niektoré z nich vybrali archivári pre ich formálnu krásu, iné pre zaujímavý obsah, v každom
prípade ich považujú za to najvzácnejšie, čo vo svojich klenotniciach
ochraňujú. Ide síce iba o zlomok toho, čo skrývajú naše archívy, v čitateľovi však iste vzbudia záujem o tak trochu zabudnutý svet archívov.
Publikácia vychádza dvojjazyčne – slovensko-anglicky.
Michálek, S., Londák, M. a kol.
Gustáv Husák – moc politiky, politik moci
Viaz., 170 x 240 mm, fotopríloha, 1070 s.
ISBN 978-80-224-1312-1
Publikácia GUSTÁV HUSÁK, moc politiky – politik moci je výsledkom tímovej práce viacerých, mladých i skôr narodených, historikov. Hľadá
odpovede na viaceré otázky: Bol Husák suverénnym vodcom komunistickej strany či len bábkou v sovietskych rukách? Zmiernil dosahy augustovej invázie 68 v čase normalizácie? Čo prežíval od mladosti? Ako
sa zapísal do dejín Slovenského národného povstania? Čo prežil vo väzení v divokých 50. rokoch? Viedlo nakoniec jeho kroky niečo iné než
fascinácia mocou? V súčasnej spoločenskej reflexii významných osobností našich moderných dejín minulého storočia sa niektorí jednotlivci ocitli v „sieni slávy“, iní „na lavici obžalovaných“. Z pološera našej
komunistickej minulosti však zväčša vystupujú aj „postavičky“ sivého
priemeru, ktorých bolo v komunistickej totalite väčšina. Gustávovi Husákovi sa „ušla“ tá lavica obžalovaných, v mnohom oprávnene a nespochybniteľne. Jeho aktuálna storočnica je vhodnou príležitosťou nielen
pre historikov, ale aj pre záujemcov o históriu na reflexiu o tejto osobnosti.

