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Na slávnostnom stretnutí pri príležitosti jubilea Slovenskej akadémie vied v historickej budove Slovenskej národnej rady na Župnom námestí v Bratislave ocenili viaceré osobnosti
spoločenského a vedeckého života. Za iniciatívu a podporu SAV, podporu dobrej vedy a výskumu na Slovensku ocenenie prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý pri tejto príležitosti zdôraznil, že celospoločenská podpora vedy je predpoklad, aby bolo
Slovensko konkurencieschopným štátom.
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Ocenenie za podporu vedy a výskumu na Slovensku si prevzal aj predseda vlády SR Robert
Fico. Ocenenie mu odovzdal predseda SAV Jaromír Pastorek.
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Za dlhoročne nadštandardné vzťahy so Sloenskou akadémiou vied ocenili aj prof. Jiřího
Drahoša, predsedu Akadémie vied Českej republiky.
Foto: Juraj Broš
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Slovenská akadémia vied si pripomenula 60. výročie založenia

Budúcnosť vedy spočíva v jej
celospoločenskej podpore

>

Výročie prijatia zákona o Slovenskej akadémii vied si 18. júna t. r., presne šesťdesiat
rokov po jeho schválení v Slovenskej národnej rade, pripomenuli na slávnostnom
ppodujatí v Bratislave. Zúčastnil sa na ňom
prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, predseda vlády Robert Fico, pracovníci SAV, funkcionári univerzít, akademici a ďalší hostia. Na stretnutí si pripomenuli obdobia, ktorými vedecká činnosť na Slovensku za šesť desaťročí prešla. V súčasnosti má Slovenská akadémia vied 56 vedeckých ústavov, 13 ďalších pracovísk, pracuje v nej 1 800 vedeckých pracovníkov a vyše pol tisícky doktorandov. Výsledky ich výskumu publikujú popredné svetové vedecké
magazíny.
Predseda SAV Jaromír Pastorek pri tejto príležitosti okrem iného poďakoval všetkým, čo tvoria akademickú obec, teda vedcom a kolegom z univerzít za rozvíjanie vedy a nadšenie pre ňu, ktoré odovzdávajú
svojim nasledovníkom.
Na stretnutí ocenili osobnosti spoločenského života: Ivana Gašparoviča za jeho iniciatívu a podporu SAV, podporu dobrej vedy a výskumu na Slovensku a Roberta Fica
okrem iného aj za podporu špičkových vedcov. Prezident i premiér vo svojich príhovoroch poďakovali generáciám slovenských
vedcov. I. Gašparovič pri tejto príležitosti

VZÁCNI HOSTIA NA OSLAVÁCH
60. VÝROČIA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED – V PRVOM RADE SEDIACI
SPRAVA JIŘÍ DRAHOŠ, ROBERT
FICO, JAROMÍR PASTOREK, IVAN
GAŠPAROVIČ, TOMÁŠ MALATINSKÝ
A ĽUBOMÍR JAHNÁTEK

povedal, že budúcnosť slovenskej vedy vidí
v jej celospoločenskej podpore, čo považuje
za predpoklad, aby bolo Slovensko konkurencieschopným štátom. Premiér zdôraznil,
že po dvadsiatich rokoch prešľapovania vo
vednej politike chce vláda tento vývoj zmeniť, okrem iného pracovať napríklad aj na
zastavení úniku mozgov.
Za dlhoročne nadštandardné vzťahy so
SAV ocenili aj Jiřího Drahoša, predsedu
Akadémie vied Českej republiky, ale tiež bývalých predsedov SAV – endokrinológa Ladislava Macha, endokrinológa a nefrológa Branislava Lichardusa a fyzika Štefana
Lubyho.

Ocenili aj sedem slovenských vysokých
škôl: bratislavskú Ekonomickú univerzitu,
Slovenskú technickú univerzitu a Univerzitu Komenského, nitriansku Slovenskú poľnohospodársku univerzitu, košickú Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika, Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a košickú Univerzitu veterinárneho lekárstva a farmácie
v Košiciach.
Slovenská akadémia vied nezabúda ani
na vedeckých pracovníkov. Už 3. júla ocenila špičkové vedecké kolektívy a jednotlivcov
a na september je naplánované oceňovanie
osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj SAV.
Martin Podstupka | Foto: Juraj Broš

Len celistvý výskum vedie
ku kvalitným výsledkom

(Prejav predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka na oslavách 60. výročia SAV)

>

Vážený pán prezident,
vážený pán predseda vlády,
ctené dámy a páni, milí kolegovia,
Slovenská akadémia vied bola založená 18. júna 1953 zákonom Slovenskej národnej rady s číslom 1. Jej prvotnou ambíciou bolo združiť najvýznamnejších vedeckých pracovníkov na Slovensku, dovtedy
pôsobiacich predovšetkým na univerzitách

PREDSEDA SAV PRI PREJAVE NA OSLAVÁCH
60. VÝROČIA SAV

a v rôznych vedeckých spolkoch a ustanovizniach.
Dnes – presne 60 rokov od chvíle, keď
slovenská veda dostala najvyšší inštitucionálny rámec (postavenie určené vlastným
zákonom) – sa naše poslanie nezmenilo:
Našou ambíciou je byť poprednou vedeckou
inštitúciou v základnom a aplikovanom výskume na Slovensku – a máme dostatok vedeckých výsledkov aj ctižiadosti, aby sme
boli akceptovaní aj vo svete.
Vieme, že náš výskum je kvalitný a toto
konštatovanie azda netreba hneď štiepiť na
zo života SAV
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zložku základného a aplikovaného výskumu. Veď len celistvý výskum vedie ku kvalitným vedeckým výsledkom. Dokonca aj
v časoch, keď finančné zabezpečenie nie
je dostačujúce, nevzdávame sa nášho úsilia vytvárať špičkové vedecké tímy – vlastné aj kooperatívne, predovšetkým európske. Ich priamym výstupom sú vedecké výsledky v podobe nového poznania – v podobe realizácie projektov, publikovania monografií a štúdií vo vedeckých časopisoch, aj
v tých popredných svetových. Patria k tomu
aj ohlasy, diskusie a kritika – aj to integruje
našu vedu so svetom. A samozrejme patenty a aplikácie, ktoré vzišli z výskumnej akademickej bázy.
Ale to najdôležitejšie pre každého vedeckého pracovníka sú podmienky, ktoré
mu vytvoríme – či v širšom spoločenskom
význame spoluvytvoríme – na prácu. Vieme, že naliehavo potrebujeme získať mladých pracovníkov-vedcov, aby cítili, že budú pôsobiť v inštitúcii, kde sa ich potenciál
rozvinie a reálne uplatní. V atmosfére, kde
sa ich radosť z poznávania pretaví do pocitu zadosťučinenia, kde výsledky vedeckej práce spoločnosť akceptuje a uplatní
v praxi. Cesta k nim je dlhá a jej cieľom – aj
keď to znie vznešene – je pocit šťastia a radosti. Sú to možno staromódne slová, ale
sú esenciou nášho rastu, našej existencie,
zmyslu nášho bytia. Pocit šťastia a radosti
je však výsledkom námahy, úsilia aj katarziou po stovkách bezsenných nocí, uvažo-

POHĽAD DO AUDITÓRIA OSLÁV – V PRVOM RADE SPRAVA: RUDOLF SIVÁK (REKTOR EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE), KAROL MIČIETA (REKTOR UNIVERZITY KOMENSKÉHO), BÝVALÍ PREDSEDOVIA SAV LADISLAV MACHO A BRANISLAV LICHARDUS, PREZIDENT EURÓPSKEJ AKADÉMIE VIED A UMENÍ FELIX UNGER
A BÝVALÝ PREDSEDA SAV ŠTEFAN LUBY.

vania, ale aj trápenia a chvíľkových frustrácií, keď výsledok nie je priamočiary a rýchly, ani jednoznačný, ale vedec ďalej experimentuje a – nevzdáva sa. Ak má danosť aj
podporu v trpezlivosti, ak má v sebe pokoru aj zdravé sebavedomie, potom má aj vieru, vieru vo vlastné sily. Radosť z dosiahnu-

O UMELECKÝ PROGRAM
OSLÁV SA POSTARALA AJ
SOPRANISTKA ADRIANA
KUČEROVÁ.

tých výsledkov je pre vedca aj forma úľavy, veď úspech je výsledkom dlhoročnej námahy, vedomostí, talentu, súhry impulzov
a podmienok, osobných ambícií a tiež vytrvalosti – korunovanej tou vznešenou radosťou z poznania.
Sme vo sfére vedy, a hovorím o šťastí: o šťastí vedca, ktorému sa práca podarila. Takéto šťastie je osobné. Preto musíme
dbať na osobné ambície mladých vedcov –
na pôde Akadémie v našom vlastnom nastavení a v podmienkach celej spoločnosti, najmä pri komunikácii a kooperácii s decíznou sférou: pre naplnenie šťastia vedca,
veď on ho v podobe výsledkov svojej vedeckej práce venuje spoločnosti, jej prosperite,
konkrétnemu človeku, jeho zdraviu a rozvíjaniu tvorivého a pracovného potenciálu spoločenstva, ktoré ho obklopuje a ktoré
spoluvytvára. A tiež očakáva priazeň nielen
v uznaní jednotlivého výkonu, ale aj v akceptácii spoločnosťou. Sú to komplikované vzťahy v súradniciach vzájomnosti – pre
rozvoj vedy, pre osobnosť vedca a pre blaho
spoločnosti.
Vážení hostia, milí kolegovia,
patrí sa mi v tejto chvíli poďakovať všetkým, ktorí tvoria akademickú obec, našim vedcom, našim pedagógom a kolegom
z univerzít za ich rozvíjanie vedy, za ambície, ktoré nevzdali a za nadšenie, ktoré prenášajú na svojich nasledovníkov. Istotne by
tu malo zaznieť všeplatné ďakujem, to každodenné ľudské slovo všetkým tým, ktorí
tvoria naše spoločenstvo, utvárané a kultivované širokým spektrom vedy v technických, prírodovedných, medicínskych, humanitných a spoločenských odboroch.
Ďakujem za vaše úsilie i priazeň všetkých vás.

SLÁVNOSTNÉ PDUJATIE ZAKONČILA HUDOBNÁ
SKUPINA FRAGILE SO SKLADBOU BOHEMIAN
RHAPSODY OD FREDDIEHO MERCURYHO
6 | 2013
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Odovzdali Ceny SAV za rok 2013

Ocenenie výkonov excelentnej
vedy

>

Ceny Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach každoročne pripomínajú výročie jej
založenia. Odovzdávanie tohtoročných ocenení bolo výnimočné tým, že sa tak dialo
v atmosfére okrúhleho, 60. jubilea vzniku
Akadémie.
Cena Slovenskej akadémie vied sa udeľuje za vedecko-výskumné počiny zásadného vedeckého, hospodárskeho, kultúrneho a iného spoločenského významu a rozhoduje o nej Vedecká rada SAV. Ocenenie si
prevzali aj tí, ktorí sa zaslúžili o propagáciu
a popularizáciu vedy prostredníctvom publikácií a médií. Tieto ceny udeľuje Predsedníctvo SAV.
Na slávnostnom udeľovaní cien 26. júna
t. r. v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach bol prítomný tiež minister školstva,
vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič,
členovia Predsedníctva SAV i Snemu SAV.
Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek
poďakoval za všetky výsledky, ktoré sú čoraz viac porovnateľné s tými, ktoré vznikajú v zahraničnom výskumnom priestore.
„Výborných a dobrých vedeckých výsledkov máme mnoho,“ povedal, „každoročne
ich vyhodnocujeme, vytvorili sme analýzu,
z ktorej vyplynuli špičkové tímy aj osobnosti vedy. Akadémia sa za svoju existenciu vyprofilovala na inštitúciu, ktorá robí excelentnú vedu. Výsledky našich pracovníkov

PREDSEDA SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK SA POĎAKOVAL ZA VŠETKY VÝSLEDKY,
KTORÉ SÚ ČORAZ VIAC POROVNATEĽNÉ S TÝMI, KTORÉ VZNIKAJÚ V ZAHRANIČNOM VÝSKUMNOM PRIESTORE

zaväzujú k tomu, aby sme aj naďalej pokračovali v kvalitnom výskume a boli pripravení uchádzať sa o veľké projekty,“ pripomenul predseda SAV.

Laureátmi Ceny Slovenskej
akadémie vied za vedeckovýskumnú činnosť za rok 2013 sú:

koš, CSc., MVDr. Dušan Fabian, PhD.,
RNDr. Ján Burkuš, PhD., MVDr. Pavol Rehák, CSc., Ing. Soňa Czikková za súbor vedecko-výskumných prác zaoberajúcich sa interakciou medzi matkou a skorým embryom,
so zameraním na štúdium vplyvu zhoršeného materského prostredia na oplodnenie
a preimplantačný embryonálny vývin,

c) kolektív autorov z Historického ústavu
SAV pod vedením PhDr. Bohumily Ferenčuhovej, DrSc., a PhDr. Milana Zemka,
CSc. za monografickú syntézu Slovensko
v 20. storočí, 3. zväzok pod názvom V medzivojnovom Čskoslovensku 1918 –1939. Ďalší
členovia autorského kolektívu: PhDr. Alena Bartlová, CSc., PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., PhDr. Anna Falisová, CSc.,
PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc., Natália Krajčovičová, CSc., PhDr. Katarína Popelková, CSc.,
b) kolektív autorov z Ústavu fyziológie hos- Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD., †PhDr.
podárskych zvierat SAV: RNDr. Štefan Či- Xénia Šuchová, CSc.
a) kolektív Oddelenia biofyziky a Oddelenia magnetických javov Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach: RNDr. Andrea Antošová, PhD., RNDr. Zuzana Gažová, CSc., Ing. Martina Koneracká, CSc.,
doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc., RNDr.
Katarína Šipošová, Ing. Vlasta Závišová
za významné výsledky dosiahnuté v oblasti
štúdia magnetických nanočastíc ako terapeutika amyloidných ochorení,

CENU PREBERÁ
KOLEKTÍV
ODDELENIA
BIOFYZIKY
A ODDELENIA
MAGNETICKÝCH
JAVOV ÚSTAVU
EXPERIMENTÁLNEJ
FYZIKY SAV
V KOŠICIACH.

Cena SAV pre mladého vedeckého
pracovníka
Ing. Martin Balog, PhD., z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV za mimoriadne výsledky vedeckej práce v oblasti výskumu materiálov a kompozitov na báze hliníka a vývoja technológií ich výroby metódami práškovej metalurgie,
Mgr. Michal Kšiňani, PhD., z Historického
ústavu SAV za odbornú monografiu Milan
Rastislav Štefánik, unikátne spracovanie životopisu osobnosti slovenských dejín na základe bádania v archívoch vo Francúzsku,
Českej republike a na Slovensku.

Cena SAV v oblasti medzinárodnej
spolupráce v roku 2012
Ing. Štefan Janeček, DrSc., z Ústavu molekulárnej biológie SAV za dosiahnuté výsledzo života SAV
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ky v riešení medzinárodných projektov tý- RNDr. Ján Svoreň, DrSc. (Astronomický
kajúcich sa bioinformatickej analýzy amylo- ústav SAV) za úspešnú popularizáciu výlytických enzýmov.
sledkov astronomického výskumu,
kolektív pracovníkov Ústavu etnolóCena SAV za popularizáciu vedy
gie SAV (PhDr. Mojmír Benža, PhD., Oľga Danglová, CSc., Mgr. Ľubica FalťanoPhDr. Milan Zemko, CSc. (Historický vá, CSc., Daniel Luther, CSc., PhDr. Kataústav SAV) za dlhoročnú propagáciu histo- rína Popelková, CSc., Mgr. Dušan Ratica,
rického výskumu,
CSc., PhDr. Peter Slavkovský, DrSc., PhDr.
RNDr. Ján Gálik, PhD. (Neurobiologický Rastislavae Stoličná, DrSc., PhDr. Juraj Zaústav SAV v Košiciach) za vedecko-popula- jonc, CSc.,a PhDr. Gabriel Kiliánová, CSc.)
rizačnú a vzdelávaciu činnosť a za mimo- za elektronickú encyklopédiu Tradičná ľuriadny prínos v oblasti propagácie neuro- dová kultúra slovom a obrazom, projekt,
vedného výskumu,
ktorý predstavuje unikátny príspevok k ší-

reniu poznatkov o kultúrnom dedičstve Slovenska medzi najširšou verejnosťou,
Dr. Katarína Čižmáriková, za celoživotné
dielo v oblasti propagáciu vedy, najmä z oblasti košického regiónu.
Ďakovnú reč za všetkých ocenených predniesol PhDr. Milan Zemko z Historického
ústavu SAV.
(Viac fotografiá z udeľovania cien SAV na III. strane
obálky)

M. Š., (red.) | Foto: Juraj Broš

V Košiciach vyhodnotili súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov

Jubilejné stretnutie vedy
s umením

>

Víťazi ďalšieho ročníka Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov sa
6. júna tradične predstavili na seminári
v aule budovy ústavov SAV v Košiciach. Večer v Dome umenia úspešní mladí hudobníci zase predviedli svojim rovesníkom (aj ich
starším kolegom) svoje interpretačné majstrovstvo na koncerte pod názvom „Mladí
mladým – umelci vedcom“, ktorý bol jubilejný – už desiaty.
Moderovania vedeckého seminára sa
ujal člen Predsedníctva SAV, zástupca vedeckého sekretára SAV doc. Juraj Koppel,
z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat
SAV v Košiciach, ktorý privítal podpredsedu SAV Richarda Imricha a ďalších členov
Predsedníctva i Snemu SAV. So záujmom
počúvali mladších kolegov aj riaditelia viacerých ústavov SAV z celého Slovenska,
spolupracovníci a tiež ich niekdajší učitelia.

Ocenení mladí vedci prezentovali svoju
vedeckú prácu v časovom limite 10 minút.
Ku všetkým prácam bola diskusia a vyznamenaným mladým vedcom slúži ku cti, že
bez problémov vysvetľovali a odpovedali na
otázky aj oveľa skúsenejším kolegom.
Večer sa všetci stretli v Dome umenia,
domovskom stánku Štátnej filharmónie Košice. Na jubilejnom, desiatom koncerte Mladí mladým – umelci vedcom všetkých privítal jeden z hlavných organizátorov doc.
Branislav Peťko, riaditeľ Parazitologického
ústavu SAV v Košiciach. Po ňom podpredsedníčka SAV Eva Majkovápozdravila prítomných v mene predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka v jubilejnom 60. roku vzniku SAV a odovzdala ceny úspešným mladým vedcom.
Na koncerte Mladí mladým – umelci
vedcom dirigoval orchester Štátnej filhar-

V SÉRII VYSTÚPENÍ PIATICH MLADÝCH UMELCOV-SÓLISTOV PREDVIEDOL SVOJE
INTERPRETAČNÉ MAJSTROVSTVO HUSLISTA ANTON ČONKA, PREŠOVČAN, KTORÝ JE ÚSPEŠNÝ AJ V PRAHE.

6 | 2013

4

správysav

zo života SAV

PODPREDSEDNÍČKA SAV EVA MAJKOVÁ BLAHOŽELÁ
PETROVI TATARKOVI Z ÚMV SAV V KOŠICIACH.

mónie Košice Gergely Ménesi (Maďarsko).
Diela M. Castelnuovo-Tedesca, M.Linhu,
N. Bodnára, W. A. Mozarta a M. Brucha zahrali Karol Samuelčík (gitara), Magdalena
Plháková (pozauna), Anton Čonka (husle),
Juraj Tomka (husle) a Veronika Prokešová
(viola). Po koncerte nasledoval spoločenský večer.

NAJLEPŠÍ MLADÍ VEDCI Z I. ODDELENIA VIED.

TROJICA ÚSPEŠNÝCH DÁM Z II. ODDELENIA VIED...

Výsledky Súťaže mladých
vedeckých pracovníkov SAV
do 35 rokov:
I. oddelenie vied o neživej prírode:
1 . m i e s t o : Ing. Peter Tatarko, PhD., Ústav
materiálového výskumu SAV (za prácu Vývoj a charakterizácia mikro/nano kompozitných keramických materiálov Si3N4-SiC
s prídavkom oxidov vzácnych zemín)
2 . m i e s t o : Mgr. Daniela Volochová, PhD.,
Ústav experimentálnej fyziky SAV (Rast
a vlastnosti REBCO masívnych supravodičov)
3 . m i e s t o : Mgr. Andrej Čerňanský, PhD.,
Geologický ústav SAV (Evolúcia jašterov
v treťohorách Európy)

A EŠTE TRIO VÍŤAZOV Z III. ODDELENIA VIED.

II. oddelenie vied o živej prírode
a chemických vedách:
1 . m i e s t o : RNDr. Zuzana Staneková,
PhD., Virologický ústav SAV (Štúdium imunogenicity ľahkého reťazca hemaglutinínu
ako potenciálneho kandidáta na prípravu širokospektrálnej chrípkovej vakcíny)
2 . m i e s t o : Mgr. Lucia Valentínová, PhD.,
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
(Monogénový diabetes typu GCK-MODY)
3 . m i e s t o : Mgr. Jana Podroužková-Medvecká, PhD., Botanický ústav SAV (Prehľad
nepôvodnej flóry Slovenska)
Č e s t n é u z n a n i e : Ing. Monika Michalková, PhD., Ústav anorganickej chémie SAV
(Progresívne keramické materiály s výnimočnými vlastnosťami)

u z n a n i e : Mgr. Lucia Kraková,
PhD., Ústav molekulárnej biológie SAV (Využitie molekulových metód pre analýzu mikroflóry na historických artefaktoch)

Čestné

III. oddelenie vied o spoločnosti a kultúre:
1 . m i e s t o : Mgr. Jana Pácalová, PhD.,
Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava
(Metamorfózy rozprávky)
2 . m i e s t o : PaedDr. Vladimíra Čavojová,
PhD., Ústav experimentálnej psychológie
SAV (Chápanie duševných stavov, empatia
a kamarátske vzťahy u starších detí)
3 . m i e s t o : Mgr. Tomáš Hrustič, PhD.,
Ústav etnológie SAV Bratislava (Náboženské
konverzie Rómov a sociálna zmena)
Katarína Čižmáriková | Foto: autorka a Tomáš Čižmárik

Podpora vedeckých talentov prostredníctvom grantov z ERC

Prestížna záležitosťou pre
výskumníka

>

Aj keď je nesporné, že slovenská vedecká obec v súčasnosti bojuje s mnohými problémami, Slovensko sa môže pochváliť špičkovými vedeckými osobnosťami a tímami, ktoré čestne obstáli v konkurencii so svetovou elitou. Na tlačovej konferencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá sa konala 17. júna 2013 pri
príležitosti historicky prvého zasadnutia Európskej rady pre výskum (ERC) na Slovensku, to povedal štátny tajomník rezortu Štefan Chudoba.
Spolu s prezidentkou ERC Helgou Nowotny informovali novinárov o možnostiach podpory ERC prostredníctvom grantov pre začínajúcich i renomovaných výskumníkov. Obaja sa zhodli na potrebe
investícií väčšieho objemu finančných prostriedkov do vedy a výskumu a s tým súvisiacim vytváraním lepších podmienok na prácu
vedeckých talentov. Ako povedala Helga Nowotny: „Naďalej budeme stavať na doterajších úspechoch ERC, ale s nádejou na rozšírenie participácie o ďalších talentovaných výskumníkov. Vedecký talent možno nájsť kdekoľvek v Európe, omnoho dôležitejšie je však
podporiť ho.“

V tejto súvislosti Helga Nowotny upriamila pozornosť na dosiaľ
jediného držiteľa grantu ERC na Slovensku Jána Tkáča z Chemického ústavu SAV. Na realizáciu svojho projektu v oblasti návrhu
nových liečiv a pokroku v diagnostike získal z ERC finančné prostriedky v sume 1,16 mil. eur. Podľa jeho slov sa vedecká infraštruktúra na Slovensku za posledné dva roky vďaka peniazom z EÚ výrazne zlepšila, čo môže priniesť väčšiu podporu talentov prostredníctvom grantov z ERC.
Európska rada pre výskum vznikla v roku 2007. Je to nezávislý grantový orgán EÚ na podporu výskumu na hraniciach poznania. Téma výskumu nie je určená vopred nastavenými prioritami,
stanovujú si ju samotní výskumníci. Jediným kritériom je vedecká excelentnosť. Grant ERC je preto prestížnou záležitosťou pre výskumníka, výskumnú organizáciu a krajinu. Medzi držiteľmi ERC
grantov sú aj laureáti Nobelovej ceny.

(TO MŠVVaŠ SR)
zo života SAV | udalosti
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Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra Jánovi Szolgayovi

Osobnosť slovenskej hydrológie

>

Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za výsledky v prírodných vedách prof. Ing. Jánovi Szolgayovi, PhD., odovzdal 24. júna
2013 podpredseda SAV pre I. oddelenie
vied SAV Juraj Lapin. Slávnostnú laudáciu predniesla riaditeľka Ústavu hydrológie SAV Pavla Pekárová.
Ján Szolgay začal svoju vedeckú dráhu
v Slovenskej akadémii vied v roku 1976. Po
15 rokoch sa rozhodol odísť na Slovenskú
technickú univerzitu a venovať sa pedagogickej činnosti.
Je autorom a spoluautorom mnohých významných publikácií. Za posledných päť rokov uverejnil viac než 70 recenzovaných
prác. Bol vedúcim kolektívu za vysoké školy,
ktorý v roku 2004 dostal cenu SAV za vedecké výsledky získané v spolupráci SAV s vysokými školami. Bol aj vedúcim kolektívu
za VŠ, ktorý získal v roku 2006 prémiu Literárneho fondu za knižnú publikáciu Pekárová, P., Szolgay, J., Scenáre zmien vybraných

OCENENÝ JÁN SZOLGAY
S PODPREDSEDOM
SAVJURAJOM LAPINOM.

zložiek hydrosféry a biosféry povodí Hrona
a Váhu v dôsledku klimatickej zmeny, ktorá
vyšla roku 2005 vo vydavateľstve Veda.
Popri všetkých svojich povinnostiach už
dlhé roky pracuje v redakčnej rade časopisu Journal of Hydrology and Hydromechanics, v súčasnosti ako jeden z editorov. Patrí

medzi najvýznamnejšie osobnosti hydrológie nielen na Slovensku, ale i vo svete. Jeho
práce veľmi výrazne ovplyvnili vednú oblasť hydrológie a vodného hospodárstva na
Slovensku.
(I. OV SAV) | Foto: Juraj Broš

Čestná plaketu Jána Jessenia jubilujúcej Viere Danielisovej

Prínos pre biomedicínsky výskum

>

Čestnú plaketu Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách udelilo Predsedníctvo SAV MVDr. Viere Danielisovej, CSc., z Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach pri príležitosti jej životného
jubilea. Dňa 7. júna jej ju za účasti podpredsedu SAV Richarda Imricha odovzdal doc. Juraj Koppel, zástupca vedeckého sekretára
SAV.
V laudácii na počesť ocenenej Richard Imrich uviedol, že jubilujúca po absolvovaní štúdia na Univerzite veterinárneho lekárstva
v roku 1977 nastúpila pracovať v Neurobiologickom ústave SAV
v Košiciach, kde pôsobí doteraz. Vo svojej vedeckej práci sa venuje témam ako energeticky metabolizmus v centrálnom nervovom
systéme za patologických podmienok, metabolizmus oxidu dusnatého, štúdium vplyvu iónov železa, feritínu a endogénnych antio-

MVDR. VIERA
DANIELISOVÁ,
CSC., S ČESTNOU
PLAKETOU JÁNA
JESSENIA ZA ZÁSLUHY
V LEKÁRSKYCH
VEDÁCH.
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xidačných enzýmov v nervovom systéme. Orientuje sa na štúdium
excitotoxicity, neuroregenerácie a ischemickej tolerancie. Osobitne sa zameriava na štúdium neurodegeneratívnych a biochemických zmien a tiež možnosti aktivácie endogénneho obranného mechanizmu po ischemickom poškodení mozgu.
Viera Danielisová získavala svoje poznatky a odborné skúsenosti aj na študijných pobytoch v Max-Planck Institute for Psychiatry, Department of Neurobiology, v Mníchove, ako aj Hoechst AG,
Frankfurt nad Mohanom. Je spoluautorkou európskeho patentu,
ktorého majiteľom je Sanofi-Aventis Deutschland GmbH. Je autorkou alebo spoluautorkou vyše 150 vedeckých článkov, z toho
74 prác je evidovaných v databáze Current Contents®, ktoré boli
citované 375-krát, ako aj viac ako 100 prezentácii výsledkov na domácich i zahraničných medzinárodných podujatiach. Je spoluautorkou jednej kapitoly v knihe.
Svoje poznatky a skúsenosti využila aj vo vedecko-organizačnej
činnosti. V rokoch 1992 – 2011 bola vedeckou tajomníčkou ústavu, spoluriešiteľkou 11 projektov VEGA a 2 projektov APVV. V súčasnosti je vedúcou riešiteľkou projektu VEGA, ktorý sa venuje štúdiu mechanizmov vzniku a možnosti regulácie procesov ischemickej tolerancie.
„Doktorka Viera Danielisová je významnou vedeckou osobnosťou, ktorá aj spoluprácou s poprednými výskumnými skupinami šíri dobré meno Slovenskej akadémie vied doma a v zahraničí. Udelenie čestnej plakety Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách
je preto hlavne ocenením jej prínosu pre biomedicínsky výskum na
Slovensku,“ uviedol na záver laudácie Richard Imrich.
Katarína Čižmáriková | Foto: autorka

Nedocenená práca pri materiálnom budovaní Akadémie

Medaila SAV za podporu vedy
M. Ružekovi

SPOLOČNÁ FOTOGRAFIA ZO SLÁVNOSTNÉHO OCEŇOVANIA MILAN RUŽEKA (TRETÍ ZĽAVA).

>

Medailu SAV za podporu vedy Ing. Milanovi Ružekovi odovzdal 17. júna 2013 podpredseda SAV pre I. oddelenie vied Juraj Lapin. Slávnostnú laudáciu predniesol Štefan
Luby, bývalý predseda SAV.
Milan Ružek strávil v Slovenskej akadémii vied prakticky celý svoj tvorivý život,
41 rokov. Bol vedúcim Ekonomického odboru Ústrednej správy pracovísk SAV, vedúcim Ekonomicko-technického odboru Úradu Predsedníctva SAV, zástupcom riaditeľa i riaditeľom Úradu SAV. Potom ešte pôsobil v Odborovom zväze SAV. Nadviazal tak
na svoju dlhodobú činnosť v Slovenskom
i Ústrednom výbore odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy.
Rodák z Krompách (*1928) študoval na
bratislavskej Vysokej škole hospodárskych
vied, predchodkyni Ekonomickej univerzity. Po jej ukončení nastúpil do Slovenskej
akadémie vied a umení, ktorá sa r. 1953
pretransformovala na SAV. Spolupracoval

s desiatimi predsedami a oni sa o neho opierali tým viac, čím viac kryštalizovala jeho
životná skúsenosť.
Milan Ružek bol spiritus movens intenzívnej výstavby v SAV v 70. a 80. rokoch,
ktorá pomohla akadémii prežiť, keď sa musela v 90. rokoch v reštitúciách vzdať viacerých objektov. V tomto období pokročila, resp. sa ukončila výstavba Virologického
ústavu SAV, Pavilónu spoločenských vied na
Patrónke, experimentálnej jednotky Ústavu
polymérov SAV, komplexov v Nitre a Košiciach, areálu v Starej Lesnej a i. Bola to nadlho posledná výstavba v SAV, prvá nová
budova po roku 1989, Botanický ústav SAV,
sa vybudoval až v rokoch 2008 – 2009. Milan Ružek bol aktívny aj pri finančnom zabezpečení programu vedeckých prístrojov,
vysokoteplotnej supravodivosti, archeológie a i., prostriedky na ne sa získali aj jeho
pričinením z federálneho alebo národného
rozpočtu.

Bývalý predseda SAVLadislav Macho na
neho spomína takto: „Doteraz je nedocenená usilovná práca M. Ružeka pri materiálnom budovaní ústavov SAV, najmä v podmienkach devízoveho hospodárenia, keď
svojimi kontaktmi v hospodárskych orgánoch vedel získať nemalé prostriedky na
nové prístroje. Dlhšie sme spolupracovali aj v orgánoch odborového hnutia, najmä v ekonomických komisiách, kde presadzoval adekvátne finančné aj spoločenské
ohodnotenie vedeckých pracovníkov SAV.
A ďalší bývalý predseda SAV Branislav
Lichardus: „Inžinier Ružek vychádzal dobroprajne, spoľahlivo a dochvíľne v ústrety
požiadavkám na technické vybavenie vedeckých pracovísk. Neoceniteľnú pomoc
mi poskytol pri osamostatňovaní sa SAV po
rozpade spoločného štátu a zániku ČSAV
s nasledujúcim delením spoločného, alebo
domnele spoločného majetku.“
(I. OV SAV) | Foto: Juraj Broš

zo života SAV
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Na návšteve Ruskej štátnej hydrometeorologickej univerzity v Petrohrade

Líder vo vzdelávaní v hydrológii

>

Dušan Podhorský
V dňoch 24. – 26. apríla 2013 sa na Ruskej štátnej hydrometeorologickej univerzite (RGGMU) v Petrohrade (Sankt-Peterburgu) uskutočnilo III. kolo tradičnej Celoruskej olympiády univerzitných študentov špecializácií hydrometeorológia a aplikovaná hydrometeorológia. Dostalo sa mi
cti, že vedenie univerzity ma na toto podujatie pozvalo so zámerom, aby som predniesol prednášku na tému Súčasné komplexné
monitorovacie systémy merania parametrov
atmosféry a hydrosféry a ich kvalitatívnych
charakteristík.
Na Katedre experimentálnej fyziky atmosféry RGGMU som u prof. L. G. Kačurina absolvoval externú ašpirantúru z problematiky radarovej a kozmickej meteorológie. V roku 1976 som tu obhájil vedeckú
hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied a v roku 1990 – ako jej externý
doktorand – na Akadémii vied ZSSR doktora technických vied. Po takmer štvrťstoročí
to bola moja prvá návšteva tejto univerzite.
Medzitým ubehol čas, ktorý výrazne poznamenal celú východnú Európu a najmä kvalitu univerzitného života...

Po dvadsiatich štyroch rokoch
V rámci terajšieho pobytu som mal možnosť oboznámiť sa s činnosťou univerzity
a tiež so zatvorenou akciovou spoločnosťou (z.a.s.), ktorá širokospektrálne a úspešne pôsobí na ruskom a európskom trhu meteorologických prístrojov, rádiolokátorov
a nowcastingu pod názvom Inštitút radarovej meteorológie (IRAM, z.a.s.) vo Vojejkove (Leningradská oblasť).
V roku 1930 vznikol v Moskve Hydrometeorologický inštitút, ktorý po druhej svetovej vojne premiestnili do Leningradu a pre-

menovali ho na Leningradský hydrometeorologický inštitút (LGMI). Inštitút sa stal vo
svete prvým vysokoškolským zariadením na
výchovu hydrológov, meteorológov a oceánológov a vo vzdelávaní v týchto disciplínach je stále lídrom na svetovej úrovni.
V roku 1998 získal LGMI štatút univerzity
a v roku 1994 štatút Regionálneho meteorologického učebného centra Svetovej meteorologickej organizácie (WMO).
Počas svojej takmer 85-ročnej existencie
Ruská štátna hydrometeorologická univerzita vychovala vyše dvadsaťtisíc odborníkov. Na poste rektora sa počas tohto obdobia vystriedalo 11 profesorov. Je to neuveriteľné, najmä ak si uvedomíme, že v tomto
časovom horizonte sa uskutočnili početné
represálie v politickej, ekonomickej a najmä
vo vedeckej sfére (ide o roky 1937 – 1939),
do života spoločnosti zasiahol kult Stalinovej osobnosti, vojna s nacistickým Nemeckom a napokon rozpad ZSSR. (Len tak na
porovnanie s naším súčasným stavom: na
pozícii generálneho riaditeľa Slovenského
hydrometeorologického ústavu sa za dva
roky vystriedali štyria „generáli“.)
Od roku 1988 je rektorom RGGMU prof.
Lev Nikolajevič Karlin, Dr.Sc. Privítal ma
pre neho typickým širokým úsmevom, akoby som bol odišiel len včera... Karlin patrí
k významným vedcom a organizátorom vedy v oblasti hydrometeorológie, fyziky oceánu, komplexnej ochrany pribrežných zón
a ochrany prírodného prostredia (je autorom 250 vedeckých publikácií, 7 monografií a 8 učebníc). Zorganizoval viac ako štyri
desiatky veľkých morských expedícií zameraných na výskum ekosystémov Baltického,
Bieleho a Barentsovho mora. Výsledky jeho
prác sa aplikujú v ekonomike Ruska i regiónu, pri znižovaní znečistenia Fínskeho zálivu, ako aj atmosféry v Petrohrade.
S pôžitkom som sledoval, ako rektor Karlin odovzdával diplomy víťazom spomí-

REKTOR RUSKEJ ŠTÁTNEJ HYDROMETEOROLOGICKEJ UNIVERZITE LEV KARLIN
ODOVZDÁVA DIPLOMY VÍŤAZOM III. CELORUSKEJ OLYMPIÁDY.
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nanej III. celoruskej olympiády, ako bezprostredne komentoval úspechy študentov
z Permu, Kaliningradu, Stavropoľa a výnimočne aj z Moskvy: „Pozrime sa, aká konkurencia vyrastá mimo nášho Gidrometu!
(Gidromet – hovorová skratka RGGMU, pozn. autora.) A kde sú tí profesori, čo vás vychovali? Prosím, čakám vás po tejto ceremónii v mojom kabinete!“ Pravdu povediac,
aj pre mňa bolo prekvapením, že najlepších
synoptických meteorológov vychováva už
niekoľko rokov Univerzita v Perme, a nie
Ruská štátna hydrometeorologicka univerzita.

Súčasnosť RGGMU
Táto špecializovaná univerzita nateraz pripravuje poslucháčov na štvorročnom bakalárskom štúdiu v špecializáciách fyzika,
ekológia a využívanie prírody, morské informačné systémy, aplikovaná informatika,
aplikovaná hydrometeorológia s profilovými odbornosťami – aplikovaná meteorológia, hydrometeorologické informačno-meracie systémy, aplikovaná hydrológia, aplikovaná oceánológia, informačná bezpečnosť telekomunikačných systémov a ďalšími špecializáciami. Na magisterskom štúdiu je zabezpečené šesťročné vzdelávanie
na špecializáciách aplikovaná hydrometeorológia a ekológia a využívanie prírody.
Na RGGMU študuje vyše 3500 poslucháčov
(bez externých poslucháčov) a pôsobí tam
380 vysokoškolských učiteľov.
Na stretnutí na úrovni vedenia univerzity prišla reč aj na pripravované reformy vysokoškolského štúdia v Rusku, ako aj
na súčasné problémy slovenských univerzit. V Ruskej federácii sa pripravuje postupná reštrukturalizácia, resp. sceľovanie univerzít. Cieľom je zachovať z doterajších 500
vysokých škôl – maximálne polovicu. Pred-

STRETNUTIE AUTORA S DEKANOM METEOROLOGICKEJ FAKULTY PROF. LEONIDOM ISAJEVIČOM DIVINSKÝM (VĽAVO) OPÄŤ PO ROKOCH.

pokladá sa, že tak vzniknú univerzity, ktoré budú mať vybudované moderné učebne
a laboratóriá vrátane študentských internátov a športovísk. Ako príklady boli uvedené
novovzniknuté federálne univerzity v Jekaterinburgu, Irkutsku a vo Vladivostoku.
Od roku 2001 je dekanom meteorologickej fakulty môj kolega z ašpirantúry a doktorandúry na Katedre experimentálnej fyziky atmosféry RGGMU prof. Leonid Isajevič
Divinskij, Dr.Sc., ktorý sa môže hrdiť titul
Zaslúžilý meteorológ RF (v roku 2008 mu
ho udelil prezident Ruska). Napriek svojmu zlému zdravotnému stavu venuje Leonid všetky svoje sily tvorbe nových učebných osnov v meteorológii. Od roku 1966
prednáša predmet základy meteorologickej
rádiolokačnej techniky, patrí mu popredné
miesto vo svetovej meteorológii vo výskume nebezpečných búrkových oblakov s cieľom v predstihu predpovedať atmosférické výboje (blesky) na letových trasách. Pre
pilotov vyvinul špeciálnu aparatúru, ktorá
im poskytuje včasnú výstrahu pred bleskami v oblakoch. V rokoch 1971 – 1976 sme
spolupracovali v období leta na unikátnom
Rádiolokačnom polygóne v Alazanskej dolinev Gruzínsku, ktorá je známa vo svete
mimoriadne častým výskytom búrok. Leonid Divinskij v spolupráci s Nemeckým ústavom fyziky atmosféry v Oberpfaffenhofene
(v Bavorsku) realizoval systémy pasívnej rádiolokácie pre lokalizáciu búrkových a pred
búrkových oblakov.
Divinského meteorologická fakulta zabezpečuje výučbu v oblasti aplikovanej
hydrometeorológie vrátane meteorologických predpovedí, meteorologických meraní
a prístrojov, leteckej a kozmickej meteorológie, ochrany atmosféry, ekonomiky a riadenia podnikov s využitím prírody a manažmentu v hydrometeorológii. V niektorých krúžkoch, v tzv. „Eurogruppy“, sa zabezpečujú prednášky základných predmetov v angličtine a po ukončení štúdia dostáva absolvent okrem diplomu absolventa
štátnej univerzity RF aj certifikát Svetovej
meteorologickej organizácie (WMO).
Osobitnú pozornosť si zaslúži môj mladší kolega na Katedre experimentálnej fyziky atmosféry RGGMU prof. Andrej Vladlenovič Belocerkovskij, Dr.Sc., ktorý po mojom odchode z meteorológie pokračoval
vo vytýčenej koncepcii tvorby nowcastingu
mezopriestorových javov. Andrej bol v rokoch 2004 až 2010 študijným prorektorom
na RGGMU, dnes je rektorom Tverskej štátnej univerzity (12-tisíc študentov, 721 vysokoškolských učiteľov, z toho 90 doktorov vied, profesorov, 369 kandidátov vied,
17 fakúlt a 98 katedier). Patril k najnadanejším vedeckým pracovníkom na našej katedre. V rokoch 1990 – 1992 absolvoval vedeckú stáž na Hokkaidskej univerzite a v roku 2001 – 2004 bol profesorom na Chicagskej univerzite. Je čestným členom Japonskej meteorologickej spoločnosti, členom
Americkej geografickej spoločnosti, akademikom Medzinárodnej akadémie ekológie
a bezpečnosti. Hovorí plynulo po anglicky
a po japonsky sa dorozumie.
Keď učil na University of Chicago, študenti ho v roku 2002 titulom „Učiteľ roka“.

Odborné záujmy sa sústreďujú na optimálne metódy zhromažďovania, spracovávania, analýzy a prognózy, meranie a informačný diaľkový prieskum Zeme v reálnom
čase pomocou adaptívnych stochastických
modelov a rozpoznávania pomocou teórie
obrazov i aktívne metódy vplyvu na atmosférické procesy.
Riadil spoločné medzinárodného výskumné a vzdelávacie projekty „ Arctic“ (radarové štúdium vlastností zimných kopovitých mrakov a zrážok, ktoré boli aj anotované z Japonska, Švédska a Kanady), „Optimalizácia siete proti krupobitiu“ (Bulharsko), „Hokkaido SNOWCAS-TING“ (vyvoj
metódy pre optimálne krátkodobé predpovedanie snehových búrok na základe radarových dát z Japonska, Kanady) i EUROMET so snahou vytvoriť systém diaľkového meteorologických vzdelávania v európskych krajinách.

Možnosti spolupráce

deckými a učebnými zariadeniami vo Fínsku, Nemecku, Veľkej Británii, Španielsku,
Poľsku, Číne, Portugalsku, Taliansku, Švédsku, Dánsku i Nórsku. Na univerzite úspešne pracuje Katedra UNESCO pre aplikáciu
metód distančnej sondáže atmosféry a oceánu. Za posledné päťročné obdobie RGGMU sa zúčastnila na 15 medzinárodných
projektoch, vrátane programu EÚ TACIS
TEMPUS.

Úspešní na ruskom i svetovom
trhu
Stretnutia s mojimi bývalými kolegami
z Katedry experimentálnej fyziky atmosféry
sa tým nevyčerpali. Inštitút radarovej meteorológie (IRAM), z.a.s., vo Vojejkove vedie
ako riaditeľ najmladší z nich, Dr. Alexander
Sergejevič Solonin, Dr.Sc.
Inštitút zamestnáva 85 pracovníkov,
z toho má šesť vedeckú hodnosť PhD. a jeden DrSc. Priemerný vek je tu 39 rokov. Moju pozornosť najviac upútali prevádzkové
a vedecko-výskumné aktivity inštitútu, ktorý úzko spolupracuje s Ruskou štátnou hydrometeorologickou univerzitou. najmä vybavenie Meteorologickými prístrojmi a systémami vybavil letiská III. kategórie ICAO
v Pulkove (Sankt-Peterburg), Domodedovo (Moskva), Astane (Kazachstan), Taškente (Uzbekistan), Baku (Azerbajdžan), meteoprístrojmi Ostankinskú televíznu vežu v Moskve, ľadoborce Moskva, 50 let Pobedy a S-PETERBURG, indickú lietadlovú
loď Vikramaditya a pod. Meteozariadenia
IRAM dodáva do objektov federálneho ministerstva obrany a ďalších štátnych orgánov RF, Moldavska, Kazachstanu... Zabezpečujú leteckú a cestnú dopravu výstražnými predpoveďami typu nowcasting, ako aj
výstrahy pre viaceré významné mestské aglomerácie v Rusku vrátane protipovodňových výstrah pre Sankt-Peterburg.
Od roku 2009 sa IRAM sa podieľa na realizácii federálneho cieľového programu
„Modernizácia jediného systému organizácie vzdušného pohybu RF v rokoch 2009 –
2015“, zameranáho na rozvoj meteorologického zabezpečenia aeronavigácie. IRAM
patrí v Leningradskej oblasti k najlepším
inovačným podnikom, ako vedecká organizácia je akreditovaný ministerstvom priemyslu, vedy a technológií RF a vyvíja a realizuje svoje výrobky v súlade so systémom
manažérstva kvality GOST ISO 9001-2001.
Má všetky nevyhnutné certifikáty a licencie
Goststandartu RF a Medzištátneho leteckého výboru (MAK) pre vyrábanú produkciu.
Za posledné roky vydal IRAM 8 monografií,
17 vedeckých publikácií v Rusku a v zahraničí a prezentoval svoje vedecké a prevádzkové výsledky na 29 konferenciách a sympóziách doma a v zahraničí.
Vo výpočte úspechov IRAM-u by sa dalo
pokračovať, ale aj tento výber naznačuje, že
ide o moderný inštitút, v ktorom sa výskum
spája s aplikáciami v praxi, čo veľa napovedá aj o zmenách, ktorými žije dnešné Rusko.

Počas našich rozhovorov, či už rektorom
Karlinom, prof. Divinským alebo prof. Belocerkovským, sme samozrejme nemohli
obísť tému spolupráce so slovenskými univerzitami. Nevyhol som sa otázkam, prečo Slovensko nemá záujem o vedeckú spoluprácu s Ruskou štátnou hydrometeorologickou univerzitou, ako aj o výchovu študentov a doktorandov na ruských univerzitách...
Na Hydrologická fakulta RGGMU som
konečne mohol predložiť konkrétny projekt fy ECM ECO Monitoring, miniatúrneho spektrometrického systému, ktorý pomocou matematického modelovania, založeného na diferenciálnej spektrometrii, generuje výstrahu pri výskyte škodliviny vo
vodovodnom potrubí z kategórie nervovo-paralytických látok, pesticídov, aromatických uhľovodíkov či iných toxikantov. Takýmto spôsobom je nateraz chránený systém pitnej vody mnohých amerických a európskych miest, z blízkych uvediem aspoň
Viedeň, Bratislavu a Prahu.
Dekan hydrologickej fakulty prof. Arkadij Michajlovič Doganovskij, Dr.Sc., okamžite pozitívne reagoval a navrhol spoluprácu spolu s petrohradským Vodokanálom
a so Štátnym hydrologickým inštitútom RF.
Medzinárodná činnosť univerzity je zameraná najmä na vedecko-výskumné práce
v oblasti hydrometeorológie, ekológie, manažmentu, rozvoja medzinárodného vzdelávania a strategického riadenia univerzít. Na základe Dohody medzi vládou Ruska a WMO o výchove zahraničných občanov, ktorí sú vyslaní na RGGMU národnými
meteorologickými službami štátov – členov
WMO, sa v posledných rokoch počet zahraničných poslucháčov na univerzite zvýšil na
250. Celkove počet za obdobie 1957 – 2007
dosiahol 1 038 absolventov, a to zo 103 krajín sveta. Na univerzite dnes nájdete poslucháčov zo 41 krajín, predovšetkým z Jemenu, Číny, USA, Konga, Palestíny a v poslednom období aj študenti z Turkménska a TaFoto: autor | (Autor, RNDr. Dušan Podhorský, Dr.Sc., je
džikistanu.
V súčasnosti RGGMU spolupracuje s ve- vedecký pracovník Geofyzikálneho ústavu SAV)
publicistika
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Slovenskí farmakológovia a toxikológovia spomínali

Odkaz profesorky H. Raškovej
zidentkou. Prispela k založeniu Ústav experimentálnej farmakológie SAV ako samostatného ústavu v rámci SAV. Celej generácii slovenských vedcov pomohla preniknúť
do vyspelého vedeckého sveta. Cielene sa
podieľala na výchove slovenských farmakológov, aktívne napomáhala mladým slovenským vedcom k postgraduálnemu štúdiu na
popredných európskych a svetových pracoviskách v období totality. Uviedla do svetovej vedeckej komunity dve generácie slovenských farmakológov z akademických a školských pracovísk. Z 18 vysokoškolských profesorov, ktorých pani profesorka vychovala,
je 11 zo Slovenska. Pôsobili a pôsobia na českých, slovenských, nemeckých i zámorských
univerzitách. Po rozdelení Československa
v roku 1992 pani profesorka iniciovala organizovanie periodických toxikologických konferencii, ktoré sa od roku 1996, posledné roky ako TOXCON, konajú striedavo v Českej
TAKTO SI PAMÄTÁME PROF. H. RAŠKOVÚ Z ROKU 2008 ZO SLÁVNOSTNÉHO SEMINÁRA VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ SAV.

>

Ústav experimentálnej farmakológie

MLADŠÍ SYN PANI PROFESORKY PROF. IVAN
RAŠKA PREDNIESOL NA
SYMPÓZIU PLENÁRNU
PREDNÁŠKU ORGANIZACE CHROMATINU VYŠŠÍHO ŘÁDU.

a toxikológie SAV usporiadal 5. júna 2013
v Aule SAV na Patrónke spomienkové
minisympózium slovenských farmakológov
a toxikológov, venované stému výročiu
narodenia pani profesorky Heleny Raškovej
– Farmakológia a toxikológia na Slovensku,
odkaz prof. MUDr. Heleny Raškovej, DrSc.,
*2. 1. 1913 – † 13. 4. 2010.

Zúčastnili sa na ňom nielen pamätníci pani profesorky, ale aj mladí vedeckí pracovníci, ktorí sa s ňou mali možnosť
stretnúť len letmo alebo ju vôbec nepoznali.
Prišli takmer všetci jej bývalí slovenskí ašpiranti pani, mnohí pozvaní hostia a pracovníci ústavu. So životom a prácou pani profesorky oboznámil prítomných riaditeľ ústavu RNDr. Michal Dubovický. Vo svojom príhovore vzdal úctu vzácnej, čestnej a láskavej dáme, ktorá sa tak zaslúžila o rozvoj slovenskej farmakológie a toxikológie.
Celý život pani profesorky Heleny Raško-

6 | 2013

10

správysav

konferencie, sympózia

vej bol spojený so Slovenskom. Ako sama hovorievala, pol jej srdca patrilo Čechám a pol
srdca Slovensku. Už v roku 1946 pani profesorka nadviazala kontakty s prof. Františkom Švecom, prednostom Farmakologického ústavu Lekárskej fakulty UK v Bratislave a odvtedy až do svojich 97 rokov bola
v nepretržitom kontakte so slovenskými kolegami, najmä farmakológmi a toxikológmi. V roku 1959 sa zaslúžila o osamostatnenie farmakológie ako vednej disciplíny od fyziológie, založila nezávislú Československú
spoločnosť farmakológov a stala sa jej pre-

a Slovenskej republike. Napriek svojmu pokročilému veku sa až do roku 2007 aktívne
zúčastňovala na každej konferencii a svojím odborným kreditom sa zaslúžila o účasť
renomovaných zahraničných prednášateľov, čím zvýšila úroveň konferencie a zároveň záujem zahraničia o slovenskú toxikológiu v rámci jej integrácie do EÚ. Prof. Helena Rašková venovala nevšednú starostlivosť
aj rozvoju a zlepšovaniu odbornej a metodickej práce slovenských farmakologických pracovísk, prispievala hlavne svojimi skúsenosťami a rozhľadenosťou. Vždy vysoko oceňo-

vala priateľstvo a podporu slovenských kolegov. Zdôrazňovala, že Slovensko sa k nej zachovalo ústretovo v pre ňu neľahkom období
a vážila si skutočnosť, že sme sa nebáli pozývať ju na Slovensko a oceňovať jej prínos
v čase, keď to v Čechách nebolo možné. Vravievala, že aj preto, ale nielen preto, slovenská farmakológia a toxikológia pre ňu zostanú navždy srdcovou záležitosťou.
Dojemné bolo, keď Aulou na konci príhovoru znel autentický hlas pani profesorky, ktorým sa prihovárala účastníkom TOXCON 2008 v Trenčianskych Tepliciach. Prof.
R. Nosáľ, ašpirant pani profesorky, vo svojom vystúpení spomenul nielen svoje pôsobenie u nej, ale aj jej snahu neustále nášmu
ústavu pomáhať. Mladší syn pani profesorky, prof. Ivan Raška, prednosta Ústavu bunkovej biológie a patológie, 1. lekárskej fakulty UK v Prahe, predniesol plenárnu prednášku Organizace chromatinu vyššího řádu. Vo svojom príhovore vyjadril potešenie, že sme na pani profesorku nezabudli
a zdôraznil vzťah pani profesorky k Slovensku a k slovenskej vedeckej komunite.
V ďalšej časti podujatia sa predstavili slovenské farmakologické ústavy z Bratislavy a z Martina, aj so svojimi mladými

doktorandmi. Vedúci pracovísk predstavili svoje ústavy, hovorili o zameraní pracovísk, výskumných programoch a plánoch
do budúcnosti, mladí vedeckí pracovníci
o výsledkoch, ktoré dosiahli. Za ÚEFT SAV
oboznámil prítomných predseda vedeckej rady Ing. Milan Štefek s výsledkami tridsaťročného štúdia pyridoindolov v ústave
a Dr. Petronela Žižková prezentovala niektoré výsledky svojej doktorandskej práce.
Za Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK Bratislava hovorila prednostka
ústavu prof. Viera Kristová a doktorand Dr.
Zoltán Varga, Ústav farmakológie JLF UK
Martin predstavila vedúca ústavu prof. Soňa Fraňová a Katedru farmakológie a toxikológie FaF UK Bratislava jej vedúca prof.
Ingrid Tumová, za doktorandov ústavu vystúpil Dr. Gabriel Dóka.
Prezentácia mladých vedcov symbolicky
predstavovala kontinuitu práce pani prof.
Raškovej. Tak ako pani profesorka odovzdávala svoje vedomosti a skúsenosti mladým,
jej následníci teraz vychovávajú ďalšie mladé generácie slovenských farmakológov
a toxikológov.
Prof. Pavel Anzenbacher, prednosta Ústavu farmakológie Lekárskej fakulty UP v Olo-

mouci a podpredseda Českej spoločnosti pre experimentálnu a klinickú farmakológiu a toxikológiu pozdravil spomienkové
minisympózium za svojich kolegov a hovoril o svojich stretnutiach s pani profesorkou.
Nebol síce jej žiakom, ale tiež ho, ako mladého vedca, vzala „pod svoje ochranné krídla“.
Vo svojich príhovoroch bývalí žiaci prof. Jozef Novotný, prof. Milan Kriška, prof. Viktor
Bauer spomínali na pani profesorku ako na
vzácneho, múdreho, veľmi ľudského človeka. Pani profesorka bola veľmi prísna na svojich žiakov (rovnako ako na seba), ale zaujímala sa aj o ich súkromie, ich rodiny, vytvárala im podmienky na nerušenú prácu, bola
ochotná vždy pomôcť. Prof. Miron Šramka,
ktorý sa podujatia zúčastniť nemohol, poslal
pozdravný list, v ktorom pani profesorku nazval „naša slovenská máma“. Zo spolupracovníkov a priateľov pani profesorky na ňu
spomínali prof. Peter Fedor-Freybergh, prof.
Luděk Beneš, Dr. Anna Babuľová a Ing. Jana
Navarová.
Ústav experimentálnej farmakológie
a toxikológie SAV vydal aj Zborník z príspevkov, ktoré odzneli na minisympóziu.
J. Navarová, M. Dubovický, E. Ujházy

Česká a slovenská konferencia o magnetizme v Košiciach

Nové javy aplikovateľné
v praxi

>

Vyše 320 špičkových fyzikov z 21 krajín celého sveta sa zúčastnilo
v Košiciach v dňoch 17. –21. júna na 15. českej a slovenskej konferencii o magnetizme. Hlavnými organizátormi boli Ústav experimentálnej fyziky SAV a Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
„Konferencia so širokou medzinárodnou účasťou nadväzuje na
dlhoročnú tradíciu stretnutí českých a slovenských fyzikov pracujúcich v oblasti magnetizmu, ktoré sú organizované s trojročnou periodicitou od roku 1963, od roku 1995 pod logom CSMAG (Czech
and Slovak conference on MAGnetism). Tentoraz bola zameraná
na prezentáciu najnovších výsledkov z oblasti výskumu moderných magnetických materiálov a nových javov, ktoré môžu byť aplikovateľné v technickej praxi,“ povedal predseda organizačného výboru za SAV RNDr. Ivan Škorvánek, CSc., z ÚEF SAV.
Ide o významné podujatie v kalendári dôležitých podujatí Európskej fyzikálnej spoločnosti, ktoré sa koná tradične v Košiciach,
meste považovanom za centrum fyziky magnetizmu aj vďaka pôsobnosti dvoch inštitúcií – Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Ústavu experimentálnej fyziky SAV.

Konferencia sa konala sa v spolupráci s Technickou univerzitou Košice, kde sa konali prednášky, a tiež v spolupráci so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou a Slovenskou magnetickou spoločnosťou.
Účastníkmi konferencie boli aj odborníci, ktorí patria k svetovej
špičke v oblasti magnetizmu, a tiež vystúpili s prednáškami. Formou posterov bolo prezentovaných približne 130 príspevkov. „Hovorilo sa najmä o základnom výskume, ale konferencia mala tiež
aplikačné sekcie, ktorých témou boli magnetické tenké vrstvy,
spintronika, magnetické častice a nanoštruktúry, nízkorozmerný
magnetizmus, molekulárny magnetizmus, ferokvapaliny, magnetizmus pri nízkych teplotách a podobne,“ zhodnotil priebeh podujatia predseda organizačného výboru za UPJŠ prof. RNDr. Pavol
Sovák, CSc.
Konferencia mala okrem kvalitného odborného aj zaujímavý
spoločenský program. U vedcov najviac zabodoval koncert Štátnej
filharmónie Košice a neformálne rozlúčkové barbecue.

Katarína Čižmáriková
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S úspešnou popularizátorkou vedy RNDr. Ingrid Papajovou, PhD.

Trému má prvých päť slov

INGRID PAPAJOVÁ NA TOHTOROČNEJ APRÍLOVEJ VEDECKEJ KAVIARNI V KOŠICIACH AKO ODBORNÍČKA NA ŠKRKAVKY...

>

Hrča v hrdle, zovretý žalúdok, vlhké dlane,
neprirodzený priškrtený hlas – také sú najokatejšie príznaky trémy, ktorou trpí takmer
každý, kto má vystúpiť pred verejnosťou
a neživí sa práve moderovaním. Tieto pocity pozná aj mnoho vedcov, ktorí vystupujú jednak na odborných seminároch či na –
v poslednom období tak žiadaných a preferovaných – popularizačných prednáškach
pre širokú verejnosť.
Máte aj vy trému pri prezentácii na verejnosti? Ak áno, ako s ňou bojujete? – opýtali sme sa RNDr. Ingrid Papajovej, PhD.,
zástupkyne riaditeľa Parazitologického
ústavu SAV v Košiciach, ktorú vlani ocenilo Predsedníctvo SAV Cenou za popularizáciu vedy za výsledky v rámci popularizačného projektu pod názvom Cesta mladých k vede naživo.
„Na vašu otázku odpoviem pravdivo – nie
som trémistka. Podľa všetkého je to vplyv viacerých mojich aktivít na základnej a strednej škole. Tak ako moji spolužiaci v Základnej škole v Liptovskom Hrádku, odkiaľ pochádzam, som sa aj ja som sa zúčastňovala
na školskom kole Hviezdoslavovho Kubína.
Šlo mi to trošku lepšie, lebo som sa dostala do
okresného kola. Následne som s prednesom
básní vystupovala na mnohých najmä školských akciách.“
Deti, ktoré aj takouto formou robia so
slovom, majú spravidla bohatšiu slovnú zásobu než ich rovesníci a dobre slohujú. Pokúšajú sa o vlastné básne a poviedky...
„Tak to bolo aj v mojom prípade. Ako desaťročná som uspela s poviedkou o starom otcovi a východniarčine dokonca až v celoštátnom kole XV. ročníka pionierskeho Výtvarného a literárneho Trenčína. Príspevok bol publikovaný aj v Slovenke, na čo som bola patrične hrdá. Ale spisovateľka sa zo mňa nestala. Skôr som túžila byť klavírnou virtuózkou,
dvanásť rokov som navštevovala vtedajšiu ľu-
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chovajú psa či mačku. Vám sa dobre prednáša, keď vopred viete, že zaujmete!
„Isteže, vedci, ktorí skúmajú veci blízke aj laikom, majú určitú výhodu. Taký vesmír, kliešte, či choroby srdca, alebo aj rakovina zaujmú každého, lebo všetci si myslia, že
tomu rozumejú, alebo že im to hrozí. No i tu
je umením podať vysoko odborné informácie
tak, aby ich prijali aj ľudia iných povolaní,
rôzneho veku či sociálneho statusu. Ja mám
dobrého učiteľa, doc. Peťka, ktorý sa venuje
kliešťom a vie o nich brilantne rozprávať. Má
cit pre ľahkosť vyjadrovania, ale nikdy nie na
úkor odbornosti, vie ,okoreniť’ svoj výklad
príťažlivými príhodami, vyhýba sa prevahe
cudzích slov, je bezprostredný k poslucháčom.
Akadémia má podobných prednášateľov viac,
učiť od nich by sa mali aj ďalší. Na škodu by
neboli aj kurzy vystupovania na verejnosti, financované napríklad aj cez projekty.“
Priznám sa, že ako novinárka sa tejto oblasti venujem už dlhé roky a dávam vám za
pravdu. Často sa pri vystúpeniach a prezentácii výsledkov (napr. na seminároch mladých vedcov, tlačových konferenciách, dňoch
otvorených dverí atď.) stretávam s množstvom odborných výrazov, tichým hlasom,
prirýchlym tempom reči (len aby som to
mal čím skôr za sebou!). Dokonca som zažila na tlačovke aj totálny výpadok reči z trémy u doktorky vied, ktorá je medzinárodne
uznávanou odborníčkou a aj tému mala veľmi príťažlivú. Ako sa pripravujete vy?
„Nemám patent na boj s trémou, sama sa
ešte snažím zdokonaliť. Myslím si, že dobrá
príprava doma, istota a znalosť problematiky (o čom prednášam), uvedomenie si cieľovej skupiny (komu prednášam), hlasová príprava (prečítať si prednášku nahlas vopred
doma pred zrkadlom), vzhľad bez nedostatku (bez chýbajúceho gombíka či rozmazaného rúžu...) a mnoho iných momentov pomôže vystúpiť pred verejnosť sebavedomo a urobiť dobrý dojem.“

dovú školu umenia, kde som tiež často vystupovala pred publikom. Tréma časom ustupovala a dnes sa je zbavím už po prvých piatich
slovách.“
Život to teda zariadil trochu inak, nestali ste sa ani spisovateľkou, ani klaviristkou.
Nuž parazitológia je od nich na hony vzdialená.
„Zvieratá boli moja ďalšia láska. Mali sme
veľké hospodárstvo, a keďže sme priskoro prišli o otca a gazdu, o zvieratá a záhradu sme
sa starali my traja – mama, brat a ja. Po maturite pragmaticky zvíťazila biológia, ktorú
som v kombinácii s chémiou vyštudovala na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a potom som nastúpila do
Parazitologického ústavu SAV, kde sa zaoberám najmä škrkavkami pri psoch a mačkách.
Klavíru sa venujem vo voľných chvíľach, mojím hobby je hra na organe. Donedávna ma
mohli počuť hrať na službách Božích v Evanjelickom kostole v Košiciach. Pre množstvo
práce však nehrám tak často a pravidelne,
ako by som chcela.“
Oblasť, ktorej sa ako vedkyňa venujete,
je príťažlivá aj pre laikov, veď mnohí doma Katarína Čižmáriková | Foto: autorka

... A NA SVOJOM
PRACOVISKU
V PARAZITOLOGICKOM
ÚSTAVE SAV.

Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte

Nová tematická výzva

>

Vedeckú konferenciu na tému Strieborná
ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte zorganizoval 11. júna 2013
Ekonomický ústav SAV v priestoroch Malého kongresového centra VEDY, vydavateľstva SAV, v Bratislave.
Európska únia v posledných rokoch zažíva prudké starnutie populácie, ktoré je spôsobené hlavne zvyšujúcou sa očakávanou
dĺžkou dožitia v kombinácii s nízkou mierou pôrodnosti. Toto je považované za jednu z hlavných európskych výziev v nadchádzajúcich rokoch, ovplyvní to našu konkurencieschopnosť v rámci svetových regiónov a ekonomický rast. Bude nevyhnutné
pretransformovať sociálne systémy, ktoré v mnohých prípadoch nie sú nastavené
na zaťaženie predlžujúcimi sa dôchodkami. Väčšinou sa analyzujú negatívne dopady starnutia obyvateľstva na verejné financie vyspelých štátov, teda neustále zvyšovanie nákladov na zdravotníctvo, starobné
dôchodky, dlhodobú starostlivosť. Menšia
pozornosť sa venuje vplyvu starnutia na národné hospodárstvo z pohľadu zmien v objeme a štruktúre ponuky a dopytu po výrobkoch, službách, pracovnej sile a kapitále.
Úzko to súvisí s pojmom„strieborná ekonomika“, ktorej pomenovanie vychádza zo
šedivenia vlasov starnúcej populácie a voľne by sa dala definovať ako potenciál predstavujúci inovatívne produkty a služby vyvinuté na zvyšovanie kvality života v narastajúcom veku. Stále viac ľudí si uvedomuje tento rastúci priestor, ktorý sa na trhu naskytol práve vďaka starnúcim spoluobčanom. Pod „striebornou ekonomikou“

sa rozumie adaptácia ekonomiky na budúce potreby rastúceho počtu ľudí starších ako
50 rokov. Ďalšia definícia hovorí: Strieborná ekonomika je produkcia, ktorá ovplyvňuje a uspokojuje dopyt staršej časti obyvateľstva. Sprievodným javom tohto trendu
môže byť zmena spotrebiteľského správania, resp. zmena veľkosti trhu spotrebiteľov
v určitých vekových kohortách.
Konferencia vychádzala z monografie, ktorá vznikla v rámci projektu APVV
č. 0135-10 „Strieborná ekonomika ako potenciál budúceho rastu v starnúcej Európe“

ako výstup jeho kvalitatívnej časti (autorský
kolektív bol vedený Viliamom Páleníkom
z Ekonomického ústavu SAV). Jej cieľom je
poskytnúť slovenskému čitateľovi relatívne
široký pohľad na danú problematiku.
S úvodným príhovorom na konferencii vystúpila podpredsedníčka SAV Dagmar
Podmaková. Na konferencie sa zúčastnilo
do 50 účastníkov z akademickej, ako aj decíznej sféry, ktorí sa aktívne zapojili do diskusie na túto novú a vyzývavú tému.
(Zdroj: EÚ SAV) | Foto: Juraj Broš

S ÚVODNÝM PRÍHOVOROM NA KONFERENCII VYSTÚPILA PODPREDSEDNÍČKA SAV DAGMAR PODMAKOVÁ,
SPOLU S ŇOU ZA PREDSEDNÍCKY STÔL ZASADLI DOC. MENBERE WORKIE TIRUNH, VEDÚCI ODDELENIA EMPIRICKÉHO VÝSKUMU EKONOMICKÉHO ÚSTAVU SAV A VILIAM PÁLENÍK VEDÚCI AUTORSKÉHO KOLEKTÍVU
PREDSTAVOVANEJ MONOGRAFIE.

Zložitá osobnosť Gustáva Husáka pod drobnohľadom historikov

Moc politiky, politik moci
V dňoch 29. – 30. mája 2013 sa v priestoroch Novej budovy Národného múzea v Prahe uskutočnila vedecká konferencia Gustáv
Husák – Moc politiky/politik moci, ktorá sa
konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča
a ministra školstva, mládeže a telovýchovy
ČR Petra Fialu.
Vedeckú konferenciu spoluorganizovali Historický ústav SAV a Ústav pre štúdium totalitných režimov (ÚSTR) v spolupráci s Národným múzeom Českej republi-

ky (NM ČR). Organizátori podujatia si dali za cieľ priblížiť a osvetliť zložitú osobnosť
politika a štátnika Gustáva Husáka, ktorého
sté výročie narodenia pripadlo práve na rok
2013. Symbolicky sa tak stalo práve v budove bývalého Federálneho zhromaždenia,
kde sa udiali viaceré historické medzníky
v dejinách Čechov i Slovákov vrátane prijatia ústavného zákona o rozdelení spoločného štátu.
Vedeckú konferenciu slávnostne otvorili riaditeľka ÚSTR Pavla Foglová, riaditeľ

HÚ SAV Slavomír Michálek a generálny riaditeľ NM ČR Pavel Lukeš, ktorý sa v pozícii
hostiteľa ujal prvý slova. Vo svojom príhovore privítal aktívnych i pasívnych účastníkov konferencie a následne zdôraznil historický význam budovy, v ktorej sa podujatie uskutočnilo a jej súvis s Gustávom Husákom. Budova bývalého Federálneho zhromaždenia bola totiž uvedená do používania v roku 1973 a Husák ju z pozície svojich funkcií často navštevoval. Ďalej s prejavom vystúpila riaditeľka ÚSTR Pavla Foglo-
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vá, ktorá prítomným okrem iného priblížila
svoje spomienky na mladosť v období normalizácie. Riaditeľ HÚ SAV Slavomír Michálek sa v príhovore o. i. poďakoval českým partnerom za pomoc pri organizácii
konferencie.
Prvý blok konferencie dostal názov Aktér éry a režimov Československa. Mal priblížiť nielen zložitú dobu a vládnuce režimy, v ktorých Gustáv Husák žil a pôsobil,
ale tiež úlohu inteligencie či historiografie.
Ako prvý v rámci tohto bloku vystúpil Stanislav Sikora (HÚ SAV), ktorý priblížil politickú dráhu Gustáva Husáka od vstupu do
verejného života až po odchod z politiky.
Juraj Benko (HÚ SAV) sa vo svojom referáte venoval úlohe inteligencie v komunistickom hnutí, pričom zdôraznil absenciu klasickej ľavicovej inteligencie na Slovensku
po roku 1918. Adam Hudek (HÚ SAV) zase
vystúpil s príspevkom venujúcim sa pohľadu marxistickej i exilovej historiografie na
G. Husáka. Jan Rychlík (Ústav českých dejín FF UK) predniesol referát na tému česko-slovenských vzťahov v rokoch 1945 –
1989 a Husákových názorov na túto problematiku. Ako posledná v rámci úvodného
bloku vystúpila Elena Londáková (HÚ SAV)
s príspevkom Husákove ženy, v ktorom sa
pokúsila priblížiť netradičný pohľad na tohto politika cez jeho ľudský rozmer, osobný
život a najmä osudy jeho dvoch manželiek.
Druhý blok konferencie sa zaoberal počiatočným životným obdobím G. Husáka
až po rok 1945. Jeho rodinný pôvod, detstvo a stredoškolské roky v referáte zmapoval Tomáš Černák (HÚ SAV), ktorý tiež
prezentoval Husákovu prácu vo vysokoškolskom hnutí a podiel na založení Vysokej školy technickej na Slovensku. Martin
Mocko sa v referáte zaoberal pomerne zložitou a komplikovanou problematikou Husákovho pôsobenia v prvých rokoch odboja
až po vypuknutie SNP, vrátene jeho postoja k otázke sovietskeho Slovenska. Na jeho
príspevok nadviazal Stanislav Mičev z Múzea SNP Banská Bystrica (referát pre neprítomnosť prezentoval kolega M. Syrný), ktorý venoval pozornosť Husákovej činnosti po
vypuknutí SNP a jeho funkciám v rámci povstaleckých orgánov.
Posledný blok úvodného dňa konferencie sa týkal predovšetkým rokov 1945 –
1948 a vstupu G. Husáka do vysokej politiky. Vzťah medzi predstaviteľmi Demokratickej strany a Husákom v období od SNP
po február 1948 prezentoval vo svojom referáte Marek Syrný (Múzeum SNP Banská
Bystrica). Ľudovít Hallon a Miroslav Sabol
(obaja HÚ SAV) pripravili referát o Husákovej úlohe v hospodárskom vývoji Slovenska
v rokoch 1945 – 1948, kde opísali jeho činnosť vo funkcii povereníka dopravy a podiel
na dvojročnom hospodárskom pláne i Husákov záujem o problematiku poľnohospodárstva. Jan Pešek (HÚ SAV) zase osvetlil
úlohu G. Husáka počas februárového prevratu v roku 1948 na Slovensku a jeho podiel na uchopení moci komunistami v ČSR.
Ako posledný v prvý deň konferencie vystúpil Michal Macháček (Ústav českých dejín
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FF UK), ktorý sa zameral na priblíženie Husákových predstáv o riešení slovenskej štátoprávnej otázky.
Druhý deň konferencie sa niesol v znamení mapovania Husákových osudov v 50.
rokoch, postupný návrat na politickú scénu
až po roky normalizácie a záver 80. rokov.
Štvrtý blok konferencie priniesol v tomto smere referáty týkajúce sa práve odsúdenia Gustáva Husáka, jeho väznenia, návratu do spoločensko-politického života
a nástupu do vládnych funkcií. Jan Kalous (ÚSTR) analyzoval v príspevku politický
proces proti tzv. slovenským buržoáznym
nacionalistom, jeho prípravu i správanie sa
Husáka počas vyšetrovacej väzby. Petr Blažek (ÚSTR) prítomným priblížil spomienky Husákových spoluväzňov. Michal Štefanský (Vojenský historický ústav) sa venoval
obdobiu po roku 1963, keď sa rehabilitovaný Gustáv Husák pokúšal o návrat do politiky a jeho vzťahy s vtedajšími straníckymi
predstaviteľmi. Milan Zemko (HÚ SAV) sa
zase vo svojom referáte zaoberal Husákovou publicistikou a prejavmi v rokoch 1963
– 1968. Na záver štvrtého bloku vystúpil Jozef Žatkuliak (HÚ SAV), ktorý prezentoval
činnosť vládnej komisie a proces prípravy
federalizácie Československa.
Piaty blok priblížil normalizáciu v Československu a vnútropolitický vývoj počas
70. a 80. rokov. Svojím príspevkom ho otvoril Zdeněk Doskočil (Ústav pre súdobé dejiny AV ČR), ktorý sa venoval vývoju vzájomného vzťahu historika M. Hűbla a G. Husáka. Norbert Kmeť (Ústav politických vied
SAV) priblížil politický, spoločenský, ekonomický a kultúrny vývoj v Československu v 70. rokoch a najmä Husákov podiel na
tomto vývoji. Vymedzením pojmu ,,reálny
socializmus“ v období začiatku normalizácie sa zaoberal Jan Mervart (FiF Univerzity
Hradec Králové). Richard Pavlovič (Štátny
archív v Prešove, pobočka Svidník) priblížil
vzťah G. Husáka k slovenskej komunistickej
elite na príklade vzťahu s Jozefom Lenártom. Záverom bloku vystúpil Peter Weiss,
ktorého príspevok sa venoval vývoju KSS
v kontexte vývoja v celej KSČ v druhej polovici 80. rokov a teda v čase slabnúceho Husákovho vplyvu.
Záverečný blok konferencie priblížil
hospodársko-spoločenské súvislosti počas
70. a 80. rokov v spojení s G. Husákom. Michal Pullmann (Ústav hospodárskych a sociálnych dejín FF UK) tak hovoril o snahe
o hospodársku reformu v 80. rokoch a Martin Franc (Ústav pre súdobé dejiny AV ČR)
zase o situácii v zásobovaní a maloobchode.
Ladislav Vojáček (Právnická fakulta Masarykovej univerzity) naproti tomu prezentoval problematiku normalizácie a jej vplyvu
na československé pracovné právo. Dagmar
Podmaková (Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV) poukázala na zobrazenie G. Husáka v divadelnej a filmovej tvorbe. Šárka Rámišová (Národné múzeum) priblížila populačnú politiku v rokoch normalizácie a fenomén tzv. Husákových detí. V rámci posledného bloku odzneli i príspevky Jana
Šoltu (Bankový inštitút – Vysoká škola Pra-

ha) týkajúce sa záverečnej fázy politickej
dráhy G. Husáka, resp. Slavomíra Michálka
( HÚ SAV) o vzťahoch medzi ČSSR a USA
počas normalizácie.
Po skončení záverečného bloku sa uskutočnila diskusia. Milan Zemko v záverečnom zhodnotení zdôraznil potrebu interdisciplinárneho výskumu pri skúmaní Husáka i jeho doby. Jan Rychlík zase konštatoval, že Husákova životná dráha bola rozdelená na dve časti, pričom rozhodujúci medzník videl v udalostiach 21. augusta
1968. Zdeněk Hazdra na závere poďakoval
všetkým prítomným i organizátorom a tiež
vyslovil presvedčenie, že konferencia zohrala významnú úlohu pri skúmaní osobnosti Gustáva Husáka.

Tomáš Černák | Historický ústav SAV

Slavisti o kultúrnej identite a cyrilo-metodskej tradícii

Súčasť európskeho dedičstva

>

Cyrilo-metodská tradícia je kultúrnym fenoménom, ktorý prekračuje hranice jedného národa i konfesie. Je súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva v jeho tradičných
a trvalých hodnotách, je základným komponentom národnej i kultúrnej identity Slovákov i všetkých slovanských národov. Pre
slovanskú cirkev byzantského obradu je
konfesionálna tradícia založená na Cyrilovi
a Metodovi trvalo platnou hodnotou. Opiera sa o jazykovú a liturgickú tradíciu a zohráva významnú úlohu pri uvedomovaní
si národnej identity v jej historicko-kultúrnom rámci.
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
v spolupráci s Gréckokatolíckym eparchiálnym úradom v Bratislave, Centrom spirituality Východ – Západ Michala Lacka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku pri príležitosti 1150. výročia príchodu byzantskej misie na územie
Veľkej Moravy a z príležitosti osláv Dňa slovanskej písomnosti a kultúry pod záštitou
Mons. Petra Rusnáka, bratislavského eparchu, usporiadal 23. mája 2013 interdisciplinárnu vedeckú konferenciu na tému Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva.
Cieľom konferencie bolo osvetliť vybrané okruhy duchovnej kultúry spätej s cyrilo-metodským dedičstvom v prostredí streta-

nia sa východnej i západnej kresťanskej tradície.
Na konferencii sa zúčastnili aj vzácni hostia: J. E. Mario Giordana, apoštolský
nuncius, bratislavský pomocný biskup Jozef
Haľko, Ján Juran, riaditeľa cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR a ďalší kultúrni činitelia.
Apoštolský nuncius na Slovensku Mario
Giordana ocenil, že slovenská vedecká obec
spolu s cirkvou sa aj vďaka konferencii snaží o znovuobjavovanie vlastných koreňov
a hodnôt: „Svätí Cyril a Metod priniesli hodnoty, ktoré sú veľmi dôležité pre život človeka a gréckokatolícka cirkev je ich nositeľom.
Takým veľkým bohatstvom cyrilo-metodskej
tradície sú dve skutočnosti – prvá liturgia
a druhá jazyk. Tým najväčším bohatstvom je
však viera, ktorá sa vyjadruje práve prostredníctvom týchto dvoch spôsobov,” zdôraznil
arcibiskup Mario Giordana aj pre TK KBS.
Bratislavský gréckokatolícky eparcha Peter
Rusnák vo svojom príhovore uviedol, že do
istej miery sa na konferencii definujú a rozdiskutujú tie otázky, ktoré identifikujú gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského odkazu, teda poukáže sa na to, čo spája gréckokatolíkov s týmto dedičstvom.
Na konferencii odznel referát Petra Žeňucha o kultúrnych kontextoch cirkevnoslovanského písomníctva na Slovensku, referát
Jána Doruľu o paralelách bibličtiny a cirkev-

nej slovančiny i Daniela Škovieru o liturgických prekladoch do slovenčiny. Prameňom
Filioque v kontexte cyrilo-metodskej tradície
sa venoval Miloš Lichner. O polemike k spisu
Gottfrieda Schwartza z 18. storočia v Uhorsku referoval Svorad Zavarský a o identite
východných katolíckych cirkví hovoril Andrej Škoviera. Hudobno-liturgickým kontextom a súvislostiam v období Veľkej Moravy
sa venoval Šimon Marinčák. Na jeho príspevok nadviazal Ladislav Kačic o výskumoch
hudby východného obradu na Slovensku
v prácach Františka Zagibu. Otázky pôvodu
a vývinu irmologionových nápevov karpatskej proveniencie skúmal Dávid Pancza. Peter Zubko predniesol referát o gréckokatolíckej cirkvi vo svetle kánonických vizitácií jágerského biskupa Františka Barkóciho v polovici 18. storočia a o latinských prvkoch v živote uniátskej cirkvi v 18. storočí hovoril Tomáš Haburaj. Svetlana Šašerina predniesla
referát o interkonfesionálnych diskurzoch
v Uglianskom rukopise z druhej polovice 17.
storočia a Katarína Žeňuchová osvetlila výsledky doterajších systematických výskumov ľudovej prozaickej tvorby v kontexte cyrilskej písomnej kultúry na Slovensku. Z referátov, ktoré odzneli na konferencii, usporiadatelia pripravia monotematickú knižnú
publikáciu.
P. Ž., TK KBS

Konferencia o živote a diele Jozefa Felixa

Cesta k modernej romanistike

>

Pod názvom Jozef Felix (1913 – 1977) a cesta k modernej slovenskej
romanistike sa dňa 17. mája 2013 uskutočnila konferencia o živote a diele popredného literárneho historika, kritika, prekladateľa
a vysokoškolského pedagóga. Podujatie sa konalo v priestoroch FF
UK v Bratislave pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia a zorganizovali ho tamojšia Katedra romanistiky a Ústav svetovej literatúry SAV v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou prekladateľov
umeleckej literatúry.
Hlavný referát predniesla prekladateľka z románskych literatúr
a literárna kritička Michaela Jurovská, ktorá predstavila Jozefa Felixa so zreteľom na etické a estetické rozmery jeho pôsobenia v rozličných oblastiach slovenskej vedy a kultúry, ktorú považoval za životodarné duchovno a v tomto zmysle aj pristupoval k hĺbkovému
poznávaniu iného, vnášal ho do slovenského prostredia v podobe
tvorivých podnetov, verný svojim hodnotám, zmyslu pre pravdu
a krásu.
Veľmi autenticky pôsobili aj osobné spomienky básnika, prekladateľa a literárneho vedca Viliama Turčányho, ktorého s Feli-

xom úzko spojil preklad Danteho Pekla. Do takto črtaného portrétu
vzácne zapadli i reflexie ďalších literárnych vedcov. Napríklad Jana Truhlářová sa originálnym spôsobom – rekonštrukciou Felixových doteraz nepublikovaných zápiskov – pokúsila poodhaliť vnútornú štruktúru jeho vedeckého uvažovania, ním uplatňovanej historicko-kritickej metódy, Ladislav Franek zase poukázal na jeho
humanistický prístup k literatúre i pozoruhodnú schopnosť zvnútorňovať pohľad na autorskú poetiku atď.
Program podujatia, vystavaný rozličnými zornými uhlami Felixových priateľov, žiakov, spolupracovníkov či pokračovateľov ním
iniciovaného romanistického bádania, sľuboval celistvý obraz jeho
vedeckej, prekladateľsko-interpretačnej i pedagogickej aktivity, čo
sa aj podarilo zrealizovať. Už teraz sa môžeme tešiť na jeho vyústenie do publikácie, ktorá bude sprítomňovať odkaz tohto významného romanistu ďalším generáciám.

Magda Kučerková
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Prezentácia výsledkov výskumného projektu APVV

Premeny slovenského divadla

>

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV usporiadal 13. a 14. júna 2013 v Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva
SAV, v Bratislave medzinárodnú konferenciu Premeny divadla (k umeleckému vývoju
a zmene spoločenských kontextov divadelnej
tvorby). Konferencia bola súčasťou riešenia výskumného projektu APVV „Umelecké

a spoločenské funkcie súčasného slovenského divadla“.
Cieľom vedeckého podujatia bolo charakterizovať estetický, umelecký a spoločenský prínos slovenského divadelného
umenia vo vymedzenom období a zároveň
konfrontovať predbežné výsledky výskumu s poznatkami zahraničných účastníkov.

MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU OTVORILA RIADITEĽKA ÚDFV SAV ANNA HLAVÁČOVÁ (NA FOTOGRAFII S RÓBERTOM BAYEROM Z MNÍCHOVSKEJ UNIVERZITY LUDWIGA MAXIMILIANA).

Program dvojdňovej konferencie, ktorý sa
skladal z 23 príspevkov, mapoval problematiku v štyroch tematických okruhoch: transformácia divadiel aj jej dopad na umelecké výsledky, kvalitu inscenácií, dramaturgiu a recepciu; výskum dominantných inscenačných poetík uplatňovaných v divadle
vymedzeného obdobia; umenie a trh: môže (má) byť umenie ziskové?; podnecovanie kritickej reflexie: kritika a nové média.
Členovia riešiteľského kolektívu na konferencii prezentovali doterajšie výsledky
výskumu. Výber ostatných domácich a zahraničných účastníkov bol zameraný tak,
aby sa ich charakteristiky vývoja divadelnej tvorby vo väzbe na transformáciu estetického, umeleckého a spoločenského kontextu v priebehu uplynulých desaťročí, konfrontovali s poznatkami riešiteľov projektu,
a tak ho včlenili do medzinárodných súradníc.
Situáciu divadelného umenia vo svojich
krajinách predstavili na konferencii okrem
členov riešiteľského kolektívu projektu teatrológovia z Nemecka (Mníchov), Poľska
(Krakov), Českej republiky (Praha, Olomouc), Ruskej federácie (Moskva) a domáci divadelní odborníci z VŠMU a Divadelného
ústavu.
Katarína Ducárová | Foto: Juraj Broš

Ďalšia výzva Programu Štipendium SAV nebude vyhlásená

Nový mobilitný program

>

Predsedníctvo SAV rozhodlo 10. júna 2013 o nevyhlásení ďalšej
výzvy Programu Štipendium SAV. Dôvodom pre toto rozhodnutie je skutočnosť, že SAV získala možnosť pripraviť nový mobilitný
program, ktorý bude spolufinancovaný Európskou úniou. Program
je zameraný na rovnakú cieľovú skupinu ako Štipendium SAV a má
veľmi podobné podmienky pre expertízu uchádzača i hostiteľského pracoviska. Pripravovaný program umožní Slovenskej akadémii
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vied zamestnať viac špičkových vedcov zo zahraničia a ponúknuť
im zaujímavé a motivujúce pracovné podmienky. Prvá výzva bude
vyhlásená v januári 2014.
Prihlášky, ktoré boli podané v rámci prvej výzvy Programu Štipendium SAV, sú momentálne v štádiu hodnotenia. Informácie o novom programe hľadajte v najbližších mesiacoch na hlavnej stránke
SAV. Súčasne budú distribuované riaditeľom pracovísk SAV.

Ceny Slovenskej akadémie vied 2013
(fotoreportáž z Kongresového centra SAV na Smolenickom zámku)

1.

2.

3.

4.

1. Kolektív autorov z Historického ústavu SAV pod vedením Bohumily Ferenčuhovej
a Milana Zemka prebrali cenu za monografickú syntézu Slovensko v 20. storočí,
3. zväzok pod názvom V medzivojnovom Čskoslovensku 1918 –1939.
2. Zástupcovia kolektívu z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV, ktorý ocenili
za súbor vedecko-výskumných prác zaoberajúcich sa interakciou medzi matkou
a skorým embryom...
3. Laureát Ceny SAV pre mladého vedeckého pracovníka Martin Balog z Ústavu
materiálov a mechaniky strojov SAV.
4. Cenu v oblasti medzinárodnej spolupráce si prebral Štefan Janeček z Ústavu
molekulárnej biológie SAV.
5. Ocenení za popularizáciu vedy zľava.
6. Slávnosť odovzdávania cien obohatil svojím vystúpením tenorista Peter Malý.
5.

Foto: Juraj Broš

6.
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