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Dvadsať rokov samostatnej Slovenskej republiky zhodnotila v dňoch 16. a 17. januára 2013 
medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa konala v priestoroch historickej budovy Ná-
rodnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave. Podujatie pripravoval a organizoval His-
torický ústav SAV spolu s Paneurópskou vysokou školou pod záštitou predsedu Národnej 
rady SR Pavla Pašku. Foto: Juraj Broš

Predsedníctvo SAV udelilo Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-che-
mických vedách doc. Ing. Ernestovi Šturdíkovi, CSc. (vpravo) z  Fakulty chemickej a potra-
vinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Dňa 28. februára t.r. 
mu ju slávnostne odovzdal podpredseda SAV doc. Albert Breier. Foto: Michaela Španková

Posledný diel trilógie kolektívneho zamýšľania sa nad premenami a podobami slovenské-
ho divadla, Generačné premeny a podoby slovenského divadla (od 80. rokov 20. storočia po 
dnešok), z dielne pracovníkov a spolupracovníkov Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV 
prezentovali v Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV. Na cestu k čitateľom 
ho sušenými hubami vyprevadil divadelný kritik Ladislav Čavojský. Foto: Peter Procházka

Vydáva Slovenská akadémia vied vo VEDE, vydavateľstve SAV / www.veda-
-sav.sk | Hlavný redaktor: Emil Borčin | Grafický dizajn: Layout JS. | Za kva-
litu dodaných fotografií a-obrázkov zodpovedajú autori | Adresa redakcie: 
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava | E-mail: ebor@centrum.sk, emil.borcin@
savba.sk | Tel.: 02 2092 0232, Fax: 02 2092 0219 | Tlač: VEDA, vydavateľ-
stvo SAV | ISSN 0139-6307 | Na prednej strane obálky: SAV má záujem na 
stabilizácii postavenia mladých vedcov na svojich pracoviskách. Foto archív 
Správ SAV.  | Na zadnej strane obálky: Mešita Sankoré v Timbuktu, v ktorej 
bola od 14. storočia univerzita. Timbuktu patrilo k najvýznamnejším centrám 
islamskej vzdelanosti v Afrike aj v islamskom svete (k článku na s. 7). Foto: 
archív Viery Pawlikovej-Vilhanovej 
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SAV ponúka mladým výskumníkom do 40 rokov štipendium

V r á t i ť  v e d e c k é  t a l e n t y 
n a  S l o v e n s k o
Talentovaní vedci do 40 rokov majú šan-
cu získať štipendium na realizáciu vý-
skumných projektov v rámci Slovenskej 
akadémie vied. Tento program realizuje 
Akadémia po prvý raz. Program sa zame-
riava predovšetkým na výskumníkov, ktorí 
ukončili post-doktorandské pozície na po-
predných pracoviskách v zahraničí.

„Je dôležité, aby mladí výskumníci (dok-
torandi, postdoktorandi) získavali skúse-
nosti na popredných zahraničných praco-
viskách. A potom je rovnako dôležité, aby 
mali záujem sa na  Slovensko vrátiť a tu 
uplatňovať svoje skúsenosti a talent. Inak 
hrozí, že výskum na Slovensku bude zaostá-
vať nielen pre problémy s financovaním ve-
dy, ale aj preto, že najtalentovanejší ostanú 

v zahraničí,“ vysvetľuje podpredsedníčka 
SAV pre výskum Eva Majková.

Kritériá na štipendium sú presne dané 
– žiadateľ musí mať vek do 40 rokov, ukon-
čené doktorandské štúdium a titul PhD., 
a tiež absolvovaný študijný alebo vedecký 
pobyt v zahraničí v trvaní aspoň dvoch ro-
kov. Navyše podmienka je, aby tento pobyt 
žiadateľ ukončil maximálne pred pol rokom 
alebo stále trvá. Záujemca o projekt musí 
kontaktovať riaditeľa vybraného pracoviska 
a s ním dohodnúť celý postup.

V súčasnosti môže SAV prefinancovať 
projekty talentovaných vedcov v celkovej 
sume 140-tisíc eur za rok. Dĺžka projektu 
môže byť do štyroch rokov. „Finančné pro-
striedky sa môžu využiť na mzdu nositeľa 

projektu a na bežné náklady projektu,“ do-
pĺňa podpredsedníčka SAV Eva Majková.

Hodnotiť projekty budú nezávislí odbor-
níci z radov expertov v danej oblasti a ko-
misie, ktorých členovia sú z daného odde-
lenia vied. Hodnotiaci proces je založený na 
peer review systéme, ktorý zaručuje nezau-
jaté odborné a kvalitné posudzovanie pri-
hlášok.

Prihlášky môžu žiadatelia posielať poš-
tou do 31. marca 2013, vyhodnotenie v pr-
vom kole sa uskutoční v apríli, druhé kolo 
v máji a júni. Definitívne výsledky a mená 
úspešných štipendistov budú známe 1. júla. 
Podrobné informácie sú uvedené na inter-
netovej stránke programu (www.stipen-
dium.sav.sk).

A k o  s t a b i l i z o v a ť  m l a d ý c h 
v e d c o v
Slovensko nemá v súčasných podmien-
kach šancu vychovať držiteľa Nobelovej 
ceny. Mladí vedeckí pracovníci si na Slo-
vensku zo svojich platov nemôžu zabezpe-
čiť ani základné potreby, a preto mnohé 
„mozgy“ unikajú do zahraničia. Napriek 
slabej podpore vedy sú však na Sloven-
sku aj vedci svetovej kvality. O situácii 
v slovenskej vede, patentoch či čerpaní 
eurofondov hovorila v rozhovore pre TA-
SR v rámci projektu Osobnosti: tváre, 
myšlienky podpredsedníčka Slovenskej 
akadémie vied pre výskum Eva Majková. 
Z rozhovoru sme vybrali časti týkajúce sa 
postavenia mladých vedcov v spoločnosti.

Mnohí mladí talentovaní ľudia odchádzajú 
za úspechom do sveta. Ponúka Slovensko 
mladým vedcom také prostredie, kde by 
mohli rozvíjať svoje schopnosti? 
Tí, ktorí chcú robiť skôr biznis alebo inová-
cie vo svetovom meradle, majú namierené 

do sveta. Rovnako doktorandi a mladí ve-
deckí pracovníci. Myslím, že je aj správne, 
aby časť kariéry strávili v popredných labo-
ratóriách. Ja by som to nevidela ako „záva-
du“, keď doktorand alebo postdoktorand 

strávi tri-štyri roky v špičkovom laboratóriu 
v zahraničí. Naším záujmom by malo byť, 
aby sme týchto ľudí dokázali prilákať na-
späť.

Vrátia sa potom, keď sa tam už tie tri-štyri 
roky „zabehnú“?
Niektorí áno, viem o viacerých prípadoch. 
Aj ja mám v tíme kolegu, ktorý sa vrátil zo 
špičkového pracoviska. Vo vede to funguje 
tak, že dávate a beriete. Aj my niečo od-
školíme a niekto k nám na druhej strane 
príde. Snažíme sa o to, aby ten systém bol 
rovnovážny a nie taký, že my si všetkých ši-
kovných, ktorých odchováme, musíme „vy-
hnať“ preč. Ale ja si uvedomujem viacero 
rovín. Prvá je práca, prostredie, kolektív... 
Druhá časť je ekonomická. Mladí ľudia sa 
potrebujú usadiť. Mali by si vedieť prenaj-
ať byt, kúpiť aspoň ojazdené auto, oženiť 
sa a založiť si rodinu a tieto veci by mal ve-

ILUSTRAČNÉ FOTO: archív Správ SAV
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Čestná plaketa SAV doc. Ernestovi Šturdíkovi

U z n á v a n ý  v e d e c 
i  p e d a g ó g
Dňa 28. februára t.r. odovzdal podpredseda SAV doc. Albert Breier Čestnú plaketu 
SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách doc. Ing. Ernestovi 
Šturdíkovi, CSc., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej tech-
nickej univerzity v Bratislave. Slávnostnú laudáciu predniesol člen Predsedníctva 
SAV doc. Juraj Koppel.

Ernest Šturdík (65) študoval na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT v Brati-
slave, odbor fermentačná technológia. Obhajoba CSc. ho čakala v r. 1976 na Príro-
dovedeckej fakulte UK, habilitácia v roku 1987. Patrí medzi vysoko uznávaných pe-
dagogicko-vedeckých pracovníkov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 
STU v Bratislave a Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
v oblasti biotechnológie, kvasnej chémie a bioinžinierstva nielen na Slovensku, ale 
aj v širokom medzinárodnom kontexte.

Po skončení vysokej školy nastúpil na Katedru technickej mikrobiológie a bioché-
mie CHTF SVŠT ako interný ašpirant v odbore biochémia. Po obhajobe svojej dizer-
tačnej práce ostal pracovať na chemicko-technologickej fakulte najprv ako vedec-
ký pracovník, potom sa stal pedagógom a na tejto fakulte pôsobí dodnes. V rokoch 
1998 až 2011 bol aj vedúcim Katedry biotechnológií Fakulty prírodných vied UCM 
v Trnave.

Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa venoval regulácii enzýmovej katalýzy 
a membránového transportu z hľadiska využiteľnosti v biotechnologických postu-
poch pre farmáciu, medicínu, chémiu, ochranu životného prostredia, potravinár-
stvo a poľnohospodárstvo. V súčasnosti sa zameriava najmä na oblasť prípravy zdra-
viu prospešných potravín.

O vysokej kvalite vedeckej tvorby doc. Šturdíka svedčia aj scientometrické údaje: 
výsledky svojej práce publikoval vo viac ako 184 článkoch v CC časopisoch a vyše 
135 prác v časopisoch mimo CC, pričom tieto práce boli citované viac ako 1108-krát 
vo WoS a Scopus databázach. Veľmi bohatá je aj jeho aktivita v oblasti ochrany du-
ševného vlastníctva – je autorom a spoluautorom 28 patentov a 9 licenčných zmlúv, 
resp. know how. Okrem vedeckej a výskumnej práce je pozoruhodná aj jeho peda-
gogická a organizačná práca. Viedol viac ako 100 diplomových a rigoróznych prác 
a vyškolil úctyhodný počet – 33 doktorandov, v súčasnosti vedie 13 doktorandov. 
Docent Šturdík je skutočne „pán učiteľ“ a je veľmi obľúbený generáciami študentov, 
ktorým sa naozaj obetavo venoval a venuje počas ich štúdia, pričom drží nad nimi 
svoju ochrannú ruku dlhý čas aj po skončení školy.

Zdroj: II. OV SAV | Foto: Michaela Španková

SPOLOČNÁ FOTOGRAFIA Z ODOVZDÁVANIA ČESTNEJ PLAKETY SAV. DOC. ERNEST ŠTURDÍK V STREDE.

M O N I T O R

dieť ufinancovať zo svojej mzdy, a tak je to 
nielen v Rakúsku, ale už aj v Česku. Ak sa 
toto nestane, a na Slovensku nie je taká si-
tuácia, obzvlášť v Bratislave, kde cena bytov 
je veľmi vysoká, budú odchádzať tam, kde 
tieto možnosti majú. Dnes je situácia taká, 
že reálny príjem doktoranda, ktorý úspešne 
obháji prácu a stane sa postdoktorandom, 
klesne.

Prečo? 
Lebo štipendium je nezdanené a plat je zda-
nený. Toto je skoro absurdná situácia a po-
tom je už na nás ako vedúcich kolektívov, 
aby sme im tieto straty vykrývali účasťou 
v projektoch, kde ich vieme financovať. Ale 
to nie je systémové riešenie. Sú aj také ko-
lektívy, ktoré takéto prostriedky nemajú. 
Keď prídu takíto mladí postdoktorandi do 
banky, ani sa s nimi nerozprávajú pri žia-
dostiach o úver. Toto vnímam ako kľúčový 
problém.

Koľko zarába takýto postdoktorand? 
Doktorand má štipendium do 700 eur a keď 
je postdoktorand, tak je to približne štipen-
dium mínus dane. A stačí odísť do Česka 
a tá mzdová hladina je inde, v Rakúsku je 
ten rozdiel ešte väčší.

Unikajú takto mozgy zo Slovenska? 
Určite unikajú. Ja si osobne myslím, že dô-
ležité je prilákať ich späť. Pripravujeme re-
integračné granty. Teraz sme v SAV otvorili 
jeden taký program – Štipendium SAV. Začí-
na sa výzva, uvidíme, ako to bude fungovať. 
Je určený pre postdoktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov, ktorí pracovali na 
popredných svetových pracoviskách v za-
hraničí, majú dobre výsledky a chcú prísť 
nazad. Nemožno hovoriť o masívnej akcii, 
ide o tri, štyri miesta ročne.

Ako by mal štát riešiť túto otázku? 
Navýšiť podiel HDP investovaný do školstva 
je potrebné, lebo sme na chvoste EÚ, a to je 
možno aj hanba. Ale čo sa týka doktoran-
dov a postdoktorandov, tam by som videla 
veľmi rýchle a účinné opatrenie vo vyhláse-
ní výzvy napr. cez Agentúru na podporu vý-
skumu a vývoja, ktorá by bola úplne fokuso-
vaná na to, aby títo mladí, ktorí predkladajú 
dobré projekty a zapájajú sa do kolektívov, 
mali dodatočné prostriedky. A táto výzva by 
mala mať vysoké percento úspešnosti, inak 
to nebude efektívne. A pokiaľ viem, pred-
sedníctvo agentúry už schválilo, že toto je 
potrebné, adresovalo vláde takúto poznám-
ku. Verím, že toto je účinná cesta ako stabi-
lizovať mladých u nás. Lebo vždy je to tak, 
prví odchádzajú najlepší. V celej Európe je 
hlad po dobrých doktorandoch a postdok-
torandoch, čiže oni nemajú problém nájsť 
si miesto.

(Bratislava 24. februára, TASR) 
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Dvadsať rokov samostatnej Slovenskej republiky 

J e d i n e č n o s ť  a  d i s k o n t i n u i t a 
h i s t o r i c k é h o  v ý v o j a
Pri príležitosti 20. výročia vzniku samo-
statnej Slovenskej republiky sa v dňoch 
16. a 17. januára 2013 konala v priestoroch 
historickej budovy Národnej rady SR na 
Župnom námestí v Bratislave medzinárod-
ná vedecká konferencia. Podujatie pripra-
voval a organizoval Historický ústav SAV 
spolu s Paneurópskou vysokou školou pod 
záštitou predsedu Národnej rady SR Pavla 
Pašku.

Na konferencii vystúpili významné osob-
nosti politického a spoločenského života, 
odborníci i vedeckí pracovníci zo Slovenskej 
akadémie vied, konkrétne z Historického 
ústavu, Ekonomického ústavu, Sociologické-
ho ústavu, Ústavu politických vied, Prognos-
tického ústavu, z ďalších inštitúcií zo Sloven-
ska (Univerzita Komenského v Bratislave, 
Vojenský historický ústav, Bratislavská vy-
soká škola práva, Akadémia ozbrojených síl 
gen. M. R. Štefánika, Univerzita P. J. Šafári-
ka v Košiciach, Prešovská univerzita v Prešo-
ve), pamätníci a aktéri udalostí týkajúcich sa 
rozpadu Československa a vzniku Slovenskej 
republiky, ako aj odborníci a vedeckí pracov-
níci zo zahraničia.

Témy príspevkov na konferencii sa ve-
novali nielen rozpadu Československa, 
ústavnoprávnym a medzinárodnoprávnym 
aspektom vzniku Českej republiky a Sloven-
skej republiky, ale aj ekonomickému, poli-

tickému a sociálnemu vývoju na Slovensku, 
etablovaniu nových štátov na mape Európy 
a ich začleneniu do medzinárodných štruk-
túr. Program podujatia bol rozdelený do 
viacerých blokov, pričom každý blok sa za-
oberal jedným tematickým okruhom a skla-
dal sa zo vzájomne súvisiacich príspevkov.

Dvojdňovú konferenciu otvoril svojím 
príhovorom minister školstva, vedy, výsku-
mu a športu Slovenskej republiky Dušan 
Čaplovič. Nasledoval úvodný blok konfe-
rencie, moderovaný Slavomírom Michá-
lekom, v ktorom s uvádzacím príspevkom 
Dlhá (alebo krátka?) cesta k samostatnej 
Slovenskej republike vystúpil Milan Zemko. 
Príspevok Valeriána Bystrického a Tomáša 
Gábriša Kontinuita a diskontinuita v deji-
nách – Slovenská republika 1939 a Sloven-
ská republika 1993 sa dotýkal najmä otáz-
ky nadväznosti a právnej kontinuity prvej 
Slovenskej republiky z čias druhej svetovej 
vojny a súčasnej Slovenskej republiky. Ele-
na Londáková vo svojom vystúpení na tému 
Ambície a neúspechy progresívneho vývoja 
60. rokov – Slovensko v predjarí a roku 1968 
rozoberala aspekty vývoja v Českosloven-
sku a na Slovensku v tomto období a vyúste-
nie udalostí známych ako „Pražská jar“ v ro-
ku 1968. Úvodný blok uzatvoril Adam Hu-
dek svojím príspevkom Historiografia o roz-
delení Československa.

Druhý blok s názvom Československo 
v rokoch 1989 – 1992: politický a ekono-
mický vývoj, transformácia hospodárstva na 
trhovú ekonomiku, formovanie občianskej 
spoločnosti, postavenie národností v česko-
slovenskej spoločnosti, moderoval Milan 
Zemko. Prvé dva príspevky druhého bloku, 
prvý od Jána Čarnogurského na tému Štá-
toprávne koncepcie slovenských politických 
strán v rokoch 1990 – 1992 a druhý od Jana 
Rychlíka, Štátoprávne koncepcie českých po-
litických strán v rokoch 1990 – 1992, pred-
stavovali stručný exkurz do štátoprávnych 
postojov politických strán tak na Sloven-
sku, ako aj v Českej republike. Jiří Suk sa vo 
svojom vystúpení Václav Havel a Federální 
shromáždení ČSFR (1990 – 1992) venoval 
osobe vtedajšieho prezidenta ČSFR a jeho 
vzťahu, postoju a správaniu sa k federálne-
mu parlamentu ČSFR v uvedených rokoch. 
Nasledoval Jozef Žatkuliak, ktorý priblí-
žil SNR v štátoprávnom kontexte v rokoch 
1990 – 1992. Po krátkej prestávke a diskusii 
pokračoval druhý blok, moderovaný Janom 
Rychlíkom. Ďalšie body programu predsta-
vovali príspevky s ekonomickým zamera-
ním, najprv od Miroslava Londáka, na tému 
Ekonomika na Slovensku po štyridsiatich 
rokoch komunizmu a potom od Jana Štaig-
la, ktorý sa zaoberal „špeciálnou výrobou“ 
na Slovensku a problematikou konverzie. 
Téma, ktorá uzatvárala program druhého 
bloku, sa niesla v znamení problematiky 
etnických menšín v kontexte historického 
vývoja v rokoch 1989 – 1993 a predniesol 
ju Štefan Šutaj. Tretí panel, moderovaný 
Valeriánom Bystrickým, bol zameraný na 
Medzinárodnoprávne a ústavnoprávne as-
pekty vzniku Českej republiky a Slovenskej 
republiky a etablovanie sa ČR a SR do medzi-
národných štruktúr. Nasledujúce tri príspev-
ky od Pavla Šturmu, Medzinárodnoprávne 
aspekty zániku Československa a vzniku 
SR a ČR, Jana Kuklíka, Právne aspekty roz-
delenia Československa a od Petra Weissa 
Medzinárodnopolitické okolnosti vzniku 
samostatnej slovenskej štátnosti a uznania 
jej medzinárodno-právnej subjektivity sa 
zaoberali aspektmi a okolnosťami rozpa-
du Československa a vzniku nových štátov 
Českej republiky a Slovenskej republiky 
z viacerých uhlov pohľadu. Ľudovít Hallon 
a Miroslav Sabol vo svojom príspevku hovo-
rili o začleňovaní Slovenska do globálnych 
hospodárskych štruktúr po r. 1993. Na zá-
ver prvého dňa konferencie sa Jozef Klimko 
v prednáške Trianon ako trvalá trauma slo-

POHĽAD DO SÁLY – PRVOM RADE V STREDE MINISTER ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR DUŠAN 

ČAPLOVIČ.
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H i s t ó r i a  m o d e r n é h o  S l o v e n s k a 
s a  p r e d s t a v i l a  a j  v  P a r í ž i

PREZIDENTKA MAISON DE L’EUROPE DE 

PARIS CATHERINE LALUMIÈRE OTVÁRA V PRÍŽI 

KONFERENCIU 20 ROKOV MODERNÉHO SLOVENSKÉHO 

ŠTÁTU. Foto archív HÚ SAV

Konferenciu s názvom 20 rokov moderného slovenského štátu pri-
pravil Historický ústav SAV aj v spolupráci so Slovenským inštitú-
tom v Paríži. Konala sa 22. januára 2013 v priestoroch Maison de 
l’Europe de Paris.

Podujatie úvodným slovom otvorila pani prezidentka Maison de 
l’Europe de Paris, Catherine Lalumière (v rokoch 1989 – 1994 pra-
covala vo funkcii generálnej tajomníčky Rady Európy) a po nej pre-
hovoril veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok. Moderátorom 
akcie bol Etienne Boisserie, známy francúzsky historik (Institut 
National des Langues et Civilisations orientales – INALCO), ktorý 

početnému publiku (asi 100 osôb, vstup na pozvánky) predstavil 
trojicu slovenských historikov, pracovníkov Historického ústavu 
SAV v Bratislave, a charakterizoval ich prístup ku skúmanej prob-
lematike.

PhDr. Stanislav Sikora, CSc., v referáte s názvom Slovensko-čes-
ké vzťahy v rokoch 1989 – 1992 – vznik samostatnej Slovenskej re-
publiky a prvé roky jej existencie priniesol pohľad nielen na zložité 
obdobie prelomu 80. a 90. rokov 20. storočia, ktoré predchádzalo 
vzniku SR, ale aj na celý ten spoločensko-politický vývin, ktorým 
Slovensko prechádzalo od vzniku 1. ČSR. PhDr. Miroslav Londák, 
DrSc., v príspevku s názvom Dvadsať rokov samostatnej SR – ekono-
mický vývin a jeho historické súvislosti hovoril o základných tenden-
ciách hospodárskeho vývoja Slovenska v 20. storočí s dôrazom na 
obdobie uplynulého dvadsaťročia.

Riaditeľ HÚ SAV PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., sa vo svo-
jom referáte (Vznik Slovenskej republiky v r. 1993 a jej zahraničná 
politika) venoval všetkým tým problémom, pred ktorými stála SR 
na zač. 90. rokov 20. storočia, keď sa začínala formovať nielen za-
hraničná politika nového štátu, ale aj tie inštitúcie, ktoré ho voči 
iným subjektom prezentovali.

Podujatie sa stretlo s pozitívnym ohlasom, na základe čoho sa 
v Paríži očakáva príprava podobných podujatí.

Zdroj: HÚ SAV

vensko-maďarských vzťahov pozastavil nad 
problematikou, ktorá dlhodobo ovplyvnila 
vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom. 
Prvý deň konferencie uzatvorila odborná 
diskusia.

Druhý deň konferencie otvoril štvrtý 
blok, ktorý moderoval Štefan Šutaj. Celý 
panel sa sústredil na tému Zahranično-po-
litické súvislosti rozdelenia Československa. 
V tejto časti konferencie vystúpili odborníci 
zo Slovenska a zo zahraničia, aby priblížili 
medzinárodnú situáciu a pohľad zahrani-
čia na rozdelenie Československa. V prvom 
príspevku Praha, Bratislava, Washington 
1991 – 1993 rozoberal Slavomír Michálek 
americký postoj k tejto prelomovej uda-
losti. Následne odzneli príspevky od Elly 
Zadorozhnyuk Moskva a rozdelenie Česko-
slovenska, Miklosa Mitrovicsa Postoj Ma-
ďarska k rozdeleniu Československa, Pawla 
Ukielskeho Referendum v otázke rozdelenia 
federácie v Českej a Slovenskej federatívnej 
republike a od Zuzany Poláčkovej Postoj Ra-
kúska k rozpadu Československa. Na konci 
štvrtého bloku sa k problematike vyjadril 

svojím príspevkom aj francúzsky odborník 
Etienne Boisserie.

Posledný, piaty blok s názvom Slovenská 
republika a Česká republika v rokoch 1993 – 
2012: politický, ekonomický a sociálny vývoj, 
problém transformácie spoločnosti, formova-
nie ekonomických politík, nezamestnanosť, 
politika voči národnostiam, cirkev a štát 
bol dlhší a zameriaval sa najskôr na vzťah 
slovenskej politiky a slovenskej spoločnosti 
v podaní prezentácie Juraja Marušiaka Slo-
venská politika a spoločnosť po r. 1993. Prí-
spevky od Milana Šikulu Priebeh a dôsledky 
ekonomickej transformácie na Slovensku 
(hodnotiaci a retrospektívny pohľad) a Sta-
nislava Moronga Slovenské poľnohospodár-
stvo po posledných dvadsiatich rokoch a po-
travinová sebestačnosť krajiny sa dotýkali 
hlavne hodnotenia ekonomickej situácie po 
roku 1993 na Slovensku. Po krátkej obed-
ňajšej prestávke boli na programe tri vy-
stúpenia, ktoré reflektovali postoj a pozíciu 
troch významných cirkví, pôsobiacich v Slo-
venskej republike. Prvé vystúpenie od Miro-
slava Tížika uvádzalo tému Katolícka cirkev 

a jej miesto v symbolickom svete Slovenskej 
republiky. Milena Sokolová zase priblížila 
Evanjelicku a. v. cirkev po r. 1989 a Peter 
Borza objasňoval situáciu v Gréckokatolíc-
kej cirkvi na Slovensku po r. 1989. Posledná 
časť piateho bloku, ktorú moderoval Jozef 
Klimko, sa sústredila na sociálny vývoj a so-
ciálnu situáciu na Slovensku po roku 1993. 
Odzneli príspevky od Jána Sopóciho Vývoj 
sociálnej štruktúry na Slovensku v posled-
ných dvoch desaťročiach, demografický ná-
hľad od Branislava Šprochu Zmeny v repro-
dukčnom správaní obyvateľstva Slovenska po 
roku 1989 (charakteristika demografického 
vývoja na Slovensku), ďalej nasledovala pre-
zentácia od Lenky Abaffyovej Stvárňovanie 
revolúcie. Narábanie s odkazom fenoménu 
Nežnej revolúcie a príspevok od Vladimíra 
Krivého Rok 1992: politické postoje a pred-
stavy obyvateľov Slovenska. Po všeobecnej 
diskusii a záverečnom slove prof. J. Klimku 
sa skončil bohatý program zaujímavej dvoj-
dňovej konferencie.

Miroslav Londák | Foto: Juraj Broš
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Jesseniova plaketa MVDr. Ivovi Vanickému, CSc.

Č l o v e k ,  k t o r ý  s a  o b e t o v a l  v e d e

ČESTNÚ PLAKETU JÁNA JESSENIA ODOVZDAL IVOVI 

VANICKÉMU (VPRAVO) PODPREDSEDA SAV DOC. AL-

BERT BREIER.

Čestnú plaketu Jána Jessenia za zásluhy 
v lekárskych vedách odovzdal podpredseda 
SAV pre II. oddelenie vied doc. Albert Breier 
18. januára MVDr. Ivovi Vanickému, CSc., 
z Neurobiologického ústavu SAV  v Koši-
ciach. Na malej slávnosti v zasadačke ústa-
vu bola prítomná aj podpredsedníčka SAV 
pre vzdelávanie a doktorandské štúdium  
prof. Daniela Ježová, člen Predsedníctva 
SAV doc. Juraj Koppel, za Neurobiologický 
ústav SAV jeho riaditeľka Nadežda Lukáčo-
vá a ďalší vedúci pracovníci.

Laudáciu na počesť oceneného pred-
niesol doc. Juraj Koppel. Uviedol, že Dr. 

Hodnotenie potenciálu slovenských výskumných inštitúcií 

I n o v á c i e  a  t e c h n o l o g i c k ý 
t r a n s f e r
Novoročné stretnutie pracovníkov a partnerov Prognostického 
ústavu SAV bolo spojené s diskusiou na tému Inovácie a technolo-
gický transfer v SR, osobitne v SAV. Diskusiu uviedli autori štúdie 
prof. I. Chodák (Ústav polymérov SAV)  a prof. Š. Luby (garant CE 
SAV CESTA), v ktorej prezentujú najnovšie poznatky a hodnotenie 
inovačného potenciálu slovenských výskumných inštitúcií, osobit-
ne v SAV a našich malých, stredných a veľkých podnikoch v európ-
skom i svetovom kontexte. 

Štúdia sa zamerala v tejto súvislosti na čerpanie štrukturálnych 
fondov, fondov štátnej pomoci, programu konkurencieschopnosti 
EÚ a perspektívy programu Horizon 2020. Medzi hlavnými prob-
lémami bol spomenutý nízky inovačný index Slovenska (ktoré 
sa umiestňuje na 23. mieste v rámci EÚ 27), medziročný pokles 

počtu nových patentov (pri ktorých by sa žiadalo implementovať 
do legislatívy tzv. periódu tolerancie – grace period). Súčasne sa 
zo štrukturálnych fondov EÚ zlepšuje infraštruktúra slovenského 
výskumu. Hlavnou výzvou pre slovenskú vedu sú v tomto kontex-
te zvyšujúce sa očakávania i záväznosť rozvoja inovačnej politiky 
2. generácie s aktivitami organizácií technologického transferu na 
rozhraní výskum/aplikačná sféra. Aktivitu podporilo Centrum ex-
celentosti SAV CESTA v rámci svojej priority zameranej na oblasť 
inovácií, technologického transferu a budovania spoločnosti zalo-
ženej na poznatkoch.

Zdroj: PÚ SAV

Vanický po skončení štúdia na Univerzite 
veterinárneho lekárstva v Košiciach (1986) 
nastúpil pracovať do Neurobiologického 
ústavu SAV, kde pôsobí dodnes. V rokoch 
1999 – 2011 bol jeho riaditeľom, od roku 
2011 je predsedom vedeckej rady.

Vo svojej vedeckej práci sa zameral na 
štúdium mechanizmov sekundárneho po-
škodenia nervového tkaniva po ischémii, na 
patofyziológiu a patomorfológiu traumatic-
kého poškodenia miechy, ako aj na rozpra-
covanie neuroprotektívnych postupov. Je 
spoluautorom metódy epidurálneho chla-
denia miechy, ktorá sa od roku 1993 úspeš-
ne využíva pri operáciách pacientov na po-
predných svetových pracoviskách cievnej 
chirurgie.

Dr. Ivo Vanický patrí k medzinárodne 
uznávaným odborníkom v oblasti neu-
rovedného výskumu, absolvoval študijné 
pobyty na špičkových pracoviskách v USA 
a Dánsku, ktoré vyústili do dlhotrvajúcej 
medzinárodnej spolupráce. Bol zapojený 
do riešenia projektu 6. RP, dlhodobo vedec-
ky spolupracuje s Academic Medical Center 
v Amsterdame. Je členom Steering Com-

mittee programu Regenerative Medicine 
financovaného European Science Founda-
tion.

O kvalite vedeckej tvorby Iva Vanického 
svedčia aj scientometrické údaje – je auto-
rom a spoluautorom 61 publikácií vo WoS 
s viac ako 640 citáciami, z toho 13 prác je 
datovaných v ostatných piatich rokoch. Je 
spoluautorom dvoch kapitol v monografi-
ách vydaných v zahraničí. Doteraz vyškolil 
troch doktorandov.

Čestnú plaketu Jána Jessenia za zásluhy 
v lekárskych vedách udelilo Predsedníctvo 
SAV MVDr. Ivovi Vanickému, CSc., na ná-
vrh vedenia Neurobiologického ústavu SAV 
a vedeckej rady ako výraz ocenenia jeho 
nesporných vysokých vedeckých a ľudských 
kvalít.

Ocenenému zablahoželala aj prof. Je-
žová s dôvetkom, že plaketa je v dobrých 
rukách. Ivovi Vanickému poďakovala tiež 
Dr. Dáša Čížková, členka vedeckej rady 
ústavu, ktorá s ním dlhé roky spolupracuje 
a považuje ho za vynikajúceho vedca, pe-
dagóga („jeho“ doktorandi sa uplatnili aj 
vo svete) aj človeka. Zároveň poďakovala aj 
Predsedníctvu SAV, že myslí aj na takých ľu-
dí, ako je Dr. Vanický, ktorí sa vede obetujú.    

Katarína Čižmáriková | Foto: autorka
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N o v í  r i a d i t e l i a  ú s t a v o v  S A V
Predsedníctvo SAV na základe výberového 
konania vymenovalo od 1. februára 2013 na 
štvorročné obdobie JUDr. Mgr. Martinu 
Lubyovú, PhD., do funkcie riaditeľky Prog-
nostického ústavu  SAV a RNDr. Ladislava 
Brimicha, CSc., do funkcie riaditeľa Geo-
fyzikálneho ústavu SAV. Od 1.marca 2013 
vymenovalo aj doc. PhDr. Gabriela Bian-
chiho, CSc., do funkcie riaditeľa Ústavu vý-
skumu sociálnej komunikácie SAV.

Martina Lubyová (1967, Bratislava) absol-
vovala štúdium na Matematicko-fyzikálnej 
fakulte a Právnickej fakulte UK v Bratisla-
ve. Vedecký titul PhD. získala na Fakulte 
hospodárskej informatiky EU v Bratislave 
a PhD. v odbore ekonomika (Ph.D. in Eco-
nomics) na University of the State of New 
York a Centre for Economic Research and 
Graduate Education na Karlovej univerzi-
te v Prahe. Absolvovala aj dvojročné mi-
moriadne štúdium žurnalistiky na FiF UK. 
V Prognostickom ústave SAV pracovala 
v r. 1995 – 2000 a potom od r. 2010 (od vla-
ňajška ako zástupkyňa riaditeľa. V r. 2009 
– 2010 pôsobila ako riaditeľka Medzinárod-
nej organizácie práce (International Labour 
Organization), subregionálny úrad pre vý-
chodnú Európu a strednú Áziu v Moskve. 
Bola, resp. je členkou redakčných rad Eko-
nomického časopisu, Prognostické práce, So-
uth East Europe Review for Labor and Social 
Affairs, početných domácich i zahraničných 

Čestné uznanie za podporu a spoluprácu

O c e n e n i e  p r e  Ú G B R  S A V 
v  N i t r e
V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 29. ja-
nuára 2013 uskutočnilo slávnostne zhromaždenie pri príležitos-
ti 10. výročia založenia Fakulty biotechnológie a potravinárstva 
SPU v Nitre. Slávnostnú atmosféru stretnutia – okrem akademic-
kých funkcionárov a členov vedeckej rady fakulty – umocňovala 
prítomnosť ministra poľnohospodárstva SR prof. Ľ. Jahnátka, rek-
tora SPU prof. Bielika a ďalších hostí zo Slovenska i zahraničia. Pri 
tejto príležitosti dekan FBP SPU v Nitre prof. J. Tomáš odovzdal 
Ústavu genetiky a biotechnológie rastlín SAV v Nitre Čestné uzna-

vedeckých združení, rád, kolégií a pracov-
ných skupín. Pedagogicky pôsobila na Eko-
nomickej univerzite v Bratislave a Karlovej 
univerzite v Prahe. Je autorkou a spoluau-
torkou viacerých publikácií.
 
Ladislav Brimich (1950) je absolventom 
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 
v odbore  fyzika, špecializácia astronómia 
a geofyzika so zameraním na geofyziku. 
Od roku 1974 pôsobí na Geofyzikálnom 
ústave SAV, kde získal vedecký titul CSc. 
Jeho odborným zameraním je výskum peri-
odických i neperiodických časových zmien 
tiažového poľa Zeme. Zahraničné študijné 
a pracovné pobyty absolvoval na Institut 
fiziki Zemli AN SSSR v Moskve, Observatoi-
re Royal de Belgique, International Centre 
for the Earth’s Tides – ICET v Bruseli. Je 
národným korešpondentom IAG (Medzi-
národná asociácia pre geodéziu), bol, resp. 
je členom IUGG (Medzinárodná únia pre 
geodéziu a geofyziku), Slovenského národ-
ného komitétu pre geodéziu a geofyziku, 
Rady vedcov SAV (1992 – 1995) a ďalších 
komisií, vedeckých rád a odborných skupín. 
Je autorom a spoluautorom viac ako 80 ve-
deckých publikácií a spoluautorom jednej 
monografie.

Gabriel Bianchi (1955) absolvoval štú-
dium psychológie na Katedre psychológie 
UK v Bratislave (1978), titul PhD. obhájil 

v r. 1991 a docentúru v r. 2008. Od roku 
1990 pôsobí v Ústave výskumu sociálnej 
komunikácie. Jeho vedecko-výskumnú čin -
nosť možno rozčleniť do troch väčších te-
matických celkov – environmentálna psy-
chológia a výchova; sexuálne zdravie a vý-
chova; presah sexuality a intimity do ob-
čianskeho priestoru. K jeho významným vý-
skumným projektom patria WHO/UNAIDS 
projekt Rapid Assessment and Response 
v Ozbrojených silách SR a vývoj a imple-
mentácie Stratégie sexuálneho a drogového 
zdravia pre Ozbrojené sily SR, koordinácia 
slovenskej účasti v projektu 5. RP EÚ Mlá-
dež a európska identita, návrh manuálu pre 
projekt WHO SEX-RAR kvalitatívny výskum 
používania alkoholu a sexuálneho rizika 
v regióne Ruska, Bieloruska, Rumunska 
a Ukrajiny, ako aj metaanalytická štúdia 
materiálu získaného v rámci tohto projek-
tu v 8 krajinách zo 4 kontinentov a projekt 
APVV Udržateľnosť reprodukcie na Sloven-
sku: psycho-sociálne skúmanie. Je autorom 
a spoluautorom desiatok vedeckých publi-
kácií. Absolvoval niekoľko študijných po-
bytov v zahraničí. Prednášal na viacerých 
fakultách univerzít na Slovensku, v súčas-
nosti na Fakulte sociálnych vied a zdravot-
níctva UKF v Nitre. Je členom International 
Association for Cross-Cultural Psychology 
(IACCP) a Slovenskej psychologickej spo-
ločnosti.

nie za zásluhy a podporu, ktoré prevzal riaditeľ ÚGBR doc. Ján Sa-
laj.

Pracovníci Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre 
spolupracuje s Fakultou biotechnológie a potravinárstva SPU dlho-
dobo. Okrem podielu na riešení spoločných výskumných projek-
tov sa aktívne zúčastňujú aj na pedagogických aktivitách fakulty 
formou prednášok, laboratórnych cvičení, vedenia diplomantov 
a doktorandov, ako aj pri príprave učebných textov.
Ján Salaj
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Zo zasadania Predsedníctva-Byra Medzinárodnej únie akadémií – UAI v Paríži

VIERA PAWLIKOVÁ-VILHANOVÁ Z a c h r a ň u j ú 
p r a m e n e  k  a f r i c k ý m  d e j i n á m
V dňoch 6. – 8. februára t. r. sa na pôde 
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
v Institut de France, konalo zasadnutie 
Predsedníctva-Byra Medzinárodnej únie 
akadémií – l’Union Académique Internatio-
nale – UAI. Táto významná medzinárodná 
organizácia bola založená v roku 1919 prá-
ve v Paríži, konkrétne v  l’Institut de France, 
s cieľom podporovať medzinárodnú spolu-
prácu akadémií a podobných ustanovizní 
v oblasti humanitných a spoločenských 
vied. V roku 1949 sa UAI podieľala na vzni-

ku orgánu UNESCA, Medzinárodného vý-
boru pre filozofiu a humanitné vedy – Con-
seil International de la Philosophie et des 
Sciences Humaines (CIPSH), ktorý done-
dávna každoročne poskytoval finančné do-
tácie jednotlivým projektom. Od roku 2002 
je UAI tiež členom iného orgánu UNESCA 
– Medzinárodného výboru pre spoločenské 
vedy – Conseil International des Sciences 
Sociales (CISS). Za svoju organizačnú prá-
cu v oblasti vedy a podporu rozsiahlych pro-
jektov, ktoré si nevyhnutne vyžadujú me-

dzinárodnú spoluprácu, UAI získala v roku 
1964 Erazmovu cenu.

Dnes Medzinárodná únia akadémií 
združuje akadémie vied z vyše 60 štátov 
z celého sveta a podporuje alebo priamo 
koordinuje tematicky i geograficky veľmi 
pestrú škálu projektov z oblasti vied o his-
tórii, kultúre a umení. Pod záštitou UAI je 
v súčasnosti rozpracovaných niekoľko de-
siatok medzinárodných projektov zame-
raných na výskum jazykov, literatúr, dejín 
civilizácií, dejín umenia a myslenia Európy, 
oboch Amerík, Afriky, Blízkeho a Ďalekého 
východu, Indie a oblasti Pacifiku. Riadnym 
členom UAI je od roku 1994 aj Slovenská 
akadémia vied.

Do programu diskusie o vedeckých pro-
jektoch bol počas tohtoročného zasadnutia 
Byra UAI v Paríži zaradený aj medzinárod-
ný vedecký projekt Fontes Historiae Africa-
nae (Pramene k africkým dejinám), ktorého 
garantom je práve SAV a na medzinárodnej 
úrovni ho koordinuje autorka tejto správy. 
Cieľom projektu je vydávanie kritických 
edícií prameňov k dejinám Afriky a patrí 
vôbec k najstarším projektom, ktoré podpo-
ruje UAI (prijala ho v roku 1964 pod číslom 
XXII.).* Predsedníctvo UAI pozvalo na za-
sadnutie svojho predsedníctva-byra medzi-
národnú riaditeľku projektu, Vieru Pawli-
kovú-Vilhanovú z Ústavu orientalistiky SAV, 
aby podala vyčerpávajúcu správu o projekte 
a načrtla ďalšie perspektívy jeho rozvoja. 
Cieľom prezentácie a nasledujúcej bohatej 
diskusie bolo zhodnotiť progres, ktorý pro-
jekt za posledné roky urobil v oblasti me-
dzinárodnej spolupráce, v publikačnej čin-
nosti a v rozšírení medzinárodnej dimenzie 
projektu, čo sa dosiahlo najmä intenzív-
nejšou participáciou afrických historikov 
na projekte. Syntetická správa o projekte 
bude publikovaná v pripravovanej brožúrke 
o najvýznamnejších projektoch, ktorú chce 
UAI vydať v angličtine a francúzštine ešte 
do Valného zhromaždenia UAI, ktoré bude 
v máji t. r. v Mainzi.

Na medzinárodnom projekte Fontes His-
toriae Africanae participujú národné komi-
téty z európskych krajín (Belgicko, Dánsko, 
Poľsko, Portugalsko, Slovensko a Veľká Bri-
tánia) a Afriky (Ghana, Niger) a jednotliví 
africkí experti z krajín, v ktorých neexistujú 

RIADITEĽ 

MOZAMBICKÉHO 

NÁRODNÉHO ARCHÍVU 

S ÚČASTNÍKMI 

KONFERENCIE SI 

PREZERAJÚ STARÉ 

SWAHILSKÉ RUKOPISY 

PÍSANÉ ARABSKÝM 

PÍSMOM, TZV. AJAMI.

VSTUP DO KNIŽNICE 

MAMMA HAIDARA 

V TIMBUKTU

* Vyčerpávajúce informácie o projekte sú dostupné na 
webovej stránke Ústavu orientalistiky SAV a na stránke 
http://www.fha.sk.
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akadémie vied, nie sú členmi UAI a nemô-
žu preto vytvoriť vlastné národné komitéty 
(Senegal, Mali, Nigéria, Kamerun). Projekt, 
ktorý bol odštartovaný v šesťdesiatych ro-
koch minulého storočia na základe širokej 
medzinárodnej spolupráce, sa postupne 
menil, mnoho národných komitétov presta-
lo v osemdesiatych a deväťdesiatych rokov 
pracovať, a pôvodne medzinárodný projekt 
sa postupne začal meniť na britský. Britský 
národný komitét ako jediný totiž neprestal 
pracovať a pod patronátom British Acade-
my pravidelne ďalej vydával edície doku-
mentov vo vydavateľstve Oxford University 
Press vo vlastnej New Series, založenej v ro-
ku 1997.

Od roku 1997, keď sa garantom projektu 
stala SAV a koordináciu projektu na medzi-
národnej úrovni prevzala Viera Vilhanová, 
sa nová medzinárodná riaditeľka od počiat-
ku pokúšala oživiť projekt a vrátiť mu me-
dzinárodnú dimenziu. V prvom rade zvýšiť 
počet národných komitétov participujúcich 
na projekte nielen v bývalých koloniálnych 
metropolách, v ktorých sa nachádzajú 
ohromné zbierky archívnych prameňov, ale 
predovšetkým v samotnej Afrike a širokú 
medzinárodnú spoluprácu využiť na zlep-
šenie organizačnej štruktúry a spolupráce. 
Vďaka morálnej a finančnej podpore UAI 
a CIPSH UNESCO, a neskôr aj SAV v rámci 
MVTS, sa medzinárodnej riaditeľke projek-
tu podarilo v uplynulých rokoch zorganizo-
vať niekoľko pracovných stretnutí vedúcich 
národných komitétov a pozvaných afric-
kých expertov a medzinárodné vedecké 
kolokviá: v Budmericiach (2000), v ghan-
skej Accre (2002), v senegalskom Dakare 
(2005), v Niamey, Niger (2007), v malij-
skom Timbuktu (2008), v Sokote, Nigéria 
(2010) a v mozambickom Mapute (apríl 
2012). Ukázalo sa, pracovné stretnutia ex-
pertov v Afrike a medzinárodné kolokvia 
mali pre projekt ohromný význam. Lepšia 
informovanosť a aktívnejšia a početnejšia 
participácia afrických historikov na projek-
te viedli k rozšíreniu medzinárodnej dimen-
zie, umožnili výmenu informácií o stave do-
kumentácie a prioritách, zvýšila sa vedecká 
a publikačná činnosť.**

Pretože všetky doterajšie pracovné 
stretnutia a kolokviá sa usporiadali strieda-
vo vo frankofónnych a anglofónnych kraji-
nách západnej Afriky, medzinárodný výbor 
FHA rozhodol, že ďalšie stretnutie a kolok-
vium by sa malo konať na opačnom konci 
afrického kontinentu, v regióne východnej 
a južnej Afriky, a podľa možnosti v lusofón-
nej krajine, aby sa tak nadviazali kontakty 
aj s krajinami v tejto časti Afriky, kde sa 
tiež nachádza ohromné množstvo doteraz 
nezdokumentovaných a nespracovaných 
rukopisov v arabčine, swahilčine aj v iných 
afrických jazykoch písaných arabským pís-
mom tzv. ajami aj latinkou, a vytvorili sa 

podmienky na participáciu miestnych afric-
kých expertov na projekte.

Pracovné stretnutie predsedov národ-
ných komitétov projektu FHA a pozvaných 
afrických historikov, a medzinárodná ve-
decká konferencia sa konali na pozvanie 
riaditeľa Mozambického historického ar-
chívu (Arquivo Histórico de Moçambique 
– AHM) prof. Joela Neves Tembeho a v spo-
lupráci s ďalšími ústavmi a katedrami Uni-
verzity Eduarda Mondlaneho v apríli 2012 
v sídle UEM v Mapute. Ako sme už uvedli, 
súčasťou pracovného stretnutia bola aj me-
dzinárodná vedecká konferencia na tému 
Sources for African History in African Lan-
guages Written in Arabic (Ajami), African 
and Latin Scripts in Eastern and Southern 
Africa. Konferencia sa konala v dňoch 16. – 
17. apríla 2012 v auditóriu ústrednej kniž-
nice Univerzity Eduarda Mondlaneho Bra-
zão Mazula. Zúčastnili sa na nej historici 
z deviatich afrických a európskych krajín, 
okrem hostiteľskej krajiny Mozambiku aj 
odborníci z Južnej Afriky, Botswany, Etió-
pie, Nigeru, Portugalska, Poľska, Turecka 
a Slovenska. Nasledujúci deň po konferen-
cii sa pracovné stretli vedúci národných 
komitétov FHA a pozvaní experti a pred-
niesli správy o aktivitách, krátkodobých aj 
dlhodobých výskumných a publikačných 
plánoch a prioritách výskumu. Riaditeľka 
projektu oboznámila pozvaných expertov 
s históriou projektu, s aktivitami v rokoch, 
v ktorých projekt koordinovala, a načrtla 
možnosti zapojenia historikov z východnej 
a južnej Afriky, ale aj z Poľska a Turecka 
do projektu. Účastníci konferencie a pra-
covného stretnutia odobrili návrh V. Vilha-
novej, že zborník príspevkov z konferencie 

bude publikovaný na Slovensku a vydá ho 
Ústav orientalistiky SAV v spolupráci s UAI 
v Bruseli. O pracovnom stretnutí a konfe-
rencii informoval jeden z účastníkov, prof. 
Muhammed Haron z Botswany, na strán-
kach dvoch významných afrikanistických 
časopisov Islamic Africa Journal a AASR 
(AFRICAN ASSOCIATION FOR THE STUDY 
OF RELIGIONS) BULLETIN 36 (máj 2012) 
a správa je dostupná online na www.a-asr.
org a http://Islamicafricajournal.org/.

Členovia Predsedníctva UAI na schôdzi 
v Paríži pozitívne hodnotili aktivity v rámci 
projektu za minulý rok, publikačnú činnosť 
aj vznik nového národného komitétu v su-
sednom Poľsku. Diskusia sa týkala najmä 
problému financovania afrických projektov, 
konkrétne projektu Dr. Seyniho Moumouni-
ho z Univerzity Abdou Moumouniho z Ni-
geru, ktorý má v niekoľkých zväzkoch 
zdokumentovať a vytvoriť komentovaný 
súpis, katalóg , starých rukopisov písaných 
arabským písmom v jazykoch hausa, fulful-
de a songhaj. Staré rukopisy sa nachádzajú 
v malijskom Timbuktu v knižniciach Mama 
Haidara, Ahmad Baba, v centre starých ru-
kopisov MARA, IRSH v Niamey, na univer-
zite v Legone (Ghana) a v ďalších centrách 
islamskej vzdelanosti. Projekt je veľmi ak-
tuálny, pretože množstvo cenných rukopi-
sov v Timbuktu je v súčasnosti ohrozených 
alebo boli už zničené. Pre nedostatočné 
financovanie UNESCO boli dotácie z jeho 
zdrojov a z pridružených inštitúcií CIPSH 
zastavené, treba preto urýchlene hľadať iné 
zdroje financovania.

(Autorka Viera Pawliková-Vilhanová je vedeckou 
pracovníčkou Ústavu orientalistiky SAV)

STARÉ RUKOPISY SA VO VYŠE 60 KNIŽNICIACH V TIMBUKTU NIELEN UCHOVÁVAJÚ, ALE AJ 

REŠTAURUJÚ A DIGITALIZUJÚ

** Okrem edícií prameňov vyšli aj zborníky z medzinárodných vedeckých kolokvií, napr. Thioub, Ibrahima (Ed.): 
Patrimoine et sources historiques en Afrique. Dakar, L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar & Union Academique 
Internationale, 2007. ISBN 978-92-990020-7-0; Seyni Moumouni & Viera Pawlikova-Vilhanova (dir.): Le temps des 
Ulèmas. Les Manuscrits africains comme sources historiques. Collections Études Nigériennes No.61. Université Ab-
dou Moumouni de Niamey – Union Académique Internationale, Bruxelles 2009. 260p. ISBN 2-85921-061-X.
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Ako slovenskí vedci cestovali počas totality do zahraničia

SILVESTER TAKÁCS P e r i p e t i e  j e d n e j 
s l u ž o b n e j  c e s t y
Vedeckí pracovníci SAV pred zmenou reži-
mu v roku 1989 zažili počas zahraničných 
ciest veľa neobvyklých situácií, ktoré vyply-
nuli z charakteru vtedajších pomerov. Moje 
spomienky na „zašlé časy“ (a iste nielen tie 
moje) môžu byť pre mladších kolegov až 
neskutočné.

Prvou z mojich atypických ciest bola iste 
„výprava“ do Veľkej Británie v roku 1968, 
presnejšie 20. augusta poslednou linkou 
pred okupáciou. Cesta na ostrovy, potom 
na sever do Škótska nočným vlakom a ran-
ná správa o okupácii, a následne nepláno-
vaný predĺžený pobyt, ako aj dobrodružný 
návrat cez Viedeň by si zaslúžili možno aj 
literárnejšie spracovanie. Podobne dob-
rodružná bola cesta do Západného Berlína 
v roku 1976, kam som sa z vtedajšieho „vý-
chodného bloku“ dostal na konferenciu ako 
jediný, pričom ma na hranici v Děčíne vysa-
dili z vlaku...

Neobvyklé pozvanie, neobvyklá 
cesta

V roku 1985 som však zažil aj komplikova-
nejšiu a dramatickejšiu cestu do Japonska. 
Neobvyklá bola už okolnosťami, ktoré pred-
chádzali pozvaniu. Predohrou bola moja 
neúčasť na sympóziu v Göttingene v roku 

1974, ktoré som musel odrieknuť pre afé-
ru s knihou o Dubčekovi, ktorú pri rutinnej 
kontrole našli v mojom stolíku. Vtedy som 
sa po prvý raz stretol s floskulou, ktorú som 
potom musel použiť ešte niekoľkokrát, že 
totiž pozvanie nemôžem prijať pre „zane-
prázdnenosť inými úlohami“. Hlavnú záslu-
hu na pozvaní do Japonska mal prof. Frey-
hardt, hlavný organizátor sympózia v Göt-
tingene, ktorým rozbehol seriál EUCAS 
– európskej konferencie o supravodivosti. 
Okrem neho asi aj prof. Yamafuji, s kto-
rým som sa stretol na sympóziu neďaleko 
Vroclavu (1979). Výhodná ponuka stačila 
nielen na uhradenie konferenčných výdav-
kov, ale aj trojtýždenný pobyt v Japonsku.

(Tu je asi nevyhnutné poznamenať, že 
väčšina problémov súvisiacich s podobnými 
cestami bola daná finančnou mizériou SAV. 
Na veľvyslanectve v Japonsku sme sa totiž 
dozvedeli, že v tom roku od nás navštívilo 
Japonsko okolo tritisíc ľudí, väčšinou cez 
Federálne ministerstvo pre technický a in-
vestičný rozvoj. Možno si len domyslieť ich 
hlavnú pobytovú „pracovnú” náplň...)

Poďme však po poriadku... Ak by sme 
však boli čo i len tušili nastávajúce peripe-
tie, asi sa do toho nepustíme. Už od začiat-
ku bolo veľmi dôležité, že pozvanie sme 
dostali dvaja. S mojím spolupracovníkom 
a vtedajším šéfom Ivanom Hlásnikom – 
alebo jednoducho IH – sme sa usilovali aj 
o návštevy iných inštitúcií, a to nielen v Ja-
ponsku, ale aj v Číne. Tie sme potrebovali 
nielen ako možné obohatenie našej cesty, 
lež aj uľahčenie návratu domov. Konferen-
cia sa totiž konala v novembri, a lode me-
dzi Japonskom a ruskou pevninou prestali 
premávať už koncom októbra. A cestovanie 
lietadlom, presnejšie z pevniny do a z Ja-
ponska, bolo také drahé, že neprichádzalo 
do úvahy. Ak sme z Prahy do Chabarovska 
cez Moskvu leteli len asi za 1 500 Kčs, z Nii-
gaty do Moskvy by sme boli museli zaplatiť 
až 15 000 korún.

Do úvahy prichádzala loď z Nagasaki 
(keďže bolo blízko Fukuoky, miesta konfe-
rencie) do Šanghaja a potom vlakom cez Pe-
king, prípadne Ulanbátar. Žiaľ, naša snaha 
o návštevu Číny bola márna, hoci sme mali 
vybavené návštevy troch inštitúcií v Bei-jin-
gu a dvoch v Šanghaji. Neviem, či to bola 
naozaj pravda, ale neoficiálne odmietnutie 
nášho návrhu vraj zdôvodnili tým, že zatiaľ 
ani predseda SAV Hajko, ani podpredseda 
Benda Čínu nenavštívili!

Ďalším mojím bláznivým nápadom bo-

la možnosť návratu cez juhokórejský Soul 
a potom vlakom do KĽDR. V naivnej viere 
som zatelefonoval na severokórejské veľvy-
slanectvo, či medzi oboma kórejskými štát-
mi existuje železničné prepojenie. Pani na 
druhom konci telefónu sa na mojej otázke 
asi dobre pobavila. Divnou českosloven-
činou mi totiž oznámila (irónia v podtóne 
bola zreteľne citeľná), že spojenie medzi 
oboma krajinami „zatím“ (!) neexistuje... 
Nakoniec nám pomohla pani Kozáková zo 
zahraničného oddelenia SAV, ktorá nám 
zabezpečila leteckú prepravu na linke Pra-
ha – Moskva – Chabarovsk, z Chabarovska 
do Nachodky vlakom a ďalej do Yokohamy 
loďou. Naspäť sme sa mali vracať letecky 
z Niigaty cez Chabarovsk a Moskvu do Pra-
hy...

Podstatne úspešnejší sme boli v zabezpe-
čení návštev vedeckých ústavov v Japonsku, 
hoci ani to nebolo vždy jednoduché. A ne-
týkalo sa to len ústavov s „bezpečnostným 
rizikom“, napr. jadrových. Zložité bolo aj 
zabezpečenie víz. V tom nám pomohol 
náš kolega a priateľ Masuda, ktorý oslovil 
svojho spolužiaka na ministerstve zahra-
ničia. Aj tak sme boli v napätí až do konca, 
lebo vízum sme dostali až tesne pred od-
letom. Prvý z neobvyklých zážitkov nám 
poskytlo Šeremetevo so svojím novým me-
dzinárodným letiskom vybudovaným špeci-
álne pre olympiádu 1980. Prileteli sme síce 
na toto letisko, vyložili nás však na druhom, 
domácom, odkiaľ nás previezli späť na me-
dzinárodné letisko na hraničnú a colnú pre-
hliadku, aby sme sa potom mohli presunúť 
autobusom cez mesto do priestoru vnútro-
štátneho letiska, odkiaľ sme potom vzlietli 
do Chabarovska. Mesto nám pripomínalo 
starú ruskú guberniu, aj keď tam bolo po-
merne čisto a objekty dobre udržiavané.

Zoči-voči Nipponu

Cesta loďou bola aj dlhá (dva aj pol dňa), 
aj dosť nepríjemná. Pretože sme mali jedny 
z najlacnejších leteniek, kajutu sme dostali 
na okraji plavidla, do ktorého vlny naráža-
li najintenzívnejšie. Trochu obáv som mal 
z priezviska prof. Yamafujiho. Môj spolu-
cestujúci IH ma občas zaskočil otázkou: 
„...a vieš, ako sa volá, ten, no Fujiyama.“ 
Vtedy som už našťastie vedel, že svoj svätý 
vrch Japonci častejšie volajú Fuji-san, tak 
som si to v duchu častejšie opakoval, aby 
som náhodou pri prvom stretnutí s profe-

HLAVNÍ AKTÉRI – ZĽAVA: IVAN HLÁSNIK, PROF. MA-

SUDA (KEK, TSUKUBA) A AUTOR SPOMIENOK SILVES-

TER TAKÁCS.
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sorom nevyblafol: „Hello, Prof. Fujiyama, 
how are you?“

Dôležitým, takmer nevyhnutným pred-
pokladom našej cesty bolo to, že nám v Ne-
mecku zakúpili modré pasy (Blue Card) na 
japonské železnice, ktoré sme mohli použiť 
na všetkých štátnych tratiach (väčšina auto-
busov bola už vtedy súkromná). Pasy platili 
aj na šinkanzen, ba dokonca sme si mohli 
bezplatne zarezervovať miestenky.

Po príchode do Yokohamy sme sa dostali 
postupne na univerzity v mestách Nagaoka, 
Sendai, Tsukuba, Saga, Fukuoka i do jadro-
vých ústavov JAERI (Tokai) a KEK (Tsuku-
ba). V Sendai pre nás pripravili dokonca ce-
lodenný seminár, program sme však predtým 
museli schváliť my sami. Večer nás pozvali do 
reštaurácie, kde sme začali nácvik konzumá-
cie jedla paličkami. Po prvýkrát sme sa stretli 
aj s ich pomerne novým zvykom: len čo sa 
Japonci trochu potrundžia, hneď začnú vy-
spevovať. Aj my sme mali zaspievať niečo po 
slovensky, nakoniec z toho bolo – na podnet 
IH – Akácos út po maďarsky!

V tokaiskom JAERI sme zaregistrovali 
niečo, o čom sme predtým iba počuli: pra-
covníci sa po príkazoch svojho šéfa doslova 
rozbehli za svojimi povinnosťami, takisto 
po každej jeho výzve pribehli doslova po-
klusom. Zdalo by sa, že chodenie krokom 
bolo v Japonsku zakázané.

V KEK nás prof. Masuda pobavil aj tým, 
že sa pochválil autorstvom malej knižočky 
o fyzikálnych základoch golfu, ktorá mala 
vraj obrovský úspech. Neviem, či to bolo 
celkom originálne, lebo Japonci, hlavne 
tí, ktorí tam nejaký čas pobudli, dokázali 
veľmi šikovne „prenášať“ poznatky z USA 
do svojej krajiny. V tom čase to bolo dosť 
výnimočné, o čom sme sa presvedčili aj na 
večeri, na ktorú si zavolal asi desať svojich 
kolegov. Tuším že ani jeden z nich nevedel 
po anglicky, takže im musel všetko prekla-
dať do japončiny. Jeden z nich sa dokonca 
zaujímal o náš názor na Husáka. Strašne sa 
čudovali, že sme mali na neho úplne odliš-
ný pohľad. Husák totiž nejaký čas predtým 
bol v Japonsku a vystupoval v televízii. Tro-
chu ma potešilo, že môj pohľad na tohto 
politika zodpovedal aj pocitom Japoncov, 
ktorí v ňom takisto šípili sebavedomého, 
arogantného, až krutého politika, ktorý do-
káže ísť za svojím cieľom priam cez mŕtvoly. 
Pri tej príležitosti som si nemohol odpustiť 
vtip o slobode prejavu, ako ho chápu vo 
Washingtone a Moskve (aj Joe pred Bielym 
domom, aj Ivan na Červenom námestí mô-
že z plného hrdla vykrikovať, že Reagan je 
vôl – a ani jednému sa nič nestane). Keď 
im to prof. Masuda preložil, nastalo takmer 
hrobové ticho – nik totiž vtipu neporozu-
mel. Vtedy som si po prvý raz uvedomil, 
že Japonci majú absolútne iný typ humoru 
a napríklad vtipkovanie o nadriadených sa 
v ich spoločnosti takpovediac nenosí.

Cez víkend sme sa vybrali aj do Nikkó, 
jednej z najkrajších oblastí Japonska. Prá-
ve tu čínski mnísi založili prvý budhistický 
chrám v Japonsku. Bol naozaj úchvatný, 
akurát ma trochu zarazil zákaz fotografo-

vania niektorých častí chrámov. Na najzná-
mejšie sošky Hidari (ľavák – mačka, ktorá 
vraj doteraz zabezpečuje, že v chrámoch 
nie sú myši ani potkany), slávne tri opice, 
ako aj svätého koňa, darovaného z Austrá-
lie, sa to však nevzťahovalo.

Z jadrového ústavu KEK sme sa vybrali aj 
za nestorom výskumu supravodivých mate-
riálov v Japonsku, prof. Tachikawom, ktorý 
sídlil v jednom z nespočetných nových ústa-
vov v Tsukube. Tieto sústredili do okolia 
hory Tsukuba (takisto v šintoistickej histórii 
posvätnej). Neskôr sa z viacerých stali pre-
stížne univerzity.

Zásluhou prof. Masudu sme dôkladnej-
šie spoznali aj Tokio. Poukazoval nám hlav-
ne Ginzu a Akihabaru, stredisko obchodov. 
Vtedy to bola azda najvysvietenejšia časť 
zemegule. Obchody nás zaujímali z nie-
koľkých dôvodov. Potreboval som nejaký 
adaptér, aby som sa mohol oholiť a uvariť si 
čaj. Zháňal som aj „filmovačku“, lebo som si 
zaumienil, že si kúpim 8 mm filmovú kame-
ru. V obchodoch sme museli s prof. Masu-
dom vysvetľovať, o čo nám ide, až napokon 
jeden z predavačov vyhlásil, že niečo také 
nájdeme možno ešte niekde na periférii, ale 
v meste to treba skúsiť už iba s CD kamerou!

Cestu do Fukuoky sme naplánovali tak, 
aby nám neušlo mesto Kyoto. Ešte pred kon-
ferenciou nás zaviezol prof. Muta zo Saga 
University na pobrežie, kde nám ukázal 

časť pevniny získanú z mora, ako aj pesto-
vanie chalúh. Tam sme s prekvapením zisti-
li, že značná časť ryžovej slamy sa namiesto 
zaorávania spaľuje.

Myslím si, že ani s našimi referátmi sme 
si v Japonsku neurobili hanbu. Mňa osobit-
ne potešilo, keď Archie Campbell po prí-
spevku niektorých japonských účastníkov 
konferencie poznamenal, že ich výsledky 
možno pochopiť za predpokladu, že – ako 
som to vo svojom referáte ukázal ja – všetko 
sa deje na povrchu jemných vláken supra-
vodičov. S Archiem mimochodom súvisí 
ešte ďalšia epizóda. Ktorýsi z Japoncov pri 
prednáške neustále vyslovoval niečo ako 
„ár-ší“. Keďže som referát nesledoval cel-
kom sústredene, myslel som si, že spomína 
Archieho Campbella. Dajako sa mi to však 
nepozdávalo, lebo to svoje „ár-ší“ opakoval 
až príliš často. Až po čase som pochopil, že 
ide vlastne o „lc“, teda krok skrutu. Keďže 
japonský jazykový problém, teda l = r a si = 
shi mi bol už vtedy známy, dovtípil som sa, 
o čo v prednáške ide (aby som objasnil: „l“ 
a „r“ sa v Japončine nerozlišujú, v hiragane 
i katakane je poradie sa-shi-su-se-so, takže 
si vlastne neexistuje).

Vo Fukuoke v tom čase prebiehal záve-
rečný turnaj sumo a veľa z účastníkov sa pre 
tento zápasnícky šport vnútorne „zapálilo“. 
Túto vášeň som pochopil až oveľa neskôr, 
keď som si sumo takisto obľúbil.

MIESTO KONANIA 

KONFERENCIE VO FUKUOKE 

(VEŽA) A SUSEDIACA BUDOVA 

SUMO S PESTRÝMI ZÁSTAVAMI 

JEDNOTLIVÝCH „STAJNÍ“.

BUDOVANIE NOVÝCH 

SUPERMODERNÝCH ÚSTAVOV 

V OBLASTI TSUKUBY (V POZADÍ 

ROVNOMENNÁ „POSVÄTNÁ” 

HORA).
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Návrat s komplikáciami

No pravé dobrodružstvo nastalo až na ceste 
späť. Komplikácie sa začali na letisku v Cha-
barovsku. Namiesto do lietadla do Moskvy 
nás nečakane odviedli do pristávacej haly. 
Dôvod nám spočiatku nevysvetlili, až na-
pokon vysvitlo, že letenka je vystavená ne-
správne: keďže linka Niigata – Chabarovsk 
– Moskva je medzinárodná, mala sa na ňu 
vzťahovať aj rovnaká tarifa. Požadovali od 
nás poplatok okolo 500 rubľov na osobu, čo 
bola na tie časy nehorázna suma (oficiálny 
kurz bol asi 1 dolár = 0,90 rubľa). Samo-
zrejme, vzopreli sme sa, riaditeľ letiska však 
vyhlásil, že dovtedy, kým to nesplatíme, nás 
nikam nepustia. Ako výstrahu nám pripo-
menuli ešte čerstvý osud dvoch Maďarov, 
ktorí sa chceli dostať do Niigaty na podobne 
vystavenú letenku: po dvoch týždňoch ča-
kania ich jednoducho vrátili domov!

Poradili nám, aby sme si peniaze zohnali 
cez našich známych (spomenuli aj naše veľ-
vyslanectvo, to sme vylúčili, a nielen preto, 
že už bolo piatkové popoludnie). Najprv 
sme boli z toho samozrejme celí hotoví, 
neskôr sa však IH rozpamätal na Sokolova 
z Leningradu, ktorý bol predtým v našom 
Bázovom laboratóriu, a tak mu zatelefono-
val...

Celé osadenstvo letiska sa voči nám 
správalo veľmi arogantne, ba nepriateľsky, 
až môj spolucestujúci IH na dôvažok stratil 
nervy a „vybehol“ na personál s hrozbou 
perestrojky, že chvalabohu už prišiel Gorba-
čov, aby tie ich zažraté byrokratické pomery 
trochu konečne vykántril. Vtedy sa situáciu 
začala meniť k lepšiemu. Museli sme síce 
ešte celú noc i takmer celý nasledujúci deň 
čakať, ale potom sa nad nami uľútostila jed-
na pani a navrhla nám, aby sme si letenky 
pozmenili cez Leningrad. Vraj by sa dalo 
argumentovať tým, že linka Niigata – Le-
ningrad – Praha už nie je medzinárodná. 
Zničení po prebdenej noci sme s takým rie-
šením, samozrejme, súhlasili, dokonca sa 
ukázalo, že by sme nemali ani nič doplácať, 
dokonca nám vydala dobropis na tuším 4 
ruble...

V sobotu popoludní sme sa napokon 
vydali na let do Leningradu. Náš známy 
Sokolov asi tiež privítal, že nám nemusí pe-
niaze požičiavať, hoci ich mal prichystané. 
Problém však nastal s letom do Prahy. Cez 
víkend totiž nič neletelo a do pondelka sa 
nám čakať nechcelo. Okrem toho sme sa od 
zástupcu Československých aerolínií dozve-
deli, že ani na pondelňajší let nie je voľná 
jediná letenka. Náhodou som vtedy stretol 
skupinu maďarsky hovoriacich cestujúcich 
aj s letuškou, vracajúcich sa od nástupného 
priestoru, lebo v lete do Budapešti dačo za-
haprovalo. Prihovoril som sa statnému ste-
vardovi, či by sme sa nemohli dostať na ich 
let. Spustil na mňa po rusky, aby som išiel 
za ním, a keď sa pozrel na môj pas, s urči-
tým pátosom vyhlásil, že bude pre neho 
cťou, ak nás bude môcť pohostiť na linke 
Malévu. Ale – sú tu dva problémy. Ten prvý 
sa snažil hneď vyriešiť: zavolal pohraniční-
kom, či nás môžu pustiť na let do Maďarska, 
keďže sme pricestovali z Československa. 
Prehováranie trvalo trochu dlhšie, ale od-
poveď bola napokon pozitívna.

Už bolo treba len prebukovať letenky. 
Korpulentná pani v okienku sa do toho aj 
pustila, potom sa však zháčila, niekam za-
volala a asi po desaťminútovom telefonáte 
rezolútne vyhlásila: Ne-vaz-mož-no! Ne-
pomohlo naše dohováranie, tvrdila, že bez 
súhlasu predstaviteľa Československých ae-
rolínií to nesmie urobiť. Môj spolutrpiteľ IH 
musel zatelefonovať zástupcovi ČSA, a keď 
dostal od neho súhlas, znovu sme šli za tou 
rezolútnou pani. Celá situácia aj s telefono-
vaním dajakému šéfovi sa zopakovala. Ešte 
raz teda IH zavolal nášmu predstaviteľovi 
a trvalo ďalšiu štvrťhodinku, kým sa nám 
korpulentnú pani podarilo prehovoriť, aby 
sa unúvala k telefónu o 10 m ďalej, aby sa 
na vlastne uši presvedčila o súhlase zástup-
cu ČSA, pričom ešte ďalších 10 minút a po-
tom ešte raz telefonovala so svojím nadria-
deným, kým sme súhlas s prebukovaním 
leteniek dostali.

Našťastie odlet linky Malévu sa preťa-
hoval, takže sme vzlietli až po polnoci a po 
medzipristátí vo Varšave sme dosadli na le-

tisku Ferihegy. Asi ako odškodnenie za všet-
ky útrapy spojené s prepravou z kongresu 
v Japonsku sme dostali v lietadle nevšedné 
pohostenie, aké som nikdy nezažil. Sklada-
lo sa z dvojnásobnej výdatnej večere, okrem 
aperitívu aj toľko vína, koľko nám hrdlo 
ráčilo. Možno sa tým Malév chcel osprave-
dlniť svojim pasažierom za nepríjemnosti 
s meškaním letu, a my sme sa zviezli popri 
nich...

Sendai-efekty

Nakoniec by som rád pridal dve zaujíma-
vosti, z ktorých jedna sa týkala aj mojej ne-
skoršej funkcie v Predsedníctve SAV.

Efekt č. 1: Na univerzite v Sendai sme sa 
dozvedeli o niektorých zaujímavých supra-
vodičoch so šancou na zvýšenie kritických 
teplôt. Zašli sme k „nestorovi“ výskumu 
supravodivých materiálov k pánovi Tachi-
kawovi. Podal nám veľmi obsažný úvod 
o práci jeho ústavu, na čo použil telesko-
pické „pero“, ktorým na papieri i na pro-
jektore sprevádzal svoj výklad. Počas jeho 
prednesu, a potom ešte niekoľkokrát, ho 
IH prerušoval poznámkou, ako sa mu vraj 
páčili výsledky, ktoré dosiahli na univerzite 
v Sendai, no nevedel si spomenúť na meno 
riešiteľa. Vždy ma pritom drgol: „...no, ako-
že sa volá ten...“ (Wakayama). Tachikawa 
to najprv trpezlivo počúval, potom trochu 
znervóznel, nakoniec si odložil to svoje „pe-
ro“ a začudovane sa na nás díval, uvažujúc 
asi v tom zmysle: čo to môže byť za „čudo“, 
ktoré mi ide vykladať o výsledkoch výsku-
mu, ktorý vlastne koordinujem (alebo lep-
šie: iniciujem) ja?!

Efekt č. 2: Podobný jav sa vyskytol pri prijí-
maní návrhov zákonov o vede v roku 1992. 
Po prerokovaní vo výboroch SNR mali tieto 
zákony byť schválené plénom SNR. Minis-
terstvo školstva malo na tom eminentný 
záujem, my na Predsedníctve SAV (predo-
všetkým po skúsenostiach z prípravných 
rokovaní) sme sa oprávnene obávali, aby 
sa tieto zákony nemohli pozmeniť v nepro-
spech SAV, čo by mohlo znamenať začia-
tok konca Akadémie. J. Pišút ako minister 
chcel získať za každú cenu našu podporu 
aj písomne. Preto poslal návrh spoločného 
listu aj predsedovi SNR F. Mikloškovi. Poze-
rali sme na to však veľmi skepticky. Hlavne 
vtedy, keď som si všimol pomerne divný 
začiatok, v ktorom minister upozorňuje 
predsedu SNR na výsledky hlasovania (je-
ho) výborov. Takže sme s podpisom otáľali. 
Predseda SAV L. Macho už v piatok odišiel 
domov, takže som pri súriacom telefoná-
te ministra Pišúta ostal k dispozícii len ja. 
No a vtedy som ministrovi spomenul výraz 
Sendai-efekt, ktorý som, samozrejme, mu-
sel vysvetliť. Po jeho prísľube, že list sa pre-
formuluje bez Sendai-efektu, som opatrne 
súhlasil s jeho podporou.

(Autor je vedecký pracovník Elektrotechnického 
ústavu SAV)

VÝCHOD SLNKA 

– V „KRAJINE 

VYCHÁDZAJÚCEHO 

SLNKA“.
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Projekt Spoločenskovedného ústavu SAV a Sociologického inštitútu v Miškovci

R e g i o n á l n a  s o c i á l n a  m a p a

HLAVNÁ KOORDINÁTORKA PROJEKTU ZLATICA SÁPOSOVÁ (VPRAVO) V DISKUSII 

S GENERÁLNOU KONZULKOU MAĎARSKA V KOŠICIACH CZIMBALMOSNÉ MOLNÁR 

ÉVOU (V STREDE) A SVOJOU PROJEKTOVOU PARTNERKOU ZA MAĎARSKÚ STRANU 

KINGOU SZABÓ-TÓTH, VEDÚCOU ÚSTAVU SOCIOLÓGIE PRI FILOZOFICKEJ FAKULTE 

UNIVERZITY V MIŠKOLCI.

Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach 

a Sociologický inštitút Univerzity 

v Miškovci (Miškolc) predstavili odbornej 

verejnosti a novinárom cezhraničný 

projekt Regionálna sociálna mapa 

(REGSOM – REGSZOM). Na informačnom 

dni 29. novembra 2012 sa zúčastnila aj 

generálna konzulka Maďarska v Košiciach 

Czimbalmosné Molnár Éva.

Cieľom projektu, ktorý podporí Európsky 
fond regionálneho rozvoja sumou 205 381 
eur, je prispieť k zlepšeniu životných pod-
mienok obyvateľov Košického samospráv-
neho kraja a maďarskej Borsodsko-abov-
sko-zemplínskej župy (Borsod – Abaúj 
– Zemplén megye). Pre dané pohraničné 
územia sú typické vnútroregionálne dispa-
rity. Mestá Košice a Miškolc napriek svojim 
predpokladom nemajú potrebnú silu na vy-
rovnávanie vnútroregionálnych rozdielov. 
Štruktúru obyvateľstva a jeho zhoršujúcu 
sa sociálnu situáciu priamo ovplyvňujú 
nízka dopravná dostupnosť, rozdielne pod-
mienky pre rozvoj podnikania, rozdielna 
životná úroveň, vyľudňovanie obcí a zvyšo-
vanie počtu obyvateľov v poproduktívnom 
veku na vidieku.

Vedúcim partnerom projektu, ktorý po-
trvá rok, je Spoločenskovedný ústav SAV 
v Košiciach a zahraničným partnerom Filo-
zofická fakulta Univerzity v Miškolci. Jeho 
súčasťou je vznik vzdelávacích centier v Ko-
šiciach a Miškolci, podporujúcich obyvate-
ľov pri rozvíjaní ich konkurencieschopnosti 
a flexibility na trhu práce. „Vzdelávaním 
ľudia z tzv. znevýhodnených skupín získajú 
vedomosti a skúsenosti, ktoré im pomôžu 
byť flexibilnejšími na trhu práce, tréninga-
mi posilníme aj ich sebavedomie pri hľa-
daní zamestnania,“ povedala hlavná koor-
dinátorka projektu Mgr. Zlatica Sáposová, 
PhD., zo Spoločenskovedného ústavu SAV, 
na adrese ktorého bude sídliť aj tzv. REG-
SOM centrum. Snahou projektového tímu 
z oboch hraničiacich regiónov je, aby cen-
trum nefungovalo len počas trvania projek-
tu, ale aj potom.

Vzdelávanie je zamerané na sociálne 
znevýhodnené skupiny, ale aj sociálnych 
pracovníkov, zamestnancov úradov práce, 
samospráv či štátnej správy. Súčasťou vzde-
lávania bude medzi inými aj kurz rómske-
ho jazyka. O lektorstvo jazykového kurzu 
koordinátori požiadali Mgr. Annu Koptovú, 
riaditeľku Súkromného gymnázia na Ga-
laktickej ulici v Košiciach.

Hlavnou prioritou projektu je, aby sa 
v spoločnom slovensko-maďarskom prihra-
ničnom regióne posilnila spolupráca medzi 
inštitúciami, organizáciami pracujúcimi 
v sociálnej sfére a aby sa medzi nimi vytvo-
rila systematická dlhodobá komunikácia. 
Vyskytujú sa prípady, keď dve menšie soci-
álne organizácie v susedných dedinách vy-
víjajú rovnaké aktivity, ale navzájom o sebe 
nevedia, ale ak sa ocitnú v regionálnej soci-
álnej mape, táto kolízia zanikne.

Výsledkom projektu bude zároveň mapa 
sociálneho rozvrstvenia obyvateľstva Ko-
šického samosprávneho kraja a Boršodsko-
-abovsko-zemplínskej župy, využiť ju budú 
môcť miestne samosprávy, úrady práce či 
mimovládne organizácie. Celkovo sa má 
podporiť zvyšovanie sociálnej súdržnosti 
ľudí a komunít v spoločnom slovensko-ma-
ďarskom prihraničnom regióne.

Šanca obstáť tu je. „Náš ústav sa roky 
orientuje aj na problematiku regionálneho 
výskumu a cezhraničnú spoluprácu. Toto 

nie je projekt na zelenej lúke, ale projekt 
dlhodobej spolupráce. Je to dobrý základ, 
aby pomohol a bol prínosom pre inštitúcie 
pôsobiace v tejto časti Európy,“ zdôraznil vo 
svojom príhovore prof. PaedDr. Štefan Šu-
taj, DrSc., zástupca riaditeľa Spoločensko-
vedného ústavu SAV v Košiciach.

Ďalšou aktivitou spoločného projektu 
bola medzinárodná odborná konferencia 
v Miškolci na tému Sociálna problemati-
ka Košického samosprávneho kraja a Bor-
šodsko-abovsko-zemplínskej župy, ktorá sa 
uskutočnila 10. decembra minulého roka.

Začali sa učiť rómsky jazyk

Bezplatný kurz rómskeho jazyka, ktorý 
organizuje Spoločenskovedný ústav SAV 
v Košiciach v rámci cezhraničného projek-
tu Regionálna sociálna mapa (REGSOM – 
REGSZOM), odštartoval v utorok 5. febru-
ára v učebni ústavu. Štyri mesiace dvakrát 
do týždňa sa 18 žien a mužov dobrovoľne 
rozhodlo po zamestnaní neoddychovať, ale 
učiť sa rómsky jazyk. Pri svojej práci sa totiž 
denne stretávajú s Rómami, u ktorých často 
narážajú na jazykovú bariéru.

Polovicu frekventantov kurzu tvoria prí-
slušníci poriadkovej polície, prihlásili sa aj 
tri učiteľky z materskej školy na Luniku IX, 
ďalej vyučujúce sociálnu prácu na VŠ, pra-
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Knižná publikácia o včeľom mede a jeho klinických aplikáciách 

Ú č i n n ý  a n t i m i k r o b i á l n y 
p r o d u k t
Včelí med ako prírodný produkt včely medonosnej je už od 

nepamäti používaný nielen ako sladidlo, ale aj antimikrobiálny 

agent, ktorý opäť získava popularitu a našiel svoje uplatnenie 

v procese hojenia chronických rán a popálenín. Početné klinické 

skúšky preukázali zlepšenie procesu hojenia, ako aj skrátenie času 

potrebného na vyliečenie rán. Pozitívne výsledky z klinických 

štúdii dokázali, že včelí med je vskutku bezpečný a účinný 

medicínsky antimikrobiálny produkt.

V súčasnosti existuje len niekoľko knižných publikácii o včeľom 
mede a jeho klinických aplikáciách. Z tohto dôvodu sa Ing. Juraj 
Majtán, PhD., z Ústavu zoológie SAV podujal na editovanie novej 
knihy s názvom Honey: Current Research and Clinical Applications, 
ktorá vyšla vo vydavateľstve NovaScience Publishers (New York, 
USA). Kniha sa skladá z 12 kapitol od významných vedeckých 
a klinických expertov zo Slovenska, Nemecka, Indie, Malajzie, 
Chorvátska, Kanady a Alžírska. Zoberajú sa antimikrobiálnymi, 
anti-biofilmovými, potenciálnymi protirakovinotvornými a anti-
diabetickými vlastnosťami medu. Zaujímavou vlastnosťou medu je 
aj jeho modulačný účinok na imunitné reakcie a tiež jeho vplyv na 
aktiváciu kožných buniek. Tieto vlastnosti sú dôležité pri procese 
hojenia rán. Podstata imunomodulačných vlastnosti medu je roz-
diskutovaná v osobitnej kapitole. Dôležitou súčasťou knihy sú kli-

nické aplikácie včelieho medu pri liečbe popálenín, ťažko hojacich 
sa rán a očných ochorení, ktorým sa venujú posledné štyri kapitoly 
sprevádzané farebnými obrázkami.

Kniha je určená pre všetkých ľudí, ktorí sa zaujímajú o apitera-
piu a medicínske využitie medu. Predstavuje vhodnú učebnú po-
môcku pre študentov, výskumníkov a pedagogických pracovníkov 
v oblasti naturálnej medicíny. Veríme, že táto kniha podnieti ďalší 
výskum v oblasti základného výskumu a medicínskej aplikácie me-
du nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku.

V čom spočíva antibakteriálny účinok včelieho 
medu?

Podstata účinku medu je odlišná od účinku antibiotík, ktoré atakujú 
bakteriálnu stenu alebo inhibujú vnútrobunkový metabolizmus. Med 
je vysoko hygroskopický, t.j. pohlcuje vlhkosť z okolitého prostredia, 
a tým dehydratuje baktérie, navyše vysoký obsah cukornej zložky 
medu zabraňuje rastu baktériám. Na druhej strane samotný zvýšený 
obsah cukru v mede nie je nositeľom jeho antibakteriálnych vlastnos-
tí. Dôležité zastúpenie v mede ma enzým glukozooxidáza, ktorý ka-
talyzuje produkciu kyseliny glukónovej a malého množstva peroxidu 
vodíka, ktorý predstavuje ďalší antibakteriálny potenciál medu. Len 
nedávno bol identifikovaný antibakteriálny včelí peptid, defenzín 1, 
ktorý sa spolupodieľa na antibakteriálnom účinku včelieho medu. 
Okrem vyššie uvedených antibakteriálnych účinkov, ktoré sú nevy-
hnutné pri liečení chronických infekčných rán, sa med vyznačuje aj 
protizápalovými a imunostimulačnými účinkami.

Zdroj: ÚZ SAV

covníčky samotného ústavu zaoberajúce 
sa rómskym etnikom i výkonná riaditeľka 
Rómskeho mediálneho centra (MECEM) 
so sídlom v Košiciach PhDr. Kristína Mag-
dolenová. „Rómsky síce celkom slušne ro-
zumiem, ale gramatiku neovládam. Očaká-
vam, že tu sa v nej zdokonalím,“ zdôvodnila 
svoju účasť.

Šancu na to má, pretože výučbu pove-
die osoba nadovšetko kvalifikovaná – Mgr. 
Anna Koptová, riaditeľka Súkromného 
gymnázia na Galaktickej ulici v Košiciach, 
ktorá je spolu s dcérou Martinou autorkou 
Slovensko-rómskeho a rómsko-slovenského 
slovníka. Ten lektorka spolu s hlavnou ko-
ordinátorkou projektu Mgr. Zlaticou Sápo-
sovou, PhD., a odbornou koordinátorkou zo 

slovenskej strany Mgr.Tímeou Verešovou, 
PhD. (obe zo Spoločenskovedného ústavu 
SAV) rozdali účastníkom kurzu, aby sa ľah-
šie učili rómske slovíčka.

 „Okrem jazykovej výučby sa záujem-
covia na kurze oboznámia aj s históriou 
Rómov na Slovensku v podaní kolegyne 
z ústavu PhDr. Anny Jurovej, CSc., historič-
ky – romistky,“ povedala Z. Sáposová.

Projekt, ktorý sa oficiálne začal 1. ok-
tóbra 2012 a ukončí sa 30. septembra 2013, 
podporuje Európsky fond sociálneho rozvo-
ja sumou viac ako 205 000 eur. Zahranič-
ným partnerom projektu je Filozofická fa-
kulta Univerzity v Miškovci. Jeho cieľom je 
prispieť k zlepšeniu životných podmienok 
obyvateľov Košického samosprávneho kraja 

a maďarskej Borsodsko-abovsko-zemplín-
skej župy (Borsod – Abaúj – Zemplén me-
gye). V rámci projektu pripravujú aj vzde-
lávacie kurzy pre sociálnych pracovníkov 
a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľ-
stva a výsledkom bude komplexná sociálna 
mapa KSK a BAZ župy. Projekt má za cieľ 
tiež podporu zvýšenej sociálnej súdržnosti 
ľudí a komunít v spoločnom maďarsko-slo-
venskom prihraničnom regióne a ich pod-
poru pri rozvíjaní samostatných aktivít na 
zvýšenie ich konkurencieschopnosti a flexi-
bility. Okrem iného budú v rámci projektu 
vytvorené aj vzdelávacie centrá v Miškovci 
a v Košiciach (REGSOM – REGSZOM).

Katarína Čižmáriková | Foto autorka
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Posledný diel trilógie vyprevadili medzi čitateľov

P o d o b y  s l o v e n s k é h o  d i v a d l a
Ešte v decembri minulého roka priazniv-
ci divadelného umenia privítali do života 
v Malom kongresovom centre VEDY, vyda-
vateľstva SAV, v Bratislave posledný diel 
modro-červeno-zelenej trilógie kolektívne-
ho zamýšľania sa nad premenami a podo-

INICIÁTORKA, EDITORKA A SPOLUAUTORKA PRO-

JEKTU DAGMAR PODMAKOVÁ S TRILÓGIOU O PO-

DOBÁCH SLOVENSKÉHO DIVADLA. Foto: Peter Procházka

S e v e r s k é  l i t e r a t ú r y 
v  s l o v e n s k e j  k u l t ú r e
V stredu 16. 1. 2013 sa na pôde Ústavu svetovej literatúry SAV 
uskutočnila prezentácia monografie PhDr. Milana Žitného CSc., 
s názvom Severské literatúry v slovenskej kultúre.

Z hľadiska mapovania dejín recepcie severskej kultúry na Slo-
vensku ide o dielo zásadného významu, na čom sa zhodli nielen 
autorovi kolegovia, pracovníci Ústavu svetovej literatúry, ale i po-
zvaní hostia. Riaditeľ ÚSvL SAV prof. Adam Bžoc vo svojom prího-
vore ocenil, že autor nadviazal na dlhoročnú tradíciu pracoviska na 
poli záujmu o výskum slovenskej recepcie inonárodných literatúr. 
Vedúca sekcie škandinavistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratisla-
ve, doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc., vyzdvihla Žitného rozhľa-
denosť a fundovanú orientáciu hneď v niekoľkých kultúrach, a to 

bami slovenského divadla, Generačné pre-
meny a podoby slovenského divadla (od 80. 
rokov 20. storočia po dnešok). Iniciátorkou, 
editorkou a spoluautorkou projektu je Dag-
mar Podmaková a vydavateľom Ústav diva-
delnej a filmovej vedy SAV.

„Sypem sušené huby na túto zelenú 
knižku s vinšom: Aj keby nebodaj huby au-
torov vyschli, ich články nech sú stále svie-
že,“ vyslovil vždy šťavnato píšuci Ladislav 
Čavojský nad novou knižnou publikáciou.

Knižné publikácie trilógie nadväzovali 
bezprostredne na seba. Prvá (Podoby a pre-
meny hrdinu v súčasnom divadle) vyšla v ro-
ku 2011, druhá (Proces rozvoja divadelnej 
réžie po roku 1989) koncom leta 2012 a tá-
to tretia na sklonku minuloročnej jesene. 
Naozaj svieže čítanie, v duchu vyslovené-
ho priania L. Čavojského, približuje zme-
ny v slovenskom divadle, prestupovanie 
divadelného umenia s inými. Na konkrét-
nych príkladoch charakterizuje nové formy 
divadla, ale aj divácke očakávania. Zmena 

kultúrnej paradigmy v politicko-spoločen-
skej situácii po roku 1989 nepriniesla len 
novú poetiku, témy, ale aj nové nazeranie 
na funkciu divadla, spoločnosť. Priniesla aj 
nové etické problémy. S nimi je úzko spoje-
ná aj teória divadla, respektíve kritika. Ako 
sa píše v úvode, „cieľom mnohých tvorcov 
už nie je estetický zážitok, ale vyburcovanie 
diváka z letargie, nezáujmu podieľať sa na 
ďalších zmenách, ktoré by hodnotový reb-
ríček jedinca a spoločnosti posunuli ďalej“.

Jedenástku zeleného autorského kolek-
tívu tvoria: Zuzana Bakošová-Hlavenková, 
Ladislav Čavojský, Oleg Dlouhý, Dagmar 
Inštitorisová, Elena Knopová, Nadežda 
Lindovská, Andrej Maťašík, Miloš Mistrík, 
Michaela Mojžišová, Dagmar Podmaková 
a Soňa Šimková. Väčšina z nich má príspev-
ky aj v ostatných dvoch publikáciách. Kon-
ferenčné referáty sa pre mnohých z nich 
stali len základom vydaných príspevkov, 
opatrených presnými bibliografickými 
údajmi a odkazmi. Spracovaná a autorizo-
vaná rozsiahla diskusia provokuje k zamýš-
ľaniu sa nad poslaním a hodnotami divadla 
aj v 21. storočí.

(mag) 

okrem už spomínaných severských, vrátane fínskej i v nemeckej 
a domácej slovenskej. Medzi ďalšími z hostí možno spomenúť po-
prednú prekladateľku zo severských literatúr Teodoru Handzovú-
-Chmelovú, našu najvýznamnejšiu prekladateľku z fínčiny a záro-
veň vysokoškolskú pedagogičku Mgr. Zuzanu Drábekovú, PhD., či 
dlhoročnú šéfredaktorku Revue svetovej literatúry Jarmilu Samco-
vú. Všetci prítomní rečníci sa zhodli na príťažlivej, „čítavej“ forme 
monografie, vďaka čomu má predpoklady zaujať nielen odborní-
kov a študentov z oblasti škandinavistiky, ale aj všetkých, ktorým 
nie sú ľahostajné naše kultúrne dejiny.

Zdroj: ÚSvL SAV
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Monograf ia M. Bátorovej o Dominikovi Tatarkovi

S l o v e n s k ý  D o n  Q u i j o t e
V Ústave svetovej literatúry SAV bola 27. 2. 
t. r. predstavená nová monografia prof. 
PhDr. Márie Bátorovej, DrSc., Dominik Ta-
tarka – slovenský Don Quijote (VEDA, 2012).

Hlavným motívom diela je komplexnosť 
a rozporuplnosť osobnosti tohto slovenské-
ho spisovateľa a disidenta, ktorého storoč-
nicu narodenia si pripomíname v marci t.r. 
(1913 – 1989). Autorka ho v úvode knihy 
nazýva „rapsódom“, ktorý „balansoval na 
nietzcheovskom povraze, človek, ktorého 

Remediácia v kontexte transdisciplinarity 

ž i v ý  f e n o m é n  k u l t ú r y
V dňoch 17. – 18. 1. 2013 sa vďaka spolupráci Ústavu svetovej lite-
ratúry SAV a Poľského inštitútu uskutočnila medzinárodná konfe-
rencia Remediácia: v kontexte transdisciplinarity.

Remediácia ako prenos z jedného média do druhého tu bola 
chápaná najmä ako tvorivý čin, ktorý obohacuje našu skúsenosť 
vnímania literatúry. Rôzne vedecké zameranie hostí malo pozitív-
ny dôsledok – predstavenie širokej palety oblastí, ktorých sa reme-
diácia (nielen v chápaní Boltera a Grusina) dotýka – od biológie 

cez umenie (film, rozhlas, fotografia) a literatúru až po (digitálny) 
kultúrny kontext, bytostne sa týkajúci súčasného stavu spoločnos-
ti. Okrem prednášok a diskusií prebehli aj dve vystúpenia elektro-
nickej literatúry, ktoré svojím spôsobom aktualizovali a sprítomni-
li remediáciu ako živý fenomén. Konferencie sa zúčastnili hostia 
z Nórska, Poľska, Chorvátska a Českej republiky.

Petra Blšťáková

možno Tatarkovu jedinečnosť vyjadriť cez 
dva aspekty charakteristické pre jeho dielo: 
jeho sústredenie na prítomný okamih a na 
existenciu „vnútorného miesta“ („duch, 
duša“), z ktorého autor pozoruje, uvažuje 
a tvorí (s. 12 – 13).

 Ako prvá knihu uviedla doc. PhDr. Ka-
tarína Bednárová, CSc., ktorá – okrem Ta-
tarkových väzieb na francúzsky kontext 
(Sartre, Camus) a otázku autenticity – vy-
zvala k aktivite záujmu o svet a k boju proti 
jeho „kultúrnej otrave“ aj prostredníctvom 
autorovho odkazu. PhDr. Milan Žitný, CSc., 
nazval publikáciu etudami a zdôraznil, že 
nie je prínosná iba ako literárnovedné dielo 
o Tatarkovi, ale dá sa aplikovať aj na iných 
autorov daného obdobia či obdobie samo.. 
Po prezentácii nasledovala podnetná dis-
kusia, v ktorej na otázky reagovala autorka 
monografie.

———

Pred širšou verejnosťou prezentovali 
monografiu Dominik Tatarka – slovenský 
Don Quijote 21. februára t.r. v Malom kon-
gresovom centre VEDY. Na úvod odzneli 
príspevky PhDr. Vladimíra Petríka, CSc., 
a Antona Srholca, ktorí sa, žiaľ, nemohli na 
podujatí zúčastniť osobne. Literárny vedec 
V. Petrík zhodnotil prínos práce M. Bátoro-
vej po odbornej stránke. Známy kňaz A. Sr-

holec vo svojom zamyslení okrem iného 
odkázal: „Vynikajúca monografia o Domi-
nikovi Tatarkovi od pani Márie Bátorovej je 
jedinečná tým, že na tomto vzorci či príbe-
hu sa môžu odzrkadliť, či nájsť stovky, mož-
no tisíce slovenských intelektuálov, ktorým 
totalitné režimy minulého storočia hlboko 
zasiahli do života a ich formovali aj defor-
movali... Kto chce, zámienku si nájde a mô-
že Tatarku súdiť. Nikto mu neuprie jeho 
poctivo myslené a zaplatené politické po-
stoje. Jeho nepodplatiteľnú lásku k pravde, 
k slovenskému národu, jeho pokoru v kori-
govaní svojich úletov a jeho vernosť k zák-
ladným hodnotám demokracie, humanity 
a svojej Hlbine. Mal som šťastie, že som ho 
mohol navštíviť v jeho kartúze, kde sa vedo-
me a definitívne vrátil k svojim základom. 
Na svojom smrteľnom lôžku, keď sa na 
chvíľu prebral z agónie, jeho ultima verba 
boli: ,Odpustite, bratia!‘ Aj som ho odpreva-
dil na jeho poslednej ceste... Pani doktorka 
Bátorová mu svojou hlboko pravdivou kni-
hou postavila pomník, ktorý si právom za-
slúži.“

Knihu medzi čitateľov potom vypravil fi-
lozof a politológ prof. Miroslav Kusý, ktorý 
okrem toho priblížil aj menej známe strán-
ky života D. Tatarku.

P. Blšťáková, E. Borčin

mentálne a morálne základy mali podstatu 
základov mrakodrapu v oblastiach, kde bý-
vajú časté zemetrasenia“ (s. 11).  Podľa nej 

PROF. MÁRIA BÁTOROVÁ (VĽAVO) A DOC. KATARÍNA 

BEDNÁROVÁ. Foto archív ÚSvL SAV
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4 6 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a  S A V 
7 .  2 .  2 0 1 3
Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
  informáciu o prieskume odchodu mladej vedeckej generácie 

z vedeckých ústavov SAV za ostatné 4 roky,
  správu o vyhodnotení kontrolnej činnosti Odboru kontroly SAV 

za II. polrok 2012;

schválilo:
  návrh rozpisu rozpočtu mzdových prostriedkov na organizácie 

SAV na rok 2013,
  rozpis finančných prostriedkov položky Teplo a TÚV – kategória 

630 na rok 2013,
  návrh kritérií na prerozdelenie kapitálových výdavkov na ve-

decké organizácie SAV,
  výzvu na podávanie žiadosti o finančný príspevok na projekty 

VEGA od roku 2014 v SAV,
  5. výzvu na podávanie výskumných projektov bilaterálnej spo-

lupráce SAV – NSC (Taiwan) na roky 2014 – 2016,
  rozpis finančných prostriedkov na podporu projektov MVTS 

v 1. etape,

HODNOTIACA 

KOMISIA POČAS 

HODNOTENIA PRÁC, 

VĽAVO DOC.  JÁN 

FERANEC, V POZADÍ 

ĽUBICA KONČEKOVÁ, 

MARTINA 

CEBECAUEROVÁ, 

DOC. JOZEF ČIŽMÁR 

A RÓBERT FENCÍK. 

Foto archív

Celoslovenské kolo umelecko-kartograf ickej súťaže

D e t i  k r e s l i a  s v e t
V rámci medzinárodnej súťaže Barbara Pet-
chenik Children’s World Map Competition 
2013, organizovanej Medzinárodnou kar-
tografickou asociáciou (ICA), usporiadala 
Kartografická spoločnosť SR v spolupráci 
s Geografickým ústavom SAV celoslovenské 
kolo umelecko-kartografickej súťaže pod 
názvom Detská mapa sveta 2013. Jej cieľom 
je podporiť deti a mládež v kreatívnom zo-
brazovaní sveta, zlepšiť ich kartografické 
vnímanie a prehĺbiť ich záujem o životné 
prostredie. Do súťaže sa zapojilo 141 detí 
prevažne zo základných umeleckých škôl.

Téma tohto ročníka súťaže mala názov 
Moje miesto v dnešnom svete. Vyhodnotenie 
súťažných prác sa uskutočnilo 21. februára 
2013 v knižnici Geografického ústavu SAV, 
členmi hodnotiacej komisie boli: predseda 
Kartografickej spoločnosti SR Ing. Róbert 
Fencík,  doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD. z Ka-
tedry mapovania a pozemkových úprav Sta-
vebnej fakulty STU, akademická maliarka 
Mgr. art. Ľubica Končeková a pracovníci 
Geografického ústavu SAV doc. RNDr. Ján 
Feranec, DrSc., RNDr. Monika Kopecká, 

  Atestačnú komisiu pre vedeckých zamestnancov Ústavu etnoló-
gie SAV,

  návrh na usporiadanie seminára Významné osobnosti SAV v roku 
2013;

vymenovalo:
  doc. PhDr. Gabriela Bianchiho, CSc., do funkcie riaditeľa Ústa-

vu výskumu sociál nej komunikácie SAV s účinnosťou od 1. 3. 
2013 na obdobie 4 rokov;

súhlasilo:
  so získaním statusu pozorovateľa pre SAV v projekte 7. RP – 

ERA-NET NEURON II;

vzalo na vedomie:
  informáciu o najnovšej popularizačnej aktivite Ústavu etnológie 

SAV,
  informáciu o financovaní projektov VEGA.

Antonia Štaffová

PhD., a Mgr. Martina Cebecauerová, PhD. 
Výsledky súťaže sú zverejnené na interne-
tovej stránke Geografického ústavu SAV. 
Šesť vybraných prác bude reprezentovať 
Slovensko v medzinárodnom kole, ktoré sa 

uskutoční počas 26. medzinárodnej karto-
grafickej konferencie ICA v dňoch 25. – 30. 
augusta 2013 v Drážďanoch.

Monika Kopecká
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Rastislava Stoličná-Mikolajová (ed.), Katarína Nováková
Kulinárna kultúra regiónov Slovenska

Kniha prináša etnologický pohľad na fenomén tradičnej regionálnej 
výživy obyvateľstva Slovenska. K jej napísaniu autorky inšpiroval fakt, 
že kulinárna kultúra je v súčasných humanitných disciplínach pova-
žovaná za fenomén, ktorý patrí k najstabilnejším a najvýraznejším 
identifikačným faktorom ľudských spoločenstiev. Slovensko patrilo až 
do polovice 20. storočia k tým európskym krajinám, v ktorých preva-
žoval agrárny charakter spôsobu života obyvateľstva. Z tohto dôvodu 
aj strava vidieckeho obyvateľstva a obyvateľstva menších miest mala 
regionálny, až lokálny charakter, podmienený samozásobiteľským 
režimom rodín pri získavaní a použití potravín. Autorky analyzujú 
charakter tradičnej kuchyne v dvadsiatich dvoch regiónoch Slovenska 
v prvej polovici 20. storočia, teda vo fáze, keď išlo o modernizačnými 
procesmi ešte takmer nenarušený systém stravovania. Regióny vy-
brali tak, aby pokryli celé územie Slovenska a zároveň reprezentovali 
etnografické oblasti, ktoré charakterizovala viac-menej homogénna 
tradičná kultúra, podmienená primárne ekologickými a klimatickými 
podmienkami a tiež podobnými historickými, kultúrnymi a sociálny-
mi faktormi. Etnologický výskum a interpretáciu materiálu zameria-
vajú na výživu v kontexte sociokultúrneho, etnického a náboženského 
života regionálnych spoločenstiev, v ktorých príprava jedla a nápojov 
a spôsoby ich konzumácie predstavujú formu spoločenskej činnosti 
a zároveň sú významnou súčasťou kultúrneho dedičstva týchto spolo-
čenstiev. Publikácia je prvou komplexne spracovanou prácou venova-
nou regionálnym podobám kulinárnych tradícií Slovenska.

Ján Krištofík, Štefan Danko (editori)
Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana

Autori diela Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana su-
marizujú stav poznatkov o cicavcoch na Slovensku, predovšetkým 
o ich súčasnom rozšírení v porovnaní s minulosťou, uvádzajú rôzne 
aspekty ich životných prejavov a stav ich ochrany. Kniha obsahuje aj 
menej časté údaje o paleontológii, biometrii a o parazitoch cicavcov. 
Prináša aj stručnú charakteristiku prírodných pomerov, chránených 
území, históriu poznávania cicavcov Slovenska a prehľad introdukcií 
nepôvodných druhov na naše územie. Okrem veľmi rozsiahleho zo-
znamu literatúry o tejto problematike obsahuje aj zoznam mammalio-
logických bibliografií. Publikácia svojím zameraním je určená nielen 
pre odbornú, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá sa chce dozvedieť viac 
o našich cicavcoch.

Ladislav Franek 
Interdisciplinárnosť v symbióze literárnej vedy a umenia

Súbor štúdií a časopisecky uverejnených príspevkov s názvom Inter-
disciplinárnosť v symbióze literárnej vedy a umenia nevznikol náho-
dou. Je plodom autorovej dlhodobej výskumnej práce zameranej na 
pokiaľ možno organické prepojenie rôznorodých podnetov z viace-
rých disciplín. Významným podnetom bol predovšetkým poznatok, 
že slovenská literárna veda sa v priebehu svojho nedávneho vývoja 
dopracovala k sume vzácnych výsledkov. Dokonca možno s plným 
oprávnením tvrdiť, že jej metodologický aparát obsahuje dostatočné 
spektrum impulzov schopných aj dnes všestranne osloviť literárneho 
bádateľa pôsobiaceho v tejto príťažlivej a aj bytostne plodnej oblas-
ti. Prvý okruh štúdií sa sústreďuje v prvom rade na významný prínos 
Antona Popoviča a jeho interdisciplinárnu metódu skúmania vzťahu 
slovenskej literatúry k iným slovanským literatúram. Integrálnou sú-
časťou projektu sú štúdie venované významným zjavom svetovej lite-
ratúry (francúzsky neosymbolista Paul Claudel, argentínsky predsta-
viteľ neo avantgardy Julio Cortázar, kubánsky kultúrny mediátor José 
Martí). V ich umeleckom a mysliteľskom diele nachádzame nezvyčaj-
nú šírku podnetov, univerzalistický pohľad na svet, aktuálnosť tvorivej 
koncepcie presahujúcej rámec národnej literatúry.
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