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Pri príležitosti jubilea SAV vedenie Slovenskej akadémie vied ocenilo 3. júla 2013 najlepšie 
vedecké kolektívy a jednotlivcov. V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca prevzal ocenenie 
z rúk predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka aj tím Ústavu experimentálnej endokrinoló-
gie SAV pod vedením prof. MUDr. Iwara Klimeša, DrSc. (vľavo). Foto: Juraj Broš

V dňoch 9. – 11. júla 2013 zorganizovala Slovenská akadémia vied v Kongresovom cen-
tre SAV Smolenice workshop zameraný na výmenu skúseností o vývoji nových pokroko-
vých materiálov a spoluprácu za prítomnosti vedeckých pracovníkov SAV, Japan Science 
and Technology Agency, National Institute of Materials Science (NIMS) a krajín V4. Pri tej-
to príležitosti predseda SAV prof. J. Pastorek a prezident NIMS prof. S. Ushioda slávnostne 
podpísali Memorandum o porozumení medzi SAV a NIMS. Foto: Juraj Broš

Európska keramická spoločnosť (ECerS) každé dva roky udeľuje cenu „Stuijts Award“ na 
pamiatku profesora A. Lea Stuijtsa, ktorý významným dielom prispel k rozvoju vedy a tech-
nológie magneto- a elektrokeramických materiálov. Tento rok udelili toto významné oce-
nenie prof. RNDr. Pavlovi Šajgalíkovi, DrSc., z Ústavu anorganickej chémie SAV. Prof. Šaj-
galik (vľavo) prevzal ocenenie z rúk prezidenta ECerS prof. Danila Suvorova počas 13. me-
dzinárodnej konferencie Európskej keramickej spoločnosti, ktorá sa konala v dňoch 23. – 
27. júna 2013 v Limoges vo Francúzsku za účasti 1 100 vedcov z celého sveta. (Foto zdroj: 
II. OV SAV)
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Slovenská akadémia vied ocenila špičkové vedecké kolektívy i jednotlivcov

Z a d o s ť u č i n e n i e  i  p o ď a k o v a n i e 
z a  v y n i k a j ú c u  p r á c u
Najlepšie vedecké kolektívy a jednotlivcov 
ocenilo 3. júla 2013 vedenie Slovenskej aka-
démie vied v Zrkadlovej sieni Primaciálne-
ho paláca v Bratislave. Z hodnotenia Akade-
mickej rankingovej a ratingovej agentúry, 
ktoré identifikovalo špičkové tímy a pracov-
níkov, vyplynulo mnoho výsledkov, ktoré 
obstoja aj v neľahkej medzinárodnej konku-
rencii na poli vedy. Akadémia má excelent-
ných výskumníkov, akreditované vedecké 
tímy s veľmi dobrou medzinárodnou repu-
táciou. Na výsledkoch slovenskej vedy sa vo 
výstupoch podieľa viac ako jednou tretinou. 
Kritériami hodnotenia sú napríklad počet 
publikácií, citácií, H-index, porovnania. 
Slovenská akadémia vied sa rozhodla, že 
okrem vlastného prístupu systémom vnú-
tornej akreditácie využije aj možnosť exter-
ného hodnotenia špičkových tímov, ale aj 
jednotlivcov vo svojich štruktúrach. Z 1 800 
vedcov, ktorí pracujú v SAV, patrí 160 k sve-
tovej špičke. Akademická rankingová a ra-
tingová agentúra pripravovala deväť mesia-
cov analýzu, ktorá potvrdila, že v SAV pra-
cuje mnoho špičkových vedeckých tímov – 
najmä v oblasti fyziky, molekulárnej bioló-
gie, matematiky, ale aj spoločenských vied. 

Predseda SAV Jaromír Pastorek vo svo-
jom príhovore o. i. uviedol: „Slovensko je 
pripravené poskytnúť svoju vedeckú špičku, 
limitované je však nedostatkom financií. 
Ako stále deklarujeme na rôznych stretnu-
tiach, naša veda zápasí so silnou mierou 
podfinancovania. Práve preto by mohlo byť 
dnešné ocenenie aj zadosťučinením a záro-
veň poďakovaním za vami odvedenú prácu, 
za vaše výsledky, entuziazmus a lojalitu.“

Za I. oddelenie vied o neživej prírode boli 
ocenení: 
tím Ústavu geotechniky SAV pod vedením 
prof. RNDr. Petra Baláža, DrSc.,
tím Ústavu experimentálnej fyziky SAV pod 
vedením doc. RNDr. Dušana Bruncka, CSc.,
tím Fyzikálneho ústavu SAV pod vedením 
prof. RNDr. Vladimíra Bužeka, DrSc., 
tím Elektrotechnického ústavu SAV pod ve-
dením Ing. Karola Fröhlicha, DrSc.,
tím Elektrotechnického ústavu SAV pod ve-
dením doc. Ing. Fedora Gömöryho, DrSc.,
tím Ústavu experimentálnej fyziky SAV pod 
vedením RNDr. Ivana Králika, CSc.,
tím Ústavu materiálov a mechaniky strojov 
SAV pod vedením Ing. Juraja Lapina, DrSc.,

tím Geofyzikálneho ústavu SAV pod vede-
ním prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc.,
tím Matematického ústavu SAV pod vede-
ním prof. RNDr. Anatolija Dvurečenského,  
DrSc.,
tím Ústavu experimentálnej fyziky SAV pod 
vedením prof. RNDr. Petra Samuelyho,  
DrSc., 
tím Ústavu materiálov a mechaniky strojov 
SAV pod vedením Dr. Ing. Františka Siman-
číka,
tím Ústavu stavebníctva a architektúry SAV 
pod vedením prof. Ing. Jána Sládka, DrSc.,
tím Fyzikálneho ústavu SAV pod vedením 
prof. Ing. Ivana Šticha, DrSc.,
tím Astronomického ústavu SAV pod vede-
ním RNDr. Metoda Sanigu, DrSc., 
tím Elektrotechnického ústavu SAV pod ve-
dením Ing. Pavla Kováča, DrSc.

 
Za II. oddelenie vied o živej prírode boli 
ocenení:
tím Chemického ústavu SAV pod vedením 
Ing. Petra Gemeinera, DrSc.,
tím Ústavu anorganickej chémie SAV pod 
vedením RNDr. Petra Komadela, DrSc.,
tím Ústavu fyziológie hospodárskych zvie-
rat SAV pod vedením doc. MVDr. Juraja 
Koppela, DrSc.,
tím Ústavu polymérov SAV pod vedením 
Ing. Igora Lacíka, DrSc.,
tím Ústavu anorganickej chémie SAV pod 
vedením Dr. Oľgy Malkin, DrSc.,
tím Ústavu polymérov SAV pod vedením 
Ing. Márie Omastovej, DrSc.,
tím Virologického ústavu SAV pod vedením 
prof. RNDr. Silvie Pastorekovej, DrSc.,
tím Ústavu zoológie SAV pod vedením RNDr.  
Dušana Žitňana, DrSc.,

PrVé ODDELENIE VIED SPOLu S PrEDSEDOm SAV OcEňOVAL PODPrEDSEDA JurAJ LAPIN. OcENENIE SI 

ODNIESOL AJ Tím GEOFyZIKáLNEhO ÚSTAVu SAV POD VEDENím PrOF. rNDr. PETrA mOcZA, DrSc.

OcENENý Tím ÚSTAVu 

POLymérOV SAV rEPrE-

ZENTOVALA NA SLáV-

NOSTNOm OcEňOVANí 

JEJ VEDÚcA ING. márIA 

OmASTOVá, DrSc.
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tím Ústavu experimentálnej onkológie SAV pod vedením doc. Ing. 
Čestmíra Altanera, DrSc.,
tím Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV pod vedením 
doc. Ing. Alberta Breiera, DrSc.,
tím Ústavu polymérov SAV pod vedením prof. RNDr. Ignáca Cape-
ka, DrSc.,
tím Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV pod vedením 
prof. PharmDr. Daniely Ježovej, DrSc.,
tím Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV pod vedením 
prof. MUDr. Iwara Klimeša, DrSc.,
tím Ústavu molekulárnej biológie SAV pod vedením RNDr. Jána 
Kormanca, DrSc.,
tím Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV pod vedením 
doc. Ing. Oľgy Križanovej, DrSc.,
tím Neurobiologického ústavu SAV pod vedením RNDr. Nadeždy 
Lukáčovej, DrSc.,
tím Botanického ústavu SAV pod vedením prof. RNDr. Karola Mar-
holda, CSc.,
tím Neuroimunologického ústavu SAV pod vedením prof. MVDr. Mi-
chala Nováka, DrSc.,
tím Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV pod vedením 
RNDr. Oľgy Pecháňovej, DrSc.,
tím Ústavu anorganickej chémie SAV pod vedením prof. RNDr. 
Pavla Šajgalíka, DrSc.,
tím Ústavu experimentálnej onkológie SAV pod vedením RNDr. Já-
na Sedláka, DrSc.,
tím Chemického ústavu SAV pod vedením Ing. Igora Tvarošku,  
DrSc.

Ceny za III. oddelenie vied si prevzali jednotlivci:
prof. PhDr. Ján Bakoš, DrSc., Ústav dejín umenia SAV,
doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc., Prognostický ústav SAV,
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., Ústav výskumu sociálnej komu-
nikácie SAV,
prof. PhDr. Pavol Cmorej, CSc., Filozofický ústav SAV,
PhDr. Emília Ficková, Ústav experimentálnej psychológie SAV,
PhDr. Gabriel Fusek, CSc., Archeologický ústav SAV,
PhDr. Peter Gajdoš, CSc., Sociologický ústav SAV,
PhDr. Ján Jankovič, DrSc., Ústav svetovej literatúry SAV,
PhDr. Dušan Kováč, DrSc., Historický ústav SAV,
doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc., Ústav etnológie SAV,
PhDr. Vladimír Krivý, CSc., Sociologický ústav SAV,
prof. PhDr. František Novosád, CSc., Filozofický ústav SAV,
doc. PhDr. Jan Pešek, DrSc., Historický ústav SAV,
PhDr. Karol Pieta, DrSc., Archeologický ústav SAV,
PaedDr. Matej Považaj, CSc., Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV,
prof. Ing. Peter Staněk, CSc., Ekonomický ústav SAV,
PhDr. Peter Šalkovský, DrSc., Archeologický ústav SAV,
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., Spoločenskovedný ústav SAV,
PhDr. Hana Urbancová, DrSc., Ústav hudobnej vedy SAV, 
doc. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., Slavistický ústav J. Stanislava SAV.

Za všetkých ocenených predniesol ďakovnú reč doc. Ing. Fedor 
Gömöry, DrSc. V hudobnom programe vystúpili sopranistka Vero-
nika Mihalková, mezzosopranistka Alena Kropáčková s klavírnym 
sprievodom Petra Pažického.

M. Š. | Foto: Juraj Broš

PhDr. JáN JANKOVIč, DrSc. (ÚSTAV SVETOVEJ LITErATÚry SAV) PrEBErá 

OcENENIEZ rÚK PODPrEDSEDNíčKy SAV DAGmAr PODmAKOVEJ

ZA VŠETKých OcENENých SA NA ZáVEr POďAKOVAL DOc. ING. FEDOr  

Gömöry, DrSc.

Dr. PETEr GAJDOŠ, cSc., (SÚ SAV) A PrEDSEDA SAV PrOF. JArOmír PASTOrEK cENu SI PrEBErá PrOF. PhDr. JáN BAKOŠ, DrSc. Z ÚSTAVu DEJíN umENIA SAV

>
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Spoločný seminár na úrovni krajín V4 a Japonska

P o d p í s a l i  m e m o r a n d u m 
o  p o r o z u m e n í 
Výmena skúseností o vývoji nových pokro-
kových materiálov a otvorenie spolupráce 
na úrovni krajín V4 – Japonsko – to bolo 
cieľom seminára, ktorý v dňoch 9. – 11. jú-
la 2013 zorganizovala Slovenská akadémia 
vied v Kongresovom centre SAV Smoleni-
ce. Spoločný workshop sa konal za prítom-
nosti vedeckých pracovníkov SAV, Japan 
Science and Technology Agency (JST), 
National Institute of Materials Science 
(NIMS) a krajín V4, ktorých na workshope 
zastrešil Medzinárodný višegrádsky fond 
(IVF) .

Počas minuloročnej návštevy preziden-
ta SR Ivana Gašparoviča v Japonsku boli 
členmi delegácie aj predseda SAV prof. Ja-
romír Pastorek, prof. Pavol Šajgalík a Dr. 
František Simančík. V rámci svojho progra-
mu navštívili Japan Science and Technolo-
gy Agency, najdôležitejšiu japonskú agen-
túru, ktorá podporuje všetky oblasti výsku-
mu v Japonsku a tiež uzatvára medzinárod-
nú spoluprácu v rámci celého sveta. Okrem 
toho navštívili aj National Institute of Ma-
terials Science, ktorý podľa medzinárod-
ných hodnotení patrí k popredným inštitú-
tom v oblasti nových materiálov a technoló-
gií vo svete. Výsledkom vzájomných rokova-
ní bola dohoda o zorganizovaní spoločného 
workshopu.

Na otvorení workshopu v Smoleniciach 
sa okrem predsedu SAV, viacerých čle-
nov Predsedníctva SAV a pracovníkov or-
ganizácií SAV zúčastnil aj japonský veľvy-
slanec A. Takamatsu. Štátny tajomník Mi-
nisterstva zahraničných vecí a európskych 
záležitostí Peter Burian vo svojom vystú-
pení o.i. povedal: „Dnešný seminár o ve-
de a technológiách je odrazom novej eta-
py v spolupráci medzi Slovenskom a Ja-
ponskom. Po prvýkrát privádza na jedno 
miesto špičkových vedcov z krajín V4 a Ja-
ponska.“  

Na workshope boli prítomní ďalej riadi-
teľka IVF K. Wursterová, prezident NIMS 
prof. S. Ushioda a programový riaditeľ 
JST prof. T. Kishi. O tom, že JST prikladá 
veľký význam spolupráci s krajinami V4, 
svedčí skutočnosť, že v japonskej delegá-
cii boli viacerí špičkoví vedci. Významným 
hosťom v tomto zmysle bol prof. S. Iiji- 
ma, v minulosti nominovaný na udelenie 
Nobelovej ceny. Prof. Sumio Iijima v roku 
1991 publikoval prvý článok v Nature o ob-
jave uhlíkových nanotrubičiek. Objasnil 
štruktúru mnohostenných uhlíkových na-
notrubičiek, zložených zo zvinutých grafé-
nových vrstiev. Intenzívne sa venoval štú-
diu týchto materiálov, v poslednom obdo-
bí sa sústredil na výskum jednostenných 

uhlíkových nanotrubičiek a ich priemysel-
né aplikácie, ako to dokumentoval aj vo 
svojej prednáške. Ďalším významným čle-
nom japonskej delegácie bol prof. H. Ho-
sono, známy svojím objavom supravodičov 
na báze železa, ako aj priekopníckymi prá-
cami v oblasti transparentných polovodi-
vých oxidov.

Štvordňový workshop sa začal prezen-
táciami vedeckých pracovníkov z oblas-
ti nanomateriálov, materiálov a technoló-
gií pre elektroniku a elektrotechniku. V ďal-
ších dňoch odzneli prezentácie z oblasti 

konštrukčných materiálov a biomateriálov. 
Účastníci workshopu navštívili aj labora-
tóriá Fyzikálneho ústavu SAV, Elektrotech-
nického ústavu SAV a Ústavu anorganickej 
chémie SAV v Bratislave. 

Vyvrcholením workshopu bolo slávnost-
né podpísanie Memoranda o porozume-
ní medzi SAV a National Institute of Mate-
rials Science predsedom SAV prof. J. Pasto-
rekom a prezidentom NIMS  prof. S. Ushi-
odom.

M. Š. | Foto: r. Grznár, Juraj Broš 

ÚčASTNícI SPOLOčNéhO wOrKShOPu KrAJíN V4 A JAPAN ScIENcE AND TEchNOLOGy AGENcy.

rNDr. EVA mAJKOVá, 

DrSc. A PrOF. SumIO IIJI- 

mA V LABOrATórIu Fy-

ZIKáLNEhO ÚSTAVu SAV.

>
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Tímu z Ústavu informatiky SAV prvé miesto ušlo o menej než jedno percento

M e d z i n á r o d n á  S ú ť a ž 
v  r o z p o z n á v a n í  e n t í t

Tím z Ústavu informatiky SAV sa zúčastnil medzinárodnej sú-
ťaže #MSM2013 Concept Extraction Challenge, ktorá sa kona-
la v rámci najprestížnejšej vedeckej konferencie zameranej na vý-
skum Webu, World Wide Web – WWW 2013 v brazílskom Rio de 
Janeiro.

Cieľom súťaže bolo rozpoznať entity, ako sú mená osôb, názvy 
organizácií, názvy lokalít a rôzne iné názvy v textoch krátkych 
správ (mikroblogy, tweets).

Ústav informatiky SAV pripravil metódu Annotowatch („Anoto-
vač“) na rozpoznanie entít v texte za pomoci existujúcich riešení, 
ktoré boli skombinované pomocou strojového učenia.

Organizátori súťaže najskôr vyhodnotili zaslané riešenia a vy-
brali 6 najlepších zo 17 riešení zaslaných z celého sveta. Výsledky 
súťaže boli vyhlásené na konferencii 13. mája 2013, kde tím z Ústa-

vu informatiky SAV získal v celkovom hodnotení druhé miesto 
(prvé miesto v rozpoznávaní entít v texte mu ušlo o menej než 1 %).

Celkové poradie bolo určené na základe F1 metriky, čo je har-
monický priemer presnosti (precision) a úplnosti (recall). Presnosť 
znamená percentuálny podiel správnych výsledkov vo vrátených 
výsledkoch a úplnosť zasa percentuálny podiel správne vrátených 
výsledkov zo všetkých možných.

Tím Ústavu informatiky SAV v zložení Štefan Dlugolinský, Peter 
Krammer, Marek Ciglan a Michal Laclavík na konferencii zastupo-
val doktorand Štefan Dlugolinský. V súčasnosti má tím pripravenú 
zlepšenú metódu, ktorá dosahuje o 5 % lepšie výsledky ako pred-
chádzajúca verzia použitá v súťaži.

(Zdroj Úi SAV)

>

SAV ocenila významnú osobnosť v oblasti výskumu a vývoja keramických materiálov

Č e s t n á  p l a k e t a  A u r e l a  S t o d o l u 

p r e  D r .  L i n a
Čestnú plaketu Aurela Stodolu za záslu-
hy v technických vedách  Dr. H. Tay Lino-
vi z Oak Ridge National Laboratory odo-
vzdal podpredseda SAV prof. Pavol Šaj-
galík za prítomnosti člena P SAV prof. Já-
na Duszu pri príležitosti konania 13. me-
dzinárodnej konferencie Európskej kera-
mickej spoločnosti, ktorá sa konala v Li-
moges vo Francúzsku od 23. do 27. júna 
2013.

Dr. Lin je významnou vedeckou osob-
nosťou v oblasti výskumu a vývoja neoxi-
dových keramických materiálov. Venuje sa 
štúdiu vysokoteplotných vlastností kera-
mických materiálov, predovšetkým vyso-
koteplotnej deformácii, creepu, predpove-
di životnosti týchto materiálov. Študoval 
spoľahlivosť keramických súčiastok, ich 
odolnosť voči prehriatej pare. Tejto téme 
venoval práce zaoberajúce sa výskumom 
a vývojom keramických turbín, resp. kera-
mických motorov. V tejto etape svojej vý-
skumnej práce Dr. Lin viedol národný pro-
jekt venovaný vývoju keramickej turbíny 
na báze nitridu kremičitého. Výsledky jeho 
práce prevzal United States Department of 

Energy (toto oddelenie financuje aj väčši-
nu jeho  projektov). 

Doktor H. T. Lin je významným repre-
zentantom Americkej keramickej spoloč-
nosti, je členom predstavenstva jej učenej 
spoločnosti (Panel of Fellows ACerS), vole-
ným členom World Academy of Ceramics, 
editorom časopisu International Journal of 

Applied Ceramic Technology, the American 
Ceramic Society, ktorý je významným perio- 
dikom v oblasti aplikácie keramických ma-
teriálov.

 
(Zdroj: ii. oV SAV)

Dr. h. T. LIN V SPOLOčNOSTI VE-

DEcKých PrAcOVNíKOV SAV: 

SPrAVA: PrOF. JáN DuSZA, PrOF. 

PAVOL ŠAJGALíK, VyZNAmENA-

Ný Dr. LIN, Dr. PAVOL hVIZDOŠ 

Z ÚSTAVu mATErIáLOVéhO VýSKu-

mu SAV A DOc. ZOLTáN LENčéŠ 

Z ÚSTAVu ANOrGANIcKEJ chémIE 

SAV. FOTO ArchíV

>
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V Podtatranskom múzeu sprístupnili unikátnu výstavu

K n i e ž a c i a  h r o b k a  z  P o p r a d u
V priestoroch Podtatranského múzea 

v Poprade 17. júla 2013 sprístupnili výstavu 
Kniežacia hrobka z Popradu – konzervácia 
2008 – 2012. Vernisáž bola spojená s rovno-
menným vedeckým seminárom.

Trojica hlavných organizátorov – Stif-
tung Schleswig-Holsteinische Landesmu-
seen Schloss Gottorf, Schleswig – Zentrum 
für Baltische und Skandinavische Archae-
ologie, Podtatranské múzeum a Archeolo-
gický ústav SAV si dala za cieľ predstaviť ši-
rokej verejnosti výsledky vedeckých výsku-
mov unikátnej hrobky nájdenej v roku 2005 
a preskúmanej v roku 2006 v katastri ob-
ce Poprad-Matejovce. Výnimočnosť hrob-
ky germánskeho kniežaťa, ktorá bola vy-
budovaná na prelome  4. a 5. stor. po Kris-
tovi, je skutočnosť, že sa v nej vďaka vhod-
nej mikroklíme zachovali organické mate-
riály. Už v priebehu výskumu v roku 2006 
sa začala priamo na výskume užšia spolu-
práca s múzeom v nemeckom Schleswi-
gu s partnermi, ktorí majú bohaté skúse-
nosti s výskumom a konzerváciou objek-
tov, ale aj hrobov v močiarnych pobrežných 
priestoroch Nemecka a Dánska (lode, do-
my, močiarne pohreby a pod.). Časť priesto-
ru hrobky sa vyzdvihla v blokoch a spolu 
s celou drevenou konštrukciou sa previez-
la kamiónom do Nemecka, kde pokračuje 
podrobný výskum, analýzy, reštaurovanie 
a konzervácia. Výskum nielen využíva dote-
rajšie skúsenosti pri práci s podobnými ná-
lezmi, ale je aj hybným motorom hľadania 
nových metód konzervovania, dokumen-
tácie i reštaurovania organických nálezov 
a tiež využitia moderných prírodovedných 
metód pri rekonštrukcii pôvodného život-
ného prostredia, ako aj spôsobu života po-
chovaného jedinca.

Úzka spolupráca vyvrcholila do spo-
ločného projektu, ktorý plánujeme ukon-
čiť v roku 2016. Do roku 2012 sa na fi-

nanciách potrebných na tieto vedecké ak-
tivity spoločne skladali AÚ SAV a Múze-
um Schleswig v pomere cca 1 : 3. V závere 
roku 2013 sa podarilo získať projekt DFG, 
vďaka ktorému je financovanie zabezpeče-
nie do roku 2015.  

Návštevník výstavy sa môže v Podtatran-
skom múzeu v Poprade zoznámiť s časťou 
výbavy hrobky. Zatiaľ ide o asi 200 kg z cel-
kového objemu 12 ton. Vidieť pôvodné po-
smrtné lôžko, z jedného kusa dreva vysús-
tružený drevený stôl, hraciu dosku na spolo-
čenské hry vrátane hracích kameňov je urči-
te zážitok. Zaujímavé sú i pracovné nástro-
je, keramika, bronzové nádoby, ale aj zlatý 
závesok, v ktorom bola použitá rímska min-
ca. Pozornosť lákajú tiež predmety, ktoré 
v hrobke, resp. prístupovej šachte zanechali 

po sebe dávnovekí vykrádači – drevené lopa-
ty, lúče na svietenie, motyky, a podobne.

Výstava je doplnená aj o súbor posterov, 
ktoré detailne približujú aktuálne výskumy 
a poznatky z doterajších výskumov, rekon-
štrukcie nábytkov a drevených konštrukcií, 
textilu, kože, priebeh výskumu hrobky pod 
mikroskopom, DNA analýzy, datovanie, 
analýzy stopových prvkov a pod. Atraktív-
nym doplnkom sú aj najnovšie nálezy, do-
kresľujúce sídelný vývoj v dobe rímskej sťa-
hovania národov v spišskom regióne – zla-
té šperky, strieborné poklady z jaskýň pod 
Spišským hradom a pod.

Hlavná drevená konštrukcia hrobky, 
ako aj precízne vyrobený drevený sarko-
fág v tvare malého posmrtného domu, ale-
bo aj jedinečné fragmenty textílií a kože-
ných ozdôb budú spracované v najbližších 
rokoch. Výstava je tiež prezentáciou výsled-
kov projektu: Centrum výskumu najstar-
ších dejín stredného Podunajska, Kód ITMS: 
26220120059. 

Všetci partneri sa budú snažiť, aby ná-
lez, o ktorý už dnes javia záujem špičkové 
európske múzeá, neostal na Slovensku za-
budnutý a možno uložený niekde v depozi-
tári. Budú podporovať všetky aktivity, aby 
bol na prezentáciu príbehov odkrytia hrob-
ky, osudov pochovaného v zložitej dobe 
sťahovania národov, ako aj unikátnych ve-
deckých postupov vybudovaný v Poprade, 
resp. blízkom okolí samostatný múzejný pa-
vilón. Bol by to dobrý vklad do zviditeľne-
nia sa Slovenska pri jeho predsedníctve EÚ 
v roku 2016. 

 
Matej Ruttkay, Archeologický ústav SAV
(Viac fotografií na III. strane obálky)

POruŠENá STrEchA KNIEžAcIEhO POSmrTNéhO DOmu V čASE VýSKumu. FOTO: IVAN chEBEN

POhľAD NA ZAchOVANé čASTI POSmrTNéhO LôžKA A SErVírOVAcIEhO STOLA STAré TAKmEr 1600 

rOKOV. FOTO: mATEJ ruTTKAy
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Vedecká konferencia Ústavu stavebníctva 
a architektúry SAV pod názvom Aktuálne té-
my výskumu v stavebníctve a architektúre sa 
konala v dňoch 25. 6. – 26. 6. 2013 v Smole-
niciach pri príležitosti 60. výročia založenia 
ústavu. Bola prínosným vedeckým poduja-
tím, na ktorom si jednotliví pracovníci vy-
menili najnovšie poznatky v oblastiach vý-
skumu, zaoberajúceho sa na jednotlivých 
oddeleniach (mechaniky, konštrukcií, ma-
teriálov a reológie, stavebnej fyziky, archi-
tektúry).

K účastníkom konferencie sa na úvod 
prihovorili predseda SAV prof. Jaromír 
Pastorek a podpredseda SAV pre I. odde-
lenie vied Juraj Lapin. Riaditeľ ústavu Pe-
ter Matiašovský prítomným pripomenul 
základné míľniky histórie ústavu a po-

stupné vytváranie jeho súčasnej pozície 
medzi vedeckými pracoviskami SAV. Zá-
roveň pripomenul osobnosť prvého riadi-
teľa ústavu akademika Karola Havelku. 
Medailou pomenovanou podľa neho ria-
diteľ USTARCH-u potom ocenil za dlho-
dobú a významnú spoluprácu vybraných 
univerzitných a priemyselných partne-
rov ústavu. Ocenení boli Stavebná fakul-
ta STU v Bratislave (zastúpená dekanom 
prof. Alojzom Kopáčikom), Fakulta archi-
tektúry STU v Bratislave (zastúpená de-
kankou doc. Ľubicou Vitkovou), Staveb-
ná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (za-
stúpená prodekanom doc. Mariánom Dru-
som), Stavebná fakulta Technickej univer-
zity v Košiciach (zastúpená prodekanom 
prof. Dušanom Katunským), Holcim Slo-

vensko, a.s. (zastúpený projektovým ma-
nagerom Ing. Brunom Präsensom), Do-
prastav, a.s. (zastúpený obchodným riadi-
teľom Ing. Jánom Záhradníkom).

Zástupcovia ocenených fakúlt a spoloč-
ností využili možnosť a v krátkych prího-
voroch, či prezentáciách kladne zhodno-
tili spoluprácu svojich inštitúcií s ústavom 
a poblahoželali k jeho jubileu. Ako pre-
jav uznania riaditeľ Peter Matiašovský pre-
vzal od ocenených organizácií pri tejto prí-
ležitosti pamätné medaily. Po slávnostnej 
úvodnej časti pokračoval odborný program 
konferencie. Jedným s hlavných prínosov 
konferencie bola živá medziodborová i me-
dzigeneračná diskusia.

 
Katarína Haberlandová, ÚSTARCH SAV

Konferencia jubilujúceho Ústavu stavebníctva a architektúry SAV

Ž i v á  m e d z i o d b o r o v á  d i s k u s i a

>
mimoriadny úspech mladých slovenských fyzikov 

S t r i e b r o  z  T a i w a n u
Reprezentačnému tímu Slovenska sa na Medzinárodnom turnaji 
mladých fyzikov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 23. - 31. júla 2013 
v meste Taoyuan na Taiwane, podaril mimoriadny úspech. V kon-
kurencii 26 krajín zo štyroch kontinentov obsadil piate miesto a vy-
bojoval si tým strieborné medaily. Je to najlepšie umiestnenie od 
roku 2004, keď naši reprezentanti získali tretie miesto na turnaji 
v Austrálii.

Turnaj mladých fyzikov je tímová súťaž pre stredoškolských štu-
dentov v riešení fyzikálnych problémov, ktorá má za sebou 26-roč-
nú históriu. Päťčlenné družstvá riešia počas celého školského ro-
ka 17 vopred známych, náročných a otvorených experimentálnych 

problémov, ktoré neskôr prezentujú a obhajujú pred inými druž-
stvami a odbornou porotou. Reprezentáciu tvoria najlepší študen-
ti, ktorí prešli regionálnymi a celoštátnym kolom súťaže a uspeli 
na výberovom sústredení. Slovensko sa na turnaji s podporou mi-
nisterstva školstva a neskôr aj APVV zúčastňuje od jeho vzniku. Po 
viacerých úspechoch, z ktorých najväčším bolo absolútne víťazstvo 
v roku 2001 vo fínskej Uppsale, sa tento rok Slovensko spolu s Poľ-
skom stali najúspešnejšími krajinami EÚ, keď nestačili iba na víťaz-
né tímy Singapuru a Kórey.

Martin Plesch, FÚ SAV 

rIADITEľ ÚSTAVu STA-

VEBNícTVA A ArchI-

TEKTÚry PETEr mATIA-

ŠOVSKý SPOmíNA NA 

hISTórIu ÚSTAVu. 
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Pred 100 rokmi sa narodil akademik Dionýz Blaškovič

V ý n i m o č n á  o s o b n o s ť 
s l o v e n s k e j  v i r o l ó g i e
Fanfáry už dávno stíchli. Oslava sa neko-
ná, medaily sa neligocú v puzdrách, ocene-
nia ostávajú vo svojich skutočných hodno-
tách. Len tichá spomienka, lebo spomínať 
sa oplatí.

Nie kvôli spomienke, kvôli dielu a ne-
viditeľným obeliskom, ktoré posúvajú 
i dnešné hodnoty z minulosti do prítomnos-
ti. Žijú.

Dňa 2. augusta 1913 sa v Jablonici naro-
dil Dionýz Blaškovič. Výnimočná osobnosť 
vedy na Slovensku, v Európe i vo svete, člen 
najprestížnejších akadémií sveta, zaklada-
teľ, učiteľ, vedec, organizátor, skromný člo-
vek, záhradník doma i vo virológii.

Po gymnaziálnych štúdiách v Banskej 
Štiavnici a po medicínskom univerzitnom 
štúdiu v Prahe nejaký čas v Prahe ostáva, 
ale napokon sa vracia na Slovensko. Za-
pája sa do mikrobiologického výskumu 
na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity 
v Bratislave a buduje a rozbieha výskumnú 
a diagnostickú prácu v mikrobiologickom 
oddelení Štátneho zdravotno-sociálneho 
ústavu a Ústredného biologického ústavu. 

Bol medzi tými, ktorí získali štipendium 
Rockefellerovej nadácie v New Yorku v USA 
a v roku 1946 tam absolvuje ročný študijný 
pobyt zameraný na mikrobiológiu a viroló-
giu. Bolo malým zázrakom, že po odmietnu-
tí Marshallovho plánu po druhej svetovej voj-
ne v ČSR štipendiá Rockefellerovej nadácie 
pre lekárov boli v malej miere prístupné. Rok 
1948 definitívne tieto možnosti uzavrel, ba 
naopak tzv. rockefelleristi boli rôznym spô-
sobom znevažovaní, ale získané vedomosti 
im ostali a stali sa základom pre rozvoj mno-
hých disciplín u nás vrátane virológie.

V roku 1953 zakladá D. Blaškovič Virolo-
gický ústav Československej akadémie vied, 
stáva sa jeho prvým riaditeľom a zároveň 
podpredsedom založenej Slovenskej aka-
démie vied. Bol to veľmi náročný rok, le-
bo krátko po sebe zomierajú J. V. Stalin a K. 
Gottwald, postupne s nimi – našťastie – za-
čala odumierať aj tzv. červená biológia, ve-
dená O. B. Lepešinskou a T. D. Lysenkom, 
ktorá bola namierená hlavne proti buržo-
áznej pavede „genetike“, ale zasahovala do 
všetkých biologických disciplín, svetozná-
my genetik N. I. Vavilov je uväznený. Mno-
hí vynikajúci vedci v ČSR podľahli tlaku pri-
chádzajúcemu zo ZSSR a „museli“ obhajo-
vať stalinskú „červenú biológiu“. Na jar ro-
ku 1952 sa konala v Brne veľká ideologic-
ká konferencia Proti kosmopolitismu a ob-
jektivismu ve věde. Na konferencii prednies-
lo referát 62 univerzitných profesorov. Zá-
verečný, najdlhší prejav mal riaditeľ Ústred-
ného ústavu biologického v Prahe Ivan Má-

lek, ktorý sa snažil obhajovať a propagovať 
„myšlienky“ Lepešinskej a Lysenka.

Dionýz Blaškovič, na rozdiel od Iva-
na Málka, zakladateľa Mikrobiologického 
ústavu ČSAV v Prahe, tejto propagande ni-
kdy nepodľahol. Naopak, vyzbrojený vedo-
mosťami zo štúdia v USA zakladá moderný 
ústav zameraný na štúdium vírusov, víruso-
vých ochorení a vzťahu vírusov k prírodným 
ohniskám, na štúdium biochémie a štruktú-
ry vírusov. Ústav získava prvý elektrónový 
mikroskop na Slovensku.

Virologický ústav ČSAV, po federalizácii 
v roku 1968 už ako Virologický ústav SAV, 
patril až do normalizačného obdobia me-
dzi popredné európske i svetové virologic-
ké pracoviská. Navštevovali ho vedci z ce-
lého sveta, riadil referenčné centrá pre ar-
bovírusy a rickettsiózy pre Svetovú zdravot-
nícku organizáciu a do ústavu sa chodilo 
školiť mnoho budúcich vedcov z Rakúska, 
Českej republiky, Maďarska, Poľska, ZSSR 
a ďalších krajín. Otvorila sa spolupráca s Ta-
lianskom a Francúzskom a D. Blaškovič ako 
generálny sekretár ICSU zabezpečil na VÚ 
SAV medzinárodné ICRO kurzy.

Žiaľ, normalizácia postupne zatvárala 
hraničné priechody, obmedzovala našich 
vedcov v cestách do zahraničia, niektorí ve-

deckí pracovníci z ústavu odišli do cudziny, 
znižovalo sa devízové financovanie vedy, 
čo viedlo k postupnej metodickej stagnácii, 
izolácii a k nedostatku kvalitnej prístrojovej 
laboratórnej techniky.

Osobnosť D. Blaškoviča dokázala to-
to obdobie preklenúť a postupne dodával 
ústavu nové myšlienky a novú silu. Na Prí-
rodovedeckej fakulte UK v Bratislave zakla-
dá Katedru všeobecnej a aplikovanej viro-
lógie. Začína sa 11 rokov trvajúca výstav-
ba novej modernej budovy Virologického 
ústavu, dokončenej tesne pred koncom ro-
ka 1989.

Blaškovičovi nástupcovia v ničom neza-
ostali a ústav sa postupne prepracoval zno-
vu medzi popredné vedecké pracoviská vo 
virológii.

Storočnica človeka, vedy, pokroku je dl-
hé i krátke obdobie, ale žiadna doba nie je 
taká dlhá či krátka, aby nemusela mať dob-
ré základy. To ústav od Dionýza Blaškoviča 
dostal.

Aj preto sa oplatí spomínať, ďakovať 
a nezabúdať. Fanfáry by mali zaznieť zno-
vu. Fanfáry pre vzácneho človeka, vedca, 
virológa.

Fedor Čiampor, Virologický ústav SAV 

AKADEmIK

 DIONýZ BLAŠKOVIč
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SAV spolupracuje so šiestimi európskymi partnermi 

T r i  m i l i ó n y  n a  v a k c í n u 
Vakcínu proti kliešťom bude v spolupráci so 
šiestimi európskymi partnermi skúmať Vi-
rologický ústav Slovenskej akadémie vied. 
Vakcína má chrániť pred viacerými choro-
bami, ktoré prenášajú kliešte. Medzi členov 
konzorcia sa na tento výskum rozdelia tri 
milióny eur, ktoré poskytuje Európska ko-
misia v rámci 7. rámcového programu.

Výskumný projekt je nazvaný ANTIDotE 
(v preklade protijed) z anglického ANti-tick 
vaccines to prevent TIck-borne Diseases in 

Europe (Protikliešťové vakcíny na preven-
ciu kliešťami prenášaných chorôb v Euró-
pe) a bude štartovať v decembri tohto roku. 
Konzorcium tvoria európski experti v oblas-
tiach lymskej boreliózy, vírusu kliešťovej en-
cefalitídy, babezióz a vývinu vakcín. Členmi 
projektu sú popri koordinátorskej inštitúcii 
ešte holandský Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (Národný inštitút verej-
ného zdravotníctva), Biologické centrum 
Akadémie vied Českej republiky, Freie Uni-

versität Berlin (Nemecko), španielske Cen-
tro de investigacion cooperativa en biocien-
cias (Centrum pre kooperatívny výskum 
v biologických vedách), nemecká firma  
GenXPro a práve Virologický ústav Sloven-
skej akadémie vied.

Zameraním slovenského pracoviska bu-
dú najmä úlohy súvisiace s vírusom kliešťo-
vej encefalitídy.

 
Boris Klempa, Virologický ústav SAV

>
Úspech slovenských vedcov z Geologického ústavu SAV

O b j a v i l i  d i a m a n t y  v  N ó r s k u
Ako uverejnila nedávno nórska tlač, slo-
venským vedcom – geológom z Geologic-
kého ústavu SAV – sa podarilo objaviť prí-
rodné diamanty v oblasti Tromsø za polár-
nym kruhom, v horninách vyzdvihnutých 
na zemský povrch z hĺbok viac ako 100 km.

Nález diamantov sa uskutočnil v rám-
ci projektu APVV-0080-11 realizovaného 
v Geologickom ústave SAV. Na čele tímu je 
RNDr. Marian Janák, DrSc., ktorý sa už nie-
koľko rokov venuje problematike metamor-
fózy zemskej kôry v extrémne vysokotlako-
vých podmienkach počas kolízie a subduk-
cie litosférických dosiek. Jeho osoba sto-
jí nielen za objavom vysokotlakových relik-
tov zemskej kôry v škandinávskych kaledo-
nidách, ale aj v oblasti slovinských Álp, bul-
harských Rodop a slovenských Karpát.

Premenu hornín pri tlaku presahujú-
com 3 GPa nazývame tzv. ultravysokotlako-
vá metamorfóza. Počas nej vznikajú viace-
ré nové minerálne fázy, z ktorých najtypic-

kejšími sú koezit (vysokotlaková modifiká-
cia kremeňa – SiO2) a diamant. Práve dia-
mant púta najväčšiu pozornosť nielen geo-
lógov, ale aj širokej verejnosti.

Úlohou geológie je nielen identifikovať 
vysokotlakové minerály, ale aj stanoviť tep-
lotno-tlakové podmienky a reakčný mecha-
nizmus ich vzniku. Zároveň je dôležité ob-
jasniť tektonické procesy a príčiny ponore-
nia sa ultravysokotlakových hornín do veľ-
kých hĺbok a ich exhumácie na zemský po-
vrch. Každý nález diamantov vo svete preto 
budí náležitú pozornosť.

Nie je to inak ani v prípade nálezu dia-
mantov v nórskych kaledonidách v oblas-
ti Tromsø. Podarilo sa tak na základe úzkej 
a dlhodobej spolupráce s nórskymi kolega-
mi. Diamanty síce tvoria len drobné kryštá-
ly (do 50 mikrometrov), ktoré sú uzavreté 
v granátoch, ale ich význam je najmä v tom, 
že jednoznačne potvrdzujú ultravysokotla-
kové podmienky ich vzniku pri viac ako 3,5 

GPa a 750 oC, v období pred približne 450 
miliónmi rokov.

Príprava vzoriek, ako aj vlastná identifi-
kácia bola nesmierne náročná. Diamant bol 
identifikovaný najmä metódou Ramanovej 
spektrometrie, pričom k úspechu nemalou 
mierou pomohlo využitie nového prístroja na 
pracovisku Geologického ústavu SAV v Ban-
skej Bystrici, získaného v rámci budovania 
Centra pre integrovaný výskum geosféry. Vý-
sledky boli overené v Japonsku v renomova-
nom laboratóriu na Univerzite v Kjóte v rám-
ci medzinárodnej spolupráce SAV prostred-
níctvom projektu vedeného RNDr. Pavlom 
Simanom, PhD., ktorý je financovaný Japon-
skou agentúrou na podporu vedy – JSPS.

Objav diamantov v Nórsku zaradil Geo-
logický ústav SAV medzi niekoľko špičko-
vých pracovísk na svete, ktoré sa takémuto 
výskumu venujú.

(Zdroj: 1. oV SAV)

>
I d e n t i f i k a č n ý  k ó d  S l o v e n s k a

>Projekt Identifikačný kód Slovenska, ktorý sa tento rok uskutočnil 
3. augusta v reprezentačných priestoroch galérie Západnej terasy 
Bratislavského hradu, sa niesol v znamení čísla 20. Išlo o 20. ročník 
usporiadaný v roku 20. výročia vzniku SR, na ktorom bola prezen-
tovaná a ocenená tvorba 20 slovenských umelcov.

Slávnostný ceremoniál udeľovania ocenenia Laureát Identi-
fikačného kódu Slovenska spojený s vernisážou výstavy sa usku-
točnil pod gesciou prezidenta SR Ivana Gašparoviča za účasti pod-
predsedníčky Národnej rady SR Renáty Zmajkovičovej. 

Ocenení boli výtvarní umelci, herci, speváci a spisovatelia, aký-
mi sú Ľudovit Hološka, Vladimír Popovič, Andrej Rudavský, Květa 
Fialová, Soňa Valentová, Štefan Kvietik, Nora Beňačková, Richard 
Müller, Mário Radačovský a ďalší. Ocenení boli aj vedeckí pracov-

níci pôsobiaci na pomedzí vedy a literatúry – lekár a básnik Karol 
Kapeller a fyzik a autor kníh literatúry faktu Štefan Luby. 

Identifikačný kód Slovenska sa vďaka svojmu hlavnému orga-
nizátorovi, teoretikovi umenia Ľuboslavovi Mózovi, zaradil me-
dzi dnes už akceptované a prestížne akcie. „Identifikačný kód Slo-
venska je ohodnotením ľudí, ktorých tvorba si zaslúži byť „nosite-
ľom identifikačného kódu Slovenska“. Je výchovou a osvetou naj-
mä mladých ľudí, ktorí často tvorbu ani mená ocenených nepo-
znajú. Je cestou spoznávania. K uvedomeniu si vlastnej hodnoty. 
K pochopeniu slovenskej svetovosti,“ povedal jeden z organizáto-
rov podujatia Ľuboslav Móza z ARTEM.

 
M. L.
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Seminár slovenských a japonských apidológov 

L i e č i v é  v č e l i e  p r o d u k t y
V rámci pracovného seminára Oddelenia 
molekulárnej apidológie Ústavu moleku-
lárnej biológie (ÚMB SAV) s predstaviteľ-
mi spoločnosti Japan Royal Jelly (JRJ) a jej 
výskumného centra japonskí vedci prezen-
tovali v Bratislave výsledky spoločného slo-
vensko-japonského projektu.

Snaha o presné definovanie zložiek me-
du, materskej kašičky a včelieho peľu, zod-
povedných za ich liečivé účinky, privied-
la našich a japonských vedcov k vytvore-
niu projektu, koordinovaného Výskumným 
centrom Japan Royal Jelly, Co., Ltd., Tokyo, 
za účasti Oddelenia molekulárnej apidoló-
gie ÚMB SAV a štyroch japonských univer-
zít.

Predstaviteľ JRJ Dr. Kikuji Yamaguchi, 
PhD., ktorý patrí k svetovo uznávaným od-
borníkom v oblasti výskumu a praktického 
využitia včelej materskej kašičky, vo svo-
jej prednáške uviedol, že materskú kašičku 
získavajú z ekologicky čistých oblastí Číny, 
z ktorej vo svojich farmaceutických závo-
doch v Japonsku izolujú fyziologicky účinné 
látky na medicínske ciele. Na otázku, prečo 
si vybrali práve Čínu ako krajinu pre včelá-
renie, uviedol, že v Číne v blízkosti Tibetu 
sú pahorkatiny až vo výške 3000 m nad mo-
rom, kde sú ekologický ideálne podmienky 
na získanie bezchybných včelích produktov, 
keďže sú veľmi vzdialené od priemyselných 
a poľnohospodárskych oblastí. Z týchto ob-
lastí získavajú ročne viac ako 30 ton mater-
skej kašičky.

Ďalej vyzdvihol svetovú prioritu Odde-
lenia molekulárnej apidológie ÚMB SAV 

v objave, že bielkoviny materskej kašičky sú 
esenciálnou zložkou medu a pôsobia na ži-
vočíšnu bunku tým, že stimulujú tvorbu cy-
tokínov, ako aj originálnu metódu stanove-
nia apalbumínu1 v mede. Tiež ocenil, že to-
to oddelenie predložilo International Ho-
ney Commission návrh, ktorý definuje, že 
autenticita medu založená na stanovení 
bielkovín vylučovaných  včelami do medu 
predstavuje nový spôsob na zistenie falšo-
vania medu a hodnotenia medu ako fyzio-
logicky aktívnej potraviny, čo môže podpo-
riť zvýšenie jeho spotreby a hlavne jeho ce-
ny, pretože spotrebiteľ získava kvantitatív-
ny údaj o množstve autentickej fyziologicky 
účinnej látky včelieho pôvodu v mede.

Výkonný výbor Slovenského zväzu vče-
lárov ocenil prínos Dr. Kikujia Yamaguchiho 

pre svetovú apidológiu a začlenenie Sloven-
ského zväzu včelárov a Oddelenia moleku-
lárnej apidológie ÚMB SAV do medzinárod-
nej vedeckej spolupráci s Japonskom v ob-
lasti ekologického včelárenia a výskumu vy-
užitia liečivých včelích produktov, najmä 
materskej kašičky na medicínske ciele, svo-
jím najvyšším vyznamenaním, Zlatou me-
dailou Juraja  Fándlyho.

Na slávnostnom podujatí, ktoré sa kona-
lo v hoteli Sheraton v Bratislave, sa zúčast-
nil aj veľvyslanec Japonska v SR Akira Ta-
kamatsu, člen Predsedníctva SAV doc. Juraj 
Koppel, predseda Slovenského zväzu včelá-
rov Ing. Ľudovít Gál a ďalší hostia.

 
(Zdroj: ÚMB SAV)

>
mladí slovenskí astronómovia priniesli z Grécka tri medaily 

O p ä ť  m e d z i  s v e t o v o u  š p i č k o u
Zo 7. medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (The 
International Olympiad on Astronomy and Astrophysics – IOAA), 
ktorá sa konala v dňoch 27. júla – 5. augusta 2013 v Grécku, sa slo-
venská výprava mladých astronómov vrátila s ďalším úspechom. 
Slováci získali dve zlaté a jednu bronzovú medailu.  

Slovensko reprezentovala pätica študentov stredných škôl: Ma-
túš Kulich (Gymnázium Detva), Michal Račko (Gymnázium J. 
Lettricha, Martin), Juraj Halabrin (komárňanský talent študujú-
ci na Gymnáziu J. Hronca v  Bratislave), Miroslav Gašpárek (Súk-
romné bilingválne gymnázium, Žilina) a Filip Ayazi (Gymnázium 
Ľ. Štúra, Trenčín). Vedúcim výpravy bol RNDr. Ladislav Hric, CSc., 
z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici a predseda Slo-
venskej astronomickej spoločnosti pri SAV, ktorý od začiatku stojí 
pri organizovaní súťaží pre mladých astronómov. 

Zlaté medaily pre Slovensko získali pri veľmi tesnom bodo-
vom hodnotení Miroslav Gašpárek za 5. miesto a Michal Račko za 
6. miesto celosvetovo. „Veľmi si ceníme bronz nášho najmladšie-
ho účastníka Juraja Halabrina, ktorý bol na IOAA po prvý raz,“ po-
vedal nám RNDr. Ladislav Hric. Predbehli sme také ,astronomické 
veľmoci´ ako Poľsko, Indiu či Česko. Obohatením medailovej žatvy 
bolo aj odovzdávanie olivových ratolestí (venčekov), čo navodilo 
atmosféru olympijského súťaženia v antickom Grécku.

Najúspešnejšie bolo Rumunsko s dvoma zlatými medailami na 
1. a 3. mieste. Rumuni investujú do svojich študentov na naše po-
mery obrovské peniaze a na budúci rok práve oni organizujú 8. 
ročník IOAA. 

Katarína Čižmáriková

VEDÚcA ODDELE-

NIA mOLEKuLár-

NEJ APIDOLóGIE 

ÚmB SAV rNDr. 

KATAríNA BíLIKO-

Vá BLAhOžELá Dr. 

KIKuJIOVI yAmA-

G u c h I m u , P h D . , 

K VyZNAmENANIu. 

FOTO LucIO yASu-

KANI
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Ústav experimentálnej fyziky SAV dokončujú iónový hmotnostný spektrometer

A p a r a t ú r a  p r e  m i s i u  n a  M e r k ú r
V košickom Ústave experimentálnej fyzi-
ky dokončujú časti vedeckej aparatúry PI-
CAM pre spoločnú misiu Európskej kozmickej 
agentúry ESA a Japonskej kozmickej agentú-
ry JAXA na planétu Merkúr. Misia nesie názov 
BepiCOLOMBO na počesť talianskeho astro-
nóma Giuseppe (Bepi) Colomba, ktorý výsku-
mu planéty Merkúr venoval značnú časť svo-
jej vedeckej kariéry. 

Misia využíva dve vesmírne sondy, kto-
ré vynesie raketa Ariane 5 v roku 2015. Son-
dy poletia k Merkúru spoločne šesť a pol ro-
ka, pričom budú využité gravitačné asisten-
cie Zeme, Mesiaca a Venuše. Pri Merkúre kaž-
dá sonda zaujme inú orbitu. Zatiaľ čo európ-
ska sonda MPO (Mercury Planetary Orbiter) 
zakotví na nízkej kruhovej orbite, odkiaľ bu-
de detailne študovať povrch planéty, japonská 
sonda MMO (Mercury Magnetospheric Orbi-
ter) využije eliptickú orbitu na výskum mag-
netosféry. Merkúr má podobne ako Zem mag-
netické pole, ktoré reaguje s energetickými 
časticami z blízkeho Slnka. Misia je náročná 

predovšetkým pre  blízkosť Slnka, z ktorého 
na Merkúr v perihéliu dopadá až 14,4 kW sl-
nečnej energie na štvorcový meter (asi desať-
krát viac ako na Zemi), preto je tepelný režim 
sond a jednotlivých prístrojov veľkou techno-
logickou výzvou.

Aparatúra PICAM (Planetary Ion CAMe-
ra) zabezpečí na palube planetárneho orbite-
ra MPO komplexnú analýzu iónov, ktoré opúš-
ťajú povrch Merkúra vplyvom „bombardova-
nia“ slnečným vetrom, a tým bude analyzovať 
jeho zloženie a fyzikálne procesy prebiehajúce 
v tomto prostredí. Je to vlastne iónový hmot-
nostný spektrometer s hmotnostným rozsa-
hom do 132 amu (Xenón), energetickým roz-
sahom do 3 keV a priestorovým uhlovým po-
krytím 2 PI (all-sky camera). Jeho komplexný 
senzorový systém je založený na riadenej ióno-
vej optike s meraním času preletu (TOF – time 
of flight system) a s mikrokanálikovým (MCP) 
multipixelovým detektorom. Napájanie, riade-
nie meracieho procesu a analýzu signálov sen-
zora zabezpečuje elektronický box, ktorý záro-

veň zabezpečuje mechanický interfejs medzi 
senzorom a prístrojovou platformou.

Vývoj takej komplexnej aparatúry je veľ-
mi náročný na financie a kvalifikovanú pra-
covnú silu, preto sa na ňom podieľajú mnohé 
renomované laboratóriá kozmického výsku-
mu z rôznych krajín. Hlavným koordinátorom 
je Ústav kozmických výskumov IWF (Insti-
tut für Weltraumforschung) v rakúskom Gra-
zi. Ústav experimentálnej fyziky SAV prispie-
va v oblasti konštrukcie elektronického boxu 
v súčinnosti s írskym Laboratóriom kozmic-
kých technológií STIL (Space Technology Ire-
land). Subdodávateľom mechanických súčas-
tí je aj slovenská technologická firma Q-Pro-
ducts, ktorá na základe dodaných 3D mode-
lov zabezpečuje štrukturálnu analýzu a výro-
bu precíznych komponentov na modernom 
5-osovom CNC obrábacom centre a pomocou 
laserových technológií.

Ján Baláž, oddelenie kozmickej fyziky ÚEF 
SAV 

>
Zavŕšil sa nultý ročník Petržalskej super školy

R o z š i r o v a l i  o b z o r y  ž i a k o v
Projekt Petržalskej super školy vychádza z kon-
cepcie Regionálnej kultúry a vzdelania v rám-
ci Štátneho vzdelávacieho programu a opiera 
sa o rôzne deklarácie UNESCO. Globálny svet 
vyrastá z miestneho: deti sa učia všeobecnému 
na základe poznávania miest, na ktorých reál-
ne žijú. O tento projekt už prejavili enormný 
záujem aj iné mestské časti.

Nultý ročník tohto pilotného projektu 
otvorili ešte v októbri 2012 symbolickým kľú-
čom predseda Slovenskej akadémie vied prof. 
Jaromír Pastorek a starosta MČ Petržalka Vla-
dimír Bajan. Zúčastnili sa na ňom žiaci všet-
kých základných škôl v Petržalke (3 537 účas-
tí z 5. - 9. ročníkov). Cieľom bolo zozná-
miť žiakov s poznaním a vedou prostredníc-
tvom tých, ktorí dosiahli významné výsledky 
a uznanie v celosvetovom meradle, a takto im 
rozšíriť obzory a záujmy. 

Cyklus prednášok otvoril pred takmer 450 
mladými poslucháčmi prof. P. Moczo pomerne 
zložitou prednáškou o zemetraseniach vo sve-
te a v Petržalke, za čo bol odmenený záplavou 
zvedavých otázok od mladých nadšencov.

Prof. A. Dvurečenskij prednáškou o ča-
re matematiky od praveku podnes rozprúdil 
krv v mladých hlavách a žiacke investigatívne 
otázky typu: „Je nekonečno prvočíslo?“, „Mô-
že svet a človek existovať bez matematiky?“, 
prinútili zamyslieť sa nielen pána profesora, 
ale aj organizačný výbor.

M. Boča takmer štyristo siedmakom pri-
blížil chémiu aj vytváraním molekúl za účas-

ti žiakov (museli sa držať za ruky, čo náležite 
komentovali). Predviedol aj pokusy o nebez-
pečnosti a horľavosti vody, za čo si vyslúžil od 
žiakov aj učiteľov absolutórium.

Prof. F. Čiampor priblížil žiakom hrani-
cu medzi živým a neživým na príklade víru-
sov a upozornil na riziká spojené s kontaktom 
s vírusmi aj na území Petržalky.

Prof. J. Bátora zaútočil na primitívnu žiac-
ku zvedavosť a okrem najmodernejších me-
tód a nových nálezov či pokladov z územia 
Slovenska zaujal aj úplne obyčajnými črep-
mi a úprimnou túžbou po poznaní. Práve túto 
prednášku, nazvanú Prapetržalka, mnohí žia-
ci ohodnotili ako úplne najlepšiu.

Profesor P. Staněk doslova zhypnotizoval 
publikum prednáškou o hĺbkach ekonómie 
a žiaci sa nielenže plne sústredili na výklad, 
ale pri každej odpovedi pána profesora na ich 
otázky mu spontánne tlieskali.

L. Demovič vtiahol žiakov do informatiky 
ich rečou – rečou počítačov a priblížil najlep-
ší stredoeurópsky superpočítač Aurel, ktorý 
niektorí žiaci mali možnosť aj vidieť hneď po 
prednáške.

D. Nagaj strhol žiakov a udržal ich v napä-
tí do poslednej minúty v premyslenej vedeckej 
šou, ktorou dirigoval nadšených poslucháčov 
vrátane pedagogického dozoru. 

Predseda slovenskej kryptologickej spoloč-
nosti doc. K. Nemoga priblížil žiakom utajova-
nie informácií na všetkých úrovniach – od mo-
bilov, ktoré majú žiaci, až po superpočítače vy-

užívané armádami. Touto prednáškou uzavrel 
nultý ročník Petržalskej super školy.

Okrem prednášok pre ročníky 5. – 7. sa 
uskutočnili aj prednášky pre 8. a 9. ročník 
priamo v školách, kde Dr. Chorvát názornými 
ukážkami sprístupnil žiakom lasery; Dr. J. Le-
xa prednáškou o sopkách všade na svete po-
ukázal na fenomén prítomnosti vyhasnutých 
sopiek aj na našom území, Dr. Bezák predvie-
dol hlbokú stavbu Zeme na príklade Petržal-
ky a Dr. P. Vršanský priniesol jeden z najväč-
ších kusov jantáru, obsahujúci 283 zaliatych 
mravcov starých desiatky miliónov rokov, 
a poukázal na prítomnosť hmyzu z čias dino-
saurov v dnešnej Bratislave. 

Projekt neprispel len k rozširovaniu obzo-
rov u detí. Prednášky pred tak náročným pub-
likom ocenili ako dôležitú skúsenosť aj vý-
znamní svetoví profesori pracujúci u nás. Nie-
ktorým sa roztriasli kolená, iní mali trému, 
aj keď sú zvyknutí prednášať pred náročnej-
ším publikom. Udržať pozornosť tohto davu 
s rozmanitou úrovňou záujmu o čokoľvek je 
vedeckým problémom, ale postupne sa poda-
rilo dosiahnuť optimum pozornosti. Žiaci na 
vedecké témy vypracovali samostatné projek-
ty a okrem tvorivých prác sa samostatne zú-
častnili na hodnotených sprievodných aktivi-
tách, pri ktorých vysádzali stromy, čistili uli-
ce a inak prispievali k zveľadeniu svojho bez-
prostredného okolia.

M. Š.
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Neurobiológovia z dvanástich krajín sa stretli v Košiciach

P r e p o j e n i e  e x p e r i m e n t á l n e j  v e d y 
s  k l i n i c k o u  p r a x o u
V Košiciach, v Európskom hlavnom mes-
te kultúry 2013, sa v dňoch 23. až 27. júna 
2013 konalo 7. medzinárodné sympózium 
o experimentálnej a klinickej neurobioló-
gii (7ISECN). Pripravil ho Neurobiologický 
ústav SAV za spoluúčasti Slovenskej spoloč-
nosti pre neurovedy, Neuroimunologického 
ústavu SAV, Univerzity P. J. Šafárika, Jesse-
niovej lekárskej fakulty, Českej a slovenskej 
neurochemickej spoločnosti.

Sympózium so širokou medzinárodnou 
účasťou (Portugalsko, Španielsko, Fran-
cúzsko, Ukrajina, Česká republika, Maďar-
sko, Poľsko, Srbsko, Slovinsko, USA a Ku-
vajt) nadviazalo na dlhoročnú tradíciu kon-
ferencií zameraných na širokú oblasť mo-
derných neurovied. Hlavnými vedeckými 
témami boli tentoraz najnovšie objavy vo 
výskume neurodegeneratívnych ochorení, 
traumatického a ischemicko-reperfúzneho 
poškodenia CNS, molekulárnych mecha-
nizmov neurotoxicity a neuroprotekcie, ako 
aj regeneratívnej medicíny. Ako už vyplý-
va z názvu sympózia, jedným z jeho cieľov 
bolo prepojenie experimentálnej vedy s kli-
nickou praxou. Po prvý raz v histórii tých-
to sympózií bola vo vedeckom programe sa-
mostatná klinická sekcia za účasti špičko-
vých svetových a domácich neurológov, chi-
rurgov a terapeutov.

Krátkou otváracou ceremóniou sym-
pózium spoločne otvorili predseda orga-
nizačného výboru RNDr. Jaroslav Pavel, 

PhD., riaditeľka Neurobiologického ústa-
vu SAV v Košiciach RNDr. Nadežda Luká-
čová, DrSc., a predseda vedeckého výbo-
ru sympózia prof. MUDr. Martin Maršala. 
Vedecký program sympózia sa začal pred-
náškou prof. Maršalu z Kalifornskej univer-
zity v San Diegu, venovanou terapeutické-
mu použitiu kmeňových buniek v experi-

mentálnych modeloch poškodenia miechy. 
S prednáškami vystúpili aj ďalší renomo-
vaní vedci a špičkoví klinickí neurochirur-
govia a terapeuti, ako napr. prof. Ch. Lof-
tus, prof. Juan M. Saavedra, prof. C. Ma-
tute, prof. J. Laranjinha, prof. M. Novák, 
prof. J. Toldi, prof. J. Lehotský, prof. M. Sal-
zet, Dr. R. Kvetňanský, doc. M. Galanda či 
doc. O. Križanová. Počas sympózia odzne-
lo v jednotlivých sekciách celkom 31 referá-
tov, v posterovej sekcii sa prezentovalo 71 
posterov.

Vďaka podpore Medzinárodnej neu-
rochemickej spoločnosti (ISN) a Medzi-
národnej spoločnosti pre výskum mozgu 
(IBRO) bolo v súťaži Young Investigators 
Award ocenených 35 nádejných mladých 
vedcov.

Okrem kvalitného vedeckého programu 
účastníci sympózia mali možnosť spríjem-
niť si pobyt účasťou na opernom predsta-
vení Rigolleto od Giuseppe Verdiho v Štát-
nom divadle v Košiciach, ako aj výletom do 
Malej Tŕne, ktorý bol spojený s ochutnáv-
kou tokajských vín. Podľa pozitívneho ohla-
su účastníkov 7. medzinárodné sympózium 
o experimentálnej a klinickej neurobiológii 
bolo veľkou príležitosťou na reflexiu vedec-
kých výsledkov, vedomostí, vedeckú spolu-
prácu a inšpiráciou pre ďalší základný, ako 
aj klinický výskum.

 
J. Pavel, K. Čižmáriková, | Foto: Annamária Košová

DISKuTuJE PrOFESOr mArTIN mArŠALA.

rIADITEľKA NEurOBIOLOGIcKéhO ÚSTAVu SAV N. LuKáčOVá V PrIATEľSKOm rOZhOVOrE S PrOF. J. 

LArANJINhOm A PrOF. J. TOLDIm.
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Spoluorganizátorom osláv 1150. výročia príchodu sv. cyrila a metoda bol aj AÚ SAV

P o c t a  b r a t o m ,  k t o r í  m e n i l i 
n á š  s v e t
V závere prvého júlového týždňa prebehli 
celonárodné oslavy príchodu solúnskych 
bratov sv. Konštantína-Cyrila a Metoda na 
naše územie. Spoluorganizátorom osláv bol 
aj Archeologický ústav SAV v Nitre, ktorý 
pripravil viaceré podujatia.

Vzhľadom na veľkú kumuláciu poduja-
tí sa niektoré slávnosti uskutočnili už týž-
deň vopred, t.j. 29. – 30. júna. V Dražov-
ciach, miestnej časti Nitry, spojili cyrilo-
-metodské oslavy so slávnosťami k 900. 
výročiu prvej písomnej zmienky o ob-
ci (v r. 1113 v tzv. druhej zoborskej listi-
ne). Archeologický ústav SAV sa veľkou 
mierou podieľal na prezentácii prekrásne-
ho románskeho kostola, známeho aj svo-
jou jedinečnou siluetou, v ktorom verej-
nosti predstavili aj najvýznamnejšie ar-
cheologické nálezy z obce. Odborný vý-
klad poskytol prof. Alexander Ruttkay, 
s príhovormi vystúpili primátor Nitry Jo-
zef Dvonč, predseda Nitrianskeho samo-
správneho kraja Milan Belica, slávnostnú 
omšu celebroval vojenský biskup – ordi-
nár Mons. František Rábek.

Christianizácia Slovenska 

K najvýznamnejším aktivitám patrilo otvo-
renie výstavy Najstaršie doklady kresťan-
stva na Slovensku, inštalovanej v priesto-
roch Katedrály sv. Emeráma na Nitrian-
skom hrade (AÚ SAV – Ponitrianske mú-
zeum – Slovenské národné múzeum – 
Biskupstvo Nitra – autori J. Ruttkayová 

a M. Ruttkay). Výstava sa otvárala 4. jú-
la v predvečer osláv. K návštevníkom v za-
plnenej katedrále sa prihovorili Mons. Vi-
liam Judák, nitriansky sídelný biskup, An-
ton Števko, riaditeľ Ponitrianskeho múzea 
a Matej Ruttkay, riaditeľ Archeologického 
ústavu SAV. Počas otváracieho ceremoniá-
lu zneli prekrásne staroslovanské skladby 
v podaní chrámového zboru Kostola všet-
kých svätých v Bojnej. Na otvorení sa zú-
častnili mnohé významné osobnosti ve-
rejného i cirkevného života, viacerí arci-
biskupi a biskupi zo Slovenska i zo zahra-
ničia, predstavitelia mesta a VÚC. Výsta-
va sa skladá z dvoch častí. Posterová časť 
– Konštantín a Metod – bratia, ktorí menili 
svet – je spoločným dielom SNM a AÚ SAV 
(v samostatnej podobe putuje po európ-
skych metropolách). Zachytáva základ-
né medzníky vývoja nášho územia od prí-
chodu prvých skupín Slovanov až po 11. 
– 12. storočie s dôrazom na christianizá-
ciu a prínos Konštantína a Metoda. Dru-
há časť predstavuje výber z najvýznamnej-
ších predmetov (v absolútnej prevahe ar-
cheologických nálezov) dokladajúcich ší-
renie kresťanstva na našom území. Naj-
väčším lákadlom je originál unikátnej py-
xidy zo slonoviny vyrobenej v 4. stor. v By-
zancii, nájdenej v Čiernych Kľačanoch. Po 
prvý raz si môže verejnosť prezrieť roz-
siahly súbor nálezov z prelomu 8. a 9. stor. 
medzi ktorými sa vyníma najstarší nález 

závesného kríža zo Slovenska. Samostat-
nú kapitolu tvoria nálezy z hradiska Boj-
ná. Tu priťahujú najmä originály známych 
pozlátených plakiet, ale aj mnohé ozdoby 
s vyobrazením kríža. Z ďalších predmetov 
treba upozorniť na závesný relikviár – krí-
žik z Mače, ktorý bol v minulosti vyobra-
zený aj na desaťkorunovej slovenskej min-
ci, a viaceré ďalšie závesné kríže zo Slo-
venska, ale aj z Moravy. V prvé dni bol vy-
stavený aj originál nitrianskeho evanjeliá-
ra – najstaršej knihy uchovávanej na úze-
mí Slovenska, ktorá bola napísaná v 11. 
storočí. K najfotogenickejším exemplá-
rom patria rôzne formy románskych krí-
žov. Predzvesťou veľkého záujmu o výsta-
vu bola vysoká účasť verejnosti už na otvo-
rení. Aj v nasledujúcich dňoch museli oby-
vatelia i návštevníci Nitry čakať na pre-
hliadku takmer v hodinovom rade, čo na 
Slovensku zatiaľ nebýva zvykom. Za prvé 
tri dni navštívilo výstavu temer 2 700 náv-
števníkov. (Výstava je tiež prezentáciou 
výsledkov projektu Centrum výskumu naj-
starších dejín stredného Podunajska, Kód 
ITMS: 26220120059.)

Archeopark v Bojnej

Cez víkend 6. – 7. júla sa slávnosti venova-
né príchodu Konštantína a Metoda na na-
še územie uskutočnili aj v obci Bojná na 

DrAžOVcE – SILuETA PrEKráSNEhO rOmáNSKE-

hO KOSTOLA.

VýSTAVu NAJSTArŠIE DOKLADy KrESťANSTVA NA SLOVENSKu, INŠTALOVANÚ V PrIESTOrOch KATEDráLy 

SV. EmErámA NA NITrIANSKOm hrADE OTVOrILI (ZľAVA) ANTON ŠTEVKO, rIADITEľ PONITrIANSKEhO 

mÚZEA, mONS. VILIAm JuDáK, NITrIANSKy SíDELNý BISKuP A mATEJ ruTTKAy, rIADITEľ ArchEOLOGIc-

KéhO ÚSTAVu SAV.
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mieste s najnovšími a najvýznamnejšími 
staroslovienskymi nálezmi posledných de-
saťročí. Aj tu sa nemohli zaobísť bez arche-
ológov. Vrcholom programu bolo sprístup-
nenie ďalšej z rekonštruovaných slovan-
ských zemníc priamo na významnom hra-
disku a bohatý kultúrny program zamera-
ný na spoznávanie života našich predkov. 
Vďaka úzkej spolupráci obce a AÚ SAV, ale 
aj ďalších inštitúcií tu vzniká zárodok no-
vého archeoparku. Návštevník lokality si 
tak môže okrem vynoveného moderné-
ho múzea prezrieť nielen relikty dávnove-
kého hradiska, ale sa aj zoznámiť so spô-
sobom života našich predkov. Na poduja-
tí sa zúčastnil aj predseda SAV prof. Ja-
romír Pastorek s manželkou prof. Silviou 
Pastorekovou,  predseda Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja Milan Belica, starosta 
obce Jozef Stankovský. A že išlo o úspeš-
nú akciu, dokazuje aj približne 700 náv-
števníkov.

Dlhoočakávaná udalosť

Ďalšou aktivitou bola prezentácia čas-
ti základov kostola v Nitre, v areáli býva-
lých kasární pod Zoborom na Martinskom 
vrchu. Ide o bývalý Kostol sv. Martina, kto-
rý stál v barokovej podobe až do roku 1911, 
keď ho pre zlý stav zbúrali. V 60. rokoch tu 
vykonal rozsiahly výskum prof. Chropov-
ský a pozostatky základov boli prezento-
vané pri príležitosti výstavy Veľká Morava, 
spojenej s oslavami 1100. výročia prícho-
du Konštantína a Metoda (r. 1963 – 1964). 
Pôvodné závery poukazovali na znač-
nú starobylosť kostola a dokonca ho spá-
jali s najstarším známym kostolom, ktorý 
dal v Nitre vystaviť Pribina a ktorý v roku 
828 vysvätil salzburský arcibiskup Adal-
rám. Neskôr sa ukázalo, že takáto interpre-
tácia nie je možná a dokonca sa uvažova-
lo o tom, že tu predrománska stavba nee-
xistuje. Revízny výskum však jednoznačne 

potvrdil, že tu stála aj predrománska stav-
ba, zatiaľ ju však nevieme presnejšie dato-
vať. Práve z týchto dôvodov bola možnosť 
vstupu do areálu a obhliadka reliktu kos-
tola a sprievodnej výstavy najmä pre oby-
vateľov Nitry dlhoočakávanou udalosťou. 
Podujatie spríjemnili aj vystúpenia zahra-
ničných folklórnych súborov, ako aj celého 
radu družín prezentujúcich život obyvateľ-
stva vo včasnom stredoveku. Dovedna sa 
tu za jeden deň  zaevidovalo viac ako 600 
návštevníkov.

Súčasťou celoslovenských osláv bola aj 
premiéra štvordielneho televízneho filmu 
– dokumentárnej drámy Cyril a Metod, 
apoštoli Slovanov, na príprave ktorého sa 
tiež podieľal aj Archeologický ústav SAV 
v Nitre.

Matej Ruttkay | Foto: archív AÚ SAV

mArTINSKý Vrch – VýSLEDKy VýSKumu ZáKLADOV KOSTOLA V NITrE V ArEáLI 

BýVALých KASárNí POD ZOBOrOm NA mArTINSKOm Vrchu PrEDSTAVIL VE-

DÚcI VýSKumu PhDr. mATEJ ruTTKAy.

NA hrADISKu V BOJNEJ SPríSTuPNILI VErEJNOSTI rEKONŠTruKcIE SLOVAN-

SKých ZEmNíc. NA SLáVNOSTNOm OTVOrENí SA ZÚčASTNIL AJ PrEDSEDA 

SAV PrOF. JArOmír PASTOrEK S mANžELKOu PrOF. SILVIOu PASTOrEKOVOu 

(VľAVO).

PhDr. JArOSLAVA ruTTKAyOVá, SPOLuAuTOrKA VýSTAVy NAJSTArŠIE DOKLA-

Dy KrESťANSTVA NA SLOVENSKu, PODáVA ODBOrNý VýKLAD K PrEZENTOVA-

Ným NáLEZOm (V POZADí VPrAVO OrIGINáLy PLAKIET Z BOJNEJ).

OTVOrENIE VýSTAVy NAJSTArŠIE DOKLADy KrESťANSTVA NA SLOVENSKu BO-

LO SPOJENé AJ S PrEDSTAVENím NOVEJ VSTuPNEJ BráNy DO KATEDráLy, KTO-

rÚ POSVäTIL mONS. VILIAm JuDáK ZA ÚčASTI mNOhých VýZNAmNých OSOB-

NOSTí VErEJNéhO I cIrKEVNéhO žIVOTA.
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Na aktuálNu 
tému

E k o n o m i z á c i a  d i p l o m a c i e 
a k o  p r í s p e v o k  k  m a r k e t i n g u 
DuŠAN PODhOrSKý     v o  v e d e
V polovici júna 2013 sa pod patronátom 
Ministerstva zahraničných vecí a európ-
skych záležitostí SR (ďalej ministerstvo 
zahraničných vecí) a Slovenskej agentú-
ry pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej 
SARIO) uskutočnili dve akcie: Slovensko-
-ukrajinské biznisfórum v Bratislave a 6. 
zasadnutie Medzivládnej komisie pre hos-
podársku a vedecko-technickú spoluprácu 
medzi SR a Kazachstanom vrátane Kazaš-
sko-slovenského biznisfóra v Astane a Ka-
ragande. Po prvý raz som sa – po vyše de-
siatich rokoch – zúčastnil na týchto podu-
jatiach ako radový účastník, a nie ako spo-
luorganizátor. Viacerí kolegovia z akade-
mickej obce boli prekvapení mojou akti-
vitou na tomto poli ako vedca a zaujíma-
lo ich, aký prínos pre vedu majú podobné 
medzinárodné podujatia. Skôr než odpo-
viem na túto otázku, pokladám za potreb-
né uviesť, že ministerstvo zahraničných 
vecí v prvej dekáde nášho storočia rozpra-
covalo projekt „ekonomizácie zahraničnej 
služby“, v rámci ktorého sa zvýšila efekti-
vita v danom smere a vznikol celý rad čin-
ností rezortu diplomacie v oblasti rozvo-
ja medzinárodnej hospodárskej a vedec-
ko-technickej spolupráce, ktoré je účelné 
priblížiť aj akademickej obci.

1. Na podporu exportu a investícií pra-
cuje Rada vlády SR, ktorej členmi sú traja 
podpredsedovia vlády (pre zahraničné 
vecí, financie, investície), šiesti minis-
tri (hospodárstva, práce, sociálnych vecí 
a rodiny, pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka, dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja, školstva, vedy, výskumu a špor-
tu, kultúry). Za štátne finančné inštitúcie 
je tu zastúpená Exportno-importná ban-
ka SR (tzv. EXIM banka), za vedecké in-
štitúcie a akademickú obec predseda SAV 
a rektor Ekonomickej univerzity v Brati-
slave. Ďalej sú členmi štyria predstavite-
lia zamestnávateľských organizácií a pod-
nikateľských inštitúcií.

Rada plní najmä tieto úlohy: prijíma zá-
sadné stanoviská k strategickým materiá-
lom rezortov ústredných orgánov štátnej 
správy v oblasti podpory exportu, investí-
cií, medzinárodnej prezentácie a ďalších 

foriem ekonomickej spolupráce, hodnotí 
služby, ktoré poskytujú diplomatické misie 
v zahraničí pre podnikateľské aktivity, pri-
jíma opatrenia na koordináciu podnikateľ-
ského sektora a akademickej obce pre lep-
šie presadzovanie obchodno-ekonomic-
kých záujmov SR a podobne.

Pri plnení týchto úloh majú svoje špe-
cifické poslania medzivládne komisie pre 
hospodársku a vedecko-technickú spo-
luprácu, zmiešané medzištátne komisie 
a biznisfóra.

2. Vláda SR  schválila koncepciu ria-
denia prílevu zahraničných investícií 
v kontexte globálnej finančnej a hospo-
dárskej krízy, ktorá vytvorila efektívnu 
platformu na podporu priamych zahra-
ničných investícií, exportu, tvorby no-
vých pracovných miest a zásadného zvý-
šenia konkurencieschopnosti SR, a to 
vďaka rastúcemu potenciálu v oblas-
ti rozvoja inovácií, vedy a techniky a ich 
vysokej flexibilite. 

3. Na webovskej stránke ministerstva 
zahraničných vecí bolo vytvorené Podni-
kateľské centrum rezortu, ktoré poskytu-
je aktuálne informácie nevyhnutné pre 
presadzovanie podnikateľských ambícií 
v oblasti exportu výrobkov a služieb, vý-
vozu kapitálu, vytvárania kooperačných 
väzieb a zakladania spoločných podnikov 
v zahraničí. Rezort diplomacie poskytuje 
kontakty, praktické rady a mapovanie ob-
chodných a investičných príležitostí. Sú-
časťou webovskej stránky sú okrem infor-
mácií pre podnikanie v zahraničí aj týž-
denné aktuality zo zahraničia, informá-
cie podľa krajín, čísla, údaje a fakty. Ďalej 
sú to: „nové príležitosti pre podnikanie“, 
ktoré obsahujú aktuálne tendre, dopyty 
a ponuky, verejné obstarávania v medzi-
národných organizáciách; SARIO (dopyty 
a ponuky); podujatia a organizácie (mi-
sie, veľtrhy a výstavy); inštitúcie pre po-
moc  podnikateľom a slovenské exportné 
firmy, ich databáza. A napokon sú to rub-
riky Ministerstvo pre podnikateľov a Eko-
nomické správy.

Tento stručný prehľad nám prezentuje 
možnosti prieniku, resp. možnosti priame-
ho marketingu pre vedu v rámci zahranič-
nej vedecko-technickej spolupráce SR.

Teoretický fyzik a popularizátor vedy 
Martin Mojžiš sa vyjadril, že veda mu pri-

pomína demokraciu, systém funguje re-
latívne dobre, aj keď skromnosť a pokora 
prirodzene prehrali... 

Vráťme sa však k začiatku nášho prí-
spevku, k otázke, aký prínos pre vedu 
majú podobné medzinárodné podujatia. 
V prvom rade je potrebná profesionálna 
príprava podkladových materiálov pre ko-
misiu, resp. biznisfórum po dohode s or-
ganizátorom, teda ministerstvom zahra-
ničných vecí, príp. SARIO-m (prezentácia 
– power point, max. na 3 – 5 minút, roz-
množené podklady v príslušnom cudzom 
jazyku, návrh textu do protokolu a pod.), 
a tá je zárukou úspešnej účasti na tých-
to podujatiach. Pokiaľ máme predstavu 
o našom spoluriešiteľovi, resp. o obchod-
nom partnerovi, je potrebné ho včas in-
formovať o danom podujatí, poslať mu 
naše podklady a zabezpečiť jeho účasť na 
zasadnutí. Pripravené môžu byť aj náme-
ty pre zahraničných investorov. Na záver 
týchto podujatí sa prijíma na plenárnom 
zasadnutí „protokol“, ktorý podpisujú ve-
dúci delegácie daného štátu a podpisu-
jú sa schválené memorandá o vzájomnej 
spolupráci medzi jednotlivými účastník-
mi rokovania.

V našom prípade sme na Slovensko-
-ukrajinskom biznisfóre a na 6. medzivlád-
nej komisii medzi Kazachstanom a SR vý-
skumné dohodli projekty v oblasti kom-
plexného monitoringu životného prostre-
dia a v energetike od firmy ECM ECO Mo-
nitoring Bratislava, ďalej boli podpísané 
dve investičné memorandá na GO tepelnej 
elektrárne v meste Šachtinsk a na výstav-
bu slnečnej elektrárne v meste Saraň. V As-
tane, v hlavnom meste Kazašskej republi-
ke, bolo podpísané sedemstranové memo-
randum, ktoré obsahovalo najmä perspek-
tívne sféry spolupráce v energetike, dopra-
ve a civilnom letectve, poľnohospodárstve, 
štatistike, turistike, finančníctve, obran-
nom priemysle, štandardizácii, metrológii 
a skúšobníctve.

Na záver si dovoľujem ako bývalý veľ-
vyslanec SR v Strednej Ázii dať skromné 
odporúčanie: Netreba sa báť prekážok ani 
vzdialenosti, treba sa báť našej pohodlnos-
ti.  

(Autor, RNDr. Dušan Podhorský, Dr.Sc., je 
vedecký pracovník Geofyzikálneho ústavu 
SAV)
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Geomorfológovia z karpatsko-balkánsko-dinárských krajín oslavovali 

P l a t f o r m a  n a  v ý m e n u  p o z n a t k o v
Geografický ústav SAV a Asociácia sloven-
ských geomorfológov pri SAV ako hlav-
ní organizátori usporiadali pri príležitos-
ti 50. výročia založenia Karpatsko-balkán-
skej geomorfologickej komisie v Kongreso-
vom centre SAV ACADEMIA v Starej Lesnej 
v dňoch 24. – 28. júna 2013 medzinárodnú 
konferenciu Carpatho-Balkan-Dinaric Con-
ference on Geomorphology 2013.

Komisia vznikla v roku 1963 a hlavnou 
náplňou jej činnosti bolo už od začiatku vy-
tváranie platformy na výmenu poznatkov 
a skúseností nadobudnutých geomorfolo-
gickým výskumom Karpatsko-balkánskeho 
horského systému a priľahlých nížin, ako 
aj riešenie spoločných výskumných úloh. 
Na túto tradíciu nadviazalo v roku 2005 vy-
tvorenie Karpatsko-balkánsko-dinárskej re-
gionálnej pracovnej skupiny pod záštitou 
Medzinárodnej geomorfologickej asociácie 
(IAG/AIG), pričom oblasť záujmu sa rozší-

rila aj na územie dinárskeho systému. Na 
činnosti komisie sa tak v súčasnosti podie-
ľa dvanásť krajín.

Jubilejná konferencia, ktorá sa kona-
la v atraktívnom prostredí Tatier, priláka-
la osemdesiat účastníkov z ôsmich krajín. 
Tých na slávnostnom otvorení pozdravi-
li okrem predsedu Asociácie slovenských 
geomorfológov pri SAV RNDr. Milana Le-
hotského, CSc., a prezidentky Spoločnos-
ti poľských geomorfológov Dr. hab. Zofi-
ie Rączkowskej aj primátor Vysokých Ta-
tier Ing. Ján Mokoš a námestník riaditeľa 
Štátnych lesov TANAP Ing. Marián Štur-
cel.

Na konferencii bolo prezentovaných se-
demdesiat príspevkov vo forme prednášok 
a posterov. Ich rozmanitosť reflektovala 
pestrú paletu výskumných problémov spo-

jených s poznávaním reliéfu karpatsko-bal-
kánsko-dinárskeho regiónu. Tematicky ma-
li najširšie zastúpenie príspevky venova-
né štúdiu zmien geomorfologických systé-
mov riek iniciovaných človekom, povodňa-
mi a globálnymi environmentálnymi vplyv-
mi. Okrem nich sa prezentovali práce veno-
vané výskumu svahových procesov, dato-
vaniu vývoja rôznych foriem reliéfu, ako aj 
využívaniu moderných technológií v geo-
morfologickom výskume. Súčasťou progra-
mu boli aj dve exkurzie, na ktorých sa pred-
stavili výsledky výskumu priamo v teréne. 
Prvá bola venovaná výskumu morfologic-
kých a sedimentologických zmien rieky Be-
lá. Počas druhej exkurzie boli predstavené 

aktuálne výsledky zmien a datovania vyso-
kohorských foriem reliéfu v poľskej časti Ta-
tier.

Na záver konferencie sa uskutočnilo ple-
nárne zhromaždenie komisie, v rámci kto-
rého bol zvolený jej nový predseda a dohod-
nuté miesto a rok nasledujúceho stretnutia. 
Po šiestich rokoch tak prof. Dénesa Lóczy-
ho z  Univerzity v Pécsi nahradil prof. Petru 
Urdea zo Západnej univerzity v Temešvári 
a nasledujúca konferencia by sa mala usku-
točniť v roku 2016 v Slovinsku.

 
Ján Novotný, Milan Lehotský | Foto: archív GlÚ SAV

S t a r é  a  n o v é  m é d i á 
V spolupráci Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK (v rámci grantu Mediálne a in-
formačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť, KEGA 133UK-4/2013 MIKS) a Ústavu 
svetovej literatúry SAV (v rámci grantu Text na internete ako jav (r)evolúcie kultúry, VEGA 
2/0182/10) sa 18. júna 2013 v priestoroch na Gondovej 2 v Bratislave uskutočnilo medzi-
národné odborné sympózium Staré a nové médiá – starí a mladí recipienti. V troch sekciách 
pod garanciu Mgr. B. Suwary, PhD., a doc. PhDr. P. Rankova, PhD., odzneli príspevky od 
slovenských, českých a poľských účastníkov na tému remediácie literárnych diel, zmien, 
ktoré prináša alternácia média v písaní a čítaní (od pera k písaciemu stroju, od čítania kni-
hy k čítaniu na tablete, čítačke) a mediálnej gramotnosti, či etike. V diskusiách rezonova-
la potreba jednoznačnej reflexie zmienených fenoménov, ako aj snaha o mapovanie súčas-
ného smerovania kultúry v digitálnom priestore.
P. B.

ZAKLADATELIA KArPATSKO-BALKáNSKEJ GEOmOrFOLOGIcKEJ KOmISIE (ZľAVA DOPrAVA) PrOF. JArOmír 

DEmEK A PrOF. LESZEK STArKEL, BýVALý PrEDSEDA KOmISIE PrOF. DéNES LócZy, NOVOZVOLENý PrEDSEDA 

KOmISIE PrOF. PETru urDEA A PrEDSEDNíčKA SPOLOčNOSTI POľSKých GEOmOrFOLóGOV Dr. hAB. ZO-

FIA rącZKOwSKA POčAS SPOmíNANIA DOc. mILOŠA STANKOVIANSKEhO (STOJAcI) NA hISTórIu KOmISIE.

PrOF. ADAm KOTArBA PrEZENTuJE VýSLEDKy DA-

TOVANIA FOrIEm rELIéFu V OKOLí TATrANSKéhO 

mOrSKéhO OKA.
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monograf ia márie Bátorovej rezonovala

T a t a r k a  m e d z i  P o v a ž s k o u 
B y s t r i c o u  a  V i e d ň o u

>V tomto roku  si slovenská kultúrna obec 
pripomína sté výročie narodenia spisovate-
ľa Dominika Tatarku. Pri tejto príležitosti sa 
niektorým vydavateľstvám podarilo vydať 
znova časť jeho diela. 

Vo VEDE, vydavateľstve SAV, vyšla kon-
com roka 2012 aj vedecká monografia z pe-
ra literárnej vedkyne prof. Márie Bátoro-
vej pod názvom Dominik Tatarka sloven-
ský Don Quijote. Rekapitulujúc prvú polo-
vicu tatarkovského roka môžeme zazname-
nať už deväť prezentácií tejto knihy. Prvá sa 
konala na pravidelnej československej kon-
ferencii, ktorú usporadúva vždy koncom ro-
ka prof. Ivo Pospíšil na Masarykovej univer-
zite v Brne. Konferencia bola venovaná prá-
ve Dominikovi Tatarkovi. Začiatkom febru-
ára 2013 vydavateľstvo uviedlo knihu v Ma-
lom kongresovom centre VEDY na Štefá-
nikovej ulici v Bratislave za účasti signatá-
ra Charty 77 Miroslava Kusého, pričom od-
zneli aj príspevky, ktoré zaslali literárny ve-
dec Vladimír Petrík a vdp. Anton Srholec, 
ktorý Dominika Tatarku odprevadil na je-
ho poslednej ceste. Do diskusie prispeli aj 
Milan Zemko a Ján Budaj. Následne sa ko-
nala prezentácia v Ústave svetovej literatú-
ry, kde knihu odbornými referátmi uviedli 
Katarína Bednárová a Milan Žitný. Dňa 19. 
marca bola prezentácia knihy v Artfóre na 
Kozej ulici spojená s dlhou diskusiou, ktorú 
viedla Ivica Rutkayová a ako hosť sa zúčast-
nil Albert Marenčin, a následne sa uskutoč-
nila prezentácia  na marcovom zasadnutí 
Klubu nezávislých spisovateľov, kde knihu 
uviedol Vladimír Petrík a Anton Baláž. 

Téma Tatarka bola ťažiskovou aj na 
tohtoročnom knižnom veľtrhu v Prahe 18. 
mája, na ktorom predstavila monografiu 
o Dominikovi Tatarkovi jej autorka prof. 
Mária Bátorová ako hosť Českého PEN 
klubu. Dňa 29. mája  v Lisztovej záhrade 
v Bratislave pripravil režisér Peter Zema-
ník program Nomen omen za účasti Márie 
Bátorovej, Eriky Podlipnej, Martina Valiho-
ru, Eugena Procháca a hercov Petra Vilhana 

a Jána Kožucha. O dva dni neskôr sa kona-
lo s autorkou knihy Máriou Bátorovou k vý-
ročiu Dominika Tatarku stretnutie v jeho 
rodnom kraji, ktoré pre študentov gymná-
zia a popoludní pre učiteľov slovenskej lite-
ratúry a verejnosť pripravila Považská kniž-
nica. Okrem toho s autorkou knihy sa vysie-
lali dve hodinové rozhlasové relácie.  

Po prezentácii na pražskom veľtrhu sa 
ďalší zahraničný večer konal vo Viedni. Vďa-
ka svojej novej riaditeľke PhDr. Alene Heri-
banovej pripravil Slovenský inštitút vo Vied-
ni zaujímavo komponované podujatie k sto-
ročnici výnimočného slovenského spisova-
teľa Dominika Tatarku. Centrálna poloha 
miesta, kde inštitút vo Viedni sídli, umožni-
la napriek dramatickým podmienkam spôso-
beným povodňami účasť mnohým návštev-
níkom, takže sála inštitútu bola zaplnená do 
posledného miesta. Kým sa účastníci usádza-
li, na čelnej stene sa premietal film Démon 
súhlasu z roku 1969, v ktorom Dominik Ta-
tarka rozpráva o sebe. Atmosféru umocňo-
valo tlmené svetlo zo sto kahancov. Po uví-
taní  a predstavení hostí riaditeľkou inštitú-
tu A. Heribanovou sa ujal slova redaktor ORF 

Peter Beňovský, ktorý pozval na pódium Má-
riu Bátorovú, aby s ňou hovoril o monografii, 
jej vzniku, výskume archívov a Tatarkovom 
diele. Pri istých nastolených témach dvaja 
diskutujúci ustupovali do úzadia a defiloval 
sám Dominik Tatarka vo vynikajúcej inter-
pretácii Juraja Kukuru, ktorý čítal po nemec-
ky zo samizdatu Sám proti noci, zo samizda-
tu Fragment K o roku 1968 a z Písačiek veľ-
mi pôsobivú pasáž o potrebe blízkeho člove-
ka a o láske, ktorú nemožno zbaviť slobody. 
Na večeri bol prítomný aj syn Dominika Ta-
tarku, Oleg, ktorý vystúpil v závere a disku-
sia sa potom otvorila otázkam z publika.

Na tomto hodnotnom a čarovnom podu-
jatí sa predalo mnoho Tatarkových kníh. Spo-
mínalo sa na časy socialistického Českoslo-
venska, mladá redaktorka ORF nahrala mno-
hé rozhovory s účastníkmi večera pre sloven-
ské vysielanie v Rakúsku. Slovenská litera-
túra bola tak veľmi živo, kvalitne a príťažli-
vo prezentovaná v starobylej Viedni, ktorá aj 
dnes vyniká medzi európskymi mestami ako 
jedno z výnimočných centier kultúry.      

E. B.

Interaktívna DVD publikácia z VEDy, vydavateľstva SAV

P r e m e n a  S l o v e n s k a  v  a n i m á c i á c h
>

>

V roku 2010 vyšla vo VEDE, vydavateľstve 
SAV, publikácia Slovensko očami satelitov, 
ktorej témou boli satelitné technológie, 
diaľkový prieskum Zeme a súčasné aplikač-

né možnosti v tejto oblasti pre najrôznejšie 
sféry ľudských aktivít. Nedávno vyšla kniha 
so skoro totožným názvom – Meniace sa Slo-
vensko očami satelitov (VEDA 2012), ktorú 

19. júna t.r. prezentovali v Malom kongre-
sovom centre VEDY, vydavateľstva SAV. 

Pre novú knihu autori zvolili netradičnú 
formu interaktívnej DVD publikácie, a ta-

AuTOrKA mONOGrAFIE 

O DOmINIKOVI TATAr-

KOVI PrOF. márIA Bá-

TOrOVá BESEDOVALA  

O SVOJEJ PuBLIKácII  

V SLOVENSKOm INŠTITÚ-

TE VO VIEDNI S rEDAK-

TOrOm OrF PETrOm BE-

ňOVSKým. FOTO ArchíV 

m. B.
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medzi najvýznamnejšími biologickými objavmi v roku 2012 aj praca zo SAV

S v e t i e l k u j ú c i  š v á b  z  E k v á d o r u
>Medzinárodný inštitút pre výskum orga-

nizmov (IISE) v spolupráci s Arizonskou 
univerzitou každoročne vyhlasuje 10 naj-
významnejších biologických objavov. Naj-
sledovanejšiu udalosť biológie, zaoberajú-
cu sa základom výskumu – objavmi nových 
druhov organizmov, každoročne preberajú 
najprestížnejšie agentúry vo viac ako 100 
krajinách.

Anketa je vrcholom ľadovca, keď je spo-
medzi každoročne opisovaných až 18 000 
druhov rastlín, živočíchov a mikroorganiz-
mov vybraných desať doteraz nepoznaných 
symbolov systematiky a ochrany.

Mohlo by sa zdať, že objavované sú už 
len drobné organizmy z extrémnych pod-
mienok, ale každoročne je opisovaná as-
poň desiatka nových cicavcov, za posled-
né tri roky aj pomerne veľké (antilopa) a až 
tri druhy opíc (tohto roku v ankete Cerco-
pithecus lomamiensis z Afriky).

Tohoroční finalisti sú demonštráciou 
rôznorodosti prístupov. Dva z desiatich 
druhov boli objavené pred viac ako 50 rok-
mi a toľko trvalo, kým sa ich podarilo sys-

tematicky zaradiť, opísať a predstaviť ve-
deckej verejnosti v roku 2012. Naproti tomu 
novoopísaný sieťokrídlovec Semachrysa ja-
de bol najprv odfotografovaný a vystavený 
na sociálnych sieťach, v dôsledku čoho ho 
odborníci opísali doslova zo dňa na deň. 

V roku 2012 bol opísaný aj pomerne 
veľký dvojmetrový  živočích – dravá hub-
ka z takmer štvorkilometrovej hĺbky oce-
ánu. Veľký je aj nový had, ktorému hrozí 
vyhubenie z dôvodu stavby bane. Druhým 
extrémom sú mikroorganizmy Ochroco-
nis lascauxensis zo stien paleolitickej jasky-
ne s maľbami prehistorických ľudí a živočí-
chov v Lascaux vo Francúzsku. Takisto bol 
opísaný vôbec najmenší stavovec planéty – 
7,7-milimetrová žaba Paedophryne amanu-
ensis (menšia ako najmenšia ryba).

Dva druhy kvitnúcich rastlín tiež nepat-
ria medzi giganty a Viola lilliputana je jed-
nou z najmenších dvojklíčnolistových rast-
lín. Žije len v jednom trse náhornej plošiny 
v Peru. Druhou rastlinou je hneď po obja-
vení kriticky ohrozená Eugenia petrikensis.

Jedinou fosíliou, ktorá oslovila prestížnu 

komisiu, je jurská srpica z lokality bájnych 
operených dinosaurov, ktorá sa maskova-
la medzi lístím ginka a demonštruje zložitú 
štruktúru vyhynutých ekosystémov.

Niekoľko najprestížnejších agentúr (Na-
tional Geographic a iné) zvolilo za pútač 
tohto podujatia slovensko-nemecký príspe-
vok (Vršanský et al. 2012; Geologický ústav 
SAV, Ústav merania SAV, Medzinárodné la-
serové centrum Bratislava) – opis svetielku-
júceho švába z Ekvádoru s unikátnou sústa-
vou lampášov (jedného asymetrického) po-
krytých reflektorom a novou funkciou sve-
tielkovania, ktorým je svetelné maskovanie 
sa za jedovaté svetielkujúce kováčiky rodu 
Pyrophorus. Jediná lokalita druhu bola zni-
čená výbuchom sopky Tungurahua, a tak 
druh už možno vyhynul. Ostatné druhy sú 
striktne viazané na územia bez svetelného 
znečistenia. Veľkou záhadou podľa autorov 
ostáva, prečo na súši svetielkujú len pokro-
čilé živočíchy, zatiaľ čo v moriach aj veľmi 
primitívne.

 
 P. V.

to zmena je zmenou zásadnou a rozhod-
ne nie samoúčelnou. Výrazne totiž zvyšu-
je celkovú názornosť, ale aj atraktivitu väč-
šiny vybratých príkladov i pre čitateľov bez 
skúseností s využívaním satelitných údajov. 
To, čo je v prvej publikácii ilustrované for-
mou štandardných obrázkov či tabuliek, to 
druhá publikácia posúva oveľa ďalej a do-
kumentuje dynamickú povahu monitoro-
vaných tém, ako sú napríklad atmosféric-
ké či kozmické počasie, zmeny poľnohospo-
dárskej i lesnej krajiny či iných typov kraji-
ny (mestská zástavba, pribúdanie vodných 
nádrží, záplavy), zmeny v ionosfére, hyd-
rosfére a deformácie zemského povrchu,  

komentovanými dynamickými obrazový-
mi animáciami. Táto zmena je vedená sna-
hou umožniť čitateľom oveľa väčší prienik 
do konkrétnych prejavov a využitia satelit-
ných údajov vo vybraných aplikačných ob-
lastiach a lepšie pochopiť súčasný aj budú-
ci potenciál využitia satelitných technoló-
gií najmä v kontexte Slovenska. So všetký-
mi technickými aspektmi animácie si hra-
vo poradili pracovníci Výpočtového stredis-
ka SAV Ing. T. Hlaváč a P. Herda a autorka 
úpravy publikácie J. Sapáková. 

Jednotlivé sledované sféry predstavil na 
prezentácii editor publikácie doc. Ján Fe-
ranec z Geografického ústavu SAV a au-

tori (I. Barka, J. Beták, T. Bucha, T. Cebe-
cauer, J. Feranec, M. Igondová, J. Hefty, P. 
Herda, T. Hlaváč, M. Husárik, J. Janák, J. 
Kaňák, K. Kudela, M. Mišková, J. Nováček, 
M. Nováková, M. Sviček, J. Svoreň, M. Šúri 
a J. Takáč). Prínos publikácie pre populari-
záciu vedy medzi širokými vrstvami čitate-
ľov, najmä mladých, ocenil o. i. aj generálny 
riaditeľ Slovenského hydrometeorologické-
ho ústavu Dr. Martin Benko, ako aj plk. Ing. 
Michal Fulier, náhradník slovenského koz-
monauta, ktorý ju žičlivými slovami vypre-
vadil medzi čitateľov.

E. B. | Foto: Ing. Jozef Nováček

PrOF. KArEL KuDELA PrI PrEZENTácII.PLK. ING. mIchAL FuLIEr (V STrEDE) SPOLu S EDITOrOm DVD KNIhy DOc. Já-

NOm FErANcOm A ŠéFrEDAKTOrOm VEDy EmILOm BOrčINOm VyPrEVáDZA 

KNIhu mEDZI čITATEľOV.
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Vo vydavateľstve VEDA vyšiel 4. zväzok pentalógie Š. Kassaya Podnik a podnikanie

H l b o k ý  p r i e n i k  d o  p o d s t a t y 
r i a d e n i a

>Na prezentácii publikácie Štefana Kassaya 
Podnik a podnikanie s podtitulom Interné pro-
cesy sa zišli významné osobnosti spoločenské-
ho a akademického života, vedy, významných 
inštitúcií vrátane predstaviteľov korporácie 
I. D. C. Holding, a. s., ktorého je autor spo-
luvlastníkom a kde zastáva vrcholovú funk-
ciu. Čo je osobité a umožňuje hlboký prienik 
do podstaty javov, je možnosť byť výskumní-
kom priamo vo výrobných závodoch, ktoré sa 
v chápaní Š. Kassaya menia na výskumné la-
boratórium umožňujúce skúmanie a verifiká-
ciu procesov riadenia a realizácie špecifických 
produktov. Práve táto možnosť výrazne po-
značila obsah i kvalitu diela, ktoré je v poradí 
už štvrtým zväzkom pentalógie, vydávanej vo 
VEDE, vydavateľstve SAV. 

Blahoželanie k vydaniu nového diela po-
slal aj prezident SR Ivan Gašparovič. Aj ho-
vorca Marek Trubač, ktorý interpretoval jeho 
slová, ocenil obsažnosť i kultivované grafické 
spracovanie knihy, ktorá tým nadobudla nie-
len vysokú poznávaciu hodnotu, ale aj príťaž-
livý výraz reprezentujúci vysokú úroveň slo-
venskej grafiky a jej realizácie.

Publikácia tematicky nadväzuje na pred-
chádzajúce zväzky pentalógie Podnik a pod-
nikanie (1. Podnikateľské prostredie, 2. Eko-
nomika a financie a 3. Strategická komuniká-
cia). Štvrtý zväzok je rozsahom 872 strán do-
siaľ najväčší. Prezentátor publikácie prof. Ján 
Košturiak, prezident spoločnosti IPA Slovakia 
a vedúci vedecký redaktor celej pentalógie, 
zdôraznil najmä ohromný rozsah publikácie, 
ktorý porovnal so špičkovými celosvetovými 
dielami v odbore riadenia podnikov. Ako po-
predný odborník v odbore priemyselného in-
žinierstva ocenil na publikácii, že sa do hĺbky 
venuje interným podnikovým procesom, ergo-

nómii, manažmentu kvality, logistike, výrob-
ným procesom a najnovším metódam tvorby 
inovácií v podnikoch.

Prirodzenou reakciou na Košturiakove 
konštatovania bolo vystúpenie Ing. Pavla Ko-
vačiča, predsedu predstavenstva a generálne-
ho riaditeľa I.D.C. Holding, a.s. Zdôraznil úsi-
lie autora o spojenie teórie a praxe. Prof. Kas-
say aplikáciou nových vedeckých prístupov 
v riadení podniku bol jedným z hlavných čini-
teľov úspechov svojej spoločnosti. 

Peter Burian, štátny tajomník Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 
vysoko ocenil prínos prof. Kassaya k sloven-
skej ekonomickej diplomacii a uviedol, že pen-
talógia bude slúžiť v ekonomickej diplomacii 
niekoľkým cieľom. Prvým je výchova a vzde-
lávanie diplomatov v ekonomickej diploma-
cii. Ekonomická diplomacia potrebuje teo- 
retický základ a skúsenosti z praxe riadenia 
podnikov, ktoré chce šíriť ďalej cestou rozvo-
jovej pomoci. Môže tým pomôcť iným kraji-
nám s transformujúcou sa ekonomikou tým, 
že procesy, ktoré sa u nás vyvíjali 20 rokov 
a sú opísané v pentalógii, im môžu poslúžiť 
ako zdroj správneho riešenia a vyvarovania sa 
chýb. Význam publikácie vidí aj v tom, že naša 
diplomacia ju využíva nielen ako ekonomickú 
pomoc, ale aj ako prostriedok prezentácie Slo-
venska a jeho vedy v zahraničí.

Komplexnosť pentalógie a osobitosť sloven-
skej cesty je veľmi dôležitá, povedal v diskusii 
prof. Augustín Marian Húska. Uviedol, že je to 
publikácia, ktorá zahrnuje súčasný pohľad na 
vývoj manažmentu vo svete, ale aj to, že cez 
osobné skúsenosti a znalosti autora načrtáva 
osobitné prístupy slovenskej cesty. O tom, že 
táto cesta je úspešná, svedčia aj výsledky I.D.C. 
Holding a.s., ktorý si aj na základe aplikova-

ných vedeckých poznatkov ako jeden z má-
la podnikov udržal aj v čase krízy vitalitu, a to 
v situácii, keď výrobne podniky vo svetovom 
meradle čelia až existenčným problémom. 

Ing. Kamil Mikulič sa zameral na štruktúru 
diela a problematiku reštrukturalizácie podni-
ku. Poukázal na nevyhnutné atribúty umož-
ňujúce dosiahnutie úrovne podniku svetovej 
triedy. Tými sú kvalita, aplikácia neustáleho 
zlepšovania a inovácií najvyšších rádov. Re-
alizačnú prax autora pripomína projektova-
nie globálne koncipovaného podniku obsiah-
nuté v knihe. Uvádza metodiky projektovania 
podniku, jeho výrobných technológií, tradič-
né metódy na sledovanie a zvyšovanie výkon-
nosti podniku, ale i radikálne metódy reštruk-
turalizácie podniku a jeho interných procesov, 
ako je reinžiniering, metóda ARIZ, TRIZ a ďal-
šie. Je známe, že autor za najvyššiu devízu 
v podniku považuje ľudí, ich rozvoj a sociálne 
zázemie. Preto nie je náhoda, že v tejto časti sa 
objavuje aj rozsiahla kapitola o projektovaní 
ergonomických pracovísk, vplyve ergonómie 
na pracovnú výkonnosť, ale i na zdravie a spo-
kojnosť pracovníka. V doterajších vydaných 
zväzkoch sa objavili aj prípadové štúdie kon-
krétnych podnikov, v ktorých sa konfrontova-
la teória a prax. Výnimkou nie je ani 4. zvä-
zok, kde je v tretej časti uvedených dokonca 
10 prípadových štúdií slovenských a českých 
podnikov, ktoré majú jednu spoločnú vlast-
nosť: inovácie. Vďaka tomuto fenoménu aj 
malé a stredné podniky prenikli na trhy s vy-
soko konkurenčným tlakom a na týchto trhoch 
úspešne obstáli. Podľa K. Mikuliča pentalógia 
obsahuje dve podstatné výnimočnosti. Odbor-
ná literatúra z oblasti manažmentu podnikov 
totiž pochádza z krajín s rozvinutou ekonomi-
kou, ako sú USA či Japonsko. Poznatky a prí-

Z PrEZENTácIE 4. ZVäZKu PENTALóGIE PODNIK A PODNIKANIE – ZľAVA AuTOr PrOF. ŠTEFAN KASSAy, 

PETEr BurIAN, ŠTáTNy TAJOmNíK mINISTErSTVA ZAhrANIčNých VEcí A EuróPSKych ZáLEžITOSTí Sr, 

A ING. PAVOL KOVAčIč, PrEDSEDA PrEDSTAVENSTVA A GENEráLNy rIADITEľ I.D.c. hOLDING, A.S.
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Deviaty ročník aj s medzinárodnou účasťou

D r e v i n y  v o  v e r e j n e j 
z e l e n i 
Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, v spolupráci so Slovenskou 
spoločnosťou pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy (SSPLP-
VV) pri SAV usporiadali 18. – 19. júna t. r. 9. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou 
pod názvom Dreviny vo verejnej zeleni 2013.

Podujatie bolo venované jubilujúcim doc. Ing. Gabriele Juhásovej, CSc., a Ing. An-
tonovi Janitorovi, PhD., ktorí sa zaslúžili o rozvoj fytopatológie a mykológie na Sloven-
sku. Slávnostný príhovor k účastníkom konferencie a k jubilantom predniesol riaditeľ ÚEL 
SAV Zvolen Ing. Jozef Váľka, CSc., ktorý súčasne vyzdvihol význam riešenia konferenčnej 
problematiky. Za dlhoročné pôsobenie a aktívnu prácu v SSPLPVV pri SAV sa jubilantom 
poďakoval predseda spoločnosti prof. Jozef Golian a odovzdal im ďakovný list. Konferen-
ciu otvorila a účastníkov privítala Mgr. Katarína Adamčíková, PhD., vedúca Pobočky bio-
lógie drevín Nitra.

Do širokej diskusie organizátori pozvali nielen domácich a zahraničných odborníkov 
z vedeckovýskumnej a akademickej oblasti, ale aj pracovníkov, ktorí sú zodpovední za 
údržbu drevín vo verejnej zeleni. Vypočuli si prednášky zamerané na najčastejšie prob-
lémy drevín vo verejnej zeleni, na aktuálne problémy týkajúce sa oblasti štátnej správy 
pre ochranu drevín, na klasifikáciu plôch zelene a tiež z oblasti hodnotenia vybraných 
dendrologických areálov. V rámci konferencie vystúpili odborníci z oblasti krajinného plá-
novania, záhradnej architektúry, ktorí predniesli návrhy pre konkrétne sídla. Skúsenosti 
s využitím zvukového tomografu pri hodnotení poškodenia verejnej zelene drevokaznými 
hubami porovnali domáci a maďarskí kolegovia. Zaujímavosťou bola prednáška týkajúca 
sa škôd vo verejnej zeleni, ktoré boli spôsobené veternými vývratmi. Účastníci predstavi-
li rody Salix, Cornus a Forsythia, ale aj  skupinu lián využívaných v urbánnom prostredí. 
Niekoľko príspevkov sa týkalo aj problémov s inváznymi druhmi.

Prednáška o vývoji poškodenia lesov na Slovensku otvorila sekciu týkajúcu sa biotic-
kých škodlivých činiteľov. Vysoko aktuálne poznatky o poškodeniach a odumieraniach ja-
seňov, poškodení platanov, výskytu škodcov Cydalima perspectalis na krušpánoch a vý-
skytu Rhagoletis completa v Európe, ako aj výskytu živočíšnych škodcov na vždyzelených 
drevinách rozšírili aj odborníci venujúci sa fytopatológii a ochrane drevín. Pútavé pred-
nášky venované populačným štúdiám škodcu Corythuca ciliata, ako aj rastlinným rodom 
Abies a Pinus uzatvorili prednáškovú časť konferencie.

Súčasťou konferencie bola návšteva zubrej obory v Lovciach a exkurzia do význam-
ného dendrologického parku v Topoľčiankach. Dendrologicky hodnotné a zaujímavé je-
dince  predstavil a parkom sprevádzal jeden z najvýznamnejších slovenských dendrológov 
prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc.

 
E. ondrušková, M. Kádasi Horáková

stupy v riadení podnikov v dôsledku inej kul-
túry, národných zvykov a mentality ľudí sa nie 
vždy môžu aplikovať v krajinách s transformu-
júcou sa ekonomikou. Prvou výnimočnosťou 
je, že prístupy k riadeniu podnikov vychádzajú 
v pentalógii z podmienok a podnikateľského 
prostredia transformujúcich sa ekonomík, kto-
ré sú odlišné od rozvinutých ekonomík. Týmto 
publikácia nadobudla významnú aktuálnosť 
nielen na Slovensku, ale i v krajinách stred-
nej a východnej Európy. Druhou výnimočnos-
ťou je fakt, že autor má jedinečnú možnosť 
overovať teoretické poznatky z riadenia pria-
mo vo svojom podniku. Jeho podnik je jeho la-
boratóriom. Tak sa v autorovi spájajú teoretic-
ké znalosti s praktickými poznatkami a skúse-
nosťami, ktoré počas 20-ročnej praxe vo vede-
ní podniku nadobudol.

RNDr. Milana Neštického, asistenta auto-
ra pentalógie a vedeckého redaktora, fascinu-
je to, že prof. Kassay pri písaní knihy spracuje 
stovky materiálov, z ktorých vyberá témy pre 
jednotlivé kapitoly, konzultuje ich s celým ra-
dom odborníkov z rôznych oblastí, v diskusi-
ách s nimi konfrontuje svoje názory so zauží-
vanými názormi a veľmi detailne sa zaoberá 
štruktúrou knihy. Výsledkom tejto námahy je 
dielo, ktoré po textovej, obsahovej, ale i grafic-
kej a estetickej stránke patrí medzi publikácie, 
ktoré znesú aj tie najnáročnejšie kritériá.

Zaujímavé postrehy odzneli aj v osobných 
rozhovoroch. Podľa prof. Teodora Kollárika 
koncepcia monografie má železnú logiku a po-
krýva všetky oblasti podnikania a riadenia pod-
nikov. Je veľkým prínosom pre slovenskú vedu, 
ale hlavne pre vedúcich riadiacich pracovníkov. 
Prof. Jozef Kelemen na publikácii oceňuje, že 
témy zaradené do publikácie prešli širokou dis-
kusiou nielen v odborných akademických kru-
hoch, ale i diskusiou s vrcholovými manažérmi 
z praxe. Táto skutočnosť zaručuje viacuhlový 
pohľad na jednotlivé problematiky a komplex-
nosť ich  riešenia. Na publikácii oceňuje i to, 
že autor sa snaží pomenovať problémy a výzvy 
v budúcnosti, čím motivuje čitateľa zamyslieť 
sa nad ich riešením, alebo aspoň uvedomenie si 
ich potenciálnej existencie. 

Európsky vydavateľský počin je priliehavý 
výraz pre pochopenie práce a vydavateľských 
ambícií dnes už Európskeho vydavateľského 
domu, ktorého logo sa už pripravuje, povedal 
riaditeľ VEDY, vydavateľstva SAV, JUDr. Mi-
lan Brňák. Päťjazyčné dielo v spolupráci s aka-
demickými vydavateľstvami jednotlivých kra-
jín je toho dôkazom. Uviedol, že pentalógia 
nielen v slovenskej, ale aj v anglickej, ruskej, 
poľskej a maďarskej mutácii vychádza vo vy-
davateľstve VEDA v spolupráci s akademický-
mi vydavateľstvami jednotlivých krajín. Vyda-
nie pentalógie je jedným z najväčších vydava-
teľských počinov vydavateľstva VEDA. Po ob-
sahovej, grafickej i tlačiarenskej je to publiká-
cia najvyššej kvality. Je to veľmi dobrá prezen-
tácia publikácie i vydavateľstva VEDA nielen 
u nás, ale i v zahraničí.

Publikácia Podnik a podnikanie je osobit-
ne podnetná pre výrobnú prax. Môže sa stať 
dôveryhodným radcom podnikateľom a ma-
nažérom, pretože skúsenosti autora v riadení 
veľkého podniku obsiahnuté v knihe sú podlo-
žené konkrétnymi výsledkami dosahovanými 
v jeho podniku, ktorý vykazuje neustály me-
dziročný nárast výkonnosti. Pomáhať podni-
kom a podnikateľom je vlastne cieľom premie-
tajúcim sa vo všetkých zväzkoch pentalógie.

 
Pripravil: E. Borčin

SPOLOčNá FOTOGrAFIA ÚčASTNíKOV 9. rOčNíKA KONFErENcIE DrEVINy VO VErEJNEJ ZELENI 2013. FO-

TO: ArchíV
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Z o m r e l  s p e l e o l ó g  A n t o n  D r o p p a
Dňa 13. júla 2013 nás vo veku 93 rokov 
po krátkej chorobe navždy opustil doc.  
RNDr. Anton Droppa, CSc., dlhoročný ve-
decký pracovník Geografického ústavu 
SAV. Jeho vedeckej práci predchádzala ka-
riéra pilota stíhacieho letectva. V oboch ob-
lastiach plodnou prácou naplneného života 
zanechal výraznú stopu. Začlenil sa medzi 
popredných vojenských letcov v boji pro-
ti fašizmu a vo vedeckom bádaní v odbore 
geografie, ale najmä speleológie. Dlhoroč-
nou vedeckou a jaskyniarskou činnosťou sa 
zaradil medzi hlavné osobnosti slovenskej 
speleológie, ktorú dôstojne prezentoval aj 
na medzinárodnej úrovni.

Narodil sa 30. júna 1920 na Liptove 
v obci Lazisko. O krasové jaskyne sa za-
čal zaujímať počas vysokoškolského štúdia 
v Olomouci a Brne. Jeho prvým zamest-
naním bolo miesto odborného pracovní-
ka v Slovenskej speleologickej spoločnos-
ti, neskôr miesto kustóda Múzea sloven-

ského krasu v Liptovskom Mikuláši. V ro-
koch 1955 – 1985 pôsobil ako vedecký pra-
covník Geografického ústavu SAV v Brati-
slave na vysunutom pracovisku v Liptov-
skom Mikuláši. Za jeho najvýznamnejšie 
dielo môžeme pokladať monografiu o De-
mänovských jaskyniach, ktorá vyšla vo Vy-
davateľstve SAV. Pozdĺžny rez a mapka 
systému Demänovských jaskýň, ukazujúce 
vývoj jaskynných úrovní v období pliocé-
nu a kvartéru, boli publikované v počet-
ných vedeckých štúdiách a monografiách 
v zahraničí. Venoval sa aj výskumu vyso-
kohorského krasu, typizácii krasových ob-
lastí Slovenska, vzniku kaňonovitých dolín 
v Západných Karpatoch, ako aj chemickej 
denudácii krasu. Výsledky svojich výsku-
mov prezentoval na viacerých speleologic-
kých kongresoch v zahraničí.

Výraznou mierou sa pričinil o spopula-
rizovanie sprístupnených jaskýň na Sloven-
sku, ktoré predstavil v ôsmich monografi-

ách. Zdokumentoval a vypracoval plánky 
takmer 400 slovenských jaskýň. Okrem po-
četných vyznamenaní za účasť v protifašis-
tickom boji pri oslobodzovaní severnej Mo-
ravy ako letecký pilot bol ocenený nielen na 
Slovensku, ale dostal medailu aj od prezi-
denta Ruska. Slovenská akadémia vied mu 
udelila Striebornú plaketu a Zlatú plake-
tu za zásluhy v prírodných vedách a bol za-
radený do zoznamu významných osobnos-
tí SAV. Prezident Slovenskej republiky mu 
prepožičal Pribinov kríž II. triedy.

Publikované výsledky jeho práce s množ-
stvom citačných ohlasov zostanú aj naďa-
lej zdrojom vedeckého poznávania sloven-
ských jaskýň tak speleológmi, ako aj ama-
térskymi jaskyniarmi a ochrancami prírody. 
Za jeho celoživotné dielo mu patrí naša tr-
valá spomienka.

 
Jozef Jakál

Seminár venovaný jubilujúcemu literárnemu vedcovi, prekladateľovi a básnikovi 

P o k l o n a  V i l i a m o v i  T u r č á n y m u
>Dňa 11. júna 2013 sa v Ústave slovenskej 

literatúry SAV konal v rámci dlhodobého 
cyklu Pamäť literárnej vedy vedecký se-
minár venovaný PhDr. Viliamovi Turčá-
nymu, CSc. (na fotografii) pri príležitosti 
jeho 85. narodenín. Cieľom podujatia bo-
lo pripomenúť si vedecké, literárne a pre-
kladateľské aktivity V. Turčányho a takisto 
aj aktuálny stav bádania v oblastiach, kto-
rým sa on sám venoval počas svojho pôso-
benia v SAV v rokoch 1952 – 1988. Podu- 
jatie poctil svojou osobnou účasťou aj 
sám jubilant, ktorý si sústredene vypo-
čul všetky prednesené príspevky a reago-
val na množstvo podnetov, ktoré zazne-
li v jednotlivých referátoch i počas disku-
sie. Stretnutie sa nieslo vo veľmi príjem-
nom duchu oslavy básnického umenia 
i poctivej literárnej vedy.

Prvý blok prednášok moderovala Gize-
la Gáfriková, ktorá upozornila v kontex-
te výskumu dejín slovenskej literatúry na 
potrebu sústredenejšieho skúmania ver-
sológie a historickej poetiky. Eva Fordi-
nálová v osobne ladenom príspevku zhr-

nula vedecké, umelecké i ľudské inšpi-
rácie a podnety diela V. Turčányho, pri-
čom vysoko hodnotila nielen dokonalosť 
básnickej techniky či detailnosť a spo-
ľahlivosť jeho vedeckej práce, ale nado-
všetko pripomínala pridanú hodnotu je-
ho aktivít, ich duchovný rozmer. Kvali-
te a precíznosti Turčányho prekladateľ-
ských aktivít zložil poklonu Daniel Ško-
viera, ktorý zároveň oslávenca povzbu-
dil k ďalším prekladom, tentoraz Hora-
tiovho diela. Osobitnú pozornosť Turčá-
nyho vzťahu k jazyku venoval Ján Kača-
la. Anna Valcerová, Michal Harpáň a Te-
rézia Benejová upriamili pozornosť na 
Turčányho celoživotnú tému, ktorou bol 
výskum rýmu a básnickej obraznosti. 
V priebežnej i záverečnej diskusii zarezo-
novali viaceré námety, ktorým je potrebné 
– ako upozornil aj samotný oslávenec – ve-
novať v literárnohistorickom i teoretickom 
výskume ešte veľkú pozornosť.

 Lenka Rišková
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1 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a 
S l o v e n s k e j  a k a d é m i e  v i e d 
5 .  j ú n a  2 0 1 3

Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
 informáciu o výročnom seminári vedeckých organizácií 2. od-

delenia vied SAV v dňoch 20. a 21. 5. 2013 v Smoleniciach,
 správu o stave projektu SASPRO (MC-COFUND),
 výsledky hodnotenia prihlášok do Programu Štipendium SAV;

schválilo:
 Rokovací poriadok Predsedníctva SAV,
 preradenie Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV zo sku-

piny biologických a chemických vied do skupiny poľnohos-
podárskych a veterinárnych vied v rámci štruktúry 2. OV SAV 
s účinnosťou od 1. 1. 2014,

 zámer modernizácie správy Fondu Štefana Schwarza a zámer 
tvorby informačného systému pre program SASPRO spolufinan-
covaného z COFUND-u,

 aktualizáciu Zásad SAV na poskytovanie finančných prostried-
kov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z cen-
trálnych zdrojov,

 návrhy na udelenie Ceny ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu SR za vedu a techniku;

odsúhlasilo:
 návrh na zrušenie funkcie podpredsedu SAV pre vzdelávanie 

a doktorandské štúdium;

vymenovalo:
 prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc., za podpredsedu SAV pre 

ekonomiku,
 RNDr. Evu Majkovú, DrSc., za podpredsedníčku SAV pre vý-

skum,
 Ing. Juraja Lapina, DrSc., za podpredsedu pre 1. oddelenie 

vied SAV,
 MUDr. Richarda Imricha, PhD., za podpredsedu pre 2. oddele-

nie vied SAV,
 PhDr. Dagmar Podmakovú, CSc., za podpredsedníčku pre 3. 

oddelenie vied SAV,
 PhDr. Dušana Gálika, CSc., za vedeckého sekretára SAV,

 MVDr. Juraja Kopáčka, DrSc., do funkcie riaditeľa Virologic-
kého ústavu SAV s účinnosťou od 6. 7. 2013 na obdobie 4 rokov,

 RNDr. Jozefa Šebeka, CSc., do funkcie riaditeľa Technologické-
ho inštitútu SAV s účinnosťou od 1. 7. 2013 na obdobie 4 rokov,

predsedov poradných orgánov SAV:
 Legislatívna komisia SAV 
 – doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
 Komisia SAV pre ekonomické otázky 
 – prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
 Škodová komisia 
 – prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
 Rada SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium 
 – prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

 Akreditačná komisia SAV 
 – Ing. Karol Fröhlich, DrSc.
 Komisia SAV pre infraštruktúru 
 – RNDr. Pavol Siman, PhD.
 Komisia SAV pre životné prostredie 
 – RNDr. Pavol Siman, PhD.
 Komisia SAV pre propagáciu a médiá 
 – Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
 Komisia SAV pre duševné vlastníctvo 
 – prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
 Edičná rada SAV 
 – PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.
 Etická komisia SAV 
 – PhDr. Dušan Gálik, CSc.
 Komisia SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu 

– doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
 Komisia SAV pre zahraničné styky 
 – PhDr. Dušan Gálik, CSc.
 Komisia SAV pre informačné a komunikačné technológie 
 – doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
 Dislokačná komisia SAV 
 – doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
 Komisia SAV pre rovnosť príležitostí 
 – prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
 Porota na udeľovanie Medzinárodnej ceny SAV 
 – PhDr. Dušan Gálik, CSc.
 Komisia SAV pre vesmírne aktivity 
 – Ing. Juraj Lapin, DrSc.
 Komisia SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami 
 – RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
 Knižničná rada SAV 
 – RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
 Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov 
 – Ing. Karol Fröhlich, DrSc.
 Bytová komisia SAV 
 – Ing. Ján Malík, CSc.;

udelilo:
 Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologických vedách Ing. Mi-

chalovi Simonovi, DrSc.;

vzalo na vedomie: 
správu zo zahraničnej pracovnej cesty:
 J. Barančíka, Nemecko, 13. 5. – 15. 5. 2013, účasť na zasadnutí 

konzorcia ANIHWA, 
 J. Barančíka, ktorý sa v dňoch 15. – 18. 5. 2013 zúčastnil mee-

tingu ERA-Net NEURON II v Reykjaviku,
 D. Ježovej zo zasadnutia „General Assembly ALLEA,“ ktoré sa 

konalo 29. 4. – 30. 4. 2013 v Berlíne,
 D. Ježovej na zasadnutí panelu „European Research Council,“ 

ktoré sa konalo 14. 5. – 17. 5. 2013 v Bruseli.

Antonia Štaffová
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2 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a 
S l o v e n s k e j  a k a d é m i e  v i e d 
4 .  j ú l a  2 0 1 3

Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
 informáciu o stanovisku organizácií SAV k zabezpečovaniu ve-

rejného obstarávania prostredníctvom centrálneho obstaráva-
teľa na úrovni SAV,

 informáciu o skončení konania vedeného na Najvyššom súde SR 
– Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 
Slovensku c/a THS ústavov spoločenských vied SAV,

 spôsob kreovania Vedeckej rady SAV;

schválilo:
 kompetencie členov Predsedníctva SAV,
 zloženie poradných orgánov SAV,
 zriadenie Komisie pre transformáciu SAV,
 vydanie Dodatku č. 7 k Organizačnému poriadku Úradu SAV,
 financovanie projektov Programu Štipendium SAV;

odsúhlasilo:
 postup predkladania návrhov zahraničných pracovných ciest 

členov Predsedníctva SAV a pracovníkov Úradu SAV prostred-
níctvom vedeckého sekretára SAV;

vzalo na vedomie:
 a) správu zo zahraničnej pracovnej cesty:
 E. Majkovej a J. Pastoreka vo Fínsku, 13. 5. – 14. 5. 2013, v rám-

ci ktorej bolo podpísané memorandum o porozumení, 
 M. Nováka, Grécko, 12. 6. – 15. 6. 2013, účasť na Network Stee-

ring Commitee programu TRANSCAN,
 J. Barančíka, Nemecko, 24. – 26. 6. 2013, účasť na zasadnutí 

Riadiaceho výboru (M-ERA.NET Steering Board meeting), 
 b) informáciu o príprave spolupráce s VTT Research Center Fín-

sko a JST Agency Japonsko, 
 c) informáciu o spolupráci s STU, v rámci ktorej SAV oceňuje 

najlepšie diplomové práce, 
 d) informáciu o seminári Prezentácia výskumných projektov pod-

porovaných z rozpočtu SAV, ktorý sa uskutočnil 20. 6. 2013 v Au-
le SAV,

 e) informáciu o príprave publikácie s pracovným názvom Špič-
kové tímy SAV.

Antonia Štaffová

3 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a 
S l o v e n s k e j  a k a d é m i e  v i e d
1 .  a u g u s t a  2 0 1 3

Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
 Koncepciu využitia a riešenia detašovaného pracoviska Fyzikál-

neho ústavu a Elektrotechnického ústavu SAV v Piešťanoch,
 návrh zmien a doplnkov Štatútu SAV,
 výsledok hodnotenia návrhov projektov v rámci 1. spoločnej výzvy 

vyhlásenej medzinárodným konzorciom M-ERA.NET v roku 2012;

schválilo:
 štatút a rokovací poriadok Komisie pre transformáciu SAV,
 zámer na zmenu štruktúry SAV,
 výzvu na realizáciu návrhu projektu pod názvom „Výroba 

a spracovanie horčíka na Slovensku,“
 návrh organizačného zabezpečenia oceňovania osobností SAV 

pri príležitosti 60. výročia SAV,
 dodatok č. 6 k Rámcovej zmluve o spolupráci č. 2007/71/11130 

uzatvorenej 21. 8. 2007 so SNM;

vymenovalo:
 doc. Ing. Miroslava Boču, PhD. Dr. tech., do funkcie riaditeľa 

 Ústavu anorganickej chémie SAV s účinnosťou od 1. 9. 2013 na 
obdobie 4 rokov,

 doc. RNDr. Jána Salaja, DrSc., do funkcie riaditeľa Ústavu ge-
netiky a biotechnológií rastlín SAV s účinnosťou od 1. 9. 2013 na 
obdobie 4 rokov;

vzalo na vedomie:
správu zo zahraničnej pracovnej cesty
 Z. Hrabovskej, Brno, 3. 7. 2013, rokovanie s pracovníkmi Jiho-

moravského centra pro mezinárodní mobilitu, 
 J. Barančíka, Turecko, 10. 7. – 13. 7. 2013, workshop – stav rea- 

lizácie a budúce aktivity s Ruskom v rámci projektu ERA.NET 
RUS a ERA. NET RUS plus,

 J. Barančíka, Švajčiarsko, 17. 7. – 19. 7. 2013, CONCERT – Ja-
pan Workshop on Future Perspectives for Europe-Japan Rese-
arch and Innovation Cooperation.

Antonia Štaffová

>
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Z á s a d y  f i n a n c o v a n i a  v y d á v a n i a 
p e r i o d i c k ý c h  a  n e p e r i o d i c k ý c h 

p u b l i k á c i í 
v e d e c k ý m i  o r g a n i z á c i a m i  S A V

(schválené Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied 2. mája 2013)

Slovenská akadémia vied (ďalej SAV) 
podporuje vydávanie periodických 
a neperiodických vedeckých publikácií, 
ktoré prezentujú vedecké výsledky do-
siahnuté najmä na pracoviskách SAV. 
Okrem toho podporuje aj vydávanie 
knižných titulov popularizujúcich vedu 
a vzdelávanie.

Publikácie vydávajú pracoviská SAV 
v súlade s ich zriaďovacou listinou pria-
mo (vlastným nákladom), vo VEDE, vy-
davateľstve SAV, mimo SAV alebo v ko-
operácii.

Na posudzovanie publikačnej čin-
nosti SAV a predkladanie návrhov sú-
visiacich s publikačnou činnosťou SAV 
je menovaná Predsedníctvom SAV (ďa-
lej P SAV) Edičná rada (ďalej ER). ER je 
poradným orgánom P SAV.

Na zasadnutia ER, ktoré rokujú 
o edičnom pláne a jeho financovaní, je 
vždy prizývaný riaditeľ VEDY, vydava-
teľstva SAV.

I. Periodické publikácie

1. Vydavatelia 

a) Periodické publikácie (ďalej časopi-
sy) vydávajú pracoviská SAV (ďalej 
pracoviská) v súlade s ich zriaďova-
cou listinou.

b) Zriaďovacia listina pracovísk spra-
vidla umožňuje pracoviskám publi-
kovanie vedeckých a vedecko-popu-
larizačných výsledkov všetkými spô-
sobmi, ktoré sú v súlade s právnym 
poriadkom SR.

c) Časopisy vydávané pracoviskami pria-
mo alebo v inom vydavateľstve sú 
v úplnej kompetencii pracoviska. Re-
dakcie časopisov sa vo svojej činnosti 
riadia štatútom, ktorý je súčasťou or-
ganizačného poriadku pracoviska.

2. Financovanie

a) Plná zodpovednosť za finančné za-
bezpečenie vydávania časopisu leží 
na pracovisku, ktoré časopis vydáva 
priamo alebo v inom vydavateľstve. 
SAV podporuje vydávanie časopisu 
aj z centrálnych zdrojov.

b) Príspevok na financovanie časopisov 
z centrálnych zdrojov schvaľuje kaž-
doročne pre daný rok P SAV na ná-
vrh ER a oddelení vied SAV. Praco-
visko môže požiadať o príspevok na 
financovanie časopisu z centrálnych 
zdrojov v danom roku do 15. febru-
ára dotazníkom, ktorý rozpošle ER 
pracoviskám.

c) Čiastka, ktorú vyčleňuje každoroč-
ne P SAV ako príspevok na financo-
vanie časopisov z centrálnych zdro-
jov, je daná rozpočtovými možnosťa-
mi SAV a spravidla je určovaná jeho 
výškou v predchádzajúcom roku so 
zohľadnením rastu nákladov na prí-
pravu publikácií.

d) Z príspevku z centrálnych zdrojov sa 
financuje časť nákladov na časopisy. 
Príspevok nepokrýva mzdové a kapi-
tálové výdavky pracovísk súvisiace 
s vydávaním časopisu.

e) Čiastka, ktorú dostane pracovisko 
ako príspevok na vydávanie časopi-
su, je súčasťou rozpočtu pracoviska 
a nie je účelovou dotáciou.

f) Výška príspevku pre časopis je ur-
čená celkovou čiastkou vyčlenenou 
na financovanie časopisu, tlačovými 
nákladmi a kvalitatívnym hodnote-
ním časopisu. 

3. Postup ER pri udeľovaní príspevkov

a) Na základe žiadosti pracoviska pri-
pravuje ER plán financovania časo-

pisov pre ďalší rok.
b) ER vykoná každý rok hodnotenie 

každého časopisu, ktorý požiada 
o príspevok z centrálnych zdrojov. 
Pri hodnotení sa zvažujú kvalitatív-
ne parametre (ako úroveň časopisu 
a jej porovnanie s inými časopismi 
daného odboru, zloženie redakčnej 
rady, jazyk vydania, akceptovanie 
v sekundárnych zdrojoch informácií 
a podobne), ako aj formálne para-
metre (tlačová úroveň, náklad, perio- 
dicita, cena, odbyt a podobne). Vý-
sledkom hodnotenia je kategória A, 
B, C alebo D. 

c) Raz za tri roky sa na hodnotení ča-
sopisov zúčastňujú vedecké kolégia 
SAV, ktoré predkladajú svoje hodno-
tenia ER. Garantom hodnotenia kva-
lity časopisov je ER. Predsedníctvo 
SAV môže pre daný rok vytvoriť aj 
iný hodnotiaci panel alebo si vyžia-
dať doplnkové hodnotenie od exter-
ných organizácií.

d) Na základe vyhodnotenia tlačových 
nákladov časopisov (podľa reálne 
publikovaného rozsahu v predošlom 
roku) rozdelí ER pridelený príspe-
vok na časopisy tak, že v základnom 
rozdelení časopis dostane pokry-
tých 75 percent tlačových nákladov 
a zvyšok sa rozdelí na základe kva-
litatívneho hodnotenia s bodovým 
ohodnotením jednotlivých kvalita-
tívnych kategórií.

e) Po hodnotení ER prechádzajú časo-
pisy hodnotením v oddeleniach SAV, 
ktoré prihliadajú na špecifiká odde-
lenia. Oddelenia zvolia svoje per-
cento pokrytia tlačových nákladov 
a kvalitatívne hodnotenie časopi-
sov. Rozdeľujú pritom čiastku, ktorá 
vznikla pri prvom hodnotení ER (tá 
je určená proporciami danými tla-
čovými nákladmi). Tento návrh sa 
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predkladá na schválenie P SAV. 
f) Pokiaľ časopis nie je zaradený do zo-

znamu časopisov, ktoré dostávajú 
pravidelný príspevok z centrálnych 
zdrojov, môže časopis dostať príspe-
vok na financovanie neprevyšujúci 
úroveň príspevku kategórie D.

g) Pokiaľ časopis nie je prezentovaný 
na WEB stránke SAV a pracoviska 
(minimálne obsah a abstrakty člán-
kov od roku 1999 vrátane), bude 
pracovisku znížená úroveň financo-
vania až o 20 %.

II. Neperiodické publikácie

1. Plán neperiodických publikácií

a) Vedecké a vedecko-popularizačné 
publikácie sú financované na zákla-
de edičných plánov (plán neperio- 
dických publikácií – ďalej edičný 
plán), ktoré zostavuje ER a predkla-
dá ich na schválenie P SAV.

b) Edičný plán predkladá ER P SAV 
najmenej dvakrát ročne, spravidla 
v máji a v novembri

c) Pracoviská SAV predkladajú návr-
hy na zaradenie do edičného plánu 
priebežne.

d) Návrh pracoviska obsahuje okrem 
návrhového listu rukopis publikácie 
trojmo, súčasne s jeho elektronickou 
formou. Nepredpokladá sa vydáva-
nie diel, na ktorých nie sú autorsky 
zúčastnení pracovníci SAV (netýka 
sa vedecko-popularizačných diel).

e) Pokiaľ nie je návrh z akéhokoľvek 
dôvodu ER zamietnutý, určí ER re-
cenzentov diela. Po obdržaní recenz-
ných posudkov a zapracovaní prí-
padných pripomienok rozhodne ER 
o zaradení diela do návrhu edičného 
plánu, ktorý je vrátane finančného 
a technického zabezpečenia pred-
kladaný P SAV na schválenie.

f) Pracovisko môže požiadať ER 
o predbežné schválenie recenzentov 
diela. V prípade, že boli recenzen-
ti predbežne schválení, sú súčasťou 
návrhového listu aj posudky recen-
zentov.

g) Redakčné práce súvisiace s vydaním 
diela, t.j. zabezpečenie recenzného 
pokračovania, styk s autorom a po-
dobne, je na základe rozhodnutia ER 
zabezpečované vo VEDE, vydavateľ-
stve SAV, pracoviskom alebo inak.

h) V prípade, že sú redakčné práce za-
bezpečované mimo pracoviska a ti-
tul nebude zaradený do edičného 
plánu, hradí už vypracované posud-
ky recenzentov pracovisko.

i) Vydavateľstvo VEDA raz ročne infor-
muje riaditeľov pracovísk SAV o sta-
ve realizácie edičného plánu vrátane 
realizovaných publikácií za uplynulý 
rok.

2. Vydavateľ diela a technické 
zabezpečenie vydania

a) Vydavateľa navrhuje ústav edičnej 
rade v návrhovom liste. Vydavateľa 
knihy na návrh ER schvaľuje P SAV 
v edičnom pláne. Vydavateľom mô-
že byť VEDA, vydavateľstvo SAV, 
pracovisko alebo iný vydavateľ.

b) Ku každému návrhovému listu pred-
kladá povinne svoj návrh na celé za-
bezpečenie diela VEDA, vydavateľ-
stvo SAV (s rozpisom nákladov a me-
novitým uvedením nákladov na tlač 
i definovaných podkladov).

c) V prípade, že tlač alebo vydanie die-
la je zabezpečované mimo vydava-
teľstva VEDA, je VEDA povinná ob-
jednať a uhradiť práce súvisiace s vy-
daním diela v schválenej výške, na 
základe schváleného edičného plá-
nu v spolupráci s pracoviskom.

3. Financovanie edičného plánu

Na podporu vydávania neperiodických 
publikácií vyčleňuje Predsedníctvo SAV 
prostriedky. Prostriedky sa čerpajú na 
základe edičného plánu, ktorý pred-
kladá na schválenie Predsedníctvu SAV 
edičná rada.
a) Na realizáciu edičného plánu je vo 

VEDE, vydavateľstve SAV, vytvorený 
účet. Čerpanie účtu predkladá VE-
DA, vydavateľstvo SAV, edičnej rade 
v termínoch, ktoré určí ER. 

b) Na účet neperiodických publiká-
cií bude prispievať P SAV z rozpoč-
tu SAV. Táto suma bude každoroč-
ne upravovaná v závislosti od inflá-
cie, rastu tlačových nákladov a roz-
počtu SAV. Predpokladá sa, že 75 % 
celkových nákladov na výrobu titu-
lu zo schváleného edičného plánu 
bude hradených z účtu neperiodic-
kých publikácií a 25 % pracoviskom. 
ER môže stanoviť aj iný podiel s pri-
hliadnutím na reálne náklady na prí-
pravu diela na strane navrhovateľa. 
V prípade vedecko-popularizačných 
publikácií môže byť krytie nákla-
dov z účtu neperiodických publikácií 
hradené až do výšky 100 %.

c) V prípade, že vydanie diela pred-
pokladá nadštandardné alebo výni-
močne vysoké náklady, môže byť po-

diel, ktorý bude tvoriť príspevok na 
vydanie diela menší ako 75 %. V ta-
komto prípade musí zabezpečiť zo-
stávajúce prostriedky pracovisko.

d) Pracoviská môžu zabezpečiť pros-
triedky podporujúce vydanie diela 
aj od subjektov mimo SAV. Z tých-
to prostriedkov môžu pokryť podiel 
pracoviska na vydaní diela, nadštan-
dardnú úroveň vydania, honoráre 
pre autorov a podobne.

e) V prípade, že je vydavateľom diela 
VEDA, vydavateľstvo SAV, celý ná-
klad okrem povinných a pracovných 
výtlačkov je majetkom pracoviska, 
ktoré s ním bude nakladať hospo-
dárne a v súlade s existujúcimi pred-
pismi.

f) Cenu určuje majiteľ nákladu.
g) Povinné a pracovné výtlačky distri-

buuje vydavateľ.
h) VEDA, vydavateľstvo SAV, je povin-

ný distribútor diela, pokiaľ o to pra-
covisko požiada a vydavateľom je 
VEDA, vydavateľstvo SAV.

i) Distribútorovi môže byť poskytnutý 
rabat. Zo získanej tržby náleží pra-
covisku podiel, ktorý zodpovedá je-
ho vkladu (spravidla 25 %) a zvy-
šok sa prevádza na účet neperiodic-
kých publikácií. Ak pracovisko získa 
pre dielo sponzorský podiel, zvýši sa 
adekvátne aj podiel pracoviska na 
získanej tržbe.

4. Povinné a pracovné výtlačky

Pod povinnými a pracovnými výtlačka-
mi sa rozumie:
a) Povinné výtlačky sú chápané v zmys-

le zákona. Tieto posiela vydavateľ 
diela.

b) Pracovné výtlačky sa poskytujú pre 
potreby P SAV podľa záujmu v počte 
do 20 kusov.

c) pracovné výtlačky sa poskytujú pre 
potreby ER podľa záujmu v počte do 
15 kusov.

d) Pre potreby Ústrednej knižnice SAV 
sa poskytujú 2 pracovné výtlačky.

e) Pre potreby Ústredného archívu SAV 
sa poskytuje 1 pracovný výtlačok.

III. Záverečné ustanovenie

Tieto zásady nadobúdajú platnosť od 2. 
5. 2013. Súčasne sa rušia predchádza-
júce uznesenia P SAV, ktoré sa týkajú 
vydávania periodických a neperiodic-
kých publikácií.
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4.

3.

5.

2.

A r c h e o l o g i c k ý  u n i k á t 
z  P o p r a d u  –  M a t e j o v i e c
Návštevníkov Podtatranského múzea v Poprade lákala počas let-
ných prázdnin najmä výstava Kniežacia hrobka z Popradu – konzer-
vácia 2008 – 2012, ktorá si dala za cieľ predstaviť širokej verejnos-
ti výsledky doterajších vedeckých výskumov, ako aj konzervovania, 
dokumentácie i reštaurovania organických nálezov tejto unikát-
nej hrobky z prelomu  4. a 5. stor. po Kristovi, ktorú objavili v roku 
2005 v katastri obce Poprad-Matejovce a preskúmali v roku 2006. 

1. Takto vyzerala hrobka pri jej objavení v roku 2005.
2. Tereza Štolcová z Archeologického ústavu SAV oboznamuje náv-
števníkov s výskumnými prácami v Nemecku. Foto: Matej Ruttkay
3. Hracia doska na spoločenské hry a hracie kamene sa napriek 
vykradnutiu hrobky zachovali dodnes. Foto: Matej Ruttkay
4. Pozornosť návštevníkov sa sústreďovala najmä na zlaté pred-
mety z hrobky. Foto: Štefan Hritz
5. Vedúci výskumu Karol Pieta (v strede) z Archeologického ústa-
vu SAV v Nitre a riaditeľ múzeí v Schleswigu Claus von Carnap-
-Bornheim v rozhovore pre médiami. 1.




