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Slovenská akadémia vied má nové predsedníctvo na funkčné obdobie rokov 2013 – 2017. 
Po doplňovacích voľbách 19. marca 2013 je známych už všetkých 15 členov. Nových členov 
zvolil podľa volebného poriadku Snem SAV. Foto Juraj Broš

Cestou spájania síl a umu sa vydali košické ústavy Slovenskej akadémie vied. Jedným z dô-
kazom je spolupráca Ústavu materiálového výskumu SAV a Prírodovedeckej fakulty Uni-
verzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktoré spolupracujú aj na projekte MIKROMATEL – Progre-
sívna technológia prípravy mikrokompozitných materiálov pre elektrotechniku. Najnovším 
počinom bolo slávnostné uvedenie piatich zariadení do činnosti v Laboratóriu feromagne-
tizmu Katedry fyziky kondenzovaných látok Ústavu fyzikálnych vied  PF UPJŠ. Garantmi 
projektu a projektovými manažérmi sú (vpravo) prof. Peter Kollár (za UPJŠ) a Radovan Bu-
reš (za Ústav materiálového výskumu SAV). Foto: Katarína Čižmáriková

Medzinárodný veľtrh CONECO – RACIONERGIA v Bratislave obohatila svojimi významný-
mi výsledkami aj Slovenská akadémie vied. Foto: Pavol Mikulášek
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SAV | ISSN 0139-6307 | Na prednej strane obálky: Príspevok na dnešný vý-
skum pre zajtrajšiu liečbu! – to je zmyslom aktivity Nadáciu Výskum rakoviny, 
v rámci ktorej mohli ľudia podporiť výskum onkologických ochorení (k článku 
na strane 3). Foto: Pavol Mikulášek  | Na zadnej strane obálky: Ilustračné 
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Výsledky volieb do Predsedníctva SAV vo funkčnom období 2013 – 2017 sú známe

P r e d s e d o m  A k a d é m i e 
o p ä ť  p r o f .  J a r o m í r  P a s t o r e k
Slovenská akadémia vied má nové pred-
sedníctvo. Jeho členov zvolil podľa voleb-
ného poriadku Snem SAV na funkčné ob-
dobie štyroch rokov. Podľa volebného po-
riadku snemu sa volia členovia predsedníc-
tva akadémie na funkčné obdobie 4 rokov. 
Voľby sú dvojstupňové. Kandidátov na čle-
nov P SAV navrhujú akademické obce or-
ganizácií. Kandidátom môže byť každý ve-
decký pracovník, pričom neodpustiteľným 
predpokladom je dosiahnutý kvalifikačný 
stupeň samostatný vedecký pracovník II-a.

Predsedníctvo SAV je zložené z pätnás-
tich členov, zastúpenie má každé z troch od-
delení akadémie.

Staronovým predsedom SAV na ďalšie 
štyri roky bol Snemom SAV v riadnej voľ-
be, naplánovanej na 19. marca 2013, zvo-
lený prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. 
V predošlom funkčnom období sa výrazne 
zaslúžil o pozdvihnutie vedy na Slovensku 
a popularizáciu vedy a výskumu. Aj jeho zá-
sluhou budú na Slovensku vybudované ve-
decké mestá a parky.

Po doplňovacích voľbách 19. marca 2013 je 
známych už všetkých 15 členov Predsedníc-
tva SAV vo funkčnom období 2013 – 2017:

Za I. oddelenie vied SAV:

RNDr. Eva Majková, DrSc. 
(Fyzikálny ústav SAV)
prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. 
(Ústav materiálové výskumu SAV)
Ing. Karol Fröhlich, DrSc. 
(Elektrotechnický ústav SAV)
Ing. Juraj Lapin, DrSc. 
(Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV)

RNDr. Pavol Siman, PhD. 
(Geologický ústav SAV)

Za II. oddelenie vied SAV:

prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. 
(Ústav experimentálnej endokrinológie SAV)
doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. 
(Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV)
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. 
(Virologický ústav SAV)
MUDr. Richard Imrich, PhD. 
(Molekulárno-medicínske centrum SAV)
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 
(Ústav anorganickej chémie SAV)

Za III. oddelenie vied SAV:

RNDr. Miroslav Tibor Morovics, CSc. 
(Historický ústav SAV)
PhDr. Dagmar Podmaková, CSc. 
(Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV)
PhDr. Miroslav Londák, DrSc. 
(Historický ústav SAV)
Mgr. Juraj Marušiak, PhD. 
(Ústav politických vied SAV)
PhDr. Dušan Gálik, CSc. 
(Filozofický ústav SAV)

Nové Predsedníctvo SAV začne pôsobiť v jú-
ni 2013.
Michaela Španková | Foto: Juraj Broš

J. PASTOREK: „ P r i o r i t o u  j e 
d o s a h o v a n i e  š p i č k o v ý c h 
v ý s l e d k o v “

NOVÍ ČLENOVIA PREDSEDNÍCTVA SAV – V PRVOM RADA ZĽAVA JAROMÍR PASTOREK, DUŠAN GÁ-

LIK, PAVOL SIMAN, JÁN DUSZA, MIROSLAV TIBOR MOROVICS, JURAJ MARUŠIAK, V DRUHOM RA-

DE ZĽAVA KAROL FRÖHLICH, JURAJ LAPIN, RICHARD IMRICH, MIROSLAV LONDÁK, JURAJ KOPPEL, 

DAGMAR PODMAKOVÁ A DANIELA JEŽOVÁ (CHÝBAJÚ EVA MAJKOVÁ A PAVOL ŠAJGALÍK).

výsledkov, ďalej transformácia SAV, stabili-
zácia vedy a  posun hodnotenia slovenskej 
vedy v rebríčku výskumných organizácií 
v strednej Európe.“

Post predsedu SAV pre neho prináša po-
zitíva i negatíva: „Pozitívne je, že môžem 

Staronový predseda Slovenskej akadémie 
vied, známy biochemik profesor Jaromír 
Pastorek chce, aby sa SAV v povedomí ve-
rejnosti spájala so špičkovou vedou. V sú-
vislosti s úlohami na ďalšie 4 roky uviedol: 
„Našou prioritou je dosahovanie špičkových 
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využiť svoje poznatky vedeckého pracovní-
ka a pokračovať v presadzovaní silného po-
zicioningu Slovenskej akadémie vied doma 
i v zahraničí. Som rád, že aj týmto spôso-
bom budem môcť realizovať svoje predsta-
vy. Negatívom je nedostatok času na vlast-
nú vedeckú prácu. Stále sa totiž cítim ve-
deckým pracovníkom.“

Zo životopisu predsedu SAV 
Jaromíra Pastoreka

Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. (roč. 
1957) vyštudoval biochémiu na Prírodove-
deckej fakulte UK v Bratislava (1982). Po 
štúdiu nastúpil do Virologického ústavu 
SAV, v rokoch 2001 – 2009 bol jeho riadite-
ľom. Tu v roku 1998 získal v odbore viroló-
gia aj vedecký titul DrSc. Od roku 1998 ako 
docent prednášal na Prírodovedeckej fakul-
te UK Bratislava, roku 2004 bol menovaný 
profesorom na Univerzite veterinárneho le-
kárstva v Košiciach. Roku 2009 ho zvolili za 
predsedu Slovenskej akadémie vied. V tých-

to dňoch sa stal opäť predsedom SAV na 
ďalšie volebné obdobie do roku 2017.

Zahraničné odborné študijné pobyty ab-
solvoval v rokoch 1990 – 1991 v Institute of 
Animal Health, Houghton (Veľká Británia) 
a v rokoch 1997 – 2002 na Faculty of Agro-
nomy, Gembloux (Belgicko, 3 – 6 mesiacov 
ročne).

Prof. J. Pastorek je autorom 159 publi-
kácií evidovaných v databáze Web of Scien-
ce (podstatná časť publikácií tematicky za-
meraných na pochopenie molekulových 
mechanizmov vírusových infekcií a rako-
viny vznikla na pôde Virologického ústa-
vu SAV v Bratislave). Má 5 542 SCI citácií 
(okrem autocitácií) podľa Web of Science 
ku dňu 4. 3. 2013, h-index: 41. Predniesol 
viac než 60 príspevkov na medzinárodných 
konferenciách, z toho 10 pozvaných plenár-
nych prednášok. Je objaviteľom génu kódu-
júceho nádorovo-asociovaný proteín CA IX 
(ktorý sa v súčasnosti používa ako marker 
hypoxických nádorov a prognostický indi-
kátor) a spoluautorom US patentu „MN Ge-
ne and Protein” (Závada, Pastoreková, Pas-

torek) číslo 5,384,676 z roku 1995, ako aj 
vyše 40 nadväzujúcich patentov zamera-
ných na diagnostické a terapeutické využi-
tie nádorovo-asociovaného proteínu MN/
CA IX objaveného vo Virologickom ústave 
SAV.

Za jeho vedeckovýskumnú činnosť mu 
v roku 2001 udelili titul Vedec roka Sloven-
skej republiky, v roku 2007 bol zaradený do 
vedeckej špičky SR v biológii (agentúra AR-
RA), v roku 2008 získal cenu Literárneho 
fondu za vedecký ohlas.

Prof. J. Pastorek pôsobil, resp. pôsobí 
v početných grantových agentúrach, komi-
siách a vedeckých spoločnostiach (VEGA, 
APVV, poradca predsedu vlády SR pre ve-
du a člen zboru poradcov, Slovenská spo-
ločnosť pre biochémiu a molekulárnu bioló-
giu, Európska asociácia pre výskum rakovi-
ny – EACR, Európska akadémia vied a ume-
ní a i.).

Je školiteľom deviatich PhD študentov 
s úspešnou obhajobou.

M. Š.

Tri otázky pre staronového predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka

S ú s t r e d i ť  s a  n a  l e p š i e  č e r p a n i e 
g r a n t o v
Pán predseda, môžete porovnať stav 
Slovenskej akadémie vied, keď ste sa pred 
štyrmi rokmi ujímali vedenie tejto inšti-
túcie, s dnešným stavom. V čom vidíte 
posun, pokrok?
Posunuli sme sa jednoznačne v čerpaní pe-
ňazí zo štrukturálnych fondov, čo je v čase 
krízy mimoriadne ťažké. Slovenskej akadé-
mii vied sme posilnili pozíciu nespochybni-
teľnosti a naštartovali sme aj proces trans-
formácie. Som rád, že sme najsilnejšou ve-
deckou organizáciou na Slovensku. Našou 
úlohou je vytvárať pracovníkom podmienky, 
v ktorých sa môžu plne sústrediť na svoju ve-
deckú prácu. Musíme sa posúvať vpred.

V nejednom rozhovore ste sa vyjadrili, že 
prioritou SAV je dosahovanie špičkových 
výsledkov. Na docielenie takýchto pred-
savzatí sú nevyhnutní dobre pripravení, 
vzdelaní vedeckí pracovníci, špičkové 
prístrojové vybavenie, ale i spoločenské 
ovzdušie naklonené vede a vzdelávaniu, 
pod čím rozumieme aj primeranú štátnu 
finančnú podporu vedeckého výskumu, 
adekvátne finančné oceňovanie vedeckých 
pracovníkov, vážnosť vedy v spoločnosti 
a pod. Má Slovenská akadémia vied všetky 
tieto predpoklady?
Podľa môjho názoru máme dostatok dobre 
pripravených a vzdelaných vedeckých pra-

covníkov aj prístrojové vybavenie sa zlepši-
lo. Posun nastal aj v zlepšení spoločenského 
ovzdušia. Mali by sme sa však sústrediť na 
lepšie čerpanie z grantových agentúr – nie-
len domácich, ale aj zahraničných.

Onedlho začnete formovať vnútornú štruk-
túru Predsedníctva SAV. Ako sa osvedčila tá 
predchádzajúca. Pripravujú sa zmeny?
Terajšia štruktúra sa osvedčila, vrátane 
prierezových podpredsedníckych postov. 
K zmenám určite príde, je však predčasné 
o nich hovoriť.

(red.)

B r a t i s l a v s k é  l e k á r s k e  l i s t y  j u b i l u j ú
Pri príležitosti 90. výročia vzniku časopisu Bratislavské lekárske lis-
ty dekan Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., šéfre-
daktor časopisu Bratislavské lekárske listy – Bratislava Medical 
Journal prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc., redaktorka časopisu PhDr. 
Helena Bernadičová a tajomníčka redakcie Ružena  Surovčiaková 
odovzdali 12. marca 2013 predsedovi Slovenskej akadémie vied 
prof. Jaromírovi Pastorekovi „Listinu osvedčujúcu, že v zmysle De-

klarácie Národnej rady SR sú Bratislavské lekárske listy kultúrnym 
a vedeckým dedičstvom Slovenskej republiky“.

Na stretnutí sa zúčastnili aj podpredsedovia SAV prof. Daniela Je-
žová a doc. Albert Breier. Slovenská akadémia vied bola vydavate-
ľom Bratislavských lekárskych listov takmer 40 rokov. Zástupcovia 
redakcie odovzdali predstaviteľom SAV 90 kompletných ročníkov 
tohto impaktovaného vedeckého časopisu v digitálnej forme.  M. Š.
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HOSŤAMI TLAČOVEJ KONFERENCIE V KOŠICIACH BOLI (ZĽAVA): NOVÝ ČLEN SPRÁVNEJ RADY NADÁCIE VÝ-

SKUM RAKOVINY PROF. PETER FEDOROČKO Z UPJŠ, RIADITEĽ ÚEO SAV JÁN SEDLÁK, PREDSEDNÍČKA NADÁ-

CIE MARGITA KLOBUŠICKÁ, PRIMÁTOR KOŠÍC RICHARD RAŠI A DOC. IGOR ANDRAŠINA Z VÝCHODOSLOVEN-

SKÉHO ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU V KOŠICIACH.

„Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu!“ – 
to je motto Dňa výskumu rakoviny, za kto-
rý už v roku 2007 Nadácia Výskum rakovi-
ny vyhlásila 7. marec s cieľom upozorniť na 
priority a potenciál moderného onkologic-
kého výskumu. Aktívne sa na ňom podie-
ľa aj Ústav experimentálnej onkológie SAV 
v Bratislave na čele s jeho riaditeľom RNDr. 
Jánom Sedlákom, DrSc., ktorý je aj členom 
správnej rady nadácie.

Dvadsať rokov nadácie Výskum 
rakoviny

Po prvý raz v histórii sa konali aktivity Dňa 
výskumu rakoviny v Košiciach. Nadácia Vý-
skum rakoviny tým chce zdôrazniť dosah 
svojej činnosti na celé Slovensko, dokonca 
aj mimo jeho hraníc. Počas troch dní (6. – 
8. marca) sa uskutočnilo viacero podujatí. 
Prvým bol v košickom Dome umenia  sláv-
nostný koncert Veľkého zboru donských ko-
zákov, ktorý je kolektívnym členom Kruhu 
priateľov Nadácie Výskum rakoviny.

Na druhý deň pokračovali aktivity tla-
čovou konferenciou. Na úvod bilancovala 
20-ročnú činnosť Nadácie Výskum rakovi-
ny jej prezidentka RNDr. Margita Klobušic-
ká, CSc.: „Nádorové ochorenia sú závažnou 
zdravotnou, psychickou, ale aj ekonomic-
kou záťažou jednotlivca i celej spoločnosti. 
Vyspelé európske krajiny si túto skutočnosť 
uvedomujú a do experimentálneho i klinic-
kého onkologického výskumu, rovnako ako 
do preventívnych, diagnostických a liečeb-
ných prístupov významne investujú ľud-
ské kapacity a nemalé finančné prostried-
ky. Žiaľ, Slovensko patrí v rámci Európy ku 
krajinám s najnižšou podporou výskumu ra-
koviny, pritom sa u nás ročne diagnostikuje 
viac ako 27 tisíc nových prípadov zhubných 
nádorov a viac ako 12 tisíc pacientov zomrie. 
A práve myšlienka založenia našej nadá-
cie s celoslovenským pôsobením bola v ro-
ku 1993 odpoveďou na kritický nedostatok 
financií a nedostatočné využívanie možností 
slovenského onkologického výskumu.“

Nadácii sa v jej doterajšej činnosti poda-
rilo získať nemalé finančné čiastky na zakú-
penie špičkových prístrojov (prietokový cy-
tometer, Wave System, pulzná elektroforé-
za, sekvenátor, fluorimeter a luminometer, 
nucleofektor a i.). Len od roku 2000 získa-
la Nadácie Výskum rakoviny takmer 900 ti-
síc eur a poskytla pre vedu a diagnostiku 

Aktivity Dňa výskumu rakoviny v Košiciach

D n e s  v ý s k u m ,  z a j t r a  l i e č b a
investične najnáročnejšie prístroje, akými 
sú napr.: Real Time PCR, pyrosekvenátor, 
EliSpot, Incucyte. V tomto roku plánuje za-
kúpiť ďalší – Nanosight. Viaceré z nich vy-
užívajú na svoju vedeckovýskumnú činnosť 
aj v Ústave experimentálnej onkológie SAV. 
Jeho riaditeľ RNDr. Ján Sedlák, DrSc., oce-
nil pomoc prístrojov z verejných zbierok. 
Uviedol konkrétne onkologické diagnózy, 
ktoré predtým diagnostikovali len v ústave, 
no postupom rokov už aj na klinických pra-
coviskách v zdravotníckych zariadeniach. 
„Čím ďalej, tým viac sa bude skracovať in-
terval medzi prácou vedcov a medicínskou 
praxou, a tým bude rýchlejšia diagnostika 
a možnosť nasadiť cielenú liečbu,“ povedal. 
Aj preto nadácia akcentuje na 90 % zbier-
ky na prístroje a 10% na výchovu mladých.  

Primátor Košíc, poslanec NR SR a pred-
seda jej výboru pre zdravotníctvo MUDr. Ri-
chard Raši, MPH., poukázal na laxný prí-
stup väčšiny obyvateľov Slovenska k pre-
ventívnych vyšetreniam napr. hrubého čre-
va, prsníkov či prostaty, pričom ich onkolo-
gické ochorenie je na popredných miestach 
príčin úmrtí u nás. „Spôsobom, ako širšie 
zachytiť skoré štádiá možných onkologic-
kých ochorení, bude aktívny skríning, teda 
menovité pozývanie konkrétnych osôb na 
vyšetrenie. Už na takom projekte pracuje-
me,“ naznačil.

Vedecké dielne

Už tretí rok sú súčasťou Dňa výskumu ra-
koviny Vedecké dielne onkológie (VDO). 
Ich  tohtoročným mottom bolo „Čo prezra-
dí genetika o rakovine?“. Išlo o sériu popu-
larizačných seminárov od 4. februára (Sve-
tový deň boja proti rakovine) do 7. marca 
(Deň výskumu rakoviny) na gymnáziách po 
celom Slovensku v rámci projektu, ktorý fi-
nancuje Nadácie Výskum rakoviny. Počas 
neho tento rok plánovali vedeckí pracovní-
ci a doktorandi Ústavu experimentálnej on-
kológie SAV navštíviť 41 škôl v 27 mestách 
Slovenska a absolvovať 58 vedeckých diel-
ní s predpokladaným počtom 1 450 poslu-
cháčov. Celoslovenské finále bolo v Koši-
ciach, keď RNDr. Ján Sedlák, DrSc., Mgr. 
Dominika Mániková, PhD. a doktorand Ro-
man Bohovič (všetci ÚEO SAV) zavítali me-
dzi štvrtákov bilingválneho Evanjelického 
gymnázia J. A. Komenského na Škultétyho 
ulici. Vysvetľovali, ako treba bojovať pro-
ti mýtom, že rakovina je rozsudkom smrti, 
že je to choroba bohatých krajín, že je „môj“ 
osud; predstavili prácu v ústave, premietli 
film, ako to u nich vyzerá a čo na akých prí-
strojoch skúmajú.

Katarína Čižmáriková | Foto autorka

(Viac fotografii z podujatia na III. strane obálky)
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Alumni klub bývalých členov Predsedníctva SAV v Smoleniciach

V  z n a m e n í  j u b i l e a  A k a d é m i e
Od roku 2010 sa bývalí členovia Predsed-
níctva SAV stretajú začiatkom marca v Smo-
leniciach. Zvolávateľmi klubu sú niekdaj-
ší predsedovia SAV L. Macho, B. Lichardus 
a Š. Luby. Tohtoročné stretnutie sa venovalo 
klimatickej zmene a 60. výročiu SAV.

V prvej časti programu sa Viliam Novák 
zaoberal vplyvom zmeny štruktúry poras-
tu v dôsledku víchrice vo Vysokých Tatrách 
v roku 2004 na bilanciu vody v postihnu-
tej oblasti. Branislav Peťko vo vtipnej  Roz-
právke o upírovi, alebo nehaňme kliešťa 
vyvrátil niektoré mýty, napr. že kliešte pa-
dajú zo stromov, že sa ich zbavujeme vytá-
čaním v jednom alebo druhom smere a i. 
V druhej časti programu Štefan Luby pripo-
menul najvýznamnejšie výsledky SAV zhr-
nuté do roku 2004 ako jeden z dokumen-
tov, ktorým SAV lobovala o zachovanie roz-
počtovej kapitoly. Výsledky sa aktualizujú 
a doplnia za ďalšie roky. Igor Túnyi predsta-
vil najstaršie pracovisko SAV – Geomagne-
tické observatórium Geofyzikálneho ústavu 
SAV v Hurbanove, vybudované na prelome 
19. a 20. storočia.

Branislav Lichardus, after dinner spea-
ker tohtoročného stretnutia, spomenul ob-
dobie prvých rokov transformácie SAV po 

PROF. BRANISLAV LICHARDUS SI ZASPOMÍNAL NA 

OBDOBIE PRVÝCH ROKOV TRANSFORMÁCIE SAV PO 

NOVEMBRI 1989.

BRANISLAV LICHARDUS N a p r i e k  n e z á u j m u 
d e c í z n e j  s f é r y  A k a d é m i a  ž i j e

novembri 1989. So  spomienkami na  smut-
no-veselé obdobie 90. rokov, keď iba po-
stupne odumierali totalitné maniere, sa pri-
dali aj ďalší. Ich zhrnutie je dobrým náme-
tom k 60. výročiu SAV.

STRETNUTIA 

BÝVALÝCH ČLENOV 

PREDSEDNÍCTVA SAV 

SÚ PRÍLEŽITOSŤOU 

NA PRIATEĽSKÉ 

ROZHOVORY 

I SPOMIENKY – VĽAVO 

JÁN KNOPP, VPRAVO 

TOMÁŠ BLEHA.

S nástupom brieždenia náhrady totality de-
mokraciou mi utkvel v pamäti výrok jedné-
ho z protagonistov „nežnej revolúcie“ v kto-
rejsi „svetrovej“ televíznej diskusii, keď 
na otázku, kam vlastne ideme, lakonicky 
a vágne odpovedal, že nevie, ale hlavne že 
ideme.

Eo ipso – čo bolo, nechajme za sebou, 
pred nami sú nové horizonty. A zakrátko 
sa z lona VPN  vynoril namiesto slovenské-
ho Washingtona, autokratizmus s dôsled-
kami, ktoré sú od tej doby s nami. Deštru-
ovalo sa školstvo i zdravotníctvo (hovorím 

o týchto dvoch sektoroch našej spoločnosti, 
lebo v nich som pracoval a trochu do nich 
aj vidím) a nevieme ich efektívne znovelizo-
vať dodnes. Rezignuje sa celkom verejne na 
potenciál revolučnej generácie politikov, že 
by bola schopná zavŕšiť revolúciu účelným 
spravovaním verejných vecí a očakáva sa, 
že Slovensko na nohy postaví až nová na-
stupujúca generácia, odchovávaná v demo-
kratickej cudzine, keď sa raz vráti domov. – 
Nemusela by to byť len chiméra, lebo prece-
dens spred dvadsiatich rokov na Slovensku 
už máme, a časť jeho aktérov tu, na Smole-
nickom zámku, práve dovečerala. 

Ako to chápať? Mimoakademické radi-
kálne reformné sily sa v deväťdesiatych ro-
koch tvrdo opreli aj do Akadémie – zrušte 
ju, zrušte toto dedičstvo totality, harcova-

Od roku 2013 boli do Alumni klubu pri-
zvaní predsedovia Rady vedcov SAV a Sne-
mu SAV, štyria z nich už členstvo potvrdili.

Š. L. | Foto: Branislav Peťko
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F r a n c ú z s k i  š t u d e n t i 
n a  p ô d e  S A V
Dňa 20. marca 2013 navštívila Slovenskú akadémiu vied skupina 
30 frekventantov magisterského štúdia European Studies and In-
ternational Relations so zameraním na projekty európskej vedec-
kej spolupráce z University Cergy Pontoise (Paríž). Študenti sa 
v rámci týždenného pobytu, počas ktorého navštívili Bratislavu 
a Košice, snažili získať obraz o aktivite slovenských inštitúcií v ob-
lasti medzinárodnej spolupráce.

Po úvodnej informácii o SAV, jej poslaní a význame, ktorú pred-
niesol vedecký sekretár SAV Fedor Gömöry, nasledovala živá dis-

kusia. Francúzski študenti sa pýtali na vednú politiku Akadémie 
a mechanizmy na podporu medzinárodnej spolupráce. Zaujímalo 
ich tiež, na čo sa pri európskych projektoch naši výskumníci najviac 
sťažujú a či máme na Slovensku odborníkov, ktorí s projektmi ved-
com pomáhajú. V diskusii tiež vysvitlo, že niektoré problémy, na-
príklad slabý záujem súkromného sektora investovať do vedy a vý-
skumu alebo zaťažovanie vedcov administratívou, vnímame rov-
nako v oboch krajinách.
F. G.

li, nech vplynie do školstva, nech sa trans-
formuje – a niečo sa aj sprivatizuje. Akadé-
mia sa však vzoprela a prežila. Jej revoluční 
a porevoluční noví predstavitelia z nej od-
straňovali nánosy totality, doplnili ju no-
vými štruktúrami – napr. snemom, granto-
vou agentúrou, zmodernizovali kontrolu 
kvality vedeckej práce – zaviedli sa evalu-
ácie a akreditácie a na ich základe sa Aka-
démia personálne aj inštitucionálne zredu-
kovala atď. Prečo sa to v Akadémii darilo? 
Dôležitým faktorom bola asi kritická masa 
úspešných vedeckých pracovníkov, najmä 
z oblasti I. a II. oddelenia (neživá a živá prí-
roda), ktorá bola už v tom čase odchovaná 
vyspelými demokraciami, odkiaľ si prinies-
la osobnú skúsenosť zo študijných pobytov 
s organizáciou modernej vedy a výskumu, 
čo sa už pred revolúciou miestami prenáša-
lo aj do Akadémie, a tak sa vedelo, že Aka-
démia bola reformovateľná. Teda v Akadé-
mii robila demokratizačné zásahy po revo-
lúcii už taká generácia – stále dopĺňaná, na 
ktorú sa v politike, hospodárstve, školstve, 
zdravotníctve, atď. ešte len čaká. Jej pred-
stavitelia boli lojálni medzi sebou i voči in-
štitúcii – a nekradli. Akadémia sa zbavila 
máloproduktívnej časti a opakujem, nielen 
prežila, ale aj z európskeho hľadiska za naj-
mizernejšieho záujmu decíznej sféry, ďalej 
žije a úspešne pracuje...

Dovoľte, aby som sa s vami podelil o pár 
historiek, ktorých spoločným menovateľom 
je Akadémia v rokoch deväťdesiatych.

Vieme, že základy mnohých ústavov 
SAV sa pri jej vzniku rodili na vysokých ško-
lách. No nastal aj opačný dej: obnova Tr-
navskej univerzity v Trnave sa diala s vý-
znamnou asistenciou SAV. Jedného dňa ro-
ku 1992 František Mikloško a Ján Čarno-
gurský dorazili rovno z Prahy na zasadnutie 
Predsedníctva SAV s ešte mokrým menova-
cím dekrétom rektora Trnavskej univerzity 
s podpisom prezidenta Havla pre vedecké-

ho sekretára SAV Antona Hajduka. Obíde-
me fakt, že to bol netradičný postup, kto-
rý zdvihol adrenalín tak ministrovi kultú-
ry, ako aj ministrovi školstva. Ten mi, keď 
už som sa stal predsedom SAV, zatelefono-
val a žiadal ma, aby som doktorovi Hajdu-
kovi zastavil plat, lebo celé dni trávi v Trna-
ve a do práce v SAV chodí až večer.

„Nuž, pán minister,“ odvetil som, „to je 
predsa adekvátne pre Hajduka, že chodí do 
práce do svojho ústavu až večer, veď je as-
tronóm.“ Pán minister zložil telefón a Haj-
duk na našej výplatnej listine zostal, lebo 
vo svojom odbore úspešne pracoval, publi-
koval a vyšla mu v tom čase aj monografia.

Z iného súdka: Dôležitým nástrojom na 
propagáciu reforiem v školstve a vede boli 
tlačové besedy. Pokiaľ sme na nich boli všet-
ci, tak mali viac-menej vyvážený charak-
ter. Pokiaľ sa ich snažilo organizovať škol-
stvo a rezorty bez Akadémie, tak boli bojo-
vo antiakademické. Jedného dňa mi neja-
ká dobrá duša zatelefonovala, že či viem, že 
zajtra je tlačovka na ministerstve školstva. 
Nevedel som, Akadémia pozvaná nebola. 
Narýchlo som sa dohodol s pani Ruženkou 
Wágnerovou, redaktorkou Slobodného piat-
ka, a s MUDr. Tomášom Trnovcom, DrSc., 
ktorý sa snažil po vzore Akadémie budovať 
Grantovú agentúru na ministerstve zdra-
votníctva. Na druhý deň sme pár minút po 
začatí tlačovky zaklopali na dvere, vošli dnu 
a nahlas som sa predsedajúcemu ospravedl-
nil, že meškáme. Nik sa nezmohol na otáz-
ku, kto nás pozval. No hlavne, že tlačovka 
dopadla vyvážene.

A ešte historka do tretice: Začiatkom ja-
nuára 1994 prišiel do Prahy prezident USA 
Bill Clinton, aby sklamaným prezidentom, 
ministerským predsedom a ministrom za-
hraničia V4 osobne oznámil, že nebudú 
prijatí priamo do NATO, ale musia počkať 
„v predsieni“ a osvedčiť sa najprv v zosku-
pení Partnerstvo pre mier. To už som mal 

agrément na veľvyslanca v USA, a tak som 
ministrovi zahraničia Moravčíkovi navrhol, 
aby ma vzali na toto stretnutie. Stalo sa – 
špeciálom. Večer v hoteli pred stretnutím 
bola pracovná porada a predseda vlády Me-
čiar sa oboril na prezidenta Kováča, prečo 
tam so sebou ťahá Pavla Démeša. Zaskoče-
ný prezident prekvapene povedal, že pred-
sa je to jeho poradca pre zahraničnú poli-
tiku a bude písať zápisnicu. Na to premiér 
zvýšil hlas a prezidentovi natvrdo oznámil, 
že pri zajtrajšom rokovaní slovenskej dele-
gácie okolo stola s Clintonom nie je pre Dé-
meša miesto, a že Lichardus je člen koreš-
pondent, tak asi písať vie – on urobí zápis.

Na druhý deň sa na americkom veľvy-
slanectve stretli s prezidentom Clintonom 
pred plenárnym zasadnutím postupne všet-
ky delegácie. Pri predstavovaní som mu po-
vedal, že v USA nastupujem o pár týždňov 
za veľvyslanca. Veľmi srdečne mi podal ešte 
aj druhú ruku a s úsmevom riekol, že ho to 
teší. Potom sme zasadli okolo stola s Clinto-
nom na čele. Na to sa otvorili dvere, vošiel 
úradník amerického veľvyslanectva s pa-
rádnym kreslom v rukách a za nim kráčal 
Pavel Démeš, kývol hlavou prezidentovi 
Clintonovi, sadol do kresla a porada moh-
la začať. Bola to veľká satisfakcia pre prezi-
denta Kováča a jasný náznak, ako Amerika 
vnímala v tom období Slovensko.

Keď ma na tomto samite premiér Mečiar 
predstavil premierovi Klausovi, tento veľ-
ký pragmatik zažiaril: „Jak skvělá myšlenka 
poslat do USA za velvyslance předsedu Aka-
demie,“ zareagoval nahlas český premiér, 
ktorému asi predseda Akadémie vied Čes-
kej republiky tiež liezol na nervy neustálym 
pripomínaním zodpovednosti štátu za vedu 
a vzdelávanie. 

(„After dinner speech“ k 60. výročiu založenia SAV 
Alumni klubu predsedníctiev SAV, Kongresové 
centrum SAV, Smolenice, 6. 3. 2013.)
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Spolupráca Ústavu materiálového výskumu SAV a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 

S p á j a ť  s i l y  a  u m 
m á  z m y s l u p l n ý  v ý z n a m
Nehrať sa len na vlastnom piesočku, ale vy-

myslieť a realizovať možnosti spájania síl 

a umu – to je cesta, ktorá prináša nové ná-

pady, nové prístrojové vybavenie praco-

vísk, nové talenty a nové a osožné výstupy 

pre praktické využitie. Touto cestou sa vy-

dali aj košické ústavy Slovenskej akadé-

mie vied – a úspešne. Jedným z dôkazom je 

spolupráca Ústavu materiálového výskumu 

SAV a Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

P. J. Šafárika v Košiciach.  

Tieto dve organizácie (jedna vedeckový-
skumná a druhá vzdelávacia) spolupracu-
jú aj na projekte MIKROMATEL – Progre-
sívna technológia prípravy mikrokompo-
zitných materiálov pre elektrotechniku. Na 
projekt v rámci Operačného programu Vý-
skum a vývoj (OPVaV), prioritná os 2 – Pod-
pora výskumu a vývoja, 2.2 Prenos poznat-
kov a technológie získaných výskumom 
a vývojom do praxe (OPVaV-2009/2.2/04-
-SORO) bolo pridelených viac ako 921 ti-
síc eur, z toho pre žiadateľa – ÚMV SAV –  
takmer 700 tisíc.

„Zámerom projektu je prispieť k rozvo-
ju elektrotechnického priemyslu v regióne 
s relatívne vysokou nezamestnanosťou vý-
vojom novej technológie prípravy magne-
tických kompozitných materiálov,“ hovorí 
Ing. Radovan Bureš, CSc., garant projektu 
a projektový manažér za ÚMV SAV. „Kľúčo-
vý cieľ je orientovaný na dobudovanie uni-
kátnej infraštruktúry s priaznivým ekolo-
gickým doshom na prípravu kompozitných 
materiálov a testovanie ich fyzikálnych 
vlastností. Ďalším významným cieľom je 
výskum a vývoj technologických postupov 
vedúcich k optimalizácii prípravy magne-
tických kompozitných materiálov s nízkou 
energetickou náročnosťou, čo sa premietne 
aj do výstupov základného a aplikovaného 
výskumu. Taktiež chceme dosiahnuť koor-
dináciu výskumu a vývoja s výrobnou pra-
xou prenášaním získaných poznatkov do 
radov odbornej verejnosti najmä v oblasti 
priemyslu a ústavov venujúcich sa aplikova-
nému výskumu.“

Najnovším počinom riešiteľského tímu 
bolo slávnostné uvedenie piatich zariade-
ní do činnosti v Laboratóriu feromagne-
tizmu Katedry fyziky kondenzovaných lá-
tok Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedec-

kej fakulty UPJŠ v Košiciach. Laboratórium 
a jednotlivé nové zariadenia predstavil ga-
rant a projektový manažér za Univerzitu P. 
J. Šafárika prof. RNDr. Peter Kollár, CSc., 
spolu so svojimi spolupracovníkmi RNDr. 
Jánom Füzerom, PhD., a RNDr. Adrianou 
Zeleňákovou, PhD. Nové prístrojové vyba-
venie sa skadá z aparatúr na prípravu, pre-
chovávanie a meranie magnetických vlast-
ností kompozitných magneticky mäkkých 
feromagnetík, čo umožní efektívnejšie skú-
mať vlastnosti tejto novej triedy materiá-
lov. „Výsledkom nášho spoločného úsilia sú 
tiež výstupy v praxi, dlhšie spolupracujeme 
s U.S. Steel Košice, Senzorom Košice a naj-
novšie i so SEZ v Krompachoch, ktoré pou-
žívajú magnetické materiály,“ ocenil vo svo-
jom príhovore.

S problematikou „nových technológií“ 

a potrieb elektrotechnického priemyslu 
budú oboznamovať aj širokú laickú verej-
nosť vrátane študentov stredných a vyso-
kých škôl, čo napomôže zabezpečiť konti-
nuitu rozvoja danej oblasti. Metodické po-
stupy pri riešení partikulárnych cieľov sú 
založené na využívaní najmodernejšej in-
fraštruktúry vedeckého výskumu a vývo-
ja a na moderných informačných technoló-
giách umožňujúcich prepojenie v rámci re-
ťazca výskum – vývoj – technológia – výrob-
ná prax – spoločnosť. Výstupy a dosahy pro-
jektu majú ambíciu napomôcť konkurencie-
schopnosti východného Slovenska spejúce-
ho k regiónu s vyššou vedomostnou úrov-
ňou, čo prispeje k trvalo udržateľnému roz-
voju spoločnosti.

Katarína Čižmáriková | Foto autorka

PO SLÁVNOSTNOM 

UVEDENÍ ZARIADENÍ DO 

ČINNOSTI BOL PRIESTOR 

AJ NA DISKUSIU – (ZĽAVA) 

ZÁSTUPCA RIADITEĽA ÚMV 

SAV KAREL SAKSL, DEKAN 

FAKULTY DOC. GABRIEL 

SEMANIŠIN, PROREKTOR 

UPJŠ PROF. JURAJ ČERNÁK, 

RIADITEĽ ÚSTAVU 

FYZIKÁLNYCH VIED PROF. 

ALEXANDER FEHER, DOC. 

EVA DUDROVÁ Z ÚMV SAV 

A GARANT A PROJEKTOVÝ 

MANAŽÉR ZA UPJŠ PROF. 

PETER KOLLÁR

ADMINISTRATÍVU PROJEKTU, 

PRÍPRAVU A HODNOTENIE 

MATERIÁLOV PRE 

STREDOFREKVENČNÉ 

APLIKÁCIE ZABEZPEČUJE 

MÁRIA FÁBEROVÁ Z ÚMV SAV.
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Noví protektori i členovia Európskej akadémie vied a umení

N a  p o d p o r u  e u r ó p s k e j 
i n t e g r á c i e
Európska akadémia vied a umení (EAVU), 
založená v roku 1990, má delegácie už 
v 26 krajinách Európy, v USA a v ďalších 
krajinách. Slovenská delegácia patrí medzi 
najaktívnejšie. Má 40 členov, ktorí môžu 
podávať návrhy na nových kandidátov člen-
stva schvaľovaných senátom. Akadémia sa 
financuje z dotácií Európskej komisie, vlá-
dy Rakúska, členských príspevkov a spozor-
ských darov. Jej ročný rozpočet je 250-tisíc 
eur.

Akadémia so sídlom v Salzburgu pod-
poruje európsku integráciu, rozvoj vied 
a umení v celom ich komplexe, organizuje 
konferencie, udeľuje Cenu tolerancie, zalo-
žila inštitút pokročilých štúdií Alma Mater 
Europaea so sídlom v Maribore a s cieľom 
rozvoja Dunajskej stratégie sformovala po 
konzultáciách s komisárom Európskej ko-

Popularizačné vedecké kaviarne v Košiciach

T a j o m s t v á  Z e m e  i  S l n k a
Spod povrchu Zeme až po hviezdy sa v marci tohto roku rozhodli 
previesť širokú verejnosť organizátori popularizačných a už popu-
lárnych vedeckých kaviarní v Košiciach. Kým 5. marca predstavil 
doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
v Košiciach unikátny svet jaskýň, v utorok 19. marca RNDr. Vojtech 
Rušin, DrSc., z Astronomického ústavu SAV prezradil, že Slnko je 
v podstate dynamické. 

misie K J. Hahnom stálu Konferenciu 14 du-
najských akadémií vied. Od roku 1994 spo-
lupracuje so SAV, v minulom roku bol pred-
seda SAV hostiteľom prvej pracovnej Kon-
ferencie dunajských akadémií v Smoleni-
ciach, na ktoré nadviazalo stretnutie v Bu-
dapešti, ďalšie bude v Bukurešti. Formujú 
sa na nich projekty krajín Dunajského re-
giónu. Organizovaním konferencií Čo oča-
káva Európa od Ruska a Čo očakáva Rusko 
od Európy s účasťou vládnych predstavite-
ľov sa vyjasňujú postoje oboch strán a elimi-
nujú trecie plochy.

Aj preto bol na valnom zhromaždení Eu-
rópskej akadémie vied a umení začiatkom 
marca 2013 v Salzburgu prezident Ruskej 
federácie Vladimír Putin, reprezentovaný 
veľvyslancom RF v Rakúsku Sergejom Ne-
čajevom, inaugurovaný za protektora EA-

VU. Spolu s ním prijali takýto post aj prí-
tomní prezidenti Slovinska a Chorvátska, 
Borut Pahor a Ivo Josipovič. Pridružili sa 
tak k Juanovi Carlosovi II., Ivanovi Gašpa-
rovičovi, v minulosti Romanovi Prodimu 
a ďalším protektorom a čestným senáto-
rom. Boli prijatí aj noví členovia EAVU. Zo 
Slovenska to boli prof. Anton Tyrol z Kato-
líckej univerzity v Ružomberku a teoretik 
umenia Dr. Ľuboslav Móza. Doris Leuthard 
mala prednášku Švajčiarsko ako model pre 
Európu, z ktorej vyplynula otázka občian-
skej angažovanosti, zodpovednosti a účas-
ti na demokratických procedúrach. S pred-
náškou o súčasnej situácii vo vede vystú-
pil popredný svetový filozof Jürgen Mittel-
strass.

Štefan Luby

Vedecké kaviarne, neformálne popularizačné prednášky pre 
verejnosť, si získali obľubu a svoj okruh priaznivcov rôzneho ve-
ku. Svoje sily a vedomosti vhodne spojili Slovenská akadémia vied, 
ktorú zastupuje RNDr. Ján Gálik, CSc., z Neurobiologického ústa-
vu SAV, a tím projektu SPOTs, ktorý je jedným z nosných v rámci 
Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013. Uvažujú, že prej-
dú k intervalu dve vedecké kaviarne za mesiac. Marec je prvým po-
kusom.

Doc. Kováč na svojej prednáške prezentoval bohatý život v jas-
kyniach, ktorý ako biospeleológ pomáha hľadať predovšetkým 
v jaskyniach Slovenského krasu.  Účastníci, návštevníci vedeckej 
kaviarne sa dozvedeli, že v okolí Košíc je veľa malých jaskýň, že 
u nás žije 18 druhov netopierov, že existuje dokonca kliešť, ktorý 
na nich parazituje, a množstvo zaujímavostí o hubách, šťúrovke, 
chvostoskokoch a iných jaskynných živočíchoch.

V ďalšej vedeckej kaviarni v Tabačke Kulturfabrik na Gorkého 
ulici sa od Vojtecha Rušina návštevníci dozvedeli, že Slnko je na-
ša najbližšia hviezda, ktorá svojím teplom, svetlom a energiou pod-
mieňuje existenciu života na Zemi. Voľným okom sa nám zdá byť 
Slnko pokojné, no v skutočnosti je to veľmi dynamický objekt. Dy-
namické procesy na Slnku, ako dôsledok jeho magnetickej aktivity, 
majú vplyv aj na Zem a jej okolie (poruchy prístrojov na družiciach, 
poškodenie zdravia kozmonautov, výpadky energetických sústav 
a pod.). V prednáške V. Rušin prezentoval najnovšie výsledky vo 
výskume Slnka, jeho dynamiky a vplyvu na Zem nevynímajúc.

Katarína Čižmáriková

K FOTOGRAFII TEXT: ZATMENÉ SLNKO. Foto V. Rušin
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SAV – jeden z pilierov prístupového procesu Slovenska do ESA

U ž š i a  s p o l u p r á c a 
v o  v e s m í r n y c h  a k t i v i t á c h
Vesmírne technológie a údaje získané 

z družíc sa stali každodennou súčasťou 

nášho života a sú s nami takmer na 

každom kroku. Zdá sa nám, že si to často 

ani neuvedomujeme a nedoceňujeme ich 

význam. Progres v tejto oblasti postupuje 

mimoriadne rýchlo. Veď to bude iba 

56 rokov, čo nám prvý Sputnik svojimi 

niekoľkými obletmi okolo Zeme otvoril 

dvere do vesmíru. Sledovanie Zeme, 

ako aj ďalších vesmírnych telies, vývoja 

počasia, poznávanie vlastností a vplyvov 

žiarení prichádzajúcich na našu planétu 

z vesmíru či prenos rôznych údajov pre 

telefóny, polohové systémy, televíziu a pod. 

by dnes bez činnosti družíc a vesmírnych 

technológií neexistovali.

Efektívny rozvoj vesmírnych aktivít na úrov-
ni Európy si vyžaduje čoraz užšiu spoluprá-
cu národných inštitúcií v členských štátoch 
Európskej únie a sformovanie národných 
programov. Preto sa organizácii vesmír-
nych aktivít v členských štátoch EÚ venu-
je veľká pozornosť na politickej, vedeckej 
aj technickej úrovni. V tejto súvislosti si do-
voľujeme konštatovať, že prvé kontakty Mi-
nisterstva školstva, vedy výskumu a športu 
(MŠVVŠ) SR s Európskou vesmírnou agen-
túrou (ESA) – nezávislou nevládnou orga-
nizáciou, ktorá zastrešuje vesmírne aktivity 
v Európe, sa uskutočnili ešte v roku 2005. 
V apríli 2010 bola podpísaná medzi MŠV-
VŠ SR a ESA kooperačná dohoda, ktorá po-
tvrdila formálne záujmy oboch strán o vzá-
jomnú spoluprácu. Ďalšou dohodou, kto-
rá začne vytvárať prvé možnosti našej spo-

lupráce na európskych vesmírnych iniciatí-
vach, je program – Plan for European Coope-
rating State (PECS, plán pre európske koo-
perujúce štáty). Začiatok prípravy prístupo-
vej dohody na zapojenie Slovenska do toh-
to programu bol iniciovaný na vládnej úrov-
ni koncom marca 2013. Vláda tak dala zá-
ruku, aj finančnú, že bude podporovať stra-
tégiu jednotnej európskej vesmírnej politi-
ky a Slovensko sa začne integrovať do ESA. 
Naša marginalizácia by sa v tejto sfére v po-
rovnaní s členskými krajinami EÚ už nema-
la ďalej prehlbovať.

Žiada sa koordinovaný prístup

Z krátkej rekapitulácie vývoja vesmírnych 
výskumných aktivít na Slovensku – najmä 
v Slovenskej akadémii vied zistíme, že po-
zornosť bola venovaná bádateľským akti-
vitám v kozmickej fyzike, kozmickej bioló-
gii a medicíne, materiálovom inžinierstve 
a v diaľkovom prieskume Zeme. Do začiat-
ku 90. rokov tento výskum zastrešoval na 
Slovensku program Interkozmos, po skon-
čení jeho činnosti nastalo vákuum a od ro-
ku 2000 vesmírne aktivity koordinovala Ko-
misia pre výskum a mierové využívanie ve-
smíru pri Rade vlády pre vedu a techniku. 
V roku 2006 bola rada vlády zrušená a ko-
misia de facto prestala existovať aj napriek 
viacerým reprezentačným povinnostiam 
v zahraničí, napr. High Level Space Policy 
Group v Bruseli, COPUOS pri OSN (United 
Nations Committee on the Peaceful Uses of 
Outer Space – Výbor Organizácie spojených 
národov pre mierové využívanie vesmíru) 
vo Viedni, COSPAR (Committe on Space 
Research – Výbor pre výskum vesmíru, je 
organizáciou Medzinárodného koncilu ve-
deckých združení so sídlom v Paríži) atď., 
ktoré zabezpečovali najmä vedeckí pra-
covníci SAV, členovia Komisie pre výskum 
a mierové využívanie vesmíru, pôsobiacej 
pri SAV. Od roku 2010 existuje Komisia SAV 
pre vesmírne aktivity, ktorá je poradným 
orgánom Predsedníctva SAV v otázkach vý-
skumu vesmíru a jeho využívania na mie-
rové účely, ako aj prenosu výsledkov koz-
mického výskumu a vývoja do priemyselnej 
praxe a výchovy mladej generácie. Rieše-
nie komplexných úloh kozmického výsku-
mu vyžaduje koordinovanú účasť pracovísk 
SAV, vysokých škôl, výskumných a vývojo-
vých organizácií a podnikateľských subjek-
tov. Členovia komisie sú pracovníkmi orga-

nizácií SAV, univerzít a iných inštitúcií, kto-
rí výrazne prispievali a prispievajú do roz-
voja vesmírnych aktivít na Slovensku.

Brána do bádania v kozmickej fyzike

V oblasti kozmickej fyziky a v príbuzných 
odboroch boli v SAV počas uplynulých troch 
desaťročí získané značné skúsenosti s navr-
hovaním, vývojom, testovaním a konštruk-
ciou prístrojov zaznamenávajúcich v au-
tomatickom režime výsledky meraní v ex-
trémnych podmienkach kozmu. Napr. Ústav 
experimentálnej fyziky SAV (ÚEF SAV) 
v Košiciach sa podieľal na vývoji 20 častico-
vých experimentov, ktoré sa úspešne usku-
točnili na kozmických aparatúrach (pod-
robnejšie na http://space.saske.sk ). Mimo-
riadne rozsiahly materiál poskytli merania 
vo viacbodovom projekte Interball v rokoch 
1995 – 2000. Jestvuje značný vedomostný 
aj technický potenciál na ďalší rozvoj tých-
to aktivít a tiež záujem v zahraničí o parti-
cipáciu na nových projektoch. V období ro-
kov 2001 – 2005 boli aparatúrou vyvinutou 
v ÚEF SAV získané nové poznatky o emisi-
ách vysokoenergetického gama žiarenia 
a neutrónov zo slnečných erupcií. V koz-
me spoľahlivo pracuje v súčasnosti (od jú-
la 2011) aparatúra merajúca častice na dru-
žici SPEKTR-R na vzdialenostiach až 300 
tisíc km od Zeme. Táto aparatúra bola tiež 
vyvinutá v ÚEF SAV. Nové poznatky sa zís-
kali aj o tzv. kozmickom počasí, ktoré je dô-
ležitým a v niektorých prípadoch limitujú-
cim faktorom pre satelitné, letecké, ale aj 

SNÍMKA  ZEME Z METEOROLOGICKÉHO SATELITU 

MSG (31. 3. 2007).
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SPOT-5 NA ORBITE. 

(ZDROJ: HTTP://SATIMA-

GINGCORP.COM/SATEL-

LITE-SENSORS/SPOT-5.

HTML)

pozemné technologické systémy, ako aj pre 
zdravie ľudí, osobitne vo veľkých výškach. 
Získané špičkové výsledky výskumu majú 
okrem fundamentálneho aspektu aj poten-
ciálne využitie pri tvorbe modelov predpo-
vedí a stáleho monitorovania kozmického 
počasia, čo bude mať zásadný význam pre 
činnosť komunikačných systémov, v satelit-
nej navigácii, v leteckej doprave, v činnos-
ti rozvodných elektrických systémov a pod.

Výsledky s puncom svetovej priority

Slovensko je už vyše 30 rokov úspešne za-
pojené do lekársko-biologických experi-
mentov vo vesmíre. V tejto problemati-
ke sa dosiahli významné výsledky, ktoré 
majú svetovú prioritu. Získali sa poznat-
ky o vplyve stavu beztiaže na neuroendo-
krinné a metabolické procesy jednak pri 
zvieratách, ktoré absolvovali vesmírne lety 
na siedmich biodružiciach typu COSMOS 
(1975 – 1989), a jednak u ruských, fran-
cúzskych a rakúskych astronautov, ktorých 
zdravotný stav naši vedci mali možnosť sle-
dovať počas vesmírnych letov. Zhotovilo sa 
unikátne zariadenie Plasma-01, pomocou 
ktorého sa počas letu odoberala krv astro-
nautom. Vyvrcholením tohto významného 
a úspešného obdobia slovenskej vesmírnej 
angažovanosti bol let nášho astronauta plk. 
Ivana Bellu na stanici MIR v roku 1999. Do-
siahli sa unikátne poznatky, ktoré ukázali, 
že fyzická záťaž vyvoláva výrazne vyššiu ak-
tiváciu neuroendokrinného systému v stave 
beztiaže vo vesmíre ako na Zemi. Slovenskí 

vedci dosiahli v tejto oblasti bádania vo sve-
te vysoké uznanie a sú členmi rôznych me-
dzinárodných výborov, ako aj Medzinárod-
nej astronautickej akadémie v Paríži.

V posledných rokoch sa Slovensku poda-
rilo úspešne zapojiť aj do výskumu a vývoja 
v oblasti nových materiálov. Spoločné pro-
jekty sú zamerané na výskum nových ľah-
kých titánových zliatin pre prácu pri vyso-
kých teplotách a vývoj technológie ich prí-
pravy. Experimenty sa uskutočňujú v pod-
mienkach mikrogravitácie a hypergravi-
tácie. Okrem možnosti spolupráce našich 
vedcov so špičkovými vedeckými tímami 
v Európe, ktoré sú už dlhodobo zapojené 
do kozmického výskumu, získané výsled-
ky budú mať priame uplatnenie v priemysle 
vo forme konkrétnej technológie určenej na 
výrobu súčiastok pre automobilový, letecký 
a energetický priemysel.

Identifikácia krajinnej pokrývky 

Výsledky dosiahnuté v oblasti diaľkového 
prieskumu Zeme sa v súčasnosti využíva-
jú pri identifikácii krajinnej pokrývky Slo-
venska a jej zmien v období 1990 – 2000 – 
2006 (pozri na http://atlas.sazp.sk), v kon-
texte jednotného celoeurópskeho programu 
CORINE land cover. V súčasnosti sa iden-
tifikuje stav krajinnej pokrývky Slovenska 
a jej zmeny pre rok 2012 (práce koordinuje 
a zabezpečuje Slovenská agentúra životné-
ho prostredia). Tieto a ďalšie aktivity v kon-
texte diaľkového prieskumu Zeme prispie-
vajú k vytváraniu základov celoeurópskeho 
monitorovacieho systému GMES (Global 
Monitoring for Environment and Security 
– globálne monitorovanie krajiny a bezpeč-
nosti), ktorý sa stane súčasťou celosvetové-
ho monitorovania našej planéty. Iba využí-
vanie kozmických technológií umožnilo za-
čať uskutočňovanie uvedených programov. 
Očakáva sa, že k ich činnosti v operačnom 
režime prispeje aj Slovensko. Aplikácie vý-
sledkov diaľkového prieskumu Zeme v pra-
xi sú čoraz užitočnejšie pre občanov aj vlády 
v oblastiach životného prostredia (operatív-

ne sledovanie objektov zemského povrchu, 
a tým prispievanie k objektivizácii predpo-
vedania vývoja ich stavu), využívania prí-
rodných zdrojov (manažment vodných 
zdrojov, monitorovanie stavu lesov a les-
ných požiarov, využívanie pôdneho fondu, 
sledovanie výmer poľnohospodárskych plo-
dín a prognózovanie ich úrod), bezpečnos-
ti obyvateľstva (riešenie krízových situácií 
v súvislosti s prírodnými katastrofami, hro-
zieb spojených s terorizmom a pod.).

Perspektíva

Ďalšie poukazovanie na obrovský vplyv ve-
smírnych výskumných aktivít na inovácie 
podnikateľských subjektov by bolo nosením 
dreva do lesa. Dosiahnuté výsledky (ich pod-
statná časť je verejne dostupná na adrese 
http://nccospar.saske.sk; tieto výsledky sú 
prezentované každé dva roky v rámci národ-
nej správy COSPAR) a doterajšie skúsenos-
ti viacerých ústavov SAV v uvedenej oblasti 
sú serióznym východiskom pre vstup Sloven-
ska do programu PECS, ktorého časť projek-
tov bude venovaná tiež výskumným témam. 
Aj slovenským vedcom sa vstupom do tohto 
programu vytvoria nové podmienky umož-
ňujúce prehlbovanie bádania v kozmickej fy-
zike, kozmickej medicíne a biológii, v mate-
riálovom výskume sa urýchli vývoj nových 
špičkových technológií pre priemysel, ale 
aj pri detailnejšom poznávaní našej planéty 
a jej okolia. Možno očakávať, že získanými 
výsledkami preukázateľne prispejeme k na-
pĺňaniu európskej vesmírnej politiky a záro-
veň prispejeme aj k napredovaniu výskumu 
a rozvoju progresívnych inovačných techno-
lógií na národnej úrovni, čo je jedným zo zá-
kladných cieľov programu PECS.

doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., 
prof. Ing. Karel Kudela, DrSc., 
RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc., 
Ing. Juraj Lapin, DrSc. 
(Autori sú členovia Komisie SAV pre vesmírne 
aktivity; posledne menovaný je aj podpredsedom 
SAV).
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Seminár v ÚGBR v Nitre na podporu regionálneho výskumu

S t r e t n u t i e  r a s t l i n n ý c h 
b i o t e c h n o l ó g o v
Dňa 15. apríla 2013 sa v Ústave genetiky 
a biotechnológií rastlín SAV v Nitre uskutoč-
nil v poradí už tretí odborný seminár, ten-
toraz na tému genetický modifikovaných 
rastlín (prvý bol 19. 3. 3013 v Pécsi a druhý 
10. 4. 2013 v Egeri, Maďarsko). Stretnutie 
rastlinných biotechnológov pod názvom 
Pannonian Biotechnology Seminars III sa ko-
nalo v spolupráci s Pannonian Plant Bio-
technology Association na podnet jej pred-
sedu prof. Erwina Balasza z Center for Ag-
ricultural Research, Hungarian Academy of 
Science (CAR HAS) v Martonvásári, ktorý 
bol aj jedným z prednášajúcich. Okrem ne-

Historici o 3. zväzku akademických dejín Slovensko v 20. storočí 

O b r a z  m e d z i v o j n o v e j  r e p u b l i k y
Vedeckí pracovníci oddelenia novších dejín Historického ústavu 
SAV prezentovali 9. apríla 2013 na pôde Katedry histórie Filozo-
fickej fakulty UKF v Nitre tému Medzivojnové Slovensko v Česko-
slovenskej republike a nepokojná Európa. Historici PhDr. Bohumila 
Ferenčuhová, DrSc., PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc., a PhDr. Milan 
Zemko, CSc., prijali pozvanie vedúcej nitrianskej katedry histórie 
prof. Janky Hečkovej, CSc., a zástupkyne vedúcej katedry PaedDr. 
Veroniky Slnekovej, PhD., a hovorili o treťom zväzku akademic-
kých dejín Slovensko v 20. storočí. Podujatie moderoval PhDr. Ró-
bert Arpáš, PhD.

Bohumila Ferenčuhová na úvod predstavila publikačnú činnosť 
oddelenia, venovanú výskumu slovenských a čiastočne všeobec-
ných dejín v rokoch 1918 – 1945. Konkrétnymi publikáciami pri-
blížila spracovanú problematiku politických, hospodárskych, soci-
álnych a kultúrnych dejín. Hovorila predovšetkým o postavení Čes-
koslovenskej republiky v medzinárodnej politike 20. a 30. rokov 
20. storočia.

Milan Zemko priblížil prítomným vnútropolitický vývoj na Slo-
vensku počas 1. Československej republiky. Analyzoval politické 
strany, politický systém a politický vývin na Slovensku v medzivoj-
novom období. Podčiarkol významné prvky vo vývine spoločnos-
ti, ktorá sa intenzívnejšie menila na občiansku spoločnosť, vnútor-
ne sa oslobodila a zbavila pyramídy, ktorá vládla počas Rakúsko-
-Uhorska, keď mali vplyv na charakter spoločnosti široké vrstvy 

ho za maďarskú stranu prednášali Dr. Bar-
nabas Jenes, zástupca riaditeľa Agricultural 
Biotechnology Center v Gődőllő, a Dr. Tibor 
Janda (CAR Martonvásár). Za slovenskú 
stranu s prednáškami vystúpili RNDr. Teré-
zia Salaj, CSc., a Ing. Jana Libantová, PhD. 
(obe ÚGBR SAV).

Cieľom týchto seminárov je podpora re-
gionálneho výskumu v oblasti rastlinných 
biotechnológií v celom veľkom regióne Pan-
nónskej nížiny, zvýraznenie príspevku rast-
linných biotechnológií k technickému roz-
voju a udržateľnému poľnohospodárstvu 
v regióne, prispievať k šíreniu vedeckých 

poznatkov v rámci zelených biotechnológií, 
ale aj vytvárať spoločné kontakty a kapaci-
ty prostredníctvom vzdelávania študentov.

Na seminári sa zúčastnilo takmer 
50 účastníkov – študentov a vedeckých pra-
covníkov, zástupcov Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzity a Univerzity Konštan-
tína Filozofa v Nitre, Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave, Univerzity Komenské-
ho a Slovenskej technickej univerzity v Bra-
tislave, Centra výskumu rastlinnej výroby 
v Piešťanoch, ako aj domáceho pracoviska.

Ján Salaj

len zriedkavo. Milan Zemko aj Róbert Arpáš pri tejto príležitosti 
podčiarkli prácu nedávno zosnulej historičky Xénie Šuchovej, kto-
rá spracovala v treťom zväzku Slovenska v 20. storočí problema-
tiku politických strán a politického vývinu, ale aj dôležitú kapi-
tolu v publikácii Slovensko v Československu 1918 – 1939 (Veda, 
2004), v ktorej čitatelia nájdu napr. výsledky volieb v ČSR a na Slo-
vensku, zoznamy týkajúce účasti Slovákov v Poslaneckej snemov-
ni, samosprávy, sociologických údajov súvisiacich s obyvateľstvom 
Slovenska a pod.

Ľubica Kázmerová prezentovala tému premeny medzivojnové-
ho školstva a kultúry. S kultúrou sa neodmysliteľne spája aj vzde-
lávanie, jeho inštitucionálna forma – školstvo. A práve školstvo po 
skončení prvej svetovej vojny dostalo nové rozmery. Autorka zdô-
raznila dôležitosť archívneho výskumu, ktorý aj keď ide o syntézu, 
označila za prvoradý a v mnohom priekopnícky.

V diskusii sa hovorilo napr. o význame dátumov 28. október 
a 30. október 1918, o rozdieloch občianskej spoločnosti na Slo-
vensku a v Čechách, zahranično-politických východiskách Milana 
Hodžu a jeho rozdielnych názoroch s Edvardom Benešom, presu-
ne reholí na našom území, prísune učebníc na Slovensko aj o iných 
problémoch tohto obdobia.

Linda Osyková 
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Udržateľná mobilita pre európske mestá:

M e n e j  a u t ,  v i a c  c h o d n í k o v 
p r e  ľ u d í
V dňoch 21. až 22. marca t.r. sa v Bratislave 

konalo medzinárodné podujatie Smerom 

k trvalo udržateľnej mobilite v európskych 

mestách. Organizovalo ho konzorcium 

RESPONDER, ktoré umožňuje vedcom 

a politikom vymieňať si skúsenosti 

a poznatky v otázkach udržateľnej 

spotreby. Do výskumného konzorcia je 

zapojený zo Slovenska Prognostický ústav 

Slovenskej akadémie vied.

Experti na dopravu a mobilitu vyzývajú k 
dlhodobej vízii a jasnej formulácii cieľov 
pre budúcnosť dopravných systémov. Vý-
skumné konzorcium RESPONDER zdôraz-
ňuje riešenie kombináciou technologických 
návrhov s vplyvom na dopyt po osobnej do-
prave. Krátka vízia dopravných systémov 
do budúcnosti: Menej osobných automobi-

lov – viac chodníkov pre chodcov a cyklis-
tov, viac verejnej dopravy.

Doprava v mestách hrá kľúčovú úlo-
hu pri tvorbe udržateľnejších európskych 
miest. Kľúčom k zlepšeniu je koordinované 
a cielené plánovanie, hovoria európsky od-
borníci v oblasti mobility. Dôležité je, aby 
mestá vytvárali dlhodobé ciele v oblasti ich 
dopravných systémov.

V Bratislave diskutovalo viac ako 66 od-
borníkov zo 16 európskych krajín o prekáž-
kach a trendoch k udržateľnej mobilite eu-
rópskych miest. Odborníci sa zhodli, že je 
potrebné sa zamerať na inteligentnú kom-
bináciu technologických a infraštruktúr-
nych riešení s opatreniami na podporu zme-
ny na strane dopytu. Inak povedané, udrža-
teľná mestská doprava v budúcnosti sa má 
rozhodnúť pre čisté technológie, inteligent-
nú infraštruktúru, ktorá znamená podporu 
stavby chodníkov pre chodcov a cyklistov 
ako aj rozvoj verejnej dopravy.

„Bez dlhodobej vízie mestskej dopravy 
neexistuje úspech. Dopravná infraštruktú-
ra má isté horizonty, v ktorých retrospek-
tívne úpravy sú takmer nemožné,“ hovo-
rí Richard Filčák z Prognostického ústavu 
SAV. „Preto v súvislosti s príchodom udrža-
teľných mestských dopravných systémov je 

nanajvýš dôležité rozvíjať dlhodobé scená-
re. Iba vtedy, ak má mesto jasné ciele, bude 
dopravná infraštruktúra vyhovovať potre-
bám občanov a požiadavkám trvalo udrža-
teľného rozvoja.“

Experti dokumentujú, že rast HDP v mi-
nulosti vždy viedol k zvýšeniu doprav-
nej prevádzky. Podobnú situáciu evidujú 
takmer v každom európskom meste. Kaž-
dý deň sa môžeme stretnúť s dopravnou 
zápchou. Toto je silný dôvod na vytvore-
nie inteligentných dopravných podmienok. 
Udržateľná mestská doprava preto zname-
ná dávať prednosť hromadnej doprave, pri-
praviť inteligentné služby pre ľudí žijúcich 
v meste a vypracovať nové stratégie par-
kovacej politiky. Špecialisti uviedli, že no-
vý prístup k plánovaniu miest je nevyhnut-
ný: „Je dôležité aby nedošlo k rozliehaniu 
a vyššej hustote v mestách,“ vysvetľuje pro-
fesor Petter Næss z Nórskej univerzity o ži-
vej prírode, a dodáva: „Potrebujeme kom-
paktné mestské stratégie“.

Odborníci vyzývajú na ambicióznejšiu 
dopravnú politiku, nadväzujúcu na opat-
renia, ktoré vždy zohľadňujú technologic-
kú stranu, ako aj stranu dopytu. Vhodné 
prostriedky na stimuláciu zmeny v správa-
ní by mohli byť napríklad ceny lístkov verej-
nej dopravy alebo konzistentnejšia interna-
lizácia externých nákladov pre automobily. 
„Je nevyhnutné, aby mestské politiky skú-
mali potenciálnu možnosť dosiahnutia rôz-
nych spôsobov dopravy, ktoré zlepšia výko-
ny cestnej premávky. Existuje celý rad inšpi-
ratívnych príkladov,“ uviedol Frieder Rubik 
z Inštitútu pre výskum ekologického hospo-
dárenia v Heidelbergu. „Napríklad nemec-
ké mesto Münster dosiahlo viac ako 50-per-
centný podiel na doprave chodcami a cyk-
listami. Iné európske mestá, ako je naprí-
klad Tallinn v Estónsku, nedávno experi-
mentovalo s verejnou dopravou zadarmo.“

 
(Zdroj: PÚ SAV) | Foto Pavol Mikulášek

KAŽDODENNÝ OBRAZ BRATISLAVY – V DOPRAVNÝCH 

ŠPIČKÁCH MESTO TRPÍ ZÁPCHAMI.
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Na 34. ročník veľtrhu CONECO vystavovali aj pracoviská SAV

E k o l o g i c k ý  p r í s t u p 
k  s t a v e b n í c t v u
Bratislavská Incheba v dňoch 9. – 13. apríla 

prichýlila ďalší ročník Medzinárodného 

veľtrhu CONECO – RACIONERGIA. Na 

ploche 40 000 m² návštevníci našli bohatú 

ponuku od stavebných materiálov až 

po okná, dvere, elektroinštalácie, strechy 

či relax v záhrade od 452 vystavovateľov 

z jedenástich krajín.

Vedy o umeniach a dejiny kultúry témou medzinárodnej konferencie

E u r ó p s k e  d i m e n z i e  k u l t ú r y 
S l o v e n s k a
V dňoch 20. – 21. marca 2013 sa v Malom kongresovom centre 
VEDY, vydavateľstva SAV, v Bratislave uskutočnila medzinárod-
ná vedecká konferencia pod názvom „Vedy o umeniach a dejiny 
kultúry“. Podujatie pripravil Ústav dejín umenia SAV spolu s pia-
timi partnerskými inštitúciami – Ústavom svetovej literatúry SAV, 
Ústavom hudobnej vedy SAV, Ústavom divadelnej a filmovej vedy 
SAV, Ústavom slovenskej literatúry SAV a Slavistickým ústavom Já-
na Stanislava SAV v rámci spoločného projektu Európske dimenzie 
umeleckej kultúry Slovenska. Zámerom konferencie bolo podnietiť 
širšiu diskusiu o problematike výskumu a písania kultúrnych de-
jín literatúry, hudby či výtvarného umenia, k metódam a nástro-
jom používaným v týchto oblastiach a tiež k otázke reflexie a spo-
ločenského statusu podobných diskusií a výskumov vo verejnom 
priestore.

V rámci prvého dňa konferencie predniesli v tematickom blo-
ku venovanom teoretickým a metodologickým otázkam svoje prí-
spevky prof. Adam Bžoch, CSc., z Ústavu svetovej literatúry SAV, 
prof. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt., z Katedry nederlandisti-
ky Filozofickej fakulty UP v Olomouci, doc. PhDr. Peter Žeňuch, 
DrSc., a Mgr. Svorad Zavarský, PhD., zo Slavistického ústavu Jána 
Stanislava SAV, a PhDr. Anna Hlaváčová, CSc., z Ústavu divadelnej 
a filmovej vedy SAV. V popoludňajšom bloku, zameranom na obdo-
bie stredoveku, vystúpili doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD. z Ústavu dejín 
umenia SAV, PhDr. Eva Veselovská, PhD., z Ústavu hudobnej vedy 
SAV a Dr. Zsuzsa Czagány z Ústavu hudobnej vedy Maďarskej aka-
démie vied.

Počas druhého dňa sa v bloku zameranom na obdobie 20. sto-
ročia a súčasnosť prezentovali Mgr. Michał Burdziński z Inštitútu 

NA KONFERENCII PREDNIESLI PRÍSPEVKY AJ (ZĽAVA) DOC. PETER ŽEŇUCH ZO 

SLAVISTICKÉHO ÚSTAVU JÁNA STANISLAVA SAV, PROF. ADAM BŽOCH, Z ÚSTAVU 

SVETOVEJ LITERATÚRY SAV A PROF. WILKEN ENGELBRECHT, Z FILOZOFICKEJ FA-

KULTY UP V OLOMOUCI.

Veľtrh sa posledné roky orientuje čoraz 
intenzívnejšie na šetrenie životného pro-
stredia a energií. Ako každoročne, aj toh-
to roku Slovenská akadémie vied obohati-
la výstavu svojimi významnými výsledka-
mi. V stánku SAV sa prezentovali Ústav ma-
teriálov a mechaniky strojov SAV, Ústav 
stavebníctva a architektúry SAV, Ústav 
hydrológie SAV, Ústav polymérov SAV, 
Ústav krajinnej ekológie SAV, Sociologic-
ký ústav SAV a Arborétum Mlyňany SAV.

Slávnostné otvorenie CONECA odštarto-
valo stretnutie lídrov v slovenskom staveb-
níctve za účasti najvýznamnejších predsta-

viteľov vlády a rezortu stavebníctva. Tohto-
ročný stavebný veľtrh prezentoval verejnos-
ti technologické energetické trendy a v po-
dobnom duchu boli ladené mnohé sprie-
vodné programy pre odborníkov. Pokrý-
vali päť hlavných okruhov, pričom všetky 
z nich kladli akcent na ekologicko-ekono-
mický prístup k stavebníctvu. Programy sa 
venovali týmto témam: architektúra a pro-
jektovanie, udržateľnosť v stavebníctve, ra-
cioenergia – život s energiou, nové predpisy 
a legislatíva či pamiatky.

M.Š. 

aplikovanej polonistiky Varšavskej univerzity, Mgr. Zuzana Barto-
šová, PhD., z Ústavu dejín umenia SAV, PhDr. Dagmar Podmako-
vá, CSc., a PhDr. Elena Knopová, PhD., z Ústavu divadelnej a fil-
movej vedy SAV, prof. PhDr. Jan Bernard, CSc., z Katedry mediál-
nych štúdií Metropolitnej univerzity v Prahe, Dr. Magdolna Balo-
gh z Ústavu literárnej vedy Maďarskej akadémie vied a Mgr. Judit 
Görözdi, PhD., z Ústavu svetovej literatúry SAV. Konferenciu uza-
tvorili príspevky z obdobia novoveku, ktoré predstavili PhDr. Jan-
ka Petöczová, CSc., z Ústavu hudobnej vedy SAV, a Mgr. Dana Huč-
ková, CSc., a Mgr. Ľubica Somolayová, PhD., z Ústavu slovenskej li-
teratúry SAV.

Konferenčné príspevky budú publikované v spoločnom zborní-
ku, ktorého vydanie je naplánované na jún tohto roka.

B. Gindlová, V. Kucharská | Foto: Barbara Gindlová
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Nové dielo prof. Štefana Šutaja zo Spoločenskovedného ústavu SAV

S y s t e m a t i c k y  o  p r o b l e m a t i k e 
m a ď a r s k e j  m e n š i n y
V nových priestoroch Štátnej vedeckej 

knižnice na Pribinovej ulici v Košiciach 

sa 18. marca stretli priatelia, kolegovia 

a známi historika prof. PaedDr. Štefana 

Šutaja, DrSc., na prezentácii jeho novej 

publikácie Maďarská menšina na Slovensku 

v 20. storočí (Bratislava : Kalligram, 2012, 

400 strán, ISBN 978-80-8101-638-7).  

Osvedčeného autora predstavil PaedDr. Ma-
rián Gajdoš, CSc., ktorý prišiel s myšlienkou 
uviesť do života novú publikáciu takýmto 
spôsobom. „Keď som v roku 1977 robil opo-
nenta diplomovej práce študenta Štefana Šu-
taja, ešte som netušil, že na jeseň toho istého 
roku nastúpi na študijný pobyt v Spoločen-
skovednom ústave SAV v Košiciach a že bu-
deme kolegovia až doteraz. Ani vo sne som 
vtedy nepredpokladal, že budeme postupne 
stáť na čele Spoločenskovedného ústavu SAV 
v Košiciach,“ zaspomínal si M.Gajdoš.

Profesor Š. Šutaj sa za vyše tri desiat-
ky rokov vedeckovýskumnej práce venoval 

Záverečná konferencia projektu Vital Landscape

P r e m e n y  p o d k a r p a t s k é h o 
r e g i ó n u
Dňa 27. marca 2013 usporiadal Geografický ústav SAV v Bratislava 
v spolupráci s mestom Modra záverečnú konferenciu projektu Vital 
Landscape, Historická kultúrna krajina podmalokarpatského regió-
nu – výzva alebo nevyužitá možnosť? Prezentácie na konferencii bo-
li rozdelené do dvoch blokov. V prvom odznelo päť referátov pra-
covníkov Geografického ústavu SAV, riešiteľov projektu, na témy 
týkajúce sa zmien poľnohospodárskej krajiny v podmalokarpat-
skom regióne, vizuálnej analýzy a obrazu krajiny, premeny regió-
nu z hľadiska sociálno-ekonomického, suburbanizačných proce-
sov i predstáv a možností zachovania historickej kultúrnej krajiny. 
V druhom bloku referátov sa predstavili tri vyžiadané referáty od-
borníkov z etnológie, krajinnej ekológie, obnovy pamiatok a refe-
rát predstaviteľa mestskej samosprávy v Modre o praktickom prie-

mete ochrany kultúrnej krajiny do územnoplánovacej dokumentá-
cie mesta.

Referáty si vypočulo viac ako 30 účastníkov, vrátane primátor-
ky Modry, starostov a zástupcov obcí z podmalokarpatského  regió-
nu, odborníkov na problematiku kultúrnej krajiny, vinohradníctvo 
i študentov. Záverečná konferencia projektu Vital Landscape potvr-
dila aktuálnosť problémov týkajúcich sa ochrany a manažmentu his-
torickej kultúrnej krajiny, poukázala na nedostatky v právnom systé-
me a implementácii problematiky do každodennej praxe a zdôrazni-
la potrebu ich koncepčného riešenia na základe spoločného postupu 
a spolupráce odborníkov z oblasti geografie, krajinnej ekológie, et-
nológie, architektúry, ochrany prírody a pamiatok  i ďalších disciplín.
Ján Hanušin | Geografický ústav SAV

najmä najnovším dejinám národnostných 
vzťahov (slovensko-maďarským) a politi-
ke politických strán na našom území. Pred-
stavovaná publikácia je jeho 25. knihou, 
okrem toho zostavil aj 9 vedeckých publi-
kácií a zborníkov, napísal mnoho popula-
rizačných článkov a počet zaznamenaných 
ohlasov na jeho práce sa blíži k tisícke. Má 
mnoho ďalších aktivít, z nich menujme ško-
liteľstvo doktorandov, členstvo v komisii 
pre udeľovanie DrSc. v historických vedách 
i rozhodujúci podiel na vzniku Katedry his-
tórie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Ša-
fárika v Košiciach, ktorú viedol v rokoch 
2008 – 2012, atď. Marián Gajdoš vyzdvihol 
takisto skutočnosť, že profesor Šutaj je za-
kladateľom prvého internetového časopisu 
„Človek a spoločnosť“. Aktuálne pôsobí ako 
vedúci oddelenia histórie v Spoločensko-
vednom ústave SAV v Košiciach.

Predstavovaná práca sa systematicky za-
oberá problematikou postavenia maďarskej 
menšiny na Slovensku v troch základných 
líniách: autor ju nastoľuje ako problemati-
ku vedeckého výskumu, v historických kon-
textoch povojnového riešenia maďarskej 
otázky a problematiky maďarskej menšiny 
po roku 1989, teda v novej situácii po páde 
komunistických režimov v strednej Európe.

Na prezentácii sa dostal k slovu aj autor 
nového diela, ktorý ocenil, že záujem o vy-
danie jeho diela malo renomované vydava-
teľstvo Kalligram. „Pokúsil som sa vytvoriť 
súvislú líniu môjho pohľadu na vývoj sloven-
sko-maďarských vzťahov v 20. storočí. Pred-
kladaná práca je sama o sebe trošku špecific-
ká, obsahuje 15 mojich štúdií z rokov 1993 
– 2010. Samozrejme, sú aj iné pohľady na 
túto časť našich dejín, ktorá je vďačným ob-
jektom skúmania. U historikov nikdy neboli 
problémom fakty, ale prístup a výklad histó-
rie. Najmä 20. storočie bolo v tom turbulent-
né. Svet sa mení, menia sa priority ľudí. Pad-
li rôzne ‚izmy‘, objavili sa nové,“  povedal vo 
svojom príhovore profesor Šutaj. „Budem sa 
ako mladší historik staršej generácie usilovať 
priniesť nové pohľady, podľa možnosti opti-
mistické,“ skonštatoval.

Na záver príjemného stretnutia, ktoré 
zorganizovali Štátna vedecká knižnica, Ka-
tedra histórie FF UPJŠ a Spoločenskoved-
ný ústav SAV v Košiciach, podpisoval au-
tor svoju publikáciu záujemcom o jeho no-
vé dielo. Medzi nimi bola aj generálna kon-
zulka Maďarska v Košiciach Czimbalmosné 
Molnár Éva.

Katarína Čižmáriková 
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Nová publikácia Juraja Zajonca z Ústavu etnológie SAV 

T r a d i č n á  p r o d u k c i a  t e x t i l u
Ústav etnológie SAV predstavuje novú pub-
likáciu PhDr. Juraja Zajonca, CSc.: Premeny 
vlákna (Trnava : Edition Ryba, 2012, 235 s. 
ISBN 978-80-89250-13-4).

Vedecká monografia Premeny vlákna je 
komplexným pohľadom na tradičné ručné 
postupy získavania a úpravy textilných su-
rovín (ľan, konopa, vlna, bavlna, hodváb) 
a na spôsoby ich spracovania na plsť a skrú-
caný textil (nite a šnúry). Podoby textilnej 
produkcie sleduje v domáckej, remeselnej 
a manufaktúrnej výrobe na Slovensku na 
pozadí kultúrno-historických procesov spä-
tých s jeho územím.

Samostatnou líniou práce je rodový as-

Z a  l i t e r á r n y m  v e d c o m  K .  T o m i š o m
Po dlhej a ťažkej chorobe dňa 7. marca 2013 vo veku nedožitých 
84 rokov navždy odišiel literárny vedec PhDr. Karol Tomiš, DrSc, 
dlhoročný vedecký pracovník Ústavu svetovej literatúry SAV. 

Karol Tomiš sa narodil 6. októbra 1929 v Bratislave, na nižšiu 
strednú školu chodil v Šamoríne a Budapešti, maturoval roku 1950 
v Bratislave. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského absol-
voval v rokoch 1950 – 1955 štúdium odboru literárna veda – este-
tika. Vedeckú hodnosť CSc. získal prácou Súčasnosť a próza roku 
1960, doktorát filológie roku 1967, vedeckú hodnosť DrSc. prácou 
Hodnoty a recepcia roku 2000.

Okrem krátkej etapy 1964 – 1965, keď pracoval na Zväze slo-
venských spisovateľov, sa celá jeho profesijná životná dráha viaže 
k Slovenskej akadémii vied. Do Ústavu slovenskej literatúry SAV 
nastúpil roku 1954, od roku 1973 pôsobil v Literárnovednom ústa-
ve SAV, od roku 1991 až do odchodu na dôchodok (2005) v Ústave 
svetovej literatúry SAV.

Predmetom jeho vedeckého bádania sa stala slovenská medzi-
vojnová a povojnová próza, jej štrukturálny a poetologický roz-
bor, neskôr literatúra nazývaná socialistickou, jej analýza cez ka-
tegóriu časovosti. O tejto problematike publikoval desiatky štúdií 

R o z l ú č k a  s o  s l a v i s t o m  V .  G r e g o r o m
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV s hlbokým zármutkom 
oznamuje, že dňa 21. marca 2013 skonal Vladimír Gregor vo ve-
ku nedožitých 86 rokov. Patril medzi prvých, zakladateľských pra-
covníkov ústavu, ktorému venoval všetky svoje tvorivé sily a schop-
nosti.

Vladimír GREGOR (1927) pracoval v Sla vistickom ústave Jána 

pekt uvedených oblastí tradičnej produk-
cie textilu, ktorá je stereotypne považovaná 
takmer výlučne za prácu žien. Časový ob-
lúk publikácie siaha od praveku do polovi-
ce 20. storočia. Prezentované poznatky sú 
výsledkom kritickej analýzy etnologických, 
ale i historických, archeologických a jazy-
kovedných prameňov. Publikácia prináša aj 
nové, doteraz nepublikované údaje z terén-
nych etnologických výskumov, realizova-
ných v 50. – 80. rokoch 20. storočia. Výpo-
vednou hodnotou textu je rovnocenná ob-
razová zložka práce, pri zostavovaní ktorej 
autor kládol dôraz na autenticitu obrazo-
vých dokumentov (v publikácii ich je 220). 

Takmer polovica zobrazení, ktoré pochá-
dzajú z vedeckých a muzeálnych inštitúcií 
na Slovensku i v zahraničí (napr. z Národ-
ního muzea v Prahe), nebola doteraz zve-
rejnená. Publikácia obsahuje aj súhrnné ta-
bule kresieb nástrojov a pomôcok používa-
ných pri skrúcaní vlákien a nití. Hlavný text 
jednotlivých kapitol sprevádza rozsiahly 
poznámkový aparát. Dostupnosť poznatkov 
sústredených v publikácii uľahčuje menný, 
predmetový a miestny register. Publikácia 
je výsledkom tri desiatky rokov trvajúceho 
bádania autora v danej oblasti.

(Zdroj: ÚEt SAV)

a monografie O štýle slovenskej prózy (1975) a Časovosť literatúry 
(1986). Druhou oblasťou vedeckej činnosti Karola Tomiša bola lite-
rárnovedná hungaristika. Zmapoval jednotlivé kapitoly slovensko-
-maďarských literárnych vzťahov, recepciu významných maďar-
ských literárnych tvorcov a diel v slovenskej kultúre. Jeho osobným 
prínosom sa stalo to analyzujúce a hodnotiace posolstvo, ktorého 
štyri póly tvoria literatúra a literárna veda slovenská a maďarská, 
maďarská na Slovensku a slovenská v Maďarsku. Štúdie z oblasti 
hungaristiky sú zhrnuté do monografií Szlovák tükörben (1997) 
a Közös értékeink (2002). Dejiny slovenskej recepcie maďarskej li-
teratúry spracoval v monografii Maďarská literatúra v slovenskej 
kultúre I. (1860 – 1918), ktorá vyšla v roku 2000.

Jeho vedecká, literárnokritická, vedecko-popularizačná činnosť 
bola ocenená na Slovensku aj v Maďarsku, okrem iného dostal Zla-
tú čestnú plaketu Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských ve-
dách (1994), Cenu SAV (1999), maďarské vyznamenanie Pro Cul-
tura Hungarica (1999).

Česť jeho pamiatke!

Judit Görözdi | Ústav svetovej literatúry SAV

Stanislava SAV do konca roka 1997, no intenzívny pracovný vzťah 
so svojím bývalým pracoviskom nikdy neprerušil. Všetky práce sú-
visiace s prípravou faksimilného vydania rukopisu Kamaldulskej 
Biblie nesú výraznú pečať jeho obetavej spoluúčasti.

Česť jeho pamiatke!
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Lesík Selendorf, pomenovaný po stredo-

vekej osade v dnešnej Hornej Mlynskej do-

line, leží v areáli SAV na bratislavskej Pat-

rónke poniže Ústavu zoológie SAV, Ústred-

nej knižnice SAV, východne od Výpočtového 

strediska SAV. Fragment lesa, ktorý sa tu za-

choval, akokoľvek je malý, má veľmi pestrú 

druhovú skladbu. Je to podmienené stano-

vištnými podmienkami – pomerne členitým 

mikroreliéfom a blízkosťou malých vod-

ných tokov – prítokov Vydrice. Výsledkom 

je spoločný výskyt druhov karpatských du-

bohrabín a (tvrdých) lužných lesov v boha-

to vertikálne štruktúrovanom poraste.

 Z pôvodných stromov sú zastúpené viaceré 
duby, čerešňa vtáčia, javory (poľný, mlieč-
ny aj horský), brest hrabolistý, topoľ čier-
ny, vŕba. Bohaté je zastúpenie krovín – zob 
vtáčí, trnka, bršlen európsky, baza čierna, 
svíb krvavý, dráč obyčajný. V bylinnom pod-
raste prevládajú na živiny náročné hájové 
druhy. Z chodníka vedúceho naprieč Selen-
dorfom môže návštevník obdivovať na jar 

V areáli SAV sa nachádza ekologicky hodnotný lesík 

S e l e n d o r f  –  m a l á  o á z a  p r í r o d y

kvitnúce žlté blyskáče cibuľkaté, biele a fia-
lové chochlačky duté, po nich fialky, áron 
alpský, neskôr kozonohu hostcovú, trebuľ-
ku lesnú... Medzi bylinami klíčia aj viaceré 
druhy drevín zastúpené medzi krovinami 
a stromami – najlepší dôkaz vysokého po-
tenciálu samoregulácie a samoobnovy toh-
to ekosystému. V lesíku rastú rôzne druhy 
húb, zo zaujímavejších spomenieme trsov-
nicu lupeňovitú, uchovec bazový alebo su-
chohríb karmínový.

OHROZENÉ STOROČNÉ DUBY

HISPA

ANTHAXIA 

FULGURANS

PESTRICA
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Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
 aktuálny stav prípravy Stratégie výskumu, vývoja a inovácií v SR 

do roku 2020,
 informáciu o stave prác na VII. zväzku Encyklopédie Beliana,
 správu o výročnom seminári vedeckých a špecializovaných or-

ganizácií I. oddelenia vied SAV,
 informáciu o kreovaní spoločnej komisie pre podporu sloven-

sko-tureckej vedecko-technickej spolupráce,
 návrh organizačného zabezpečenia osláv 60. výročia SAV,

schválilo:
 panel hodnotiteľov súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV 

do 35 rokov,

 atestačnú komisiu pre vedeckých zamestnancov Ústavu výsku-
mu sociálnej komunikácie SAV,

 projektový zámer Smery a dôvody trvalého odchodu vedecko-vý-
skumných pracovníkov zo Slovenska do zahraničia,

 návrh osobností na seminár Významné osobnosti SAV 2013,

udelilo:
 Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologických vedách RNDr. 

Desane Liškovej, PhD..

Antonia Štaffová

4 7 .  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  7 .  m a r c a  2 0 1 3

Vyskytuje sa v ňom aj neobyčajne veľký 
počet vzácnych, chránených alebo vzhľa-
dovo atraktívnych druhov živočíchov. Z ci-
cavcov okrem sŕn a zajacov tu možno vidieť 
líšku, pár metrov od lesíka mal brloh jaz-
vec, žijú tu kuny lesné, hnedá, ale aj tma-
vá, takmer čierna forma veverice, jež ble-
dý viaceré druhy hlodavcov a hmyzožrav-
cov. Dutiny a štrbiny starých aj odumretých 
stromov využívajú viaceré druhy netopie-
rov. Určitý čas tu prebýval aj dikobraz, ute-
čený z neďalekej zoologickej záhrady a bol 
tu zaznamenaný aj psík medvedíkovitý, cu-
dzokrajinný element z východnej Ázie, kto-
rý sa, žiaľ, na Slovensku udomácňuje. Cel-
kove počas viacerých rokov priamo na plo-
che alebo počas preletu nad ňou zaregistro-
vali 74 druhov vtákov. Priamo v lese hniezdi 
viacero druhov typických pre lesné porasty, 
ako napr. ďateľ veľký a prostredný, brhlík, 
tri druhy sýkoriek, drozd čierny a plavý, slá-
vik, penica čiernohlavá. V roku 2011 v lesí-
ku pravdepodobne zahniezdil veľmi vzácny 
a pestrofarebný druh – žltochvost záhrad-
ný. V zime možno pozorovať kŕdliky veľmi 
dekoratívnych druhov vtákov, hostí zo seve-
ru Európy – chochláča severského a pinku 
severskú. V ťahovom období sa tu zastavia 
aj pre takýto typ biotopu netypické druhy 
vtákov, napr. volavka popolavá alebo tra-
sochvost horský. Z dravcov možno vidieť so-
kola myšiara, jastraba krahulca a myšiaka 
hôrneho.

Kedysi približne v mieste lesíka prete-
kal potôčik. Túto skutočnosť sa dodnes od-
zrkadľuje prítomnosťou vlhkomilnej vŕ-
by v poraste a donedávna aj porastom trs-
ti, ktorý zanikol v dôsledku kosenia. S po-

lohou koryta potôčika sa pravdepodobne 
zhoduje umelo upravená priehlbina v juž-
nej strane lesíka a naznačuje ju aj reliéf sva-
hu v západnej časti lesíka. O pár desiatok 
metrov vyššie pri Ústave zoológie SAV sa 
zachovala vŕba, na ktorej si pred pár rokmi 
urobila hniezdo kúdeľnička lužná – typický 
hniezdič na stromoch pri vodných plochách 
a tokoch, ktorý si stavia veľmi zaujímavé 
hniezdo v tvare zavretého vrecka s trubico-
vitým vchodom na jednej strane. Inak v sta-
rých stromoch možno vidieť až sedem dru-
hov ďatlovcov, na jar a jeseň tu húkajú so-
vy obyčajné.

Z motýľov v Selendorfe žije chránený pri-
oritný druh európskeho významu, spriadač 
kostihojový. Spoločenstvo chrobákov z če-
ľade bystruškovitých sa skladá z 32 druhov, 
tvoriacich zmes charakteristických lesných 
druhov. Ich najhojnejšími predstaviteľmi 
sú bystruška kožovitá, hájová a záhradná, 
utekáčik zavalitý, utekáčik (Abax paralle-
lus), behúnik (Harpalus atratus) a druhy 
kultúrnej stepi (s najhojnejšími predstavi-
teľmi Pseudophonus  rufipes, Poecilus cupre-
us, Harpalus tardus). Ide tak o typické eko-
tonálne spoločenstvo, ktorého stav určuje 
stupeň zapojenia drevinnej vegetácie a za-
krytia stien porastu, prevaha trávnatých 
plôch v okolí a blízkosť súvislého lesného 
porastu na kopci Sitina ako permanentné-
ho imigračného zdroja. Zistený počet dru-
hov je charakteristický pre prirodzené lesné 
spoločenstvá v nížinách a pahorkatinách. 
Z drobčíkovitých sú tu význačným elemen-
tom druhy Ocypus olens a Ocypus biharicus. 
Z hľadiska pôvodného stavu reliéfu terénu 
v oblasti lesíka je zrejmé, že v dolnej časti 

pretekal potok, ktorý mohli obývať niekto-
ré vlhkomilné brehové druhy, najmä Neb-
ria brevicollis, ktorá sa tu dodnes vyskytu-
je a vyvíja v poraste lemujúcom blízky vy-
schnutý potok medzi budovami pri Ústave 
informatiky, Ústave pre výskum srdca a sta-
rou Dúbravskou cestou. Prítomnosť umelej 
priekopy v lesíku do istej miery umožňuje 
simulovať svojimi účinkami prítomnosť po-
toka. Takúto možnosť predpokladal aj za-
kladateľ tejto plochy. V lesíku je niekoľko 
vyspelých dubov, na ktoré boli pravdepo-
dobne v ostatných dvoch rokoch naklade-
né vajíčka chráneného fuzáča obrovského, 
samice ktorého sa tu pozorovali opakovane. 
Z ulitníkov v lesíku žijú typické lesné, často 
aj teplomilné druhy, napr. slimák machu-
rinkový, pre ktorý je typická „chlpatá“ uli-
ta. K ďalším významným ulitníkom Selen-
dorfu patrí napríklad slimák červenkastý, 
ciha hladká alebo ostienka tŕnistá. Doved-
na tu žije 20 druhov suchozemských ulitní-
kov, čo je oproti iným malokarpatským le-
som vysoký počet.

Selendorfský lesík svojou polohou pred-
stavuje výrazný estetický prvok v areáli SAV 
a svojou naznačenou povahou je aj mo-
delom na štúdium sukcesie spoločenstiev 
v ekotonálnych ekosystémoch a vplyvu 
umelo riadenej pôvodnej drevinnej skladby 
(náhrada najmä introdukovaných agátov 
a pajaseňov pôvodnými druhmi typickými 
pre skupiny geobiocénov Carpini-Querceta, 
resp. Ulmi Fraxini Querceta, predstavujúci-
mi potenciálnu vegetácie v tejto lokalite).

I. Jarolímek, Z. Šustek, A. Darolová | Foto: M. 

Kozánek, A. Darolová



1. Nový člen správnej rady Nadácie Výskum rakoviny prof. Peter Fedoročko z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (vľavo) a riaditeľ Ústavu experimentál-
nej onkológie SAV Ján Sedlák na tlačovej konferencii.
2. Úspešným popularizačným podujatím je Vedecká dielňa onkológie. Celoslovenské finále bolo v Košiciach na Evanjelickom gymnáziu na Škultétyho 
ulici. Pohľad na prijatie vedcov u jeho riaditeľa Ing. Jozefa Krištana (druhý zľava). Vedľa neho je učiteľka biológie a chémie Mgr. Jana Helfenová, ktorá 
dielňu organizačne zabezpečovala za školu.
3. Doktor Ján Sedlák pri prednáške.
4. Svoje vedecké projekty predstavili prítomným aj traja mladí vedci, medzi nimi RNDr. Miroslava Matušková, PhD., z Ústavu experimentálnej onkológie 
SAV. Zaoberala sa elimináciou nádorových kmeňových buniek.
5. O neľahkej diagnóze i o tom, čo sa deje pri nej s naším telom, pozorne počúvali štvrtáci bilingválneho Evanjelického gymnázia J. A. Komenského.
Foto: Katarína Čižmáriková

„ D n e š n ý  v ý s k u m  p r e  z a j t r a j š i u 
l i e č b u ! “  (Z aktivít Dňa výskumu rakoviny v Košiciach, 6. – 8. marec 2013)

1.

3.

4. 5.
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