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Prečo sa meníme
Prečo sa mení obal? Lebo je iný výrobok.
Prečo meníme názov nášho časopisu? Lebo musíme reago-
vať na to, ako sme dva roky postupne posúvali ďalej jeho ob-
sah.
Zvyšovali sme (a aj budeme zvyšovať) podiel riadkov o tom, 
čo je na každej práci najzaujímavejšie. O ľuďoch. Z času na 
čas dostanem otázku, prečo je v časopise tak veľa tvárí. Stro-
há odpoveď znie: tvárí nikdy nie je priveľa. Podrobnejšia: je 

to preto, lebo ľudia v SAV sú to, čo tento časopis najviac zaujíma. Rozpráva ich 
príbehy. Oni sa s jeho čitateľmi delia o svoju motiváciu, skúsenosti, úspechy 
a niekedy i prehry. Aj preto, že veda a projekty s ňou súvisiace sú pre nich ob-
vykle viac než zamestnanie.
Časopis je taký, lebo jednoducho nie je lepšia metóda, ako písať o takej špe-
cifickej, pestrej, ambicióznej a zložitej inštitúcii, ako je Slovenská akadémia 
vied. Dá sa to len cez príbehy tých, ktorí ju tvoria. Vedcov, študentov, úradní-
kov, technikov...
Pred časom sa Správy SAV zmenili z mesačníka na dvojmesačník. To je však 
periodicita, ktorá v žiadnom prípade nepodporuje ambíciu naháňať čas, sna-
žiť sa o spravodajstvo či prinášať aktuality. Na to sú iné médiá. Dvojmesačník 
má inú výhodu: poskytuje čas na skutočné rozprávanie príbehov. Založené na 
osobných stretnutiach, zaujímavých diskusiách, trpezlivom vysvetľovaní a po-
rozumení pri spolupráci.
Zmenený názov časopisu zo Správy SAV na Akadémia s podtitulom Správy SAV 
reaguje na zmenenú periodicitu, ale nevzdáva sa tradície tohto periodika. Re-
dakcia bude – tak ako doteraz – ďalej robiť postupné zmeny obsahu aj grafiky, 
aby sa časopis dobre čítal. I robil. Tie dve veci spolu súvisia.

Martin Podstupka, vedúci redaktor
Akadémia/Správy SAV
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Výsledky medzinárodnej akreditácie ústavov Slovenskej aka-
démie vied sú známe, v čase uzávierky tohto čísla Akadémie/
Správ SAV ich prerokovalo Predsedníctvo SAV, potom smero-
vali do ústavov. So záverečnou správou hodnotenia oboznámi 
meta-panel nielen SAV, rozhodovaciu sféru, ale aj verejnosť po 
23. februári.

Akreditáciu ústavov robili tri panely zahraničných exper-
tov a meta-panel vedený podpredsedníčkou Fínskej akadémie 
vied profesorkou Marjou Makarow od jesene. Úlohou hodno-
tenia bolo predovšetkým zistiť, kde sú vedecké smery – ústa-
vy a výskumné tímy Slovenskej akadémie vied v európskom vý-
skumnom priestore a formulovať odporúčania pre ďalší rozvoj 
organizácií (Správy SAV 4/2016, Rozbieha sa akreditácia SAV). 
Členovia troch panelov, všetko zahraniční experti, hodnotili 
ústavy troch oddelení vied, absolvovali stretnutia v nich, disku-
tovali s vedcami. Posudzovali tri hlavné oblasti: kvalitu a pro-
duktivitu, spoločenský význam a rozvojový potenciál. Zákla-
dom boli údaje z dotazníkov, ktoré sa používajú štandardne ako 
podklad akreditácie.

Členovia panelu v januári v Smoleniciach pod vedením 
M. Makarow ešte dolaďovali svoje výstupy a 21. januára ponúk-
li svoje prvé odporúčania. Vtedy boli skôr vo všeobecnejšej ro-
vine. Tak sa dodržal plán, že s hodnotením každého ústavu sa 
zoznámi Predsedníctvo SAV na svojom zasadnutí začiatkom 
februára, potom sa k nim vyjadria jednotlivé ústavy SAV. Do 
23. februára plánovali zahraniční experti sfinalizovať celú hod-
notiacu správu. „V Smoleniciach sme harmonizovali výsledky 
hodnotení troch panelov po jednotlivých oddeleniach a ústa-
voch SAV. Bol to náročný proces, vyjasňovali sme si prípadné 
sporné názory, ale zvládli sme to a do 23. februára pripravíme 
záverečnú správu. S predstavením slovenského výskumného 
priestoru, s vysvetlením metodológie medzinárodného hodno-

tenia aj s odporúčaniami pre každý ústav SAV,“ skonštatovala 
M. Makarow. 

Ide o historicky prvé nezávislé hodnotenie akadémie vyspe-
lými zahraničnými expertmi s ambíciou získať profesionálny, 
korektný a objektívny pohľad na súčasný stav a vízie vedy na 
Slovensku, osobitne SAV. „Pristúpili sme k tomu v záujme zís-
kania väčšej vážnosti a vyššieho kreditu hodnotenia, aby nám 
pomohlo identifikovať prípadné slabšie miesta v medzinárod-
nej konfrontácii a súčasne ešte lepšie využiť silné stránky nášho 
pôsobenia a výskumu,“ povedala predsedníčka Akreditačnej ko-
misie Ing. Mária Omastová, DrSc.

Ako Akadémia/Správy SAV uvádzajú aj na inom mieste, veľ-
mi pozitívne zahraniční hodnotitelia vnímali iniciatívu a schop-
nosti doktorandov, ktorí pôsobia v Slovenskej akadémii vied. 
Odporučili, aby pri SAV vznikla aj takzvaná „mladá akadémia“ 
na lepšie využitie potenciálu mladých vedcov zo všetkých ústa-
vov SAV (viac na strane 4).
(spn, pod) | Foto: Vladimír Šimíček

Nominácie kandidátov z vedeckých or-
ganizácií z troch oddelení vied Sloven-
skej akadémie vied, ich prezentácie pred 
Snemom SAV a dvojstupňový systém voľ-
by – najprv v komorách snemu a v dru-
hom stupni na zasadnutí pléna Snemu 
SAV. Taký je postup pri formovaní nové-
ho Predsedníctva SAV na obdobie rokov 
2017 až 2021.

V čase uzávierky tohto čísla Akadémie/
Správ SAV – druhého februára – volili čle-
novia Snemu SAV kandidátov za členov 
Predsedníctva SAV. Pod vedením pred-
sedníčky Snemu RNDr. Kataríny Gmuco-
vej, CSc., sa plénum najskôr zoznámilo 
s informáciou o priebehu prvého stupňa 
volieb kandidátov na členov predsedníc-
tva v komorách. Každý z nominantov do-
stal na zasadnutí priestor na krátku pre-

zentáciu svojich predstáv a odpovedal na 
otázky členov snemu. Odznelo viacero 
závažných myšlienok o ďalšom smerova-
ní akadémie, o jej ambíciách a spoločen-
skom význame, ako aj o financovaní vedy 
a výskumu v Slovenskej akadémii vied. 
Snem zvolil v prvom kole druhého stup-
ňa volieb dvanásť kandidátov za členov 
Predsedníctva SAV na funkčné obdobie 
2017 až 2021. Tri miesta ostali neobsa-
dené, voľby na doplnenie predsedníctva 
budú teda pokračovať druhým kolom. 
Snem vyhlásil termín na doručenie návr-
hov kandidátov na doplňujúce voľby do 
22. februára.

Zoznam zvolených kandidátov do 
Predsedníctva SAV v prvom kole v abe-
cednom poradí: PhDr. Dušan Gálik, CSc. 
(Filozofický ústav SAV); prof. MVDr. Ju-

raj Koppel, DrSc. (Ústav fyziológie hos-
podárskych zvierat); RNDr. Aleš Kučera, 
CSc. (Astronomický ústav); doc. RNDr. 
Ľubica Lacinová, DrSc. (Centrum biovied 
SAV, Ústav molekulárnej fyziológie a ge-
netiky); prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. 
(Botanický ústav); Mgr. Juraj Marušiak, 
PhD. (Ústav politických vied); RNDr. Mi-
roslav Morovics, CSc. (Historický ústav); 
Ing. Mária Omastová, DrSc. (Ústav poly-
mérov); prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. 
(Ústav experimentálnej fyziky); RNDr. 
Pavol Siman, PhD. (Ústav vied o Zemi); 
Dr. Ing. František Simančík (Ústav mate-
riálov a mechaniky strojov); prof. RNDr. 
Pavol Šajgalík, DrSc. (Ústav anorganickej 
chémie).

(spn, pod)

Z a h r a n i č n í  e x p e r t i  k o n č i a  p r á c u , 
v ý s l e d k y  a k r e d i t á c i e  s ú  n a  s v e t e

RoKoVANIE MEtA-PANELu V SMoLENIcIAch.
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Nedávno skončil svoju prácu medziná-
rodný hodnotiaci panel, zložený zo za-
hraničných expertov. Výsledky zverej-
ní po uzávierke tohto čísla Akadémie/
Správ SAV, vy ich už poznáte. Ako hod-
notíte túto novú skúsenosť?
Veľmi dobre. Pokiaľ som mal možnosť sle-
dovať prácu panelu, bol mimoriadne kom-
petentný a dal nám pravdivý obraz o stave 
výskumu v inštitúciách Slovenskej akadé-
mie vied. Čo môžem v tomto momente – 
predtým, ako výsledky dostanú ústavy – 
povedať, je, že podľa hodnotenia máme aj 
také ústavy, ktoré vynikajú i v rámci eu-
rópskeho výskumného priestoru. Nie je 
ich veľa, ale sú. Máme tiež dosť silnú sku-
pinu takých, čo významným spôsobom 
prispievajú do studnice poznania v rámci 
tohto priestoru. Dobrá správa pre SAV je, 
že výskum, ktorý sa tu robí, je – napriek is-
tej finančnej podvýžive – stále konkuren-
cieschopný. Platí to pre všetky oddelenia 
vied akadémie.
A ako vyzerá pohľad na druhú stranu 
toho poľa ústavov?
Sú také, a tiež sa to týka všetkých troch 
oddelení, ktorých výsledky nepresahu-
jú hranice Slovenska. Tejto časti ústavov 
treba pomôcť, aby boli v európskom vý-
skumnom priestore viditeľnejšie.
Sú ústavy, ktoré sa práve zo svojej pod-
staty sústreďujú na domáce témy...
Sú aj také, tam je to pochopiteľné, aj taký 
výskum potrebujeme. Veď nikto nebude 
za nás skúmať našu národnú identitu, de-
jiny, jazyk. No sú aj také, pre ktoré by vy-
kročenie do Európy nemalo byť problé-
mom, ale je.
Členovia medzinárodného panelu sa 
chceli osobitne stretávať s doktorand-
mi ústavov. Dokonca odporúčali zria-
denie „mladej akadémie“, ktorá by sa 
im venovala. Môžeme si povedať viac?
Zahraniční experti tie stretnutia hodno-
tili veľmi pozitívne. Ich záver je, že dok-
torandi sú motivovaní. Narazili na dva 
problémy. Jeden sú peniaze. Lebo sa ťaž-
ko chápe, že keď sa z doktoranda stane 

postdoktorand, jeho príjem – pre odvody 
– klesne. Vnímame to, budeme hľadať po-
moc zo strany štátu, aby nám pomohol sa 
tohto paradoxu zbaviť.
A ten druhý problém?
Mali pocit, že doktorandi jednotlivých 
ústavov sú relatívne izolovaní. Že o sebe 
navzájom veľmi veľa nevedia. Ale to vzá-
jomné pôsobenie, akási jednotnejšia ko-
munita, je pre mladých ľudí vo výskume 
veľmi dôležitá. Preto návrh na „mladú 
akadémiu“, jednoducho iniciatívu, ktorá 
by im ten odstup pomohla preklenúť.
Zo strany mladých vedcov existujú ini-
ciatívy – vznikol klub doktorandov Sci-
Met, zameraný najmä na vedeckú spo-
luprácu, prednášky...
Iniciatívy z rôznych strán by sa mali 
stretnúť. Budeme sa tomu venovať, mali 
by sme vytvoriť na ich komunikáciu pod-
mienky. Môžeme organizovať doktorand-
ské semináre, vypisovať pre nich projekty, 
ktoré by podporovali spoluprácu. Zatiaľ 
nemáme vymyslenú metódu, ale určite sa 
tomu budeme venovať.
Ako sa bude narábať s výsledkami 
akreditácie?
Mali by byť motivačné, nie retardačné. 
Majú vždy analytickú a odporúčaciu časť. 
Budeme chcieť, aby každý ústav na zákla-
de materiálu od hodnotiacej komisie vy-
pracoval svoju víziu, rozvojový plán na 
štyri roky. Mal by obsahovať aj merateľné 
ukazovatele, ktoré sa dajú v ročných in-
tervaloch relatívne jednoducho skontro-
lovať.
Ovplyvnia výsledky financovanie ústa-
vov v najbližšom období?
Máme prísľub ministerstva financií, že 
dostaneme nejaké peniaze pre najlepších 
(mimo rozpočtu SAV). Najprv podporí-
me tých, ktorí sa dostali do elitnej skupi-
ny. No rozhodne nemienime odpísať ved-
cov, ktorí budú musieť na to, aby sa tam 
dostali, prejsť ešte dlhú cestu. Postupne 
chceme podporovať všetky ústavy, kto-
ré v tom rozvojovom pláne budú robiť ra-
zantné kroky.

Počuť aj hlasy, že ústavy, ktoré pri hod-
notení nebudú medzi úspešnými, by to 
mali pocítiť. Ako to vidíte vy?
Nesúhlasím. Stále tvrdím, že rozpočet 
Slovenskej akadémie vied rozhodne nie 
je rozvojový. Aj tí menej úspešní „žijú na 
hranici možného“. Preto si myslím, že roz-
hodne nikomu nemáme siahať na peniaze 
a už vôbec nie hovoriť o tom, že by bolo 
treba nejaký ústav zrušiť. Aj tie – pri hod-
notení – menej úspešné ústavy si zaslúžia, 
aby sme ich podporovali, ak sa na ceste za 
víziou budú hýbať správnym smerom.
Na prelome leta a jesene sa vrátil na 
rokovanie vlády zákon o verejnej vý-
skumnej inštitúcii. Ale len na pár mi-
nút. Vláda ho opäť neprerokovala. Mô-
žeme sa k nemu vrátiť?
Iste. My považujeme formuláciu návrhu 
zákona za dobrú, takže pred rokovaním 
vlády sa na ňom nič nemenilo. To je dô-
vod, prečo bol znovu odsunutý. Nasledo-
vali rokovania. Nielen s ministrom škol-
stva, s viacerými členmi Rady vlády SR, 
objavili sa drobné pripomienky. Tie sme 
zakomponovali a terajšie znenie by mohlo 
byť schodné.
Sporným bodom bol pôvodne maje-
tok, oponenti vypracovaného návrhu 
zákona tlačili na to, aby jeho časť ne-
prešla do rúk akadémie. Ale Snem SAV 
vás zaviazal, aby ste nesúhlasili s ta-
kýmto prístupom. Ako je to teraz?
Majetok už nie je sporným bodom. Len sa 
zosilnili poistky v zákone, aby sa v rámci 
SAV nedalo s nehnuteľným majetkom ma-
nipulovať. S čím nemáme problém, nao-
pak. Sami to považujeme za prioritu. Naši 
partneri jednoducho chceli silnejšie zá-
ruky, že majetok nebude zneužitý.
Rozptýlili sa vaše obavy, že v hre je 
snaha ukrojiť akadémii časť jej areálu 
na bratislavskej Patrónke?
Áno.
Ako vidíte ďalší postup?
Závisí to od toho, kedy materiál prejde 
vládou. Prerokovanie v parlamente má 
svoje etapy... Zrejme sa nestihne, že by 

„ V ý s l e d k y  a k r e d i t á c i e 
b y  m a l i  b y ť  m o t i v a č n é “
Lepšia komunikácia, a teda viac dôvery. Systém v dohodách o rozpočte. Transformá-
cia akadémie, spájanie ústavov na báze dobrovoľnosti. To boli hlavné body progra-
mu, ktorý prezentoval krátko po zvolení pred dvomi rokmi predseda SAV prof. RNDr. 
Pavol Šajgalík, DrSc. Viac o tom, ako sa podaril a ako tieto jeho body súviseli a sú-
visia s ďalšími zmenami v akadémii, v rozhovore pre časopis Akadémia/Správy SAV.
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vstúpil do platnosti prvého januára budú-
ceho roku, skôr to vidím na koniec prvé-
ho štvrťroku.
V rámci transformácie vznikli – na zá-
klade dobrovoľnosti – nové centrá, už 
nielen tie, ktoré boli v každom z odde-
lení vied istými pilotnými vzorovými 
projektmi. Aké sú ich skúsenosti?
Každé z centier má detské choroby, sú 
rôzne. Napríklad Biomedicínske centrum 
je v novej budove, ktorá prináša nielen vý-
hody, ale aj problémy. Asi najhladší pre-
chod majú za sebou kolegovia v Ústave 
vied o Zemi, hoci ani tam to nie je úplne 
bez problémov. Ukazuje sa však, že pro-
jekty spojenia ústavov sú životaschop-
né. A tiež, že takéto centrá majú čosi, čo 
by sme mohli označiť ako vyššiu vitalitu. 
Takže urobili krok správnym smerom. Od 
prvého januára pribudli ďalšie dve: Cen-
trum biovied SAV (Ústav molekulárnej fy-
ziológie a genetiky SAV a Ústav biochémie 
a genetiky živočíchov SAV) a Centrum 
biológie rastlín a biodiverzity (Botanický 
ústav a Ústav genetiky a biotechnológie 
rastlín) [Viac Správy SAV 5 – 6/2016, Zo 
štyroch ústavov budú dve centrá – poznám-
ka redakcie].
Vidíte ochotu ďalších ústavov sa spá-
jať?
V tejto veci podľa mňa všetci riaditelia 
ústavov neuvažujú celkom koncepčne. 
Čakajú na nový zákon a tlak zvrchu. Toto 
nepovažujem za najšťastnejší prístup. 
Z môjho pohľadu je dôležité, aby riadi-
teľ ústavu SAV bol aj aktívnym manažé-
rom. Mal by uvažovať o ústave nie v ho-
rizonte zajtrajška, ale niekoľkých rokov 
– a to i o vedeckom zameraní, personál-
nom zabezpečení a zdrojoch financova-
nia. Aj z tohto pohľadu vnímame spájanie 
ústavov a výskumných tém ako stabilnejší 
a robustnejší systém vo svetle získavania 
grantov a perspektívnych mladých vedec-
kých pracovníkov.
Pri transformácii nemôžeme nespome-
núť dokument SAV 2020: Dlhodobý zá-
mer rozvoja Slovenskej akadémie vied. 
Je už takmer dva roky schválený, pre-
zentovaný... Pracuje sa s ním ďalej, je 
živý?
Relatívne často sa venujeme upgradu 
tém, ktoré sú v tomto dokumente napísa-
né. Okrem iného SAV 2020 v sebe skrýva 
nutnosť formulovať témy, ktoré akadémia 
rieši – zrozumiteľným spôsobom. V po-
sledných mesiacoch sme sa tomu dosť ve-
novali...
... myslíte iniciatívu Otvorená akadé-
mia (Správy SAV 4/2016, Otvorená 
akadémia pred finalizáciou)?
Áno. Mali by sme to na najbližšom Pred-
sedníctve už definitívne schváliť [po uzá-
vierke tohto čísla časopisu Akadémia/

Správy SAV – poznámka redakcie]. Ide 
o to, aby bolo verejnosti absolútne zrozu-
miteľné, aké spoločenské problémy SAV 
rieši. Ide o veľmi dôležité témy, ktoré sa 
v mnohom týkajú nášho každodenného 
života. Vybrali sme deväť tém, ktoré sa 
dolaďujú už niekoľko mesiacov.
Trvá to niekoľko mesiacov, lebo veľmi 
záleží na tom, aby boli zreteľne a pres-
ne prezentované?
Áno. Nie je jednoduché sformulovať ob-
sah, aby bol pre verejnosť jasne čitateľ-
ný. Navyše istý čas trvalo dať dohromady 
tímy, nájsť ich lídrov, ktorí budú témy is-
tým spôsobom zastrešovať.
Pri tom je iste dôležitá komunikácia so 
spoločnosťou, rozhodovacou sférou...
Je to viackrokový proces. V prvom kroku 
sme sa snažili naformulovať témy do zro-
zumiteľnej reči. Potom by mala prísť re-
akcia – našou úlohou bude počúvať, ako 
spoločnosť na témy reaguje, a podľa toho 
ich dopĺňať. Nielen kvôli Otvorenej aka-
démii, ale aj kvôli nej sme zriadili Inštitút 
strategických analýz SAV, ktorý by mal ro-
biť práve ten most medzi SAV a potrebami 
spoločnosti. Chceli by sme pri tom využiť 
okrem iného skúsenosti bývalého minis-
tra školstva Juraja Draxlera. Útvar by mal 
s orgánmi štátnej správy napríklad komu-
nikovať o tom, ktoré témy sú pre štát dô-
ležité. Mal by tiež zabezpečovať, aby sme 
v tímoch v SAV na to vedeli reagovať. A 
hoci občas zaznel názor, že takýto inštitút 

je nadbytočný, nesúhlasím s tým a dovo-
lím si poznamenať, že presne takto zame-
rané pracovisko má i Akadémia vied ČR 
a iné podobné pracoviská vo svete.
Ak sa snažíme trochu bilancovať, vráť-
me sa ešte raz k vášmu povolebnému 
predsavzatiu rokovať o rozpočte s do-
statočným predstihom, ktoré vyvrcholi-
lo stabilizačnou zmluvou. Tá garantuje 
akadémii spolu tri (teraz ešte dva) roky 
stability, pokiaľ ide o peniaze z rozpoč-
tu. Neoslabila letná požiadavka minis-
terstva financií, aby ste siahli na svoj 
rozpočet, vašu vieru v túto dohodu?
Nie. Naopak. Posilnila ju. Ukázala, aká 
je tá stabilizačná zmluva silná. Lebo keď 
sme sa po tej požiadavke na zmluvu odvo-
lali, reakciou bolo ospravedlnenie a uzna-
nie, že sa ozývame právom. A tie škrty 
sme mali kompenzované. Musím tu zdô-
razniť, že stabilizačná zmluva nie je stag-
načná, ale v zmysle serióznych prísľubov 
ministra financií ju v mnohých aspek-
toch považujem za rozvojovú, stála nemá-
lo úsilia a trpezlivého vyjednávania. Rád 
konštatujem, že vzťah medzi SAV a minis-
terstvom financií sa dostal do úplne novej 
polohy. Cítime tam napríklad ústretovosť 
pri téme: ako výraznejšie podporiť ústavy 
po akreditácii.
V rámci programu SASPRO má SAV 
spolu 38 štipendistov v troch výzvach. 
Aké máte výstupy či signály? Sú takí 
úspešní, ako si SAV sľubovala? 
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Teraz štipendisti píšu správy o svojom 
pôsobení v ústavoch. Nikdy nič nie je ide-
álne, ale ja považujem za veľmi dobrú 
správu, že je veľmi pravdepodobné, že päť 
štipendistov SASPRO podá projekt na ERC 
[European Research Council – poznámka 
redakcie] grant.
Akadémia sa minulý rok značne akti-
vizovala, pokiaľ ide o prestížne granty 
Európskej výskumnej rady (Správy SAV 
2 a 3/2016). Toto je jeden z výsledkov?
Podľa mňa áno. Ale to nemôže byť všet-
ko. Aj zo stretnutí s členmi hodnotiaceho 
panelu vyplynulo, že ak nezriadime kva-
litný, funkčný útvar, ktorý bude pomáhať 
adeptom pri písaní projektov, jednodu-
cho nemáme šancu. Zahraniční odborní-
ci potvrdili, že bez takéhoto útvaru prav-
depodobnosť úspechu pri získavaní ERC 
grantu prudko klesá. Tento rok ho musí-
me určite zriadiť.
Súhlasíte s názorom, že slovenskí ved-
ci majú reálne šance len v ERC gran-
toch pre mladých?
Tam je to schodnejšie. Pre ďalšie kategó-
rie sú kritériá – aj tie nepísané – mimo-
riadne prísne.
Bude sa SAV snažiť na program 
SASPRO nadviazať? Boli signály, že za-
pojiť sa doň chcú aj univerzity...
Tento rok chceme predložiť projekt na 
jeho pokračovanie. Už sme dosť ďaleko 
v diskusiách s predstaviteľmi Univerzity 
Komenského i Slovenskej technickej uni-
verzity. Takže by sme ho podali spoločne. 
Nie je to jednoduché, lebo schéma pred-
pisuje 60 percent prostriedkov z vlast-
ných zdrojov, ale ministerstvo školstva sa 
k tomu postavilo veľmi ústretovo.
Predstavitelia humanitných a spolo-
čenských vied opakovane upozorňu-
jú, že tejto sfére sa nevenuje dostatoč-
ná pozornosť. Jestvuje pri tejto téme aj 
isté napätie medzi oddeleniami SAV, 
prípadne medzi predsedníctvom a tre-
tím oddelením vied?
Na mnohých fórach i v médiách som často 
zdôrazňoval, že, zjednodušene povedané, 
humanitný a spoločenskovedný výskum 
má svoj nezastupiteľný význam a nema-
li by sme naň používať tie isté sciento-
metrické kritériá ako na prírodné a tech-
nické vedy. V posledných mesiacoch sme 
sa s kolegami tomu naozaj intenzívne ve-
novali. Zvolal som kvôli tomu dve mimo-
riadne predsedníctva SAV. Hovorili sme 
o čo najobjektívnejšom hodnotení vedec-
kej práce. Lebo v prvom a druhom odde-
lení vied SAV si pri ňom vieme pomôcť 
scientometriou. Tá nedáva odpoveď na 
všetko, ale pomáha. V treťom oddelení je 
to komplikovanejšie, a tak hľadáme spô-
sob, ako prácu vedcov z tejto sféry hodno-
tiť. Poprosil som ich, aby ho navrhli. Ak sa 

zhodneme, že metóda, ktorú navrhujú, je 
dobrá, je to krok, aby sme sa nehodnoti-
li na základe pocitov, ale istej metodiky – 
pôjde o významný posun. To je ešte v pro-
cese. Ale musíme hovoriť aj o tom, koľko 
projektov je podaných, koľko získaných... 
Našou úlohou je správnym spôsobom mo-
tivovať, aby ich bolo viac.
Po zvolení pred dvomi rokmi ste si dali 
ako jednu z úloh aj zmenu komuniká-
cie SAV vnútri i navonok. Podarilo sa?
Myslím si, že áno. Vtedy som hovoril aj 
o dôvere medzi predsedníctvom a sne-
mom. Som presvedčený, že sa opäť vybu-
dovala aj vďaka podstatnému zlepšeniu 
komunikácie. Niežeby sme navzájom so 
všetkým súhlasili. Čo je úplne v poriadku. 
No už nestojíme proti sebe ako protivníci.

Čo komunikácia smerom navonok?
Sú to dve veci. Prvá je komunikácia k roz-
hodovacej sfére, k ministerstvám, iným 
inštitúciám... Tá sa prudko zlepšila. Po-
mohla tomu aj stabilizačná zmluva. Dob-
rým príkladom je ministerstvo financií, 
odkiaľ sme kedysi cítili istý dešpekt, te-
raz sme v úplne inej polohe. Som presved-
čený, že vďaka zlepšenej komunikácii sa 
nám podarí presadiť aj zákon o verejnej 
výskumnej inštitúcii.
A vo vzťahu k verejnosti?
Veľmi vážne berieme prieskum agentúry 
Focus, podľa ktorej je Slovenská akadé-
mia vied najdôveryhodnejšou inštitúciou 
na Slovensku. Ale ten istý prieskum nám 
ukázal aj naše veľké slabiny. Totiž – čím 
viac išiel vek respondentov dole, tým me-
nej o nás vedeli. Takže sa potrebujeme sú-
strediť na túto časť verejnosti. A presved-
čiť ju, že výskum na Slovensku je rovnako 
dôležitý ako povedzme výskum v USA. 
Zintenzívnili sme spoluprácu so Sloven-

ským rozhlasom, spustili reláciu Veda.sk, 
o čosi podobné sa snažíme aj vo verejno-
právnej televízii. Netvrdím, že sú to jedi-
né a najlepšie kanály, kadiaľ komunikovať 
s mladými, ale je to začiatok.
Veda.sk prináša nový koncept...
Áno. Nemá byť o tom, že vedec zo Sloven-
skej akadémie vied je mudrlant žijúci vo 
veži zo slonoviny, ale má presvedčiť poslu-
cháča, že SAV mu pomôže zorientovať sa 
v spoločenskom probléme. Že táto inštitú-
cia je tu aj na to, aby verejnosti pomohla 
zorientovať sa v často zmätočných infor-
máciách a hľadala i nachádzala odpove-
de na otázky, ktoré pred nás doba kladie.
Pred dvomi rokmi ste v rozhovore pre 
Správy SAV stručne rozoberali aj ko-
munikáciu medzi SAV a hospodárskou 
sférou. Zmenili sa veci za to obdobie? 
Podarilo sa urobiť ústretové kroky 
z oboch strán? Aké?
Aj tu mám pocit, že sa to prudko zlepšilo. 
Hospodárska sféra je už v pozícii, že po-
trebuje nielen inovácie, ale aj základný 
výskum. A už sa začína orientovať v tom, 
ako im vie SAV pomôcť. Jej predstavitelia 
napríklad prejavili podporu zákonu o ve-
rejnej výskumnej inštitúcii. Ale aj oni ho 
potrebujú, aby sme mohli efektívnejšie 
spolupracovať.
Je projekt CEMEA (viac na strane 7), 
kde bola spolupráca s hospodárskou 
sférou vlastne podmienkou, jednou 
z ukážok zlepšenej komunikácie?
Iste. Ide o úspešnú kapitolu SAV. Aj v Ho-
rizonte 2020 bol tento projekt hodnote-
ný ako úspešný. Smutnou stránkou je, že 
bez financovania. Ale mali by sme naň do-
stať časť peňazí zo štrukturálnych fondov. 
Chcem zdôrazniť, že Zväz automobilové-
ho priemyslu nám pri projekte veľmi po-
mohol. Ale komunikujeme aj s predstavi-
teľmi ďalších priemyselných zväzov.
Začali pracovať vedecko-výskumné 
parky – Centrum aplikovaného vý-
skumu nových materiálov a transferu 
technológií, Pavilón lekárskych vied, 
ktorý je súčasťou Univerzitného vedec-
kého parku pre biomedicínu, košický 
Promatech. Ako hodnotíte ich rozbeh?
Sme na začiatku. Sú vybavené excelent-
nou prístrojovou technikou. My z nich po-
trebujeme dostať kvalitné výsledky. A je 
takmer jedno, či budú orientované na zá-
kladný výskum alebo cez aplikácie viac 
pomôžu hospodárskej praxi. Zdôrazňu-
jem, že všetky tieto neľahké a ambicióz-
ne projekty ležia na pleciach samotných 
vedcov, inovatívnych a slobodomyseľ-
ných ľudí. Mojou primárnou úlohou je, 
aby som im pre túto prácu vytvoril čo naj-
lepšie podmienky.

Martin Podstupka |Foto: Vladimír Šimíček, gabriel Kuchta
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>Správy SAV pred niekoľkými mesiac-
mi podrobne informovali o úspechu Slo-
venskej akadémie vied v prvom kole vý-
zvy Teaming for Excellence, keď so svojím 
projektom uspela medzi 167 ďalšími z ce-
lej Európy a postúpila medzi 31 projektov 
do druhého kola (2/2016, Keď silní ťaha-
jú slabších). Cieľom projektu je vytvoriť 
Centrum excelentnosti pre využitie pokroči-
lých materiálov (CEMEA).

Smer pokročilé materiály
Na jeseň boli známe aj výsledky druhého 
kola. Ak by projekt SAV prešiel úspešne, 
znamenalo by to, že SAV dostane od Eu-
rópskej komisie na CEMEA 15 miliónov 
eur na obdobie päť rokov a zo štrukturál-
nych fondov ďalších 30 miliónov. Na tie do-
stala SAV prísľub z Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. Hoci komisia 
projekt odobrila, výsledkom jej verdiktu je, 
že jeho tvorcovia s 15 miliónmi eur počítať 
nemôžu. Inak: projekt prešiel, no nedostal 
financovanie z tohto zdroja. Prísľub minis-
terstva platí a peniaze zo štrukturálnych 
fondov na projekt by prísť mali.

Najprv – o čo v projekte išlo. Ako napísa-
li minulý rok Správy SAV, výzva Teaming for 
Excellence, o ktorej je reč, je novým nástro-
jom Európskej komisie, ktorý pomáha vy-
budovať centrá excelentnosti v krajinách, 
čo zaostávajú vo výskume a inováciách za 
priemerom Európskej únie. Slovenska sa 
to týka, a tak sa akadémia rozhodla výzvu 
využiť. Tak vznikol projekt Centrum exce-
lentnosti pre využitie pokročilých materiálov 
(Centre of excellence for advanced materials 
application – CEMEA). V ňom SAV počíta 
s tým, že by v akadémii mala vzniknúť nová 
právnická osoba – CEMEA. Na výskume by 
sa zúčastňovali excelentné tímy zo šiestich 
ústavov. Fyzikálneho, Elektrotechnické-
ho, Virologického ústavu BMC SAV, ďalej 
z Ústavu materiálov a mechaniky strojov, 
Ústavu anorganickej chémie a Ústavu po-
lymérov SAV. Centrum by sa malo zameria-
vať na excelentný základný výskum pokro-
čilých materiálov a na ich využitie v praxi. 
Malo by sa sústrediť na pokročilé materi-
ály a nanotechnológie, ďalej na pokročilé 
materiály pre biomedicínu a biotechnoló-
gie a tretia oblasť, na ktorú sa sústredí, sú 
pokročilé materiály pre udržateľnú ener-
getiku. Aplikovaný výskum by mal zna-
menať technologický transfer v spolupráci 
s partnermi z priemyslu. Ďalšou oblasťou 
práce CEMEA by mal byť tréning a výchov-

ný program mladých ve-
deckých pracovníkov 
(doktorandov) v spolu-
práci s vysokými škola-
mi. 

Partnermi SAV v pro-
jekte bolo fínske Tech-

nické výskumné centrum (VTT) a Helsin-
ská univerzita. Súčasťou prípravy projektu 
boli rokovania s viacerými priemyselnými 
podnikmi.

Medzi prvým a druhým kolom
Podľa Ing. Karola Fröhlicha, DrSc., pod-
predsedu SAV pre prvé oddelenie vied 
a hlavného tvorcu projektu, sa po prvom 
kole konali ďalšie rokovania s predstavi-
teľmi firiem. „Výrazne sme sa sústredili na 
dodávateľov automobilového priemyslu,“ 
spomína. Podľa neho rozhovory neboli 
vždy úplne jednoduché, ale boli potrebné 
a užitočné. „Ukázalo sa, že väčšinou neve-
dia, čo robíme a ako im dokážeme byť uži-
toční,“ pripomína. „Ale aj to, že my sme 
predtým celkom nevedeli, čo by od nás 
potrebovali,“ dodáva. S tým, že sa podari-
lo nájsť témy, ktoré by mohli byť zaujíma-
vé pre obe strany.

Do konca mája musela SAV vypracovať 
niekoľko základných dokumentov o bu-
dúcom centre CEMEA. „Napríklad finanč-
ný plán spolu na desať rokov. S tým, že 
v druhých piatich rokoch by mal už stáť 
na príjmoch, ktoré by centrum získalo 
zo spolupráce s priemyslom,“ pripomína. 
Vznikla tiež dlhodobá výskumná stratégia 
centra, kde tvorcovia projektu rozpraco-
vali do podrobností výskumné témy, kto-
ré prezentovala SAV v prvom kole. Ako 
vysvetľuje K. Fröhlich, zadefinovali výzvy, 
ktoré by pred centrom stáli, i to, ako by na 
ne CEMEA odpovedala. „Veľká časť mate-
riálu bola venovaná tomu, ako by sme sa 
mohli podieľať na aktivitách v rámci eu-
rópskeho výskumného priestoru, naprí-
klad na činnosti European Institute of 
Innovation & Technology. Pred druhým 
kolom vznikla aj analýza dosahu činnosti 
takéhoto centra, ktorá sa orientovala naj-
mä na možné výsledky spolupráce s prie-
myslom. „Najdôležitejší materiál, ktorý 
sme pred druhým rokom pripravovali, bol 
súhrnný biznisplán vrátane akčného plá-
nu, kde bolo krok po kroku, ako budeme 
CEMEA budovať,“ vysvetľuje tento vedec.
Do konca mája musel byť balík dokumen-
tov v rukách vypisovateľov výzvy a relatív-

ne rýchlo – pred koncom júna – musel byť 
hotový aj návrh projektu pre druhé kolo. 
Ako hovorí K. Fröhlich, v tom sa venovali 
najmä trom oblastiam: excelentnosti, do-
sahom a implementácii. Tento podpredse-
da SAV pre prvé oddelenie vied zdôrazňu-
je fakt, že SAV v projekte vystupovala ako 
koordinátor. „Bola to pre mňa a kolektív, 
ktorý na projekte pracoval, veľká škola. 
Podľa mojich vedomostí v SAV máme iba 
dva projekty, kde vystupujeme ako koor-
dinátori,“ pripomína.

Úspech s mínusom
Leto bolo pre tvorcov projektu obdobím 
čakania. Skončilo sa septembrovým po-
zvaním na vypočutie do Bruselu. „Vopred 
nám poslali tri a tri otázky. Tri boli vše-
obecné, dostal ich každý z pozvaných au-
torov projektu, a tri špecifické, týkali sa 
priamo projektu,“ spomína K. Fröhlich. Za 
necelú hodinu na vypočutí na ne predsta-
vitelia SAV odpovedali, dodatočné (oča-
kávané) otázky nedostali. Nasledovalo 
ďalšie čakanie, ukončené novembrovým 
vyrozumením. „Podľa neho sme síce pre-
šli náročným hodnotiacim procesom, ale 
zostali sme na pozícii, keď tento projekt 
nebude financovaný. Prešlo trinásť pro-
jektov a financovaných je desať,“ vysvet-
ľuje. V odôvodnení vyčítali projektu SAV, 
že nebol dostatočne zameraný na témy, 
„... hoci v prvom kole nám témy schváli-
li a z toho, ako nás vtedy hodnotili, sme 
to vnímali tak, že sú v poriadku,“ dodáva 
K. Fröhlich. Podľa neho projekt v druhom 
kole hodnotila iná skupina expertov, kto-
rej sa zdalo, že sú témy priveľmi široké. 
„Druhá vec, s ktorou mali problém: zda-
lo sa im, že sme do projektu dosť neza-
hrnuli našich fínskych partnerov,“ pripo-
mína. Ale dodáva, že SAV ich do projektu 
začlenila v takej miere, v akej boli partne-
ri ochotní sa na ňom podieľať.  
„Takže sme sa dostali na listinu úspešných 
projektov, dostali sme takzvanú pečiatku 
excelentnosti, kde sa hovorí, že projekt 
CEMEA bol úspešný vo vysoko konku-
renčnom hodnotiacom procese ako pro-
jekt s vysokou kvalitou. Je tam aj odporú-
čanie, aby bol financovaný z iných zdrojov 
– pretože v Horizonte naň nevyšli penia-
ze,“ cituje podpredseda SAV. A dodáva, že 
tie iné zdroje sa v tomto prípade skrývajú 
za prísľubom ministerstva školstva, že na 
CEMEA uvoľní zo štrukturálnych fondov 
30 miliónov eur. Ako K. Fröhlich zdôraz-
ňuje, minister Peter Plavčan aj na tlačovej 
konferencii po vyhlásení výsledkov potvr-
dil, že tento záväzok platí.

Pre projekt to znamená o tretinu men-
šie ambície. Jeho tvorcovia budú čakať 
a reagovať na výzvu, napíšu projekt na 
získanie peňazí zo štrukturálnych fondov. 
Už sú dohodnutí, že sa na ňom zúčastnia 
aj zahraniční partneri.                  (pod)

C E M E A  m á  z e l e n ú ,  N o 
p e ň a z í  b u d e  m e n e j
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Trochu iný svet
Autor tohto článku robil s I. 
Barákom rozhovor pred zhru-
ba štrnástimi rokmi, keď bol 
tento mikrobiológ aj relatív-
ne čerstvým držiteľom ocene-
nia Vedec roka. V práci tohto 
výskumníka sa odvtedy evi-
dentne veľa zmenilo, no zdô-
razňuje, že jedna vec ostala: 
zápal pre poznávanie a aj tro-
cha údivu nad tým, ako neu-
veriteľne to má príroda zaria-
dené. Preto otázka, či ho tie 
drobné dokonalosti prírody 
s významnými dôsledkami pre 
život neprivádzajú – ako mno-
hých iných vedcov – na hrani-
ce viery. „U mňa je to naopak. 
Čím viac o tom viem, tým pev-
nejšie je moje presvedčenie, že 
všetko sa dá vysvetliť. A súčas-
ne si každou novou znalosťou 
uvedomujem, že vieme stále 

neuveriteľne málo. Ale všetko, 
čo sa z vedy dozviem, v mojich 
očiach zapadá do tej schémy 
veľkej náhody (alebo „zázra-
ku“?) a súčasne vysvetliteľnos-
ti pomocou vedeckého báda-
nia,“ hovorí.

Neodmieta názor, že mysle-
nie vedcov, ich vnútorný svet 
sa často len veľmi ťažko pre-
krýva so svetom ich okolia. 
Okrem iného aj kvôli tomu, že 
medzi ich povinnou výbavou 
je pochybnosť. „Často neviem 
ani tým najbližším vysvetliť, 
kde sa súčasný výskum nachá-
dza,“ komentuje. Podľa neho 
sa to prejavuje aj pri pomer-
ne jednoduchej situácii, keď 
sa ho priatelia pýtajú, čo vlast-
ne robí. Nespochybňuje dob-
rý úmysel a skutočný záujem. 
„No mnohí stoja len o jedno-
duchú odpoveď, ďalej ich po-

zornosť často nesiaha.“ Pod-
ľa neho ľudia vo všeobecnosti 
hľadajú jednoduchú odpoveď, 
a preto sa dajú ľahko pomýliť. 
Jednoduchšie uveria, keď im 
niekto povie – takto to je.

„Ale vedec si také čosi dovo-
liť nemôže,“ hovorí. „Ja musím 
pochybovať nielen o cudzích 
výsledkoch, ale hlavne o vlast-
ných. Čím viac pochybujem, 
tým viac sa posúvam,“ zdôraz-
ňuje.

Prekvapenie z prekvapení
Na otázku, ako sa naplnili jeho 
predstavy o pôsobení vo vedec-
kom svete, zdôrazňuje, že ni-
kdy neboli veľmi konkrétne. 
„V takejto brandži ich ani ne-
môžete mať,“ pripomína. Lebo 
– ako v mnohých iných vedách 
– aj v molekulárnej biológii sú 
zmeny veľmi rýchle. „Odborné 

knihy často zostarnú skôr, než 
sa vytlačia. Vývoj je taký rýchly 
a popritom taký komplexný, že 
si nikto nemôže hovoriť – toto 
vysvetlím v priebehu x rokov. 
Skôr žijeme v úsekoch gran-
tov. Keď o ne žiadame, musí-
me dokázať, že skúmame čosi 
zaujímavé. No stáva sa, že po-
čas riešenia grantu prídeme na 
to, že sme o tom od začiatku 
rozmýšľali mylne. A vyberie-
me sa iným smerom,“ vysvet-
ľuje. S tým, že pre vedca v tejto 
brandži je prakticky nemožné 
určiť si, čo chce dokázať po de-
siatich rokoch. „Veď, ak by sme 
to vedeli, bol by ten výskum 
zbytočný. Prekvapuje ma, ako 
často dokážem byť prekvape-
ný,“ dodáva. A opisuje zármu-
tok metodicky veľmi precíznej 
kolegyne zo svojho kolektí-
vu, keď jej z experimentu vyj-
de iný výsledok, ako očakáva-
li. „Ja som práve vtedy šťastný. 
Lebo sme uvažovali istým spô-
sobom, ktorý sa nepotvrdil. 
Za tým sa potom môže potom 
skrývať niečo mimoriadne za-
ujímavé...“ vysvetľuje I. Barák.

Nepopiera, že aj veľmi kva-
litný vedec môže veľmi dlho 
(a dokonca aj márne) hľadať. 
Komentuje to konštatovaním: 
o to väčšiu radosť má, keď uro-
bí aspoň malý krok. Môže to 
znamenať, že ho to otočí úpl-
ne iným smerom. Na otázku, 
či musel urobiť vo svojom vý-
skume za viac ako tri desať-
ročia takýto ostrý obrat, od-
povedá kladne. Hovorí, že zo 
štyroch oblastí, ktorým sa sú-
stredene venuje, sa práve pri 
špecifickom systéme bakte-
riálnej programovanej bun-
kovej smrti dostal pred časom 
do štádia, že „nevie, ako ďa-
lej“. Neznamená to, že by na 
tento smer zanevrel. „Nechám 
to odležať. Sem-tam sa vrátim 
k výsledkom, veľa čítam o zis-
teniach iných, z času na čas si 
to nechám prejsť hlavou. Mož-
no to chce čas a odstup, aby 
som dostal jasný nápad, ako to 
ozrejmiť,“ vysvetľuje. S tým, že 
to nepovažuje za slepú koľaj. 
A ak – tak len dočasne.

Hodnota hodnotení
Spolu trikrát získal I. Barák 
grant z The Wellcome Trustu, 

„ Č í m  v i a c  p o c h y b u j e m , 
t ý m  v i a c  s a  p o s ú v a m “
Bunkové delenie, programovaná bunková smrť a obalové pro-
teíny spór. Na tieto otázky sa už roky špecializuje RNDr. Imrich 
Barák, DrSc., z Ústavu molekulárnej biológie SAV. Muž, ktorý 
získal na jeseň Cenu za vedu a techniku v kategórii Osobnosť 
vedy a techniky. „Spoločná niť sú molekulárne mechanizmy 
na bunkovej úrovni pri modelovom organizme, Bacillus subti-
lis,“ vysvetľuje. Dodáva, že sa spolu s kolegami snaží odpove-
dať na otázky základného výskumu. Napríklad ako bunka vie, 
kde má svoj stred. A kedy má vytvoriť spóru a tak sa zakonzer-
vovať aj na milióny rokov. Prečo má jednobunkový organizmus 
systém pre samovraždu – čo predstavuje najjednoduchšiu for-
mu programovanej bunkovej smrti...

čo zaznelo Pri oceňoVaní

RNDr. Imrich Barák, DrSc., sa viac ako tri desaťročia venuje molekulárnej mikrobiológii, 
najmä mechanizmom bunkového delenia, sporulácie a programovanej bunkovej smrti 
v baktériách. Významne prispel k pochopeniu týchto mechanizmov použitím a vyvinutím 
mnohých nových metodík mikrobiálnej genetiky, štrukturálnej biológie, molekulárnej bio-
lógie a mikroskopie. Okrem významu pre základný výskum majú jeho výsledky i aplikačné 
využitie vo vývoji nových liečiv proti choroboplodným baktériám, v príprave nových ľahko 
skladovateľných a použiteľných vakcín, ako aj využitie spórových proteínov v nanobiotech-
nológiách. Jeho vedecká činnosť zahŕňa 90 karentovaných článkov, tri kapitoly v zahranič-
ných knihách a vyše 1 100 citácií. Je členom Správnej rady konzorcií SFX a XBI v európskom 
XFEL-i (X-ray Free Electron Laser v Hamburgu – viac na inom mieste).                   (ld)
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čo je veľká súkromná nadácia 
z Anglicka orientovaná na bio-
medicínsky výskum. Tak je iste 
namieste otázka, či majú in-
vestori pre takú situáciu vedca 
pochopenie. Podľa neho to zá-
visí od grantovej agentúry. Od 
toho, koľko má peňazí na to, 
aby ohodnotila tých, ktorí hod-
notia. „Ak dosť, tak ma hodno-
tia minimálne takí dobrí vedci, 
ako som ja,“ hovorí tento mik-
robiológ, ktorý je sám často 
hodnotiteľom, pričom pripo-
mína, že hodnotení nevedia, 
kto ich prácu posudzuje.
Podľa neho je v kvalitných 
agentúrach medzi súťažiaci-
mi projektmi desať-, pätnásť-, 
maximálne dvadsaťpercentná 

úspešnosť, pritom aspoň šty-
ridsať percent súťažiacich pro-
jektov je výborných.

I. Barák hovorí, že počas do-
terajšieho vedeckého pôsobe-
nia nikdy nemal problém zís-
kať aj zahraničné granty. Tri 
z The Wellcome Trustu, šty-
ri z rámcových projektov Eu-
rópskej únie, jeden z European 
Science Foundation, dva z The 
Royal Society, ako aj zo švaj-
čiarskeho SNF. Pripúšťa, že ide 
o obraz kvality práce, o ktorej 
hovoria napríklad tie tri za se-
bou idúce granty z The Well-
come Trustu. Vysvetľuje, že po 
skončení jedného (počas kto-
rého – pochopiteľne – publi-
koval) nemusel dávať ani sprá-

vu. No keď žiadal o ďalší, bolo 
treba informovať o predchá-
dzajúcom a doložiť, čo v ňom 
dokázal a ako sa od toho chce 
odraziť. Pri téme „hodnotenie 
vedcov, vedy a ich pracovísk“ 
sa I. Barák pristavil aj pri ne-
dávnej akreditácii ústavov pa-
nelom zahraničných expertov. 
„Hoci ešte nepoznáme výsled-
ky [rozhovor vznikal v decem-
bri – poznámka redakcie], po-
važujem to za krok správnym 
smerom. Hodnotenie inštitúcií 
v európskom či svetovom kon-
texte by malo byť prospešné,“ 
dodáva.

Veda a biznis
Pokiaľ ide o postavenie vedy, 

tlak na publikovanie, diskusiu 
okolo pomerov v prostredí ve-
deckých časopisov – I. Barák 
hovorí, že nie je sám, kto na-
dobúda čoraz silnejší pocit, že 
z vedy sa stáva biznis. Za pub-
likovanie článkov sa často platí 
a v prípade voľne prístupných 
(Open access) článkov vždy. 
„Keďže vedec musí publiko-
vať, chytili sa toho ľudia, ktorí 
v tom vidia dobrý zdroj peňazí. 
Tak sa objavili aj predátorské 
časopisy, čiže zjednodušene 
také, ktoré veľmi nehodno-
tia kvalitu článku a uverejnia 
ho za poplatok. Ale aby sme 
niektorý časopis mohli zod-
povedne vyhlásiť za predátor-
ský, potrebujeme dôkazy. Tie 
sa zbierajú, ale pri niektorých 
je veľmi ťažko jednoznačne vy-
hlásiť, že sú predátorské. Ja 
osobne sa snažím publikovať 
len v tých časopisoch, s ktorý-
mi mám skúsenosť alebo kde je 
záruka serióznosti,“ hovorí.

Zdôrazňuje, že po rokoch už 
dobre pozná škálu časopisov 
vo svojej oblasti, takže to pre 
neho nie je problém. Ale dodá-
va tiež to, že lobing, konkuren-
cia a súťaženie sa prejavujú aj 
pri uverejňovaní v najprestíž-
nejších časopisoch, ktoré sa na 
zozname predátorských jed-
noducho nikdy nemôžu obja-
viť. Spomína, ako sa mu to po-
tvrdilo, keď chcel publikovať 
v jednom takom spolu s brit-
ským kolegom a spolupracov-
níkom profesorom Anthonym 
J. Wilkinsonom. Spolupraco-
vať začali ešte v rámci grantov 
z The Wellcome Trustu a po-
kračujú až do súčasnosti. Ten-
to britský biológ okrem iné-
ho získal Medzinárodnú cenu 
SAV za vynikajúce dielo, ktoré 
má vzťah k Slovensku v oblas-
ti prírodných vied za rok 2014 
(Správy SAV 5/2015, Britský 
vedec s väzbou na Slovensko).

I. Barák však dodáva, že na-
priek tomu nevníma vedu ako 
hryzovisko. „Môže sa zdať, že 
v mnohých ohľadoch ide o biz-
nis, ale stále si človek môže 
strážiť vlastné pravidlá. Naprí-
klad: robiť veci tak, aby ho to 
robilo spokojným,“ pripomína.

Posun k aplikáciám
Tento vedec zdôrazňuje, že 

RNDr. IMRICH BARák, DrSc., mikrobiológ. Po ukončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte 
bratislavskej Univerzity komenského nastúpil do Ústavu molekulárnej biológie SAV. V ro-
koch 2008 až 2012 bol jeho riaditeľom. V súčasnosti je vedúcim oddelenia mikrobiálnej ge-
netiky. Absolvoval stáže na University of Georgia v USA, na University of York a na Oxford 
University vo Veľkej Británii, bol hosťujúcim profesorom na University of Cagliari v Talian-
sku a na EPFL vo Švajčiarsku. V roku 2001 získal ocenenie Vedec roka.
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sa venuje najmä základné-
mu výskumu. Pripomína, čo 
vari každý vedec – že apliko-
vaný výskum je bez základné-
ho nemožný. „Ale ak chceme 
projekt predať agentúre, ne-
stačí argumentovať atraktivi-
tou problému. Zaujíma ju, aký 

bude mať výskum význam nie-
len pre vedu, ale aj pre možné 
aplikácie,“ vysvetľuje I. Barák. 
„Tomu musíme našu prácu na 
základnom výskume prispôso-
bovať,“ pripomína.

Na otázku, či sa veda za tri 
desaťročia, ktoré sa jej venu-

je, posúva smerom k apliká-
ciám, odpovedá, že logicky 
áno. „Lebo pri každých penia-
zoch, ktoré prichádzajú od da-
ňových poplatníkov, musí byť 
zreteľné, aký majú efekt. Tlak 
na aplikácie je teda pochopi-
teľný a užitočný. Ale je dôleži-

té, aby sa pri tom nezabudlo na 
základný výskum,“ pripomína. 

Jednoduchšie spojenie 
s hospodárskou sférou a pod-
nikaním je aj jedným z cieľov 
transformácie ústavov SAV na 
verejné výskumné inštitúcie 
(v.v.i.). „Hovoríme stále o fik-
tívnej verejnej výskumnej in-
štitúcii, lebo zákon stále nie 
je prijatý,“ pripomína I. Barák. 
„Ale návrh, ktorý som videl, 
považujem za správnu cestu. 
Podobne to riešili všade v oko-
litých krajinách. Dôležité je, 
aby to rozhodovacia sféra ne-
použila ako argument na zní-
ženie financovania vedy. Aby 
nám nepovedali: máte v.v.i., 
dostanete menej z rozpočtu, 
zarobte si...“

Na štvorročné obdobie ria-
diteľovania na Ústave mole-
kulárnej biológie SAV spomí-
na ako na čas, počas ktorého 
vyšiel z bubliny spokojného, 
šťastného bádateľa s veľmi 
dobrými vzťahmi s kolegami 
– do rokov občas aj vyhrote-
ných vzťahov. Bez toho sa pod-
ľa neho nedalo hýbať pomermi 
v ústave, ktoré bolo treba zme-
niť. Hovorí, že mu to prinies-
lo skúsenosť, šediny, overenie 
priateľov, ale aj objavenie sa 
nepriateľov. „Lebo zmena bolí 
a tí, ktorí so zmenami, čo som 
musel a chcel urobiť, nesúhla-
sili, to dali riadne pocítiť,“ ho-
vorí. Na druhej strane považu-
je za povzbudzujúci potenciál 
mladých kolegov, ktorí zmeny 
veľmi výrazne podporili. Tak či 
onak rád spomína na to, že keď 
sľuboval, že funkciu zoberie – 
zdôraznil – len na štyri roky. 
To dodržal s uspokojením, že 
sa našiel vhodný nástupca. 

V zložitých mesiacoch Slo-
venskej akadémie vied na pre-
lome rokov 2014 a 2015 bol 
tento vedec jedným zo zakla-
dajúcich členov iniciatívy Veda 
chce žiť. Tá nezanikla. „Išlo 
o osobnú iniciatívu niekoľkých 
vedcov a myslím, že by bola 
škoda pretrhnúť poten ciál, kto-
rý iniciatíva má,“ dodáva I. Ba-
rák. Teraz považuje za jednu 
z jej dôležitých úloh populari-
záciu vedy. 

Martin Podstupka |
Foto: Vladimír Šimíček

sloVenská účasť V šPičkoVom Projek te

Európske röntgenové laserové zariadenie na báze voľných elektrónov v Hamburgu – Euro-
pean X-ray Free Electron Laser (XFEL) je európsky projekt 3,7 kilometra dlhého RTG lase-
ra budovaného v Hamburgu, ktorý bude zdrojom RTG žiarenia výnimočných kvalít presa-
hujúci všetky súčasné svetové fotónové zdroje. V rámci European XFEL sa buduje niekoľko 
experimentálnych staníc. Slovenská republika vyjadrila v predchádzajúcom období záujem 
o zapojenie sa do dvoch konzorcií používateľov: XBI (Integrated Biology Infrastructure Li-
fe-Science Facility at the European XFEL) a SFX (Serial femtosecond crystalography and 
single-particle imaging at XFEL). Tieto dve konzorciá by mali významne prispieť k riešeniu 
projektov spojených so štrukturálnou biológiou – k riešeniu terciálnych štruktúr proteínov. 
Hlavne riešenie štruktúr tých proteínov, ktoré sú zaujímavé z pohľadu biomedicíny a bio-
technológií a ktoré sú ťažko kryštalizovatelné, respektíve nie je možné ich pripraviť vo for-
me dostatočne veľkých, difraktujúcich kryštálov. Najväčším problémom kryštalografie pro-
teínov je nájdenie podmienok kryštalizácie, ktoré vedú k tvorbe práve takýchto kryštálov. 
Použitie XFEL by malo odstrániť problémy s kvalitou kryštálov, keďže na určenie štruktú-
ry proteínov budú postačovať nanokryštály alebo dokonca RTG údaje z roztoku proteínov 
a ich komplexov. Navyše pomocou tohto zariadenia sa budú dať sledovať rýchle procesy 
v rámci štrukturálnych zmien v proteínoch. 
Slovenská republika sa stala v roku 2009 zakladajúcou členskou krajinou tejto medzinárod-
nej vedeckej obchodnej spoločnosti vo forme neziskovej obchodnej spoločnosti s ručením 
obmedzeným podľa nemeckého právneho poriadku, a to ako spoločník s jednopercentnou 
účasťou. V októbri sa zariadenie European XFEL oficiálne uviedlo do prevádzky. Pre použí-
vateľov sa bude otvárať v lete tohto roku. 
V záležitostiach týkajúcich sa European XFEL zastupuje záujmy SR prof. RNDr. Pavol So-
vák, CSc., z košickej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, vymenovaný za slovenského zástupcu 
v Európskej rade XFEL. Slovenskú republiku v konzorciách XBI a SFX zastupuje Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré poverilo doc. RNDr. Jozefa Uličného (z tej istej 
školy), RNDr. Imricha Baráka, DrSc., a Ing. karla Saksla, DrSc. (Ústav materiálového výsku-
mu SAV) na rokovania o podmienkach vstupu Slovenskej republiky do konzorcia používate-
ľov XBI. k. Saksl a I. Barák sú zástupcami SR v konzorciu SFX.                 (ib)

PohľAD NA MIESto VýStAVBy xFEL V hAMBuRgu Z VtáčEJ PERSPEKtíVy.
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>V najbližších týždňoch vyjde ôsmy zvä-
zok Encyclopaedie Beliany z dielne Encyk-
lopedického ústavu SAV. Ďalšie sú budúc-
nosťou pracoviska na nasledujúce roky. 
Čo to všetko znamená? Ako sa encyklopé-
dia tvorí a ako sa zmení? I o tom hovorí 
Akadémia/Správy SAV s PaedDr. Zuzanou 
Vargovou, riaditeľkou tohto ústavu Slo-
venskej akadémie vied.

S čím ste pred rokom a pol kandidovali 
na post riaditeľky? Čo ste prezentovali 
ako svoj program?
Najdôležitejším bodom môjho progra-
mu bola, samozrejme, príprava ďalších 
zväzkov knižnej verzie Encyclopaedie Be-
liany. Novým prvkom bol zámer pripra-
viť a spustiť aj jej webovú verziu. O ur-
čitú podobu jej uverejnenia na internete 
sa zaujímalo viacero organizácií, skôr sa 
však uvažovalo o podobe vo formáte pdf 
[Portable Document Format – poznám-
ka redakcie]. Teda vlastne akoby „prefo-
tografovanej“ knižnej verzie. Nám to však 
z viacerých dôvodov nevyhovovalo. Po-
trebujeme modernú, kvalitnú a praktickú 
podobu encyklopédie. Základným argu-
mentom proti formátu pdf bol fakt, že in-
formácie sa neustále vyvíjajú a heslá v na-
šej encyklopédii bude treba upravovať, 
aktualizovať či dopĺňať.
Takže začnete s nimi znovu pracovať?
Iste a bude to dlhodobý, postupný a opa-
kovaný proces. Je jasné, že nemôžeme 
všetky texty aktualizovať odrazu. Navyše, 
heslá sa budú s autormi opäť konzultovať, 
aby bolo všetko, ako má byť.
Uvažovali ste predtým, že budete riadi-
teľkou?
Nie. Vlastne som sa nechala presvedčiť, 
keď si to vyžiadali okolnosti. Istý čas som 
bola poverená funkciou riaditeľky a po-
tom som kandidovala.
Splnilo to vaše očakávanie?
Viac-menej áno, v pozitívnom i menej po-
zitívnom zmysle. Nie že by som nieke-
dy nespomínala na jednoduchší život bez 
funkcie, ale táto práca je zaujímavá a baví 
ma. Našťastie som nemusela dať bokom 
veci, ktorým som sa venovala predtým. 
Robím stále aj vo výstupnej redakcii. Tak 
ako predtým spracúvam, kontrolujem 
a overujem časť hesiel zo spoločenských 
vied. Okrem iného mi to pomáha vnímať 
a riešiť problémy kolegov v ich redakčnej 
práci a množstvo ďalších problémov súvi-
siacich s prípravou Encyclopaedie Beliany.
Je ústav nejako členený?
Máme jednu redakciu, ktorej redaktori 
a výstupní redaktori pracujú na príprave 
textov do Encyclopaedie Beliany. Jej súčas-
ťou je i jazyková a výtvarná redakcia.

Aký je rozdiel medzi redaktormi a vý-
stupnými redaktormi?
Redaktori a redaktorky spracúvajú hes-
lá podľa jednotlivých lexikálnych skupín. 
Napríklad geografiu, históriu, zoológiu, 
ekonómiu, právo, náboženstvá, literatúru, 
filozofiu, hudbu, balet, šport, film, fyziku, 
chémiu a mnohé ďalšie. Výstupní redakto-
ri, vlastne redaktorky, kontrolujú, overujú, 
komplexnejšie spracovávajú heslá od au-
torov a redaktorov, kontrolujú prepojenia 
na heslá už vydané aj na tie, ktoré ešte len 
budú v nasledujúcich zväzkoch.

Predseda redakčnej rady Encyclopae-
die Beliany profesor Štefan Luby na 
inom mieste Akadémie/Správ SAV 
označuje fakt, že tento ústav nie je za-
radený medzi vedecké, za „výsledok ri-
gidného chápania statusu vedeckého 
pracoviska“. Ako to vnímate vy?
Myslím si, že naša práca je vo veľkej miere 
veľmi blízka vedeckej. Minimálne v tom, 
že niekedy pracujeme s pôvodnými zdroj-
mi, skúmame originálne materiály. V nie-
ktorých prípadoch – v spolupráci s inými 
odborníkmi či pracoviskami – stanovuje-
me normu, napríklad prepisu cudzojazyč-
ného názvu. O mravčej, až vedeckej prá-
ci môžeme iste hovoriť najmä pri prepise 
u nás zriedkavých alebo ojedinelých poj-
mov z jazykov používajúcich nelatinskú 
abecedu. V niektorých vedných odboroch 
sa pokúšame o zjednocovanie terminoló-
gie, niekedy navrhujeme a pokúšame sa 
presadiť nové výrazy či termíny. Aj overo-
vanie textov je často minimálne na hrani-
ci bádania.
Ako sú zaradené podobné ústavy v za-
hraničí?
V okolitých štátoch, azda okrem Ruska, 
kde sa encyklopédia pripravuje pod ges-
ciou Ruskej akadémie vied, nepoznáme 
väčšie encyklopedické pracovisko, ktoré 

by robilo prácu podobnú našej. Považuje-
me sa v tomto zmysle tak trocha za prvo-
lezcov. Samozrejme, priebežne vznikajú 
rôzne jednoodborové encyklopédie, kto-
ré píšu odborníci z daného odboru. My 
však tvoríme všeobecnú encyklopédiu. Tu 
musím zdôrazniť, že Slovensko dielo ta-
kéhoto rozsahu ešte nemá (Encyklopédia 
Slovenska, ktorej posledný, šiesty zväzok 
vyšiel v roku 1982, bola dosť tendenčná 
a orientovaná najmä na Slovensko), kým 
väčšina vyspelých okolitých krajín už ta-
kéto encyklopédie vydala.
Ak by sme sa mohli vrátiť k pracovní-
kom ústavu, ako sa mení ich počet?
Pohybuje sa okolo tridsiatky a je viac-me-
nej stály. Ale hneď musím povedať, že pre 
tento ústav má veľký význam spolupráca 
s externistami.
Práca s ľuďmi je u vás trochu ako puzz-
le, nie? keď odíde redaktor, ktorý sa 
venuje fyzike, musíte nájsť podobného. 
A podobne je to asi aj s externistami...
Je to problém, lebo dobrým redaktorom 
sa nový kolega stáva najskôr tak za dva 
roky. Táto práca je pomerne špecifická 
a študijný odbor encyklopedistika sa ni-
kde neštuduje. Redaktor musí prenik-
núť do lexikografického štýlu práce. Musí 
dbať o obsahovú i formálnu správnosť 
textu. Náročné je hlavne nájsť súvislos-
ti s iným textami vydanými v už predchá-
dzajúcich zväzkoch a zistiť, ako je nové 
heslo s nimi prepojené. Musí hľadať mož-
né väzby aj s heslami, ktoré budú vydané 
v ďalších zväzkoch. Dôležité je vybudovať 
si dobre fungujúci tím externých autorov. 
Často je nutné hľadať nových odborníkov 
a vytvoriť si s nimi pracovné, nezriedka 
i osobné vzťahy založené na dôvere a po-
chopení pre našu prácu. Ďalšou úlohou 
je nachádzať odborných konzultantov 
k jednotlivým textom. Takže – keď nie-
kto z redaktorov odíde, hľadáme človeka 
s podobným vzdelaním a veríme, že toto 
všetko zvládne.
Poďme si povedať viac o tom, ako vzni-
ká jeden zväzok encyklopédie. Ako sa 
rozhoduje, čo v ňom bude?
Pridržiavame sa generálneho heslára. 
Vznikol pri štarte práce na tejto encyklo-
pédii a obsahuje zoznam hesiel, ktoré by 
sme mali spracovať, až po písmeno Ž.
Vznikol takmer pred dvadsiatimi rok-
mi. Mení sa nejako?
Je dynamický a živý. Niektoré heslá vy-
raďujeme, lebo zistíme, že sú zastarané, 
nepotrebné či menej významné. Stačí si 
uvedomiť, ako sa zmenili mnohé oblasti, 
napríklad ekonómia, informatika... Na-
opak, niektoré heslá zaraďujeme, keďže 
pôvodne neboli vôbec navrhnuté alebo 
v čase vzniku heslára dané javy vôbec ne-
existovali.
Ako sa robia hranice zväzkov?
Okrem iného dbáme na to, aby mali zväz-
ky približne rovnaký počet strán.

T a n e c  m e d z i  f ľ a š a m i
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Takže keď ste robili ôsmy zväzok, 
určili ste si prvé a posledné heslo, roz-
delili ste ich redaktorom a vyrábali 
ste...
Veľmi zjednodušene povedané, áno. 
O tom, ktoré heslo bude posledné, sa – 
pochopiteľne – nerozhoduje úplne na za-
čiatku, ale počas tvorby, keď už poznáme 
rozsah hesiel. Musím však pripomenúť, že 
popri textoch máme v knihe aj veľký po-
čet ilustrácií, či už fotografií, máp, grafov, 
tabuliek a schém. V osmičke, ktorá v naj-
bližších týždňoch vyjde, je necelých šesť-
tisíc hesiel a asi tisícšesťsto ilustrácií. Tak-
že už vieme povedať, že deviaty zväzok 
sa skončí niekde pred koncom písmena 
K. Toto písmeno obsahuje toľko hesiel, že 
budú v troch zväzkoch, od konca sedmič-
ky až po deviatku.
kto riadi prácu na jednotlivých zväz-
koch?
Vedúca projektu, respektíve vedúca vý-
stupnej redakcie. Konkrétne do polovice 
siedmeho zväzku bola vedúcou projektu 
doktorka Prociková [PhDr. Anna Prociko-
vá – poznámka redakcie], ktorú môžeme 
pokojne označiť za dušu projektu a prvú 
dámu slovenskej encyklopédie. Sme nes-
mierne radi, že teraz s nami externe spo-
lupracuje. Po nej sa stala vedúcou výstup-
nej redakcie doktorka Tomová [RNDr. 
Viera Tomová, CSc. – poznámka redak-
cie].
Tento človek musí prečítať všetky heslá?
A nie raz. Často musí urobiť zásadné roz-
hodnutia alebo zmeny. Je posledným 
„článkom“ reťaze, ktorý rozhoduje.
Dokáže zasiahnuť do „chémie“ aj do 
„baletu“?
Ak nie, tak sa pýta. Nerozhoduje však 
sám. Okrem autorov sa vždy opiera o od-
borných oponentov a konzultantov. Často 
texty dávame oponovať aj viackrát.
Aké odbornosti nájdeme medzi vašimi 
kolegami?
Rozmanité. Všetci majú, pochopiteľ-
ne, ukončené vysokoškolské vzdelanie 
a vzhľadom na charakter našej práce je to 
skutočne pestré. Od geografov, historičky, 
kunsthistorika, biologičky, klasickej filo-
logičky, filozofa, muzikológa, etnologič-
ky, odborníkov na literatúru, jazyky, poľ-
nohospodárstvo či výtvarné umenie, cez 
sinologičku, pedagogičku až po chemič-
ku, fyzičku či ekonómku. Je to skutočne 
dlhý zoznam najrôznejších špecialistov.
Aké vlastnosti potrebuje dobrý tvorca 
encyklopédie?
Musí toho mať veľa načítaného, aby mal 
prehľad vo svojom i v príbuzných odbo-
roch. Potrebuje sa orientovať v literatú-
re zo svojho odboru a poznať (či neustále 
hľadať) expertov, ktorí sa jeho problema-
tike venujú. A predovšetkým – musí mať 
analyticko-syntetické myslenie. V prin-
cípe redaktor autorovi do textu nevstu-

puje, ale v každom prípade musí ustrážiť 
správnu výstavbu hesla, súvislosti s iný-
mi heslami či prípadne vyzvať autora, aby 
text ešte doplnil alebo, naopak, zostruč-
nil. Nesmieme zabudnúť na veľmi dôleži-
tú vlastnosť: zmysel pre detail. Ten je pri 
tejto práci mimoriadne dôležitý.
Musí redaktor textu hesla nevyhnutne 
rozumieť?
Mal by. Ak nerozumie, musí komunikovať 
s autorom. Od začiatku sa usilujeme do-
držať úzus, že texty do Encyclopaedie Be-
liany majú byť zrozumiteľné pre stredo-
školsky vzdelaného človeka. Stáva sa, že 
v niektorých prípadoch je ich odbornosť 
vyššia, ale berieme to tak, že aj vzdela-
nostná úroveň ľudí rastie.
Takže heslu z matematiky by mala ro-
zumieť povedzme zdravotná sestra?
Snažíme sa o to, prinajmenšom by mala 
získať určitú predstavu. Heslá by mali 
byť zrozumiteľné aj pre človeka, ktorý sa 
v danom odbore nepohybuje.
Platí pre heslá nejaká šablóna, ktorú 
musia autori dodržať?
Máme stanovené určité pravidlá, ktoré sú 
zhrnuté v metodickej príručke. Tú v skrá-
tenej podobe poskytujeme aj autorom. 
Pri väčšine hesiel sú dodržiavané vše-
obecné zásady. Napríklad v osobnostných 
sa vždy začína osobnými údajmi (narode-
nie, úmrtie), pokračuje sa vzdelaním, pô-
sobiskami... Presné pravidlá máme naprí-
klad aj v geografických a iných heslách. 
Tieto zásady sú zväčša odvodené od vše-
obecne platných zásad používaných v en-
cyklopedických dielach.
A rozsah hesla?
Je stanovený, ale nie nemenný. Musím po-
vedať, že sa rozsah textu často prekročí, 
lebo bol určený dávnejšie a informácií od-
vtedy pribudlo. Za dôležitejšie ako počet 
znakov či riadkov považujeme, aby heslo 
bolo prínosné a boli v ňom obsiahnuté aj 
najnovšie poznatky.
Ale stáva sa, že redaktori heslo skra-
cujú?
Iste, no vždy po dohode s autorom. Spolu-
práca týchto dvoch ľudí musí byť – nielen 
pri skracovaní – veľmi živá, text putuje od 
jedného k druhému aj viackrát. Kým oba-
ja nie sú spokojní. Až potom sa heslo po-
súva do výstupnej redakcie.
Využívajú sa iné encyklopédie? koľko 
je nového povedzme pri hesle Mozart?
Rozhoduje o tom autor. Pri takýchto hes-
lách má iste ambíciu spracovať ich origi-
nálne, veď nové informácie vždy pribú-
dajú. Pre nás je dôležité – ak je to možné 
– pozerať sa na tému v súvislosti so Slo-
venskom. A to je nové. Treba zdôrazniť, že 
mnohé heslá sú v slovenčine komplexne 
spracované po prvýkrát práve v našej en-
cyklopédii.
Ako hľadáte autorov hesiel?
Toto je veľmi zložité. Spolupracujeme 

najmä s kolektívom stálych autorov, kto-
rí často spracúvajú aj témy príbuzné ich 
zameraniu, vyhľadávame nových autorov 
podľa odborov v SAV, na vysokých školách 
a v iných inštitúciách doma, ale aj v za-
hraničí, najmä v Česku. Niekedy sa k au-
torovi dostávame cez publikáciu, v kto-
rej spracoval pre nás zaujímavú tematiku 
prostredníctvom internetu.
koľko ich je?
Máme do šesťsto autorov. To však hovo-
ríme o autoroch textov, konzultantoch aj 
oponentoch.
Menia sa pri rôznych zväzkoch?
Mnohí autori prispievajú opakovane do 
všetkých alebo väčšiny zväzkov, sú však aj 
také mená, čo sa objavia len raz.
Do akej miery využívate vašich kole-
gov z ústavov akadémie?
Nie je to jednoduché, vedci sú dosť vyťa-
žení. Ale máme stálych spolupracovníkov 
v mnohých ústavoch – podiel autorov zo 
Slovenskej akadémie vied je zhruba 18 
percent.
Spomínali ste oponentov. Ide k nim 
každé heslo?
Dávame oponovať väčšinu hesiel. Nieke-
dy sa stane, že heslo robí jediný odborník 
z danej oblasti alebo je text úplne jasný, 
bez akéhokoľvek polemického miesta – 
vtedy tento krok preskočíme.
Nestáva sa, že by vás spory oponenta 
a autora zatiahli do zložitej situácie?
Občas. Nie je tajomstvom, že vedci pole-
mizujú, názorovo často stoja proti sebe. 
Riešenie vyžaduje citlivý prístup.
Stáva sa, že by ste sa s niektorým z au-
torov museli rozlúčiť?
Bohužiaľ, stáva. Najčastejšie ide podľa 
mňa o nedostatok času. Jednoducho, nie-
ktorí nestihnú heslá vypracovať, meška-
jú, neozývajú sa, lebo sú zavalení vlast-
nou prácou.
Iste sa stane, že vyjde chyba. Ako sa to 
rieši?
Stane sa to, veď kto robí, robí aj chyby. 
Ako to býva zvykom pri vydávaní encyklo-
pédií, v poslednom zväzku by mali byť er-
ráta, teda zoznam chýb, opráv a doplnky.
Ako zložité je heslá zlaďovať? Fun-
guje to ako zákony – že jeden hýbe 
druhým?
Ak tvoríme heslo, musíme vnímať, ako sú-
visí s tými, ktoré sme vydali v predchá-
dzajúcich zväzkoch. A predvídať, ako sú-
visí s heslami v budúcich. Nie je to ľahké 
a redaktori i výstupní redaktori na to mu-
sia neustále myslieť.
Profesor Štefan Luby použil v tejto sú-
vislosti pojem: tanec medzi fľašami...
To je veľmi výstižné pre encyklopedickú 
tvorbu.
Vyrušujú vás heslá, ktoré počas vychá-
dzania úplne zostarli?
Predovšetkým treba zdôrazniť, že encyk-
lopédia v knižnom vydaní odráža úroveň 
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vedomostí doby, v ktorej vznikla. Aj heslá, 
ktoré vznikli v minulosti a zostarli, sú pre 
novú generáciu dôležitou informáciou. 
Ak k heslu medzičasom pribudli nové in-
formácie, treba riešiť jeho aktualizáciu. 
O to sa práve usilujeme vo webovej verzii. 
Ale všetko postupne.
Ako je to s frekvenciou vychádzania 
dielov? Intervaly sa skracujú?
Naša encyklopédia nie je módnou záleži-
tosťou. Má ambíciu stať sa národnou en-
cyklopédiou, ktorá by mala prispieť do 
kultúrneho dedičstva Slovákov. To chce 
svoj čas a – ako sme hovorili – aj dôklad-
nosť. Posledné zväzky vychádzali prie-
merne v trojročnej periodicite. Minulý 
rok bola podpísaná zmluva o spolupráci 
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky, podľa kto-
rej nám rezort bude na prípravu encyk-
lopédie naďalej finančne prispievať a my 
sme sa zaviazali, že skrátime dobu vydá-
vania každého dielu o šesť mesiacov. Tak-
že deviaty zväzok by mal vyjsť o dva a pol 
roka.
koľko plánujete zväzkov?
Predpokladáme, že Encyclopaedia Beliana 
bude mať okolo 14 až 15 zväzkov.
Začali ste pripravovať aj webovú ver-
ziu Encyclopaedie Beliany. Je to kom-
plikované?
Je to zložitý a dlhodobý proces. O to viac, 
že knižná verzia ešte stále nie je ukonče-
ná. Máme však už toľko spracovaných he-
siel, zaujímavých textov a kvalitných in-
formácií, že by bola škoda neposunúť ich 
bližšie k verejnosti. Koniec koncov, sme fi-
nancovaní z verejných zdrojov, je našou 
povinnosťou odovzdať verejnosti výsled-
ky našej práce.
Čo to znamená technicky?
Museli sme nájsť taký spôsob spracovania 
textu, také softvéry, aby webová verzia 
bola spoľahlivá. Spolupracujeme pri tom 
s viacerými IT odborníkmi. Našou úlohou 
bude priebežne aktualizovať heslá a zo-
staviť tím ľudí, ktorí budú webovú verziu 
spravovať.
Najprv tam pôjde obsah ôsmich zväz-
kov, ako bol vytvorený?
Nie celkom. Pokúsime sa čo najviac textov 
zaktualizovať. Už pracujeme na prvom 
a druhom zväzku a priebežne budeme ak-
tualizovať ďalšie.
Musíte prejsť všetky vydané heslá?
Pokúsime sa. Okrem aktualizácie je dôle-
žité napríklad postupne rozpísať mnohé 
skratky, ktoré boli použité v knižnej podo-
be kvôli „hutnosti“ textu. Všeobecne kniž-
né encyklopédie používajú veľa skratiek. 
Na webe to však nie je nutné, text je lep-
šie čitateľný bez skratiek. A spätné roz-
pisovanie skratiek sa, bohužiaľ, z jazyko-
vých dôvodov nedá urobiť automaticky. 
No činností na príprave webovej verzie je 
podstatne viac...

Ako dlho pracujete na webovej verzii?
Už druhý rok. Mala by byť spustená do 
konca tohto roka.
koľko zväzkov?
Všetkých osem, ktoré vyšli knižne.
Všetky stihnete aktualizovať?
Stopercentne hneď nie. Na úvod sa pokú-
sime aspoň o tie najvýznamnejšie aktua-
lizácie.
Bude na internete voľne dostupná?
Áno.
Nepoznačí to predaj knihy?
Myslím si, že nie. Milovníci kníh budú 
chcieť mať Encyclopaediu Belianu v kniž-
nici tak či tak.
V roku 2006 vydal ústav popri Encyclo-
paedii Beliane aj encyklopédiu The En-
cyclopaedia of Slovakia and the Slo-

vaks. V súčasnosti sa venujete nejakým 
ďalším projektom?
Nie, sústreďujeme sa plne na knižnú a we-
bovú verziu Encyclopaedie Beliany.
Ako sa vášho ústavu týka transformá-
cia v Slovenskej akadémii vied?
Iste aj nás čaká spájanie. Okrem iného 
preto, že nie sme vedecká inštitúcia a ne-
môžeme sami založiť verejnú výskumnú 
inštitúciu.
Určite máte predstavy...
Nám sa zdá zaujímavým spojenie s Jazy-
kovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV, 
no rokovania zatiaľ neboli ukončené... Na 
svete je aj idea vytvoriť centrum, kde by 
patrili všetky špecializované pracoviská. 
Takže otvorené sú viaceré možnosti.
Martin Podstupka | Foto: Vladimír Šimíček

PaedDr. ZUZANA VARGOVá ukončila v roku 1980 štúdium na Pedagogickej fa-
kulte (dnes Univerzita konštantína Filozofa) v Nitre, aprobáciu slovenský jazyk 
– dejepis. Titul PaedDr. získala v roku 2010 na Pedagogickej fakulte Univerzity 
komenského v Bratislave. V rokoch 1980 až 2008 pracovala na odbore školstva 
Obvodného národného výboru Bratislava IV, bola učiteľkou a výchovnou porad-
kyňou. Od roku 2008 pôsobila v Encyklopedickom ústave SAV v pozícii odbornej 
redaktorky a výstupnej redaktorky. V rokoch 2011 až 2014 bola zástupkyňou ria-
diteľa, od októbra 2014 bola poverenou riaditeľkou, riaditeľkou sa stala prvého 
apríla 2015.
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Ale veľká a kompletná univer-
zálna slovenská encyklopé-
dia tam zatiaľ chýba. K sied-
mim zväzkom teraz pribudol 
ôsmy. Toto dielo pod značkou 
Encyclopaedia Beliana vzniká 
s odstupom 260 rokov po zača-
tí tvorby encyklopédií vo svete 
a osemdesiat rokov po ukon-
čení jej prvej fázy v menších 
krajinách, napríklad v Česku. 
Spoločenská objednávka diela 
sa stala akútnou po roku 1990 
a osobitne o tri roky neskôr, 
po vzniku samostatnej Sloven-
skej republiky.

Doteraz najobsiahlejšia 
šesťdielna Encyklopédia Slo-
venska je síce dodnes použí-
vanou a užitočnou príručkou, 
mnohé heslá však nesú pečať 
politizácie. Okrem toho sa zao-
berá iba slovenskými reáliami.

Pohľad do minulosti

Encyklopédia je náučný slov-

ník, ktorý zhrňuje základ-
né poznatky odboru, regiónu, 
krajiny (encyklopédia ľudovej 
kultúry, podunajská encyklo-
pédia, encyklopédia Sloven-
ska) alebo všetkých odborov 
a oblastí (všeobecná encyk-
lopédia, slovenská encyklo-
pédia). Text týchto diel sa vy-
značuje encyklopedickým 
štýlom – stručnosťou, vecnos-
ťou, skratkovaním s cieľom po-
dať na minimálnej ploche ma-
ximum informácií. Dôležitým 
faktorom je previazanosť he-
siel formou odkazov.

Encyklopédie majú stároč-
nú tradíciu. Už v starom Gréc-
ku pojem enkyklios paideia 
označoval univerzálnu a všet-
kým dostupnú výchovu. Abe-
cedne spracované encyklopé-
die sa objavili už v 1. storočí 
pred naším letopočtom, na-
príklad dielo Verria Flacca: De 
verborum significatu (O význa-

me slov). Priaznivé podmien-
ky na vznik encyklopedických 
diel sa vytvorili v 17. a 18. sto-
ročí v období osvietenstva. Ich 
predchodkyňou bola Cyclopae-
dia, or An Universal Dictionary 
of Arts and Sciences, zostavená 
pod vedením Ephraima Cham-
bersa v Londýne (dva zväzky) 
v roku 1728.

Za prvú univerzálnu encyk-
lopédiu v modernom zmys-
le sa považuje Encyclopédie ou 
Dictionnaire raisonné des scien-
ces, des arts et des métiers pod 
vedením D. Diderota a J. B. 
de Ronda d’Alemberta, ktorá 
vznikla v rokoch 1751 až 1772. 
Mala 60-tisíc hesiel. Autori 
boli šikanovaní, texty cenzu-
rované. D’Alembert rezigno-
val. Voltaire mu napísal: „Pra-
covali ste na kníhkupcov, ktorí 
sa zmocnili zisku, a vaším úde-
lom je prenasledovanie.“

Najstaršou a najrozsiah-

lejšou nepretržite vydávanou 
všeobecnou encyklopédiou je 
Encyclopaedia Britannica. Jej 
prvé vydanie (trojzväzkové) 
pripravil Wiliam Smellie v ro-
koch 1768 až 1771. Dodnes vy-
šlo 15 edícií, posledná z roku 
2002 má 30 zväzkov.

V Nemecku vyšla v roku 
1819 Allgemeine deutsche Re-
al-Encyklopädie für die gebil-
deten Stände – Conversations 
– Lexikon, vydaná F. A. Brock-
hausom v desiatich zväzkoch. 
Nezaháľali ani ďalšie náro-
dy, ktoré zostavili svoje encyk-
lopédie rozčlenené do 15 až 
30 zväzkov. Patrí medzi ne 
The Encyclopaedia America-
na (1829 – 1833), Encyklope-
dia Powszechna (1859 – 1868), 
Grand dictionnaire universel 
du XIXe siècle, P. A. Larousse 
(1866 – 1876), Ottův slovník 
naučný (1888 – 1909), Boľšaja 
Enciklopedija (1903 – 1905), 

E n c y k l o p é d i a ,  k t o r á  s i 
z a s l ú ž i  p o z o r n o s ť

Budúcnosť knižnej PodoBy

Má v čase internetu význam vydávať encyklopédiu ako knižnú sériu? k tomuto problému uvádzame niekoľko stanovísk:
• Nové technológie doplňujú, ale nenahrádzajú staršie. kus papiera sa vždy bude používať na výpočty, vytvorenie obrázka, 

odovzdanie správy. (A. Penzias, laureát Nobelovej ceny za fyziku, spoluobjaviteľ reliktového žiarenia) 
• knihy žijú a budú žiť, aj keď prešli vývojom od zvitkovej do klasickej kódexovej podoby a dnes do elektronickej verzie 

(I. Serageldin, riaditeľ obnovenej Alexandrijskej knižnice) 
• Éra kníh sa neskončila. Osobitne to platí pre malé národy, v ktorých jazykoch nedosahuje Wikipédia tú kvantitu a kvalitu 

ako v angličtine. (J. Wales, spoluzakladateľ Wikipédie)
Autor článku dodáva postreh, že klasická papierová kniha je ako bochník chleba na stole, elektronická kniha je ako bochník 
v trezore s elektrickým ovládaním a dverami na heslo, po ktorých otvorení zistíme, že nám bochník niekto diaľkovo vymazal.
knižné encyklopédie patria dvetisíc rokov do zlatého fondu kultúry a prax ukazuje, že ani 21. storočie na tom veľa nezmení. 
V ére open access publikovania sa diela tohto typu sprístupňujú na internete. Výhodou je, ak sú doplnené programom vyhľa-
dania, kombinovania a združovania údajov. Touto cestou ide po ošetrení autorských práv už vydaných zväzkov aj Encyclo-
paedia Beliana.

Štefan Luby

Tak ako ostatné ústavy Slovenskej akadémie vied, aj Encyklopedický ústav počas Dní 
otvorených dverí sprístupňuje svoje priestory verejnosti. Prednášky o jeho práci sú v en-
cyklopedickej knižnici lemovanej regálmi, v ktorých sú rozsiahle série slávnych sveto-
vých encyklopédií ako Encyclopaedia Britannica, La grande encyclopédie Larousse alebo 
Brockhuas Enzyklopädie. Nájdeme tam aj trojzväzkový Slovenský náučný slovník z ro-
kov 1931 až 1933 a šesťdielnu Encyklopédiu Slovenska z rokov 1977 až 1982.
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Enciclopedia Italiana (1929 
– 1937), Révai nagy lexikona 
(1911 – 1931).

Obdobie spracovania diel je 
od troch do tridsať rokov v zá-
vislosti od dĺžky prípravnej 
etapy, postupného alebo blo-
kového vydávania, kapacít a fi-
nančných prostriedkov.

Aktivity na území 
Slovenska

Za prvé dielo encyklopedické-
ho charakteru na Slovensku 
i v Uhorsku sa považuje troj-
zväzková práca profesora Tr-
navskej univerzity Martina 
Sentivániho: Curiosiora et se-
lectiora variarum scientiarum 
miscellanea (Vzácne rozma-
nitosti vybrané z rôznych ved-
ných odborov) z rokov 1689 až 
1702. 

V 18. storočí vzniklo die-
lo Mateja Bela: Notitia Hun-
gariae novae historico-geogra-
phica (Historické a zemepisné 
vedomosti o súvekom Uhorsku) 
z rokov 1735 až 1742 a v roku 
1786 práca J. M. Korabinského 
Geographish-historisches und 
Produkten Lexikon von Ungarn 
(Geograficko-historický a to-
varový lexikón Uhorska). Ďa-
lej treba spomenúť Slovník sla-
vianskych umelcov (1842) od 
Jána Kollára.

Trojzväzkový Slovenský ná-
učný slovník z rokov 1931 až 
1933, redigovaný Pavlom Buj-
nákom, bol prvou slovenskou 
všeobecnou encyklopédiou. 
Zrodil sa za českej pomoci, 
vydali ho v Prahe. Tento pro-
jekt sa stretol s podporou slo-
venských intelektuálov, o čom 
svedčia mená vybrané spome-
dzi 70 autorov: Ján Borodáč, 
Ján Gonda, Dobroslav Chro-
bák, Imrich Karvaš, Emil Bo-
leslav Lukáč, Andrej Mráz, 
Gejza Vámoš, Branislav Varsík, 
Ján Volko-Starohorský. Väz-
bu navrhol Ľudovít Fulla, kres-
by zhotovil akademický ma-
liar Kamil Zvelebil. Použili sa 
aj čiernobiele fotografie, ale 
v pomerne malom rozsahu.

V roku 1953 sa vo vydava-
teľstve Osveta v Martine pod 
vedením Alexandra Hirnera 
začala spracúvať univerzálna 
encyklopédia, projekt bol však 

z politických dôvodov zastave-
ný a A. Hirner uväznený.

Encyclopaedia Beliana

Encyklopedický ústav bol pô-
vodne založený ako kabinet 
SAV v roku 1959, ústavom sa 
stal o jedenásť rokov neskôr. 
Bol zaradený do kategórie ve-
deckých pracovísk, dnes je 
špecializovaným pracoviskom. 
Toto zaradenie je výsledkom 
rigidného chápania statusu 
vedeckého pracoviska. Tvori-
vý proces syntetizovania en-
cyklopédie opierajúci sa o tex-
ty autorov z radov vedcov, ale 
rovnako o texty, ktoré vznika-
jú v ústave a objavujú sa v ňom 
nové súvislosti a nové inter-
disciplinárne poznatky, má 
však charakter vedeckej prá-
ce. Ústav najprv spracúval slo-
vacikálne heslá pre Příruční 
slovník naučný, vydávaný 1962 
až 1967 v Prahe. Medzi jeho 
ďalšie diela patrí Vlastivedný 
slovník obcí na Slovensku, už 
spomenutá Encyklopédia Slo-
venska, The Encyclopaedia of 
Slovakia and the Slovaks – spo-
lu 24 zväzkov. Ústav postup-
ne viedli riaditelia Jozef Veľký, 
Jozef Vladár, Milan Strhan, Pe-
ter Červeňanský a dnes Zuza-
na Vargová. V rokoch 1967 
až 2002 vyšlo na Slovensku 
58 encyklopedických diel. Do 
roku 1989 vychádzali prevaž-
ne vo vydavateľstve Obzor. 
Ďalšie vyšli v SAV.

Pod Encyclopaediou Belia-
nou sa vníma slovenská vše-
obecná encyklopédia (aj keď 
pod registrovanou značkou 
Beliana vyšli všetky diela ústa-
vu počínajúc Malou slovenskou 
encyklopédiou A – Ž v roku 
1993). Prvý zväzok vyšiel 
v roku 1999. Pôvodne bolo plá-
novaných 12 zväzkov, súčasný 
predpoklad je 14 až 15. Prvých 
osem obsahuje 62 500 hesiel, 
13 400 ilustrácií, 310 máp. 
Ôsmy zväzok bol odovzdaný 
do tlače 31. októbra minulého 
roku. Na porovnanie: Encyklo-
pédia Slovenska má 20-tisíc he-
siel a sedemtisíc ilustrácií.

Abecedné rozpätie zväz-
kov je A – Belk, Bell – Czy... Je 
snaha, aby zväzky mali rovna-
kú hrúbku. Vedúcou redakcie 

do polovice siedmeho zväzku 
bola Anna Prociková, potom sa 
tejto funkcie ujala Viera Tomo-
vá, ale A. Prociková sa zapá-
ja aj po odchode do dôchodku 
ďalej. Knihy sa tlačili externe, 
od siedmeho zväzku tlač pre-
vzala VEDA.

V redakčnej rade encyklo-
pédie, ktorej predsedá Štefan 
Luby, je vyše dvadsať členov, 
z ktorých viacerí sú autormi 
hesiel alebo reprezentujú iné 
inštitúcie. Doteraz sa vymeni-
lo desať členov, ktorí odstúpi-
li alebo zomreli.

Redaktori zabezpečujú au-
torské zázemie, komuniká-
ciu s autormi, zmluvy, úpravu 
hesiel do lexikografickej po-
doby, ich posúdenie a opono-
vanie, prípadne aj vypracova-
nie hesla, korektúry vrátane 
jazykovej, prípravu ilustrácií 
s ohľadom na autorské práva. 
Výstupné redaktorky zodpove-
dajú za kontrolu, krížovú kon-
trolu s už vydanými heslami, 
overovanie a spájanie hesiel, 
zjednocovanie a ustáľovanie 
terminológie.

Reakcie a podpora

Ohlas na dielo je veľmi dobrý, 
voči obsahu a zameraniu nebo-

li zo strany verejnosti oficiálne 
námietky. Vyšlo viacero po-
zitívnych recenzií. Dielu ude-
lili doteraz šesť ocenení Slo-
venského literárneho fondu, 
Nadácie Slovak Gold, Zlatú 
medailu Ministerstva kultúry 
SR a iných inštitúcií. A. Proci-
kovej prepožičali Rad Ľudovíta 
Štúra III. triedy.

Prvé zväzky vychádzali 
s podporou SAV a sponzorov. 
Prvá veľká dotácia päť milió-
nov korún prišla od Slovenské-
ho plynárenského priemyslu. 
V rokoch 2007 až 2008 získal 
projekt dve dotácie po päť mi-
liónov korún od premiéra Ro-
berta Fica. V rokoch 2005 až 
2015 na program prispieva-
lo Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, zmlu-
vu podpísali vtedajší minis-
ter Martin Fronc a Š. Luby. 
Na roky 2016 až 2031 bola 
uzavretá medzi bývalým mi-
nistrom Jurajom Draxlerom 
a predsedom SAV Pavlom Šaj-
galíkom ďalšia zmluva na pod-
poru siedmich zväzkov s frek-
venciou 2,5 roka. Odovzdaný 
ôsmy zväzok je prvým z nich.

prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., 
predseda redakčnej rady 
Encyclopaedie Beliany
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Európska šanca na zmenu
J. Mucha na úvod pripomína, že Che-
mický ústav SAV sa už desaťročia špecia-
lizuje na špičkový výskum cukrov (viac 
Správy SAV 2/2015, Hranica nie je ostrá). 
Koniec koncov, má to aj v „podnázve“, 
ktorý znie: Centrum glykomiky (glykomi-
ka je vedecká disciplína, ktorá sa zaobe-
rá štúdiom vlastností celého repertoáru 
voľných a viazaných glykánov v živých or-
ganizmoch – poznámka redakcie). V tej-
to problematike sa orientuje v rôznych 
smeroch, pričom sa ukázalo, že štruktú-
ry, ktoré musia vedci skúmať, sú také zlo-
žité, že potrebujú veľmi citlivé „analytic-
ké nástroje“, ktoré ich dokážu rozlíšiť. 
Bez nich ostáva podľa J. Muchu veľa ne-

zodpovedaných otázok. „Hoci si ústav zís-
kal – aj v európskom meradle – významnú 
pozíciu, podobne špecializované inštitú-
cie najmä v západnej Európe a Severnej 
Amerike sa dostali ďalej. Lebo, okrem iné-
ho, mali prístroje na identifikáciu a analý-
zu, ktoré tu chýbali,“ zdôrazňuje tento ve-
dec, ktorý prišiel do Chemického ústavu 
v roku 2004 ako špecialista na molekulár-
nu glyko-biológiu a glyko-genetiku.

„Dostali sme sa do stavu, že tu bolo mi-
nimum prístrojov,“ hovorí V. Pätoprstý, 
„a tie, ktoré sme mali, boli nielen fyzicky, 
ale najmä morálne zastarané.“ Rozdiel cíti-
li o to viac, že poznatky z výskumu Chemic-
kého ústavu sa čoraz výraznejšie ukazovali 
ako využiteľné v oblasti klinickej medicíny. 

Možnosť dobehnúť zaostávanie 
v technologickom vybavení pracovísk 
dali tomuto ústavu štrukturálne fon-
dy. „V roku 2009 sme reagovali na vý-
zvu a pustili sa do písania projektu, sa-
mozrejme, s podporou vedenia ústavu,“ 
spomína J. Mucha. Pre jeho tvorcov bola 
na začiatku okrem iného aj úloha zmapo-
vať požiadavky vedeckých tímov ústavu, 
zistiť, aké prístroje majú prioritu, aké by 
mali mať parametre, a zladiť ich požia-
davky do uceleného projektu. K tomu sa 
pridali aj potreby iných vedeckých praco-
vísk, ktoré žiadatelia z Chemického ústa-
vu oslovili s ponukou na partnerstvo. Za 
zaujímavý nápad to považovalo šesť pra-
covísk z akadémie a Univerzity Komen-
ského.

koniec je začiatkom
Projekt – označený ako Vybudovanie Cen-
tra excelentnosti pre glykomiku – im schvá-
lili v roku 2010. Znamenalo to, že Che-
mický ústav získal na prístroje (najmä) na 
hmotnostnú spektrometriu pre centrum 
glykomiky 3,977 milióna eur. Projekt sa 
formálne skončil v roku 2014. V skutoč-
nosti je koniec projektu vlastne začiatkom 
prevádzky prístrojov, takže jeho dosah 
bude cítiť ústav dlhé roky. V balíku, kto-
rým po roku 2012 vybavil svoje pracovis-
ká, boli aj ďalšie prístroje, bez ktorých sa 
hmotnostná spektrometria nezaobíde, ale 
z europeňazí sa hradilo napríklad aj po-
istenie či malé sumy na energiu pri štar-
te technológií.

Medzi vypísaním výzvy a koncom 
projektu však museli „patróni“ projek-
tu z Chemického ústavu prejsť tortúrou, 
ktorú skutočne poznajú len ich kolegovia 
z iných pracovísk, ktorí čosi podobné zaži-
li na vlastnej koži. Reč je o komplikovanej 
administratíve, projekte, ktorý má v pa-
pierovej podobe hrúbku v decimetroch, 
spoznaní legislatívy – napríklad o verej-
nom obstarávaní...

Z toho celého možno jediná pre ved-
ca zaujímavá práca bol opis projektu, jeho 
ciele a aktivity, teda tá jeho časť, ktorá ho-
vorila, na čo sa budú prístroje v ústave vy-
užívať, čo s nimi vedci chcú dosiahnuť, 
aké budú témy výskumu, aké možné spo-
lupráce... 

Pokiaľ ide o technické špecifikácie prí-
strojov, k tým mal podľa J. Muchu bliž-
šie V. Pätoprstý, ktorý vedie analytické 
oddelenie. Ten celkom nesúhlasí. Hovo-
rí, že išlo o rovnocennú spoluprácu – kým 
on bol silnejší v analytickej časti projektu, 
J. Mucha zasa v molekulárno-genetickej. 
Navyše tému odľahčuje odkazom na pie-
seň Michala Tučného Řidič, ten tvrdej chle-
ba má. „Je tam pasáž, kde dlho vymeno-
váva, čo všetko musí taký vodič vedieť. Ja 

C e n t r u m  g l y k o m i k y 
v y u ž i l o  p r í l e ž i t o s ť
Aj vďaka tomu projektu sa Chemický ústav SAV zmenil 
na špičkové európske pracovisko. Jeho hlavní aktéri za 
to platili energiou, nervami a aj časom, ktorý mohli ve-
novať vlastným ambíciám vo vedeckej práci. No hovo-
ria, že to bolo dôležité. Cenu SAV za budovanie infraš-
truktúry pre vedu na jeseň prevzali dvaja vedci z tejto 
inštitúcie – RNDr. Ján Mucha, CSc., a Ing. Vladimír Pä-
toprstý, PhD. Získali ju za „... významný prínos pri ob-
staraní a sprevádzkovaní špičkovej prístrojovej techni-
ky pre štúdium v oblasti glykomiky“.

INg. VLADIMíR PätoPRStý, PhD. (VľAVo) A RNDR. JáN MuchA, cSc., Po PREBERANí cIEN
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si na to často spomínam, keď je reč o tom, 
čo musí vedieť vedec, ktorý sa pustí do ta-
kého projektu ako my.“ Hovorí, že by sa 
dalo k tomu pristúpiť aj inak a tváriť sa len 
ako spotrebiteľ. Ale najmä v slovenských 
podmienkach je podľa neho dôležité i to, 
aby si prístroj vedeli napríklad aj čiastoč-
ne opraviť, dobre sa oň starať. „Nie je to 
mikrovlnka do kuchynky. Niektoré opravy 
sú v desiatkach tisíc eur. Ideálne je, ak im 
vieme predísť,“ dodáva. A pripomína, že 
niektorí pracovníci ústavu sa naučili tým 
prístrojom rozumieť až na hranicu profe-
sionálneho servisu.

Cesta k novým témam
Pri vypísaní verejnej súťaže vedci využi-
li služby externej firmy, ktorá sa na verej-
né obstarávanie špecializuje. Okrem iné-
ho bolo treba zladiť aj presnú špecifikáciu 
s tým, aby zadanie nebolo pre dodávate-
ľov diskriminačné.

Keď je všetko formálne splnené, do-
stane žiadateľ od Výskumnej agentúry 
pokyn, že môže podpísať zmluvu s do-
dávateľom. V ich prípade podstatnú časť 
technológií vyrábali v USA. Išlo o špeciál-
ne zariadenia, nič také v skladoch neleží. 
Takže rokovania, nábeh výroby, zladenie 
s dodatočnými zariadeniami, dodávka. 
„Zariadenia nám doviezli v roku 2012,“ 
spomína J. Mucha. S dodatkom, že oko-
lo toho bolo toľko administrovania, že na 
vedeckú prácu mali títo dvaja výskumníci 
podstatne menej času, ako by si priali. „Na 
percentá by sa dalo povedať, že na vedu 
ostalo tridsať percent času. Ale to je veľké 
zjednodušenie. Lebo podstatné je, že člo-
vek sa nevenuje vede kontinuálne. Nežije 
ňou tak, ako by mal a chcel. Musím pove-
dať, že sme neboli pripravení na to, koľko 
administratívna časť implementácie pro-
jektu zaberie času,“ zdôrazňuje J. Mucha. 
Dodáva, že bez aktívnej podpory kolegov 
ústavu, ako aj jeho vedenia by to jednodu-
cho nešlo.

„Prístroje pre nás, pochopiteľne, zna-
menajú, že sa môžeme venovať novým té-
mam,“ hovorí J. Mucha. Na otázku, na-
koľko sa vďaka tomuto projektu ústav – čo 
sa týka vybavenia – vyrovnal špičkovým 
zahraničným vedeckým pracoviskám, od-
povedal názorom, ktorý odznel pri akre-
ditácii: je úplne porovnateľné. „Ja to po-
rovnávam s laboratóriami, v ktorých som 
pracoval napríklad na univerzite vo Vied-
ni,“ hovorí J. Mucha. „A môžem to potvr-
diť. Rovnako reagovali aj viacerí zahranič-
ní kolegovia. Nejde len o zariadenia, ale aj 
o ich použiteľnosť a výstupy.“

Práve pri výstupoch je zaujímavá otáz-
ka, čo treba robiť, aby si vedci zvykli na 
nové zariadenia, aby ich vedeli naplno vy-
užiť. „Iste to súvisí s ich skúsenosťami, so 

schopnosťou učiť sa, prípadne si niekto-
ré veci naštudovať či absolvovať študij-
né pobyty na zahraničných pracoviskách, 
kde s tým majú skúsenosti,“ zdôrazňu-
je J. Mucha. A dodáva, že vie garantovať, 
že peniaze európskych daňovníkov budú 
v tomto prípade efektívne využité. S tým, 
že súčasťou projektu je, pochopiteľne, aj 
výhľad, vedecká perspektíva pracoviska 
na roky dopredu. „Každý – my i partneri 
projektu – si našiel dostatok tém,“ hovo-
rí. „Dokonca musíme čiastočne redukovať 
ambície kolegov pri využívaní prístrojov,“ 
dodáva. Koniec koncov – súčasťou projek-
tu boli aj výstupy, napríklad publikácie, 

ktoré vďaka nemu vzniknú. A agentúra 
ich bude sledovať, rovnako ako viace-
ro ďalších parametrov, ktoré projekt plá-
noval. Ak by ich nesplnili, mohli by mať 
problém s uznaním niektorých výdavkov 
ako „oprávnených“.

Platí sa stresom
Pracovisko Centra excelentnosti pre gly-
komiku sa ešte dobudováva, chemici na 
to využívajú ďalšie výzvy. „Zo štrukturál-
nych fondov sa kupovali najmä tie väčšie 
prístroje,“ hovorí V. Pätoprstý. „Ale keď 
chcete kúpiť nejaký ,menší‘, je lepšie ho 
získavať z iných zdrojov. Aby ste sa vyhli 
zložitému administrovaniu, ktoré je s eu-
ropeniazmi spojené.“ Upozorňuje na zlo-
žitosti stretnutia úradníckeho a vedecké-
ho sveta špeciálne, keď sa z eurofondov 
nakupuje. Napríklad im kontrolóri vyčí-
tajú duplicitu. „Dlho mi trvalo, kým som 
vysvetlil, že sa tomu nedá vyhnúť. Že 
jednoducho musíme mať napríklad dve 

chladničky, lebo potrebujeme vzorky tam, 
kde sú prístroje, na ktorých ich skúmame. 
Rovnako je to s váhami. Často pracujeme 
napríklad s látkami, ktorých príprava si 
vyžaduje špecifické podmienky a miesto, 
nemôžeme s nimi behať po schodoch, aby 
sme ušetrili za chladničku,“ pripomína 
tento vedec.

V. Pätoprstý v súvislosti s projektom 
zdôrazňuje, že ešte stále cíti enormný 
stres. „Lebo agentúra projekt spätne stá-
le preveruje a stačí malá administratívna 
chyba v oblasti, v ktorej nie sme celkom 
doma – napríklad vo verejnom obstaráva-
ní –, a z hrozby pokút, prípadne korekcií 
sa môže stať skutočnosť,“ hovorí tento ex-
pert na analytickú chémiu. 

Na otázku, či sa z oceneného a ďalších 
projektov na vybudovanie infraštruktúry 
pre Chemický ústav SAV buduje kompakt-
né laboratórium, odpovedá V. Pätoprstý: 
áno aj nie. Ako hovorí, na jednej strane sa 
sústredili práve na budovanie čo najkom-
paktnejšieho pracoviska, ale mysleli aj na 
to, že prístroje majú byť užitočné pre celý 
ústav vrátane doktorandov a projekto-
vých študentov. Dodáva, že sa snažili vy-
budovať čo najlepšie laboratóriá pre sepa-
račné i identifikačné metódy. 

Teraz prístroje, ktoré sa ústavu poda-
rilo získať, patria formálne pod analytic-
ké oddelenie (tomu šéfuje V. Pätoprstý) 
a oddelenie glykobiológie (kde je vedú-
ci J. Mucha). „Ale snažíme sa o to, aby 
boli k dispozícii každému, kto ich potre-
buje. Máme ambíciu kolegov z ústavu 
zaškoliť. Ak k tomu nemajú sklony alebo 
čas – poslednú fázu analýzy a interpre-
tácie výsledkov im urobíme my,“ dodá-
va V. Pätoprstý. Zároveň zdôrazňuje, že 
sú otvorení pre každú produktívnu spo-
luprácu s pracoviskami s excelentným 
výskumom v biologicko-chemických ve-
dách.

Martin Podstupka | Foto: Vladimír Šimíček

RNDr. JáN MUCHA, CSc. Vyštudoval odbor biochémia na Prírodovedeckej fakul-
te Univerzity komenského v Bratislave. Od roku 2004 je vedeckým pracovníkom 
Chemického ústavu SAV. Po absolvovaní zahraničných pobytov (Nemecko, Fran-
cúzsko, kanada) pôsobil niekoľko rokov na univerzite vo Viedni (Center for Ap-
plied Genetics, University of Natural Resources and Applied Life Sciences). Vedie 
skupinu, ktorá sa zaoberá výskumom vzťahu štruktúry a funkcie glyko-konjugá-
tov v patogenéze človeka. 

Ing. VLADIMíR PäTOPRSTý, PhD. Absolvent technickej analytickej a fyzikálnej 
chémie na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej 
(teraz Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej uni-
verzity) v Bratislave, vyše desať rokov pracoval v realizačnom oddelení Chemic-
kého ústavu SAV na príprave vzácnych sacharidov a neskôr sa venoval metódam 
na stanovenie štruktúr sacharidov. Je vedúcim oddelenia analytiky tohto ústavu 
a venuje sa hlavne hmotnostnej spektrometrii sacharidov.

Chemický ústav získal na 
prístroje (najmä) 

na hmotnostnú spektrometriu 
3,977 milióna eur
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Útlm ťažby priškrtil výskum
Prečo práve výstava z prostredia banské-
ho podzemia? „Montanistika je v širšom 
zmysle náuka o baníctve. V súčasnosti je 
to najmä prieskum a dokumentácia sta-
rých banských diel. Štúdium zožltnutých 
archívnych máp banských priestorov, do-
kumentácia zvyškov obdivuhodného 
technického umu a vynaliezavosti našich 
predchodcov. Slovensko vďaka veľmi pes-
trej geologickej stavbe malo mimoriadne 
bohatú banícku históriu. V stredoveku sa 
tu vytváralo drahokovové a medené bo-
hatstvo Uhorska aj celej Európy. Doteraz 
sa zachovalo nielen na povrchu v podobe 
nádherných bývalých centier ťažby, spra-
covania alebo obchodu s kovmi, ale najmä 
v podzemí,“ uviedol RNDr. Ján Madarás, 
PhD., vedúci geologického odboru Ústa-
vu vied o Zemi SAV na jeseň na webovej 
stránke Slovenskej akadémie vied.

Ako dodáva pre časopis Akadémia/
Správy SAV, svojho času mal ústav (vte-
dy ešte Geologický) významnú časť pro-
jektov orientovanú na genézu ložísk ne-
rastných surovín. „Teda venoval sa tomu, 
ako vznikali rudné a nerudné ložiská, 
aké boli zrudňovacie procesy, prečo a za 
akých okolností vznikli rudné žily,“ vra-
cia sa tento vedec do minulosti. Výrazný 
útlm ťažby rudných surovín na Sloven-
sku všetko zmenil, vedci z tohto ústavu 

sa viac sústreďujú na iné témy. Z ich bý-
valých projektov zameraných týmto sme-
rom ostala len malá časť. „Významnejšie 
sa výskumu nerastných surovín venuje 
v súčasnosti kolega doktor Lexa [RNDr. 
Jaroslav Lexa, CSc., samostatný vedecký 
pracovník Ústavu vied o Zemi – poznám-
ka redakcie]. A síce genéze ložiska a zrud-
ňovacím procesom v zlatej bani v Hodru-
ši [Baňa Rozália, v ktorej ťaží súkromná 
spoločnosť Slovenská banská – poznámka 
redakcie], čo je jediná rudná baňa, v kto-
rej sa teraz na Slovensku ťaží,“ vysvetľuje 
J. Madarás. Ako dodáva, v spolupráci s ťa-
žobnou spoločnosťou tam vedci SAV skú-
majú možnosti pokračovania ložiska iný-
mi smermi, zisťujú napríklad, nakoľko 
sú žilné štruktúry „bohaté“, koľko je ďal-
ších prvkov – striebra, medi, zinku, olo-
va... Dodáva, že niekdajší výskum genézy 
ložísk bol významný aj kvôli tomu, že po-
znatky o tých jestvujúcich ukazovali, kde 
by mohli byť nové.

Ďalšie blízke projekty
Tento geológ pripomína, že J. Lexa je aj 
uznávaným vulkanológom a regionálnym 
geológom so zameraním na vulkanic-
ké oblasti. Preto neprekvapuje, že sa ve-
decky orientuje aj na genézu nerudných 
a stavebných surovín (perlity, limnosilici-
ty, bentonity, zeolity, pemza...), v ktorých 

má Slovensko veľkú perspektívu zvyšo-
vať ťažbu a spracovanie, lebo ich význam 
v oblasti ekológie, poľnohospodárstva 
a stavebníctva stále rastie.

Významný je podľa neho aj vedecký 
výskum fluid-plynov a roztokov uzavre-
tých v mineráloch, ktorým sa na svetovej 
úrovni venuje doc. RNDr. Vratislav Hurai, 
DrSc. Veď práve fluidá sú zodpovedné za 
vznik nerastných surovín, minerálov a ko-
vov, ktorých využívanie prinieslo revo-
lučné zmeny v technológiách a prechod 
k industriálnej spoločnosti. Poznatky 
o charaktere fluíd a termodynamických 
podmienkach pri kryštalizácii minerálov 
pomáhajú k väčšej efektivite prieskumu 
a ťažby ložísk nerastných surovín. „Svoje 
bohaté poznatky zo štúdia ložísk nerast-
ných surovín V. Hurai využíva aj v projek-
te VEGA o genéze fosfátového ložiska Eva-
le v Mozambiku,“ pripomína J. Madarás.

V roku 1981 vzniklo v Banskej Bystrici 
detašované pracovisko Ústavu vied o Zemi 
s hlavným zameraním na výskum nerast-
ných surovín. Dnes sa venuje prevažne 
iným výskumným témam, ale vďaka mo-
dernému laboratórnemu a prístrojové-
mu vybaveniu z fondov EÚ je téma ne-
rastných surovín opäť v hre. „Doc. RNDr. 

Č a r o  s t a r ý c h  b a n í
Ochrana starých banských diel je téma, na ktorú sa roz-
hodli vedci z Ústavu vied o Zemi SAV upozorniť počas 
Týždňa vedy a techniky. Využili na to výstavu fotogra-
fií Alberta Russa vo vestibule auly v areáli SAV na brati-
slavskej Patrónke. Predstavila prostredie, do ktorého sa 
kedysi fáralo a ktoré dnes poskytuje tým, čo majú na to 
príležitosť, unikátne pohľady. Tí ostatní sa mohli v tom-
to novembrovom týždni venovanom vede a vedcom as-
poň pokochať sprostredkovaným zážitkom.
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Stanislav Jeleň, CSc., rieši modernými 
mineralogickými a geochemickými me-
tódami metalogenetické aspekty rudných 
ložísk vo vulkanických oblastiach na vý-
chodnom Slovensku, západnej Ukrajine, 
v Štiavnických či Kremnických vrchoch,“ 
hovorí J. Madarás. Dodáva, že environ-
mentálne aspekty sedimentov v zná-
mych banskoštiavnických tajchoch skúma 
v projekte VEGA Dr. Radovan Kyška-Pi-
pík, PhD. A problematike remediácie kra-
jiny v okolí Španej Doliny a Ľubietovej, 
v minulosti postihnutej rozsiahlou ťažbou 
medených rúd, sa v projekte VEGA venu-
je Mgr. Stanislava Milovská, PhD. „Aj to je 
jeden z príkladov, že nečakáme na to, ako 
si krajina s dosahmi ťažby surovín poradí 
sama...“ dodáva tento geológ.

Tradície brandže
Na otázku, či znamená útlm baníctva 
ochudobnenie geológie, odpovedá J. Ma-
darás, že určite áno. Hovorí, že to je vidieť 
napríklad na alarmujúcom stave jej vy-
učovania na Slovensku. „Minulý rok za-
čalo napríklad na Prírodovedeckej fakul-
te Univerzity Komenského študovať tento 
študijný odbor desať prvákov,“ hovorí. Po-
dobná situácia je podľa neho aj na iných 

slovenských univerzitách, kde sa vyuču-
je geológia – v Banskej Bystrici (Fakulta 
prírodných vied Univerzity Mateja Bela) 
a v Košiciach (Fakulta baníctva, ekológie, 
riadenia a geotechnológií Technickej uni-
verzity). „Za čias mojich štúdií koncom 
osemdesiatych a v deväťdesiatych rokoch 
bolo na všetkých odboroch štúdia geoló-
gie viac ako 120 študentov. Okrem iného 
je to odraz faktu, že geológia sa už pre-
stala ako predmet vyučovať na stredných 
školách,“ vysvetľuje. A dodáva, že je otáz-
ka, ako spraviť geológiu atraktívnou pre 
mladých ľudí. Je iné začať – ako bolo zvy-
kom na stredných školách – kryštalogra-
fiou, systémami minerálov (čo je nároč-
né a zložité) alebo oveľa atraktívnejšie: 
napríklad hovoriť o tom, prečo sa oddeli-
li kontinenty.

Tento geológ súhlasí s názorom, že po-
volanie geológa je spojené s istým život-
ným štýlom, nie vždy najpohodlnejším, 
ktorý nie každému vyhovuje. Ale je na čo 
nadväzovať.

„Slovensko je napríklad na veľmi vy-
sokej úrovni v zostavovaní a kompletizá-
cii regionálnych geologických máp. Sme 
jedna z mála krajín, ktorá má sprístupne-
nú aplikáciu digitálnej geologickej mapy 

Slovenska v mierke 1 : 50 000, ktorá po-
krýva celé územie. Z tohto hľadiska sme 
výrazne napríklad pred susedným Ra-
kúskom,“ hovorí J. Madarás. Dodáva, že 
je to trochu ešte dedičstvo toho, akú veľkú 
váhu prikladal bývalý režim geológii (prá-
ve kvôli ťažbe). No podľa jeho slov ide aj 
o dávnejšiu tradíciu. Spomína v tejto sú-
vislosti fakt, že Banícka akadémia, teda 
vôbec prvá akadémia technického zame-
rania na svete, vznikla z rozhodnutia Má-
rie Terézie v Banskej Štiavnici už v roku 
1762. A skutočnosť, že prvé kvalitné geo-
logické mapy slovenského územia vznika-
li už za čias Rakúsko-Uhorska. Beckovský 
rodák Dionýz Štúr bol v sedemdesiatych 
rokoch devätnásteho storočia druhým ria-
diteľom viedenského Ríšskeho geologic-
kého ústavu. Jeho výskumy boli základom 
rakúsko-uhorských, prvorepublikových 
i neskorších výsledkov slovenských geo-
lógov.

Súčasť histórie, možná perspektíva
Pokiaľ ide o starostlivosť o bývalé banské 
diela, J. Madarás pripomína, že stále pla-
tí, že nerastné bohatstvo štátu je v štát-
nych rukách. Platí to aj o starých ban-
ských dielach. Štát je teda povinný sa 
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o ne starať. Ich stav je po desiatkach, 
ba stovkách rokov rôzny.

„Treba vnímať hneď niekoľko hľadísk,“ 
pripomína. „Napríklad bezpečnosť – aby 
nevznikali závaly. Alebo aby štát mal pre-
hľad, čo obsahuje voda, ktorá zo starých 
banských diel vyteká. Aby sme si boli istí, 
že nekontaminuje povrchové vody. Aby 
sme vedeli, kde sa vyskytujú nebezpečné 
plyny – keďže po skončení ťažby sa už ban-
ské priestory nevetrajú. Ale je tu aj pohľad 
na bane ako na technické diela, súčasť his-
tórie krajiny,“ zdôrazňuje. Pripomína, že 
nie je možné udržiavať ich v stave, ako boli 
kedysi. „Aj preto je vstup do starých baní 
v podstate pre verejnosť zakázaný,“ hovo-
rí. Inak to podľa neho nejde.

Geológom študujúcim zrudňovacie 
procesy poskytujú podľa tohto vedca sta-
ré banské diela dobrý študijný materiál. 
Hoci vedia, ako vznikali ložiská, a môžu 
skúmať archívne vzorky. No ich výskumné 
techniky sa vyvíjajú, a tak možnosť navští-
viť „stariny“, získať nový materiál a ten 
analyzovať týchto expertov stále láka. 
„Môže to byť zaujímavé aj pre budúcnosť,“ 
pripomína J. Madarás. „Ak sa niekde ťaži-
lo prednostne olovo, meď, zinok a ostatné 
prvky neboli vtedy zaujímavé, dnes ale-
bo o pár rokov sa môže všetko zmeniť. Aj 
tie prvky, ktoré sa vtedy ťažiť neoplatilo, 
môžu byť z ekonomického hľadiska zaují-
mavé,“ vysvetľuje.

Nový pohľad na zdroje
J. Madarás pripomína, že základ priemys-
lu sa historicky odvíjal od ťažby nerast-
ných surovín. „Mozaika geologickej stav-
by Slovenska v rámci karpatského oblúka 
je veľmi pestrá a prejavuje sa to aj v ziste-
niach geológov. Na malom území máme 
– hoci nie v obrovských množstvách – za-
stúpené takmer všetky typy rudných a ne-
rudných surovín,“ hovorí. A dodáva, že do 
polovice osemnásteho storočia bolo Slo-
vensko v rámci Uhorska (i Európy) jednou 
z hlavných oblastí ťažby – napríklad strie-
borných, medených a čiastočne aj zlatých 
rúd.

Na otázku, či môžu útlm ťažby rúd 
zmeniť nové technológie, prípadne nové 
okolnosti, hovorí tento vedec, že v tom je 
optimista. „Veď aj predstavitelia Európ-
skej únie si čoraz viac uvedomujú, že je 
výhodné mať na európskom území vlast-
nú ťažbu, svoje otvorené ložiská nerast-
ných surovín,“ vysvetľuje. „Ako príklad 
môžeme použiť získavanie prvkov vzác-
nych zemín dôležitých napríklad pre elek-
trotechnický či automobilový priemysel. 
Ešte známejšia je ťažba roponosných brid-
líc, ktorá významne zasiahla do bilancie 
ťažby ropy,“ hovorí tento geológ. S tým, že 
podobné možnosti sa otvárajú v Poľsku, 
na Ukrajine, v Bielorusku. Podľa neho tre-
ba pritom otvoriť aj otázku vplyvov na ži-
votné prostredie. Ale zdôrazňuje, že pri 

plánoch na ťažbu, či pri prieskumných vr-
toch, je pri nej často viac emócií ako sku-
točných znalostí a ochoty dať priestor od-
borníkom.

Baňa starobou krásnie
„Ak sú vhodné podmienky, baňa staro-
bou krásnie,“ povedal J. Madarás na je-
seň k výstave, ktorú pripravil Ústav vied 
o Zemi v spolupráci s A. Russom. Teraz 
dodáva, že kým sa v bani ťaží, jej priesto-
ry – pochopiteľne – nie sú ničím atraktív-
ne. Ale tam, kde sa ťažba skončila, voda 
sa za dlhé roky vyčistila, steny odprášili 
a človek tam konečne môže vidieť zaují-
mavé štruktúry na stenách. Navyše mine-
rálne roztoky dokážu priestory ozvláštniť. 
„Oxidy a hydroxidy prvkov vytvárajú zau-
jímavé obrazy, ktoré v aktívnych baniach 
nevidíte,“ vracia sa J. Madarás k výstave. 
„Albert Russ je fotograf špecialista, ktorý 
vie priamo v baniach fotiť v kvalite, akú 
v týchto podmienkach nikto na Slovensku 
nedosiahol,“ hovorí tento vedec. „Navyše 
popri záberoch zo starých baní sa venuje 
aj fotografovaniu minerálov. Opäť – tak, 
ako to nikto iný nerobí.“

„Odmalička som sa zaujímal o prírodu, 
neskôr ma uchvátilo aj umenie a fotogra-
fia. Fascinovala ma najmä oblasť minera-
lógie a geológie. Zo začiatku sa mi ama-
térsky podarilo navštíviť zopár starých 
baní, kde bolo možné minerály hľadať. 
Prvá opustená baňa, ktorú som preskú-
mal, bola Nová Alexander štôlňa v Pezin-
ku. Počiatočné obavy nakoniec premohla 
zvedavosť,“ vysvetlil svoju cestu k týmto 
fotkám pre Aktuality na webovej stránke 
SAV A. Russ. V spomínanej štôlni sú podľa 
neho jedny z najkrajších vzoriek minerálu 
kermezit na svete. Zaujali ho – ako uviedol 
– aj čudesné plesne, strašidelné priestory 
s vypadanou drevenou výstužou, nezmy-
selne úzke a vysoké ľadové stalagmity ne-
ďaleko od ústia štôlne. Neskôr sa Banská 
Štiavnica a jej okolie stali jeho najobľúbe-
nejším „fotoateliérom“.

Martin Podstupka | Foto: Albert Russ
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GeolóG Pod eVerestom

Nestáva sa často, aby mal prírodo-
vedec v rámci horolezeckej športo-
vej expedície možnosť zaujímať sa 
o geologické fenomény vo vysokých 
horách. Ojedinelé je to v najvyššom 
pohorí planéty – Himalájach – a úpl-
ne zriedkavo v masíve najvyššej 
hory sveta – Mount Evereste. Mne 
sa to podarilo na jar minulého roku 
v rámci expedície slovenských výš-
kových lezcov Vlada Štrbu a Zoliho 

Pála – Everest Hard Way 2016.
kedysi
Písal sa rok 1984. Pätnásteho októbra vystúpili bez kyslíka 
juhozápadnou stenou, variantom poľskej cesty, na 
vrchol najvyššej hory sveta – 8 848 metrov vyso-
ký Mt. Everest – prví horolezci z Československa, 
Zoltán Demján, Jozef Psotka a nepálsky šerpa Ang 
Rita. J. Psotka pri zostupe zahynul. Vedúcim horo-
lezeckej a vedeckej expedície Sagarmatha ’84 bol 
horolezec, cestovateľ, pedagóg, publicista a geo-
graf František kele. Vedúcim vedeckého progra-
mu bol geograf Ján Drdoš, okrem neho v expe-
dícii pôsobili aj ďalší geografi – Rudolf Midriak, 
František Zatkalík a Peter Mariot. Geologický vý-
skum zastrešoval horolezec a pedagóg na kated-
re geológie a paleontológie Prírodovedeckej fa-
kulty Univerzity komenského Rudolf Mock. Aj Z. 
Demján bol absolventom štúdia geológie na rov-
nakej fakulte. Cez R. Mocka sa na Slovensko do-
stali vzácne geologické vzorky z Everestu. Žiaľ, 
dnes niekde nenávratne roztratené, bez finálneho 
vedeckého preskúmania.
Teraz
Horolezecká časť našej expedície sa skončila predčasne. 
V. Štrbu so Z. Pálom 9. mája minulého roku zasiahli v ju-
hozápadnej stene Everestu, vo výške okolo sedemtisíc met-
rov, dve prachové lavíny z čerstvo napadaného snehu. Pre-
žili, noc prečkali vo zvyškoch bivaku Boningtonovej britskej 
expedície z roku 1975 vo výške takmer 7 300 metrov. Ale 
už v noci bolo zrejmé, že sneh poškodil Z. Pálovi oči a do-
časne oslepol. Takže namiesto očakávania malých geologic-
kých vzoriek, ktoré mali horolezci priniesť priamo zo steny, 
sme organizovali v základnom tábore záchrannú akciu. S vr-

tuľníkom a štyrmi šerpami – záchranármi, čo aj na dnešné 
vyspelé himalájske pomery bola výnimočná udalosť. Dva či 
tri dni ju sledovali ľudia doslova po celom svete. Našťastie, 
bola úspešná.
Vzorky
Mne sa plánovaný terénny vedecký program podarilo splniť. 
Ak sa vie geológ dobre pozerať pod nohy a má základné in-
formácie, aké horniny sa v masíve Everestu vyskytujú, tak 
ľadovec khumbu vie výrazne pomôcť, lebo vzorky dopraví 
až do základného tábora. Takto sa mi podarilo vyzbierať re-
latívne pestrý horninový profil vrátane mramorov z takzva-
ného žltého pásu a ordovických kremitých vápencov z vr-
cholovej časti hory. 
Na Slovensko sa vďaka tomu podarilo doviezť okolo 15 ki-
logramov horninových vzoriek z masívu Everestu. Vzor-
ky sa po laboratórnom preskúmaní v Ústave vied o Zemi 

SAV a vedeckej prezentácii výskumov stanú súčasťou expo-
zície Prírodovedného múzea Slovenského národného mú-
zea v Bratislave. Som optimista, verím, že onedlho budeme 
aj my v SAV vedecky študovať everestské vzorky odobraté 
priamo na mieste, ba aj priamo z odkryvov tesne pod vr-
cholom. Lebo aj napriek relatívne „ľahšej“ dostupnosti vr-
cholu Everestu po klasickej trase prvovýstupu z roku 1953 
je to stále fyzicky veľmi náročná, životu nebezpečná a aj fi-
nančne mimoriadne nákladná záležitosť.

RNDr. Ján Madarás, PhD., Ústav vied o Zemi SAV

tyPIcKé VZoRKy „RocK BANDu“ – Z hoRNíN NA 
EVEREStE Vo VýŠKE NAD SEDEMtISíc MEtRoV. 
tMAVé JEMNoZRNNé FyLIty oBSAhuJú čASté 
tENKé PoLohy VáPENAto-SILIKátoVých hoRNíN, 
RESPEKtíVE MRAMoRoV S KALcItoM, KREME-
ňoM, gRANátoM. FoRMácIA SEVERNého SEDLA 
(NoRth coL FoRMAtIoN). ľADoVEc KhuMBu 
V SPoDNEJ čAStI EVERESt BASE cAMP Vo VýŠKE 
ZhRuBA 5 300 MEtRoV.

BLoK ZhRuBA 2 x 2 MEtRE NA ľADoVcI KhuMBu 
V SPoDNEJ čAStI EVERESt BASE cAMP Vo VýŠKE 
ZhRuBA 5 300 MEtRoV tVoRí tMAVoZELENKAS-
tý FyLIt. V SPoDNEJ A StREDNEJ čAStI BALVANA 
Sú SVEtLEJŠIE VRStVy VáPNItých hoRNíN. VEK: 
StARŠIE PRVohoRy – StREDNé KAMBRIuM. FoR-
MácIA SEVERNého SEDLA (NoRth coL FoRMA-
tIoN).

PáSIKAVý hRuBoZRNNý MRAMoR Z tAKZVANé-
ho žLtého PáSu (yELLow BAND) SA VySKytu-
JE V MASíVE Mt. EVEREStu Vo VýŠKE 8 200 Až 
8 600 MEtRoV. VEK: StARŠIE PRVohoRy – VRch-
Né KAMBRIuM. FoRMácIA SEVERNého SEDLA 
(NoRth coL FoRMAtIoN). ľADoVEc KhuMBu 
V SPoDNEJ čAStI EVERESt BASE cAMP Vo VýŠKE 
ZhRuBA 5 300 MEtRoV.

PohľAD NA MASíV MouNt EVEREStu – 8 848 MEtRoV (VľAVo) S chARAKtERIStIcKýM 
„FAJčIAcIM“ oBLAKoM, LhotSE – 8 516 MEtRoV A LhotSE ShAR – 8 393 MEtRoV NAD 
NAMchE BAZAAR Z EVERESt VIEw Vo VýŠKE oKoLo 3 850 MEtRoV. EMotíVNy ZážItoK 
PRE KAžDého, Kto PRVýKRát VIDí hIMALáJSKE oSEMtISícoVKy. A to Sú VZDIALENé EŠtE 
VyŠE 30 KILoMEtRoV.

RNDR. JáN MADARáS, PhD., 
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Peripetie vzniku

Pri založení Združenia SANET 
hralo Výpočtové stredisko SAV 
významnú úlohu. Na jeho po-
zvanie sa stretli 23. januára 
1991 odborníci na počítačové 
siete z Ústavu aplikovanej ky-
bernetiky, Univerzity Komen-
ského a spoločnosti SWH, aby 
hľadali cestu, ako spojiť sily 
a vybudovať pre akademické 
prostredie spoločnú sieť. Pri-
pojenie na európske siete sľu-
bovala zaplatiť Technická uni-
verzita vo Viedni. Prekážkou 
bolo, že Československo nema-
lo jednotné zastúpenie, a teda 
nebolo s kým rokovať.

Už 28. februára bolo 

stretnutie zakladateľov SA-
NET so zástupcami viedenskej 
Technickej univerzity a firmy 
DEC, kde sa zúčastnení do-
hodli na prepojení Bratislavy 
a Viedne. Ustanovujúce zhro-
maždenie Združenia použí-
vateľov Slovenskej akademic-
kej dátovej siete sa konalo 10. 
apríla a prvé valné zhromaž-
denie o deň neskôr. Združenie 
sa stalo právnickou osobou za-
registrovaním na ministerstve 
vnútra 17. mája. Jeho pred-
sedom sa stal profesor Pavol 
Horváth zo Slovenskej technic-
kej univerzity, ktorý je v tejto 
funkcii nepretržite dodnes.
Dátové prepojenie novej siete 
na trase Ústav aplikovanej ky-

bernetiky – Technická univer-
zita Viedeň bolo spustené 28. 
októbra rýchlosťou 14,4 Kb/s. 
Začala sa oficiálna prevádzka 
e-mailov na Slovensku. Aktív-
nym činom prispel k rozvoju aj 
Ústav automatizácie a komu-
nikácie SAV (dnes je ÚAKOM 
súčasťou Univerzity Mateja 
Bela) v Banskej Bystrici, kto-
rý sa stal ďalším uzlom SANET 
prepojeným do zahraničia cez 
Prahu a Linz, kde bolo spuste-
né prvé pripojenie SR na inter-
net s interaktívnou prácou 13. 
februára 1992. Prenosová ka-
pacita bola 19,2 Kb/s.

Výnimočnú úlohu zohral 
SANET pri rozdelení republík, 
pretože Slovensko malo okam-

žite svoju sieť vrátane jej ná-
zvu aj manažmentu. Potom sa 
rozbehli aktivity na rozvoj sie-
te a jej služieb so snahou roz-
širovať počet členov SANET 
a stabilizovať jeho existenciu. 
Keď porovnáme prvú prenoso-
vú rýchlosť a súčasnú, tak zistí-
me, že prenos dát v akademic-
kej sieti sa za 25 rokov zvýšil 
neuveriteľných 14 miliónov 
ráz. Isto je dôležité sa opýtať: 
Ako to pocítila a využila SAV?

Výrazná zmena kvality

Počítačová sieť SAV bola do 
roku 2001 budovaná na tech-
nológii telefónnych liniek 
s prenosovou rýchlosťou 32, 
64 a neskôr aj 128 Kb/s a na 
niektorých trasách (Bratisla-
va-mesto, Tatranská Lomnica, 
Smolenice) pomocou rádio-
vých liniek s prenosovou rých-
losťou od 2 Mb/s do 10 Mb/s. 
V máji 2001 vznikol na zá-
klade uznesenia vlády projekt 
prechodu na optiku SANET II 
dotovaný sumou 281 miliónov 
korún. Garanciu za investíciu 
prevzal minister školstva Mi-
lan Ftáčnik, ktorý vymenoval 
Riadiacu radu projektu SA-
NET II na čele s P. Horváthom, 
predsedom SANET. Slovenskú 
akadémiu vied zastupoval ria-
diteľ Výpočtového strediska 
SAV Ing. Štefan Kohút. Rádio-
-telefónna sieť sa začala na ce-
lom Slovensku prebudovávať 
na optickú.

Riadiaca rada zasadala kaž-
dé dva týždne a vždy mala na 
stole dva či tri nové projekty 
z celého Slovenska. Projekt tr-
val od mája 2001 do decembra 
2003. Za ten čas sa vybudova-
la nová počítačová sieť s novou 
topológiou, riadením preno-
sov v sieti a hlavne s optický-
mi vláknami. Prenosová kapa-
cita sa v SAV zvýšila 500-krát 
a spoľahlivosť až niekoľko-
-tisícnásobne. Z približne de-
sať porúch denne v areáli SAV 
po zavedení optiky nebola ani 
jedna porucha minimálne dva 
roky.

Sieť SAV v Bratislave

Významný prínos pre infor-
mačnú infraštruktúru SAV 

S A N E T  n i e  j e  s i e ť , a l e 
s p o l o č e n s k ý  f e n o m é n
Skratkou SANET sa nazýva Slovenská akademická dátová sieť a aj 
združenie jej používateľov. Obe si pripomenuli štvrťstoročie od 
vzniku. SANET však už dávno nie je len počítačová sieť. Ide o spo-
ločenský fenomén, ktorý dokazuje, že je možná synergia ľudí za-
mestnaných na rôznych pracoviskách – na univerzitách, v orga-
nizáciách SAV, na stredných školách, v školských výpočtových 
strediskách Centra vedecko-technických informácií SR. Združe-
nie SANET ako právnická osoba nemá a ani nikdy nemalo zamest-
nancov. A predsa za dvadsaťpäť rokov vytvorilo produkt, ktorý sa 
nedá kúpiť, lebo je to dielo, ktoré rastie z pôdy slovenského vý-
skumu a vzdelávania a na jeho úžitok.
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malo vybudovanie optickej sie-
te v Bratislave. Usporiadanie 
infraštruktúry siete, unifiká-
cia a pripojenie všetkých pra-
covísk SAV v Bratislave-meste, 
ale aj v areáli SAV na Patrónke 
prinieslo vedeckým pracovní-
kom akadémie nové možnosti 
komunikácie nielen medzi se-
bou, ale predovšetkým so za-
hraničnými partnermi. Zlepšil 
sa prístup k databázam v za-
hraničí a umožnila sa interak-
tívna práca s počítačmi na ce-
lom svete.

Prvým krokom k prebu-
dovaniu siete SAV v Bratisla-
ve bola inovácia centrálnych 
prepínačov vo Výpočtovom 
stredisku SAV na Patrónke 
a reštrukturalizácia IP adries 
v organizáciách SAV v Bratisla-
ve. V rokoch 2002 až 2005 boli 
pripojené bratislavské praco-
viská SAV na optiku metropo-
litnej siete SANET II rýchlos-
ťou 100 Mb/s a vo Výpočtovom 
stredisku SAV vznikol kostrový 
uzol siete SANET s prenosovou 
kapacitou 1 Gb/s. Pôvodná rá-
diová sieť s 24 vysielačkami na 
bratislavských strechách s pre-
nosovou rýchlosťou 2 alebo 4, 
respektíve 11 Mb/s bola nahra-
dená optickými dvojvláknami 
v celkovej dĺžke 65 kilometrov 
s prenosovou rýchlosťou 100 
Mb/s. V prípade Prognostické-
ho ústavu a Ústavu slovenskej 
a svetovej ekonomiky sa zvý-
šila prenosová rýchlosť zo 64 
Kb/s na 100 Mb/s, čo predsta-
vuje 1 500-násobné zvýšenie 
informačného toku.

Ústavy SAV v Bratislave boli 
do roku 2001 pripojené na in-
ternet cez Výpočtové stre-
disko SAV samostatnou rádio-
vou linkou Fakulta elektroniky 
a informatiky STU – Výpoč-
tové stredisko SAV s prenoso-
vou rýchlosťou 2 Mb/s. V máji 
2002 bolo na tejto trase spus-
tené do prevádzky prvé op-
tické prepojenie SAV so Slo-
venskom, ktorého prenosová 
rýchlosť bola 1 Gb/s, čo zna-
menalo 500-násobné zrých-
lenie prenosu informácií. Po 
vybudovaní optických liniek 
v Bratislave dostala Sloven-
ská akadémia vied od SANET 
65 kilometrov optických trás 
vedúcich do 11 budov SAV 

v meste, každá s pripojením do 
dvoch odlišných lokalít na zvý-
šenie spoľahlivosti. V tom čase 
jeden kilometer optickej tra-
sy stál milión korún a SAV za 
svoje pripojenie zaplatila v ro-
koch 2001 až 2005 len 3,4 mi-
lióna. Za prístrojové vybavenie 
zaplatila ďalších 2,2 milióna 
korún. Spolu teda 5,6 milióna 
za pripojenie 73 pracovísk SAV 
v meste a na Patrónke.

Posun ďalej

Počítačová sieť SAV od počiat-
ku počítala so sieťou SANET 
ako s komunikačným jadrom. 
Do jej uzlov sa pripájali organi-
zácie akadémie. Od roku 1992 
bol uzol siete vo Výpočtovom 
stredisku SAV v Bratislave a od 
roku 1995 aj v Astronomic-
kom ústave SAV v Tatranskej 
Lomnici. V roku 2007 pribudol 

uzol v Geomagnetickom ob-
servatóriu súčasného Ústavu 
vied o Zemi v Hurbanove. Pre 
intenzívnejší rozvoj bola sieť 
SAV rozdelená do takzvaných 
areálov s lokálnym rozhodo-
vaním. Areály boli: Bratislava-
-Patrónka, Bratislava-mesto až 
po Smolenice, Považie až po 
Martin, Nitra, Zvolen-Banská 
Bystrica, Tatry a Košice. 
Hlavným cieľom projektu SA-
NET II bola kostrová sieť na 
Slovensku, čiže jadro siete SAV 
(Bratislava spadala pod sub-
projekt takzvaných metropo-
litných sietí). 

Prvou etapou bola inovácia 
prepojenia Bratislava – Zvo-
len – Košice, ktoré bolo spus-
tené v apríli 2002. Už rok po 
odštartovaní projektu. Päťsto-
násobné zvýšenie prenosovej 
kapacity pocítili ihneď všetci 
používatelia. Keď bola Patrón-
ka pripojená na optiku (máj 
2001), tak sa objem prenáša-
ných dát zvýšil sedemnásobne 
bez toho, aby boli pripravené 

nové prenosy. Len sa robili tie, 
ktoré práve čakali v rade. Na 
konci roka 2003 už boli všetky 
krajské mestá Slovenska pre-
pojené optikou kostrovej siete 
SANET a pokračovalo sa v bu-
dovaní metropolitných sietí.

Sieť SANET bola v roku 2003 
vyhodnotená ako najrýchlej-
šie sa rozvíjajúca sieť v Európe. 
Po ukončení projektu SANET 
II pokračovali snahy Výpočto-
vého strediska SAV pripojovať 
ďalšie organizácie na kostro-
vú sieť, a tak postupne vznikali 
ďalšie projekty. Severozápadná 
vetva metropolitnej siete v Bra-
tislave na trase Výpočtové stre-
disko SAV – Kramáre – Hor-
ský park – Predsedníctvo SAV 
– Centrum výpočtovej techniky 
STU na Námestí slobody, pro-
jekt e-Castle so skvalitnením 
pripojenia Kongresového cen-
tra Smolenice, pripojenie de-

tašovaného pracoviska Ústavu 
materiálov a mechaniky stro-
jov SAV v Martine na uzol SA-
NET, zrýchlenie rádiového spo-
ja pre Astronomický ústav SAV 
v Tatranskej Lomnici s optic-
kým pripojením Kongresové-
ho centra ACADEMIA v Sta-
rej Lesnej, zahrnutie košických 
pracovísk SAV do metropolit-
nej siete v Košiciach, to isté vo 
Zvolene (Ústav ekológie lesa 
SAV), Banskej Bystrici (ústavy 
SAV) a Nitre. Niektoré vzdia-
lené pracoviská zostali z eko-
nomických dôvodov pripojené 
cez telefón: Dobrá Voda, Kuno-
vec, Arborétum Mlyňany a po-
dobne.

Treba spomenúť aj vybu-
dovanie uzla kostrovej sie-
te SANET v Hurbanove, ktorý 
bol riešený formou spoluprá-
ce akademickej, komunálnej 
a podnikateľskej sféry.

Ako je to teraz

Aktivitou členov Združenia 

SANET vznikla nová, optic-
ká infraštruktúra pre komuni-
káciu vedeckých pracovníkov 
medzi sebou, s Európou a ce-
lým svetom, pracujúca vo sve-
tových parametroch komuni-
kačnej technológie, rýchlosti 
prenosu a monitorovania siete. 
Zároveň sa SANET a jeho vývo-
jové a riadiace centrum v Cen-
tre výpočtovej techniky STU 
v Bratislave stali spoľahlivým 
garantom prevádzky a rozvo-
ja siete. Dôkazom je opätov-
né zvýšenie rýchlosti preno-
su údajov v sieti v roku 2016 
z 10 Gb/s na 2x 100 Gb/s so 
skvalitnením riadenia preno-
sov a zvýšením spoľahlivosti 
(dynamickým zálohovaním).

Bez siete SANET by ne-
vznikol ani projekt Sloven-
skej infraštruktúry pre vyso-
kovýkonné počítanie (SIVVP), 
kde základnou podmienkou 
bol prístup k týmto výpočto-
vým kapacitám z každého vý-
skumného pracoviska a z kaž-
dej univerzity na Slovensku. 
Sieť SANET svojou kapacitou 
umožňuje aj dynamické pre-
pojenie všetkých klastrových 
počítačov (Bratislava, Žili-
na, Banská Bystrica, Košice) 
do jedného veľkého počítača, 
o ktorom dávno snívali odbor-
níci v Ústave informatiky SAV.

Slovenská veda bude rásť 
a s ňou aj ďalšie požiadavky 
na dátové prenosy. Pre SANET 
nie je technologickým problé-
mom zvýšiť prenosovú kapa-
citu až na 5x 100 Gb/s. V prí-
pade požiadavky na zrýchlenie 
a dostupných finančných pro-
striedkov je to otázka niekoľ-
kých dní a celé Slovensko pôj-
de na 0,5 Tb/s.

Združenie SANET má po 
svojom dvadsiatom piatom 
roku existencie 554 členov 
a dá sa povedať, že bez SA-
NET by bolo v SAV ťažko mož-
né z ekonomických dôvodov 
dosiahnuť také prenosové ka-
pacity na komerčnej úrovni. 
Bez kvalitnej komunikácie, 
akú má SAV v súčasnosti, by 
isto neexistovala ani akadémia 
v dnešnej podobe.

Ing. Štefan Kohút, 
Výpočtové stredisko SAV

Sieť SANET svojou kapacitou umožňuje aj 
dynamické prepojenie všetkých klastrových 

počítačov (Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, 
Košice) do jedného veľkého počítača, o ktorom 

dávno snívali odborníci 
v Ústave informatiky SAV.



N o v í  r i a d i t e l i a
Dvoch nových riaditeľov vymenovalo do funkcií Predsedníctvo SAV s platnosťou od 
prvého decembra minulého roku. Ústav molekulárnej biológie SAV odvtedy vedie Ing. 
Eva Kutejová, CSc., a Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Ing. Karol Iždinský, 
CSc. Prvého februára sa stala riaditeľkou Centra spoločenských a psychologických 
vied SAV Mgr. Denisa Fedáková, PhD.

Eva Kutejová, absolvovala štúdium na Chemicko-technologickej fakulte 
Slovenskej vysokej školy technickej (dnes Fakulta chemickej a potravi-
nárskej technológie Slovenskej technickej univerzity) v Bratislave na Ka-
tedre fyzikálnej chémie v roku 1976. Titul CSc. získala v odbore fyzikál-
na chémia a chemická fyzika v roku 1981. Od roku 1985 pôsobí v Ústave 
molekulárnej biológie SAV v rôznych pozíciách, naposledy ako vedúca 
oddelenia biochémie a štruktúrnej biológie. Venuje sa štúdiu funkcie, 

vlastností a štruktúry proteínov ovplyvňujúcich homeostázu mitochondrií v kvasinkách 
a ľudských bunkách a tiež štúdiu ľudského ryanodínového receptora. Ako vedkyňa sa za-
pája do riešení domácich grantových a zahraničných projektov.
Karol Iždinský, absolvoval štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej 
vysokej školy technickej (dnes Slovenská technická univerzita) v Bra-
tislave v odbore strojárska technológia v roku 1982. Odvtedy pracuje 
v Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV. Je vedeckým pracovní-
kom so zameraním na nové kovové materiály a technológie ich prí-
pravy. Bol vedúcim oddelenia, predsedom vedeckej rady, členom Rady 
vedcov SAV, Snemu SAV, zástupcom riaditeľa ústavu a od roku 2012 je 
riaditeľom ústavu.

Denisa Fedáková, absolvovala štúdium psychológie na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorandské štúdium 
v odbore sociálna psychológia v Spoločenskovednom ústave SAV v Ko-
šiciach, kde aj nepretržite pôsobí. Orientuje sa na oblasti pracovnej 
psychológie, sociálnej psychológie, problematiku pracovno-rodinnej 
rovnováhy. Je aj externou pedagogičkou na Filozofickej fakulte Uni-
verzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Centrum spoločenských 

a psychologických vied SAV tvoria tri organizačné zložky: bratislavský Ústav expe-
rimentálnej psychológie SAV a Prognostický ústav SAV a košický Spoločenskovedný 
ústav SAV.                                 (we) | Foto: archív a Katarína čižmáriková

Vyznamenanie pre historika
Historikovi PhDr. Ivanovi Kamencovi, 
CSc. (Historický ústav SAV), udelil pre-
zident SR Andrej Kiska štátne vyzna-
menanie – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. 
Ocenenie je vyjadrením uznania za dl-
horočné mimoriadne zásluhy o rozvoj 
demokracie, ochranu ľudských práv 
a slobôd a o rozvoj historických vied.
Pre Tlačovú agentúru Slovenskej re-
publiky sa po prevzatí štátneho vyzna-
menania I. Kamenec vyjadril, že je len 
jeden z vrcholov ľadovca, pod ktorým 
je veľká práca kolegov a rodiny. „Ta-
kých historikov ako ja je na Slovensku 
veľmi veľa. Ale žiaden z nás si nemôže 
myslieť, že to, čo on vybádal, je koneč-
ná pravda. Tá neexistuje. Ide len o to, 
aby sa to ďalej vyvíjalo v priaznivej at-
mosfére. Historik má verejnosť zne-

pokojovať kladením niekedy aj neprí-
jemných otázok, ale nemá mentorovať 
a poučovať. Ja sa o to snažím a to mož-
no prispelo k tomu, že som dostal oce-
nenie,” povedal. I. Kamenec od roku 
1969 pracuje v Historickom ústave 
SAV. Jeho bádateľskou doménou je ob-
lasť novších a najnovších slovenských 
dejín 20. storočia s dôrazom na politic-
ké dejiny, dejiny kultúry, problematiku 
historického povedomia a ďalšie.
Prezident A. Kiska vyznamenal začiat-
kom januára pri príležitosti 24. výročia 
vzniku SR dvadsať osobností za ich vý-
nimočný celoživotný prínos.               (ľs)

Š t u d e n t s k á  t o p  o s o b n o s ť 
Absolútnou laureátkou dvanásteho ročníka národnej súťaže Študentská osobnosť roka 
Slovenska za akademický rok 2015/2016 sa stala Mgr. Veronika Némethová, dokto-
randka z Ústavu polymérov SAV. Organizátorom projektu je Junior Chamber Interna-
tional – Slovakia. Projekt sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta SR a jeho garantmi 
sú Rektorská konferencia Slovenska a Slovenská akadémia vied.
Odborná komisia vybrala z návrhov dekanov vysokých škôl na Slovensku a vedeckých 
ústavov SAV z celkového počtu 79 nominácií dvanásť laureátov zo 
všetkých oblastí vedy, kultúry a športu. Z nich sú tri laureátky – no-
siteľky titulu Študentská osobnosť roka 2015/2016 – z vedeckých 
ústavov Slovenskej akadémie vied. Mgr. Petra Bullová, PhD., z Vi-
rologického ústavu BMC SAV (kategória lekárske vedy a farmácia), 
Mgr. Angelika Herucová z Historického ústavu SAV (kategória filo-
zofia, politológia, sociológia, teológia) a Mgr. Veronika Németho-
vá z Ústavu polymérov SAV (kategória prírodné vedy, chémia). Tá 
si zároveň prevzala z rúk predsedu SAV prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, 
DrSc., ocenenie Top študentská osobnosť Slovenska 2015/2016.
Ocenená absolvovala v roku 2011 štúdium molekulárnej biológie a genetiky na Príro-
dovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, pracovala na Hemato-onkologickej 
klinike Univerzitnej nemocnice v Brne v odbore laboratórnych metód a prípravy lie-
čiv. Tretí rok je doktorandkou v Ústave polymérov SAV. Jej ambíciou je prispieť k liečbe 
špecifických nádorových ochorení, vyvinúť princíp pre vývoj vysokoselektívnych che-
moterapeutík, ktoré pôsobia výlučne v nádorových bunkách bez negatívneho vplyvu 
na zdravé tkanivo.               (sub) | Foto: Štúdio eNet

Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci so zástup-
cami dvoch obcí trnavského regiónu 
(Suchá nad Parnou a Zvončín), kto-
ré reprezentujú modelové lokality 
pre jeho výskumné aktivity, podpísal 
uprostred januára Ústav krajinnej eko-
lógie SAV. Podpísali ho aj zástupcovia 
obcí, hospodárskych subjektov a záuj-
mových organizácií, ktorých snahou 
je presadzovať princípy trvalo udrža-
teľného rozvoja v obciach. Dohodli sa 
chrániť životné prostredie v katastrál-
nych územiach obcí, najmä pre ďalšie 
generácie, ako aj návštevníkov regiónu 
s cieľom trvalej ochrany a efektívne-
ho využívania prírodných zdrojov rea-
lizáciou environmentálnych opatrení. 
Ústav krajinnej ekológie bude odbor-
ným garantom aktivít zameraných na 
presadzovanie princípov „trvalej udr-
žateľnosti“ v praxi.                 (zi)

hIStoRIK I. KAMENEc MEDZI KoLEgAMI.
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T r a d i č n é  n o v o r o č n é  k o n c e r t y
Novoročné koncerty v Košiciach a Bratislave boli aj tento rok rozbehom roka Sloven-
skej akadémie vied. 
Na pôde Štátnej filharmónie Košice uvítal členov Predsedníctva SAV, čelných predsta-
viteľov univerzít, Snemu SAV, odborových organizácií, zamestnancov ústavov SAV na 
východnom Slovensku a rodinných príslušníkov jej riaditeľ Július Klein. Pripomenul, 
že akademici boli prví tohtoroční domáci návštevníci koncertov košických filharmoni-
kov, ktorí sa len pred niekoľkými dňami vrátili z úspešného turné v Číne. Spočítal, že 
Novoročný koncert SAV v Košiciach sa konal už osemnásty raz. „V drvivej väčšine štá-
tov Európy vrátane Slovenska platia vedeckých pracovníkov daňoví poplatníci za to, 
aby sme robili to, čo nás najviac baví. Kládli prírode a spoločnosti otázky a hľadali na 
ne pravdivé odpovede,“ zdôraznil v príhovore predseda SAV Pavol Šajgalík.
Na novoročnom koncerte, ktorý sa konal v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bra-
tislave, hovoril predseda SAV aj o upevňovaní vzájomnej dôvery. „Naša inštitúcia má 
právo na svoju existenciu a peniaze daňových poplatníkov len vtedy, keď bude dôvery-
hodná. Keď bude robiť kvalitný výskum. Skúsme veriť, že hodnotenia historicky prvé-
ho projektu medzinárodného auditu vedy v SAV, ktorý sme v roku 2016 rozbehli, budú 
presné a objektívne. Nebojme sa vidieť sa v zrkadle,“ povedal okrem iného hosťom 
podujatia, medzi ktorými boli vedecké osobnosti vedy a výskumu na Slovensku, ale aj 
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, predseda Aka-
démie vied Českej republiky Jiří Drahoš, zástupcovia Národnej rady SR, predstavitelia 
vysokých škôl aj diplomatického zboru na Slovensku.          (čiž, spn)

O c e n e n i a  o s o b n o s t i a m  S A V
Zlaté medaily SAV získali v nedávnom období prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc., prof. 
PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc., a prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. Čestnú plaketu SAV 
odovzdali PhDr. Marcele Mikulovej, CSc.. Ocenenia si prevzali z rúk predsedu SAV 
prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc.
Viera Bačová pracuje v SAV s prestávkami viac než štyridsať rokov (Správy SAV 2/2015, 
Okno do akademického raja). V rokoch 2007 až 2015 bola riaditeľkou Ústavu experi-
mentálnej psychológie SAV. Od roku 2009 pôsobí tiež v Ústave aplikovanej psycholó-
gie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského s výraznou sna-
hou výskumne i profesionálne tieto dve pracoviská prepájať. 
Slavomír Ondrejovič získal najvyššie ocenenie SAV za vynikajúce vedeckovýskumné 
výsledky vo viacerých oblastiach lingvistiky, najmä však v oblasti sociolingvistiky, teó-
rie spisovného jazyka, jazykovej normy a jej kodifikácie, dejín spisovného jazyka, ako 
aj v oblasti fonetiky, fonológie a ortoepie. V roku 1999 sa stal riaditeľom Jazykovedné-
ho ústavu Ľudovíta Štúra SAV a pozíciu zastáva aj teraz. Významne sa pričinil o zlomo-
vý posun prístupu k jazyku v slovenskej lingvistickej mentálnej kultúre. 
Peter Zajac pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV od roku 1981 a v rokoch 1990 
až 1998 bol jeho riaditeľom. V súčasnosti 
patrí medzi najvýznamnejších predstavite-
ľov literárnej vedy na Slovensku. Súčasne 
je uznávanou vedeckou osobnosťou v me-
dzinárodnej slovakistike najmä v nemec-
kom prostredí vzhľadom na svoje dlhoroč-
né pôsobenie na Humboldtovej univerzite 
v Berlíne. Je predstaviteľom diskurzívne-
ho, interdisciplinárneho chápania vedeckej práce, čo sa prejavuje v jeho schopnosti vy-
tvárať integrálne, otvorené vedecké kolektívy, pracovné tímy a kolokviálne skupiny za-
merané popri vedeckom výskume na vedeckú výchovu a pedagogickú činnosť.
Marcela Mikulová pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV od roku 1989. Ťažisko jej 
literárnohistorického výskumu predstavuje tvorba autorov druhej generácie sloven-
ského literárneho realizmu, okrem iných najmä Boženy Slančíkovej-Timravy, Eleny 
Maróthy-Šoltésovej, Terézie Vansovej, Jozefa Gregora Tajovského a Janka Jesenského. 
Jej vedecký prístup charakterizuje mimoriadna koncentrovanosť, ktorá spočíva jednak 
v dlhoročnom tematickom sústredení na vybrané literárnohistorické obdobie, jednak 
vo východiskovom dôkladnom, precíznom teoretickom a literárnohistorickom štúdiu 
k zvoleným problémom.            (spn) | Foto: Róbert grznár

Skúmali vnímanie 
korupcie a radikálov
Slovenská spoločnosť je tolerantnej-
šia k radikálnym názorom. Spolu 26,7 
percenta respondentov si myslí, že ra-
dikálom by sa mali povoliť verejné 
zhromaždenia, na ktorých by hlásali 
svoje názory. V roku 2008 to bolo len 
9,7 percenta. Vyplýva to z výskumu 
Sociologického ústavu SAV, ktorý robil 
spolu s Fakultou sociálnych a ekono-
mických vied Univerzity Komenského 
v rámci medzinárodných komparatív-
nych výskumov. Podľa Mgr. Ing. Mi-
loslava Bahnu, PhD., zo Sociologické-
ho ústavu SAV z výskumu tiež vyplýva, 
že nárast tolerancie k radikálnym ná-
zorom súvisí aj s vnímaním korupcie 
v radoch politikov. Až 26,8 percenta 
opýtaných si myslí, že radikálom by sa 
malo dovoliť vydávať knihy, v ktorých 
vyjadrujú svoje názory. Pred ôsmimi-
-deviatimi rokmi to bolo 9,6 percenta. 
Tým, že väčšina ľudí je presvedčených, 
že veľa politikov je skorumpovaných, 
myslia si, že radikálom treba dať slovo. 
V roku 2008 takéto spojenie korupcie 
a radikalizácie takmer neexistovalo. 
Až 58,7 percenta opýtaných si podľa 
minuloročného prieskumu myslí, že 
do korupcie sú zapletení mnohí alebo 
takmer všetci politici, kým v roku 2008 
to bolo 55,8 percenta.                (an)

Na titulke BBC
Študent Prírodovedeckej fakulty UK 
Bratislava Hemen Sendi, ktorý je zapo-
jený do projektov SAV a má slovenské 
občianstvo, našiel na stáži v Libanone 
v zbierkach libanonského jantáru zo 
spodnej kriedy najstarší nájdený hmyz 
s jedovatým telom na svete. Výsledky 
práce tento slovenský študent iracké-
ho pôvodu publikoval v sprievodnom 
článku dvoch študentiek Mgr. Petra Vr-
šanského, PhD., z Ústavu vied o Zemi 
SAV (Správy SAV 2/2015, Priezračná 
banka údajov) Lucie Šmídovej (Uni-
verzita Karlova Praha) a Xiaojie Lei 
(Čínska akadémia vied), ktoré sa ve-
novali najstaršiemu aposematickému 
hmyzu. Ide o výstražne sfarbený hmyz, 
ktorý tým chce na seba upútať pozor-
nosť. Zväčša ide o jedovatý hmyz alebo 
taký, ktorý jedovatého napodobňuje. 
Sprievodný článok si všimla redakcia 
najprestížnejšieho spravodajstva BBC 
a pripravila o ňom krátke video. Je to 
už tretíkrát, čo sa výsledky práce P. Vr-
šanského zo SAV, respektíve jeho žia-
kov, dostali na titulku BBC. Hemen Se-
idi pracuje ako študent pod vedením P. 
Vršanského v rámci projektov Sloven-
skej akadémie vied.              (an)
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Téma seminára Ekonomického ústavu 
SAV o univerzitných vedeckých parkoch 
a výskumných centrách ako základniach 
inovácií upozornila na projekty, ktorými 
sa ústav dlhodobo venuje budovaniu zna-
lostnej ekonomiky. Ako hovorí jeho vedec-
ký pracovník Ing. Daneš Brzica, PhD., ide 
o niekoľko viac či menej súvisiacich pro-
jektov. Na seminári v rámci jesenného 
Týždňa vedy a techniky hovoril o troch 
cieľoch, na ktoré sa ústav pri tejto téme 
zameral.

Tri projekty

Prvým je spolupráca firiem a ďalších akté-
rov inovačného procesu ako základ tech-
nologického dobiehania. Druhým bola 
motivácia kľúčových aktérov znalost-
nej ekonomiky pri smerovaní k znalost-
nej spoločnosti a kolektív autorov vrátane 
D. Brzicu výsledky spracoval v publikácii 
Motivácia aktérov pri smerovaní k znalost-
nej spoločnosti. Na túto tému nadväzuje 
tretí, súčasný projekt, ktorý sa zameriava 
na vytváranie a zhodnocovanie potenciá-
lu znalostnej spoločnosti.

„Doteraz sme sa na inovačný proces 
pozerali z pohľadu tradičnej ekonomi-
ky, postavenej z podstatnej miery na prie-
myselnej výrobe. Tam má významnú úlo-
hu na jednej strane štát ako regulátor a na 
druhej strane firmy, ktoré sú – v prípade 
Slovenska – orientované tradične, zväč-
ša teda na priemyselnú výrobu,“ hovo-
rí D. Brzica. Vysvetľuje, že konkurenčná 
schopnosť najvyspelejších krajín sa budu-
je s rôznymi typmi znalostných základní. 
Tie sa opierajú o segment, ktorý je typic-
ký pre ekonomiku krajiny. Analytická zna-
lostná základňa sa opiera o základný vý-
skum a vychádza z radikálnych inovácií 
– príkladom môže byť farmaceutický prie-
mysel. Syntetická nejde cez radikálne ino-
vácie, ale zoskupením rôznych poznatkov 
vytvára produkt, ktorý je pomerne zložitý. 
Ako príklad spomína D. Brzica automobi-
lovú výrobu. Tretia, symbolická, stojí na-
príklad na úlohe módy, kultúry a špecific-
kého cestovného ruchu – príkladom môže 
byť Hollywood.

Tento vedec pripomína, že ide aj o his-
torické základy krajín. „Je tam istá tra-
jektória, ako sa niekedy nazýva závislosť 
od minulého vývoja. Ale sú snahy krajín 
to meniť,“ dodáva. A po príklad si ide na 
Kórejský polostrov. „Kedysi bola jeho se-

verná časť tou priemyselnou, juh bol poľ-
nohospodársky. Ako je to teraz – vieme,“ 
dodáva. Už bez súvislosti s Kóreou pripo-
mína, že pri zmene „trajektórie“ zohrá-
vajú úlohu rôzne okolnosti, napríklad aj 
vizionárski lídri. Aj v knihe Motivácia ak-
térov pri smerovaní k znalostnej spoločnosti 
venovali autori pozornosť výrazným akté-
rom, ktorí majú potenciál zmeniť smero-
vanie ekonomiky krajiny. „Platí, že čím je 
tá tradícia úspešnejšia, tým menej to kra-
jinu núti ju zmeniť, ísť do niečoho nové-
ho,“ hovorí. Pritom práve flexibilita je pre 
ekonomiky veľmi významná vlastnosť. 
Okrem iného aj o tom je pojem znalostná 

spoločnosť, ktorý sa začína výrazne pre-
sadzovať na úkor pojmu znalostná eko-
nomika a ktorý výraznejšie vníma nových 
aktérov – nepochádzajúcich z klasických 
priemyselných odvetví.

Inšpirácia pre regióny

D. Brzica hovorí, že pri smerovaní výsku-
mu ho ovplyvnila aj jeho účasť v medzi-
národnej expertnej skupine Európskej ko-
misie, ktorej úlohou bolo nájsť možnosti 
zlepšenia potenciálu pre udržanie konku-
renčnej schopnosti ekonomík a ich regió-
nov. Pracovala na koncepte, ktorý mal po-
môcť regiónom EÚ pri rozhodovaní, ako 
sa majú ďalej rozvíjať. Pričom treba hľa-
dať vlastnú unikátnosť.

Výstupy tejto expertnej skupiny pou-
žíva podľa tohto slovenského ekonóma 
vo svojich stratégiách napríklad severo-
taliansky región Friuli-Venezia Giulia či 
Juhomoravský kraj. „Tá jedinečnosť by 
mohla mať základ napríklad v histórii 
hospodárstva regiónov, v trajektóriách, 
o ktorých sme hovorili,“ pripomína. Pri-
čom zdôrazňuje, že unikátnosť by mohla 
vzniknúť aj z kombinácie rôznych znalost-
ných základní.

Práve na regionálnu výhodu sa okrem 
iného sústreďuje tretí spomínaný projekt 
z agentúry VEGA, ktorý vedci z Ekono-
mického ústavu SAV ukončia v decembri 
tohto roku – Vytváranie a zhodnocovanie 
potenciálu znalostnej spoločnosti. „Tento 
koncept je dynamický z hľadiska ponuky 
aj dopytu a dá sa použiť na malú ekonomi-
ku. Skúmame procesy súvisiace so zmena-
mi štruktúry (napríklad rôzne znalostné 
základne) a s charakterom aktérov. Sú-
streďujeme sa na oblasti, ktoré – ak by sa 
neriešili – by aj pri náraste objemu zdrojov 
do systému limitovali zlepšenie systému 
vzdelávania, výskumu a vývoja a inovácií. 
Efektívnosť tohto systému bude podmie-
nená charakterom zmien aktérov. Zmena 
štruktúry spoločnosti priemyselnej éry na 
znalostnú spoločnosť si vyžiada zmenu in-
štitucionálneho usporiadania,“ uvádza D. 
Brzica. Pričom výstupom projektu budú 
scenáre možného vývoja.

Na otázku, nakoľko potrebujú vedci 
pri takýchto výskumoch opustiť ekonó-
miu a priblížiť sa k iným vedám, hovorí 
D. Brzica, že je to nevyhnutné. „Už tra-
dične sa hýbem minimálne na pomedzí 
so sociológiou, kolegovia sú na tom po-
dobne. Asi najviac cítime previazanosť so 
sociológiou a s politickými vedami, pri-
najmenšom s medzinárodnou politickou 
ekonómiou,“ zdôrazňuje tento výskumník 
Ekonomického ústavu SAV.

(pod)

Z o  z n a l o s t n e j  e k o n o m i k y  –
z n a l o s t n á  s p o l o č n o s ť

Ing. DANEŠ BRZICA, PhD., absol-
voval Národohospodársku fakul-
tu Vysokej školy ekonomickej (dnes 
Ekonomická univerzita). V minulos-
ti pôsobil ako ekonomický poradca 
predsedu vlády SR (Jána Čarnogur-
ského), ako expert pre Slovenský in-
štitút medzinárodných štúdií a pre 
Výbor pre kapitálový trh pri Minis-
terstve financií SR. V rokoch 2004 až 
2005 bol členom expertnej skupiny 
pri Directorate-General for Research 
(Európska komisia) a niekoľko ro-
kov pôsobil ako expert pre Európsky 
hospodársky a sociálny výbor. Vý-
skum zameriava na správu korporá-
cie a správu poznatkov, konkurenčnú 
schopnosť, transformačné procesy, 
makroorganizačné štruktúry, regio-
nálny, inštitucionálny a technologic-
ký rozvoj. Zaoberá sa tiež otázkami 
rozvoja veľkých miest.
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Buc, Milan
Autoimunita a autoimunitné choroby 
(druhé prepracované vydanie)

V ostatných desaťročiach patogenéza mnohých chorôb dospela 
k svojmu spresneniu a viaceré choroby sa z pôvodných „idiopatic-
kých“ stali autoimunitné. Vznikla tak oblasť, ktorej bolo tiež treba 
venovať pozornosť a poznatky o autoimunite sprostredkovať odbor-
nej verejnosti. Tento cieľ si kládla monografia Autoimunita a auto-
imunitné choroby, ktorá vyšla v roku 2005. Vývoj sa však nezastavil, 
pribudli nové poznatky, ktoré spresnili alebo aj úplne zmenili po-
hľad na patogenézu autoimunitných chorôb, doplnili ich genetickú 
determináciu a predovšetkým v praxi sa v značnej miere presadi-
la imunoterapia. Všetky tieto faktory prinútili autora, aby pripravil 
druhé vydanie svojej monografie. Nešlo však len o jednoduché do-
plnenie kapitol o nové údaje. Jednotlivé kapitoly bolo potrebne úpl-
ne prepracovať. Značne sa rozšírili poznatky aj o biologickej liečbe, 
čo sa odrazilo vo väčšom rozsahu tejto kapitoly a doplnení o úpl-
ne nové imunoterapeutické postupy. Ako novú kapitolu autor pri-
dal stať o autozápalových chorobách – jednak pre jej odlíšenie od 
autoimunitných chorôb, ako aj pre ich zvládanie imunonoterape-
utikami. Cieľom knihy bolo opísať súčasný stav poznatkov o pro-
cesoch autoimunity a poukázať na imunopatogenetické mechaniz-
my tých chorôb, pri ktorých sa podieľajú na ich vzniku a rozvoji. 
Kniha je určená predovšetkým lekárom jednotlivých medicínskych 
odborov pri ich snahe pochopiť zložité procesy patogenézy chorôb, 
ktoré musia pri starostlivosti o svojich pacientov poznať a brať do 
úvahy, aby ich vedeli cielene terapeuticky ovplyvniť. Ďalej je určená 
vedeckým a odborným pracovníkom ako pomoc pri ich výskumnej 
či laboratórno-diagnostickej praxi a napokon aj poslucháčom lekár-
skych, farmaceutických a iných fakúlt.

Vocabularium internationale sigillographicum
Eds: karel Müller – Ladislav Vrtel

Aj keď historické vedy, medzi ktoré patrí aj sfragistika [skúma 
vznik, vývoj, vyhotovovanie a používanie pečatí – poznámka redak-
cie], boli a vždy budú ovplyvnené špecifikami vývoja v tej či onej 
krajine, nemôžu byť limitované geografickými hranicami či jazy-
kovými bariérami a uzavreté tak v národnom priestore. Uvedomi-
li si to aj tvorcovia Medzinárodného sfragistického slovníka z roku 
1990, ktorí sa usilovali vytvoriť tento elementárny predpoklad me-
dzinárodnej vedeckej spolupráce. Adaptovaný a ilustrovaný sloven-
sko-česko-poľsko-maďarský preklad Medzinárodného sfragistické-
ho slovníka (Vocabulaire international de la sigillographie), ktorý 
vznikol pod záštitou Výboru pre sfragistiku Medzinárodnej rady 
archívov, pôvodne vyšiel v Ríme s pripojenými prekladmi hesiel 
v bieloruštine, nemčine, španielčine, francúzštine, angličtine, ta-
liančine, litovčine, nórčine, holandčine, portugalčine, rumunčine, 
ruštine, švédčine a ukrajinčine. Slovník nie je mechanickým pre-
kladom francúzskeho textu definícií do jednotlivých jazykov (navy-
še obohatených o jazykové ekvivalenty 14 ďalších jazykov, často aj 
v latinčine). Mnohé heslá boli definované nezávisle od pôvodného 
francúzskeho textu, vždy však s prihliadnutím na systematiku a na 
význam pojmu definovaného vo francúzštine.




