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HocI Po ZVErEJNENí PrVýcH 
VýSLEDKoV AKrEDItácIE 
SLoVENSKEJ AKADéMIE VIED 
SA číSLA INtErPrEtoVALI 
rôZNE, PoDStAtNý JE tENto 
úDAJ: 32 Z JEJ 57 úStAVoV 
roBí MINIMáLNE VýSKuM 
NA EuróPSKEJ úroVNI. tIE 
SA ZMEStILI Do KAtEgórIí 
„ExcELENtNý“ A „VEľMI 
DoBrý“.
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„PrIDáM SA K rIADItEľoM úStAVoV, Ktorí 
V roZHoVorocH HoVorIA o SVoJEJ oBLAStI, 

žE JE to VEDNý oDBor BuDúcNoStI. 
NEuroBIoLógIA tAKá roZHoDNE JE. oKrEM 

INéHo PrEto, žE – NAJMä ZáPADNá – PoPuLácIA 
StArNE,“ HoVorí rNDr. JáN gáLIK, cSc., rIADItEľ 

KoŠIcKéHo NEuroBIoLogIcKéHo úStAVu. 
INŠtItúcIE, KtorEJ VEDcI SA SúStrEďuJú 
NA ŠtúDIuM MEcHANIZMoV PoŠKoDENIA 

NErVoVéHo SyStéMu SPôSoBENéHo IScHéMIou 
– NEDoKrVENíM ALEBo trAuMou – PorANENíM. 

JE JASNé, žE ZVEDAVoSť NIE JE JEDINýM MotíVoM, 
PrEčo SI úStAV VyBrAL tIEto téMy VýSKuMu.
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JE to SícE ZDANLIVo NESPoJItEľNé, No PrE 

VýSKuM BIoMAtErIáLoV ZáSADNé,“ HoVorí 
o SVoJoM PôSoBENí V SAV Mgr. VEroNIKA 

NéMEtHoVá. MINuLý roK SI PrEVZALA ocENENIE 
toP ŠtuDENtSKá oSoBNoSť SLoVENSKA 

2015/2016 A AJ ŠtuDENtSKá oSoBNoSť roKA 
2015/2016 V KAtEgórII PríroDNé VEDy, cHéMIA.
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PoPuLArIZátor VEDy. V tEJto KAtEgórII 
DoStAL NA JESEň Doc. rNDr. JáN SVorEň, 
DrSc., ZáStuPcA rIADItEľA AStroNoMIcKéHo 
úStAVu SAV – cENu ZA VEDu A tEcHNIKu „...ZA 
DLHoročNú AKtIVItu V oBLAStI PoPuLArIZácIE 
AStroNoMIcKýcH PoZNAtKoV“. HoVorí, žE SA 
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PhDr. Dušan Gálik, CSc., študoval odbor 
filozofia – biológia na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského, kde získal v roku 
1989 titul PhDr. Jeho dizertačná práca 
bola na tému Evolučná epistemológia – 
pokus o nový prístup k vede a poznaniu. 
V rokoch 1995 až 2001 bol vedeckým 
pracovníkom a potom do roku 2012 
samostatným vedeckým pracovníkom vo 
Filozofickom ústave SAV. Ďalej do roku 
2014 bol vedúcim oddelenia analytickej 
filozofie tejto inštitúcie, potom až 
doteraz opäť samostatným vedeckým 
pracovníkom. Zameriava sa na filozofiu 
vedy, filozofiu biológie, teóriu evolúcie. 
V rokoch 2005 až 2009 a 2013 až 2017 
bol členom Predsedníctva SAV, v druhom 
období aj vedeckým sekretárom SAV. 
Pôsobí aj ako pedagóg.
Mgr. Róbert Karul, PhD., vyštudoval bio-
chémiu a filozofiu na Univerzite Komen-
ského v Bratislave. V rokoch 1994 až 1999 
absolvoval doktorandské štúdium vo Filo-
zofickom ústave SAV a na Univerzite Pa-
ris XII – Val de Marne. Po doktorandú-
re pracoval dva roky v Ústrednej knižnici 
SAV. Od roku 2002 pôsobí vo Filozofic-
kom ústave SAV a na projektovom úväz-
ku aj v Ústave divadelnej a filmovej vedy. 
Takmer desaťročie externe vyučuje na Vy-
sokej škole výtvarných umení. Venuje sa 
o. i. filozofii umenia a vizuality, francúz-
skej fenomenológii a možnostiam súčas-
ného reinterpretovania neoplatonizmu.
Prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., študo-
val na košickej Vysokej škole veterinár-
skej, doktorát veterinárnych vied získal 
s témou Rast, vývin a metabolizmus: in-
tegrácia regulačných mechanizmov. Pro-

fesorom v odbore veterinárna morfológia 
a fyziológia sa stal v roku 2014. Od roku 
1978 pracuje v Ústave fyziológie hospo-
dárskych zvierat, v rokoch 1990 až 2009 
ako riaditeľ. Členom Predsedníctva SAV je 
od roku 2009. Vedecký tím pod jeho vede-
ním označila agentúra ARRA v roku 2011 
ako špičkový vedecký tím.
RNDr. Aleš Kučera, CSc., študoval fyzi-
ku, astronómiu a astrofyziku na Prírodo-
vedeckej fakulte Univerzity Komenského. 
Témou jeho kandidátskej dizertačnej prá-
ce bol Spektrálny výskum slnečných flokúl. 
Absolvoval viacero zahraničných študij-
ných a pracovných pobytov (Veľká Britá-
nia, Rakúsko, USA). Od roku 1979 pracu-
je v Astronomickom ústave – ako vedecký 
a samostatný pracovník, vedúci oddelenia 
fyziky Slnka, zástupca riaditeľa a od roku 
2009 riaditeľ inštitúcie.
Doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., 
študovala na Matematicko-fyzikálnej 
fakulte UK v Bratislave odbory jadrová 
fyzika a biofyzika. Vedeckú ašpirantúru 
absolvovala v Centre fyziologických vied 
SAV. Od jeho rozdelenia je pracovníčkou 
Centra biovied SAV, Ústavu molekulárnej 
fyziológie a genetiky SAV. Venuje sa o. 
i. vzťahom medzi štruktúrou a funkciou 
napäťovo závislých vápnikových kanálov 
L-typu a T-typu, štúdiu farmakológie 
vápnikových kanálov a ich úlohe 
v excitabilite neurónov. Získala Cenu 
Slovenského literárneho fondu za 
vedecký ohlas, Prémiu Literárneho 
fondu za vedeckú a odbornú literatúru 
za monografiu Biomembrány a Čestnú 
plaketu SAV za zásluhy v biologických 
vedách.
Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD., vy-
študovala odbor biofyzika na Matematic-
ko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komen-
ského, právo na jej Právnickej fakulte, 
ekonómiu na Centre for Graduate Educa-
tion – Economics Institute v Prahe a Sta-
te University of New York, štatistiku na 
Fakulte hospodárskej informatiky Eko-
nomickej univerzity v Bratislave. Ab-
solvovala tiež dvojročné medziodboro-
vé štúdium žurnalistiky na Filozofickej 
fakulte UK. Do Prognostického ústavu 
SAV (dnes súčasť Centra spoločenských 
a psychologických vied) nastúpila v roku 
1995 a pracuje v ňom dodnes, s prestáv-
kou v rokoch 2000 až 2010. Vtedy pôso-
bila v Medzinárodnej organizácii práce – 
v Subregionálnom úrade pre južnú Áziu 
v Novom Dillí a neskôr v Subregionálnom 
úrade pre východnú Európu a strednú 
Áziu so sídlom v Moskve. V práci 
v SAV pokračovala od novembra 2010, 
v rokoch 2013 až 2015 ako riaditeľka 
Prognostického ústavu. Potom sa stala 
riaditeľkou Centra, kde je od februára 
zástupkyňou riaditeľky. Sústreďuje sa o. 
i. na oblasť ekonomiky zamestnanosti 

P r e d s e d n í c t v o  j e  k o m p l e t n é , 
S A V  p o v e d i e  P a v o l  Š a j g a l í k

NoVoZVoLENý PrEDSEDA SAV PAVoL ŠAJgALíK

Do roku 2021 povedie Slovenskú aka-
démiu vied opäť prof. RNDr. Pavol Šaj-
galík, DrSc. Nadviaže tak na svoje pô-
sobenie v tejto funkcii od januára 2015. 
Rozhodol o tom začiatkom apríla Snem 
SAV tajným hlasovaním. Ešte predtým 
jeho členovia zvolili za pätnásteho člena 
Predsedníctva SAV Mgr. Róberta Karula, 
PhD., z Filozofického ústavu SAV za 
tretie oddelenie vied.

V prvom kole zvolil Snem SAV na 
volebné obdobie 2017 až 2021 dvanásť 
členov predsedníctva, v druhom 
dvoch, takže jedno miesto – z tretieho 
oddelenia vied – ostalo do začiatku 
apríla neobsadené. Spomedzi kandidátov 
z vedeckých organizácií z troch oddelení 
vied sa volia členovia Predsedníctva 
dvojstupňovým systémom voľby – najprv 
v komorách snemu a v druhom stupni na 
zasadnutí pléna Snemu SAV. Spomedzi 
členov predsedníctva sa volí predseda 
SAV.

Kandidatúru predložil len P. Šajgalík, 
ktorý predniesol členom Snemu SAV 
stručnú bilanciu za uplynulé obdobie 
a víziu na ďalšie štyri roky (Akadémia/
Správy SAV 1/2017, „Výsledky akreditácie 
by mali byť motivačné“). 

Ako informovala predsedníčka Snemu 
SAV RNDr. Katarína Gmucová, CSc., 
P. Šajgalík získal v tajných voľbách 
77,1 percenta prepočítaných hlasov, 
pričom v každej z troch komôr Snemu 
SAV mal viac ako dve tretiny hlasov 
všetkých členov. „Slovenská akadémia 
vied je špičková vedecká inštitúcia. Moja 
ambícia je toto označenie stále viac 
napĺňať, aby sme boli viditeľní minimálne 
v európskom výskumnom priestore, aby 
sme sa dostali na úroveň takých krajín, 
ako je Česko či Rakúsko a približovali 
sa ku krajinám, ako je Nemecko a iné 
vyspelé krajiny sveta,” povedal pre médiá 
bezprostredne po voľbe.

Podľa zákona o SAV predkladá Snem 
SAV návrh na vymenovanie predsedu 
SAV ministrovi školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR, ktorý ho predloží prezi-
dentovi SR. Podľa ústavy predsedu SAV 
vymenúva prezident republiky. Keďže 
pred dvomi rokmi to urobil na štyri roky, 
P. Šajgalík predložil Snemu SAV demisiu 
a potom, ako ju prezident prijme a opäť 
ho vymenuje, ujme sa funkcie na ďalšie 
štyri roky.

Kto sú členovia Predsedníctva na 
najbližšie volebné obdobie (v abecednom 
poradí): 
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>
a trhu práce, migrácie, integrácie, 

vzdelávania a celoživotného vzdelávania.
Prof. RNDr. Karol Marhold, CSc., ukon-
čil v roku 1983 štúdium na Prírodovedec-
kej fakulte Univerzity Komenského v Bra-
tislave. Od roku 1983 bol zamestnaný 
v Ústave experimentálnej biológie a eko-
lógie SAV, z ktorého sa v roku 1990 od-
členil Botanický ústav SAV. V ňom pracu-
je dodnes (ústav je teraz súčasťou Centra 
biológie rastlín a biodiverzity). V roku 
2009 bol menovaný profesorom botaniky 
na Univerzite Karlovej v Prahe. Zaoberá sa 
o. i. systematikou a evolúciou vyšších rast-
lín. Absolvoval viaceré pobyty v zahrani-
čí (univerzity v Oxforde a Readingu vo 
Veľkej Británii), na univerzitách v Osna-
brücku a vo Viedni pôsobil ako štipendista 
Nadácie Alexandra von Humboldta. V ro-
koch 2011 a 2012 krátko pôsobil ako hos-
ťujúci profesor na Univerzite v Kjóte.

Mgr. Juraj Marušiak, PhD., vyštudoval 
odbor história – slovenský jazyk a lite-
ratúra na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského. V roku 1996 začal dokto-
randské štúdium v Politologickom kabi-
nete SAV (od roku 2002 Ústav politických 
vied), kde pracuje doteraz. Od roku 1997 
dodnes pôsobí ako pedagóg na Fakulte 
sociálnych a ekonomických vied UK, v ro-
koch 2011 až 2012 bol odborným asisten-
tom na Fakulte sociálnych vied Univerzity 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Bol členom 
pozorovateľských misií OBSE, napríklad 
v Kosove, na Ukrajine či v Bielorusku. Za-
oberá sa o. i. modernými dejinami stred-
nej a východnej Európy, slovenskou za-
hraničnou politikou.
RNDr. Miroslav Morovics, CSc., štu-
doval učiteľstvo matematiky a fyziky na 
Matematicko-fyzikálnej fakulte pražskej 
Karlovej univerzity, kde v roku 1984 zís-
kal titul RNDr. V roku 1981 začal praco-
vať v Historickom ústave SAV, kde získal 
v roku 1992 CSc. v odbore Dejiny vedy 
a techniky. V ústave pracuje ako samo-
statný vedecký pracovník, v rokoch 1994 

až 2007 bol vedúcim oddelenia. Od roku 
2007 je členom Predsedníctva SAV. Zame-
riava sa o. i. na dejiny vedy a techniky na 
Slovensku (najmä dejiny matematicko-
-fyzikálnych vied do roku 1918; osobnos-
ti, inštitúcie, výsledky v európskych súvis-
lostiach, spoločenské podmienky vývoja, 
kultúrny a celospoločenský dosah vývoja 
vedy a techniky).
Ing. Mária Omastová, DrSc., vyštudo-
vala makromolekulovú chémiu na Che-
micko-technologickej fakulte Slovenskej 
vysokej školy technickej (dnes Fakulta 
chemickej a potravinárskej technológie 
Slovenskej technickej univerzity). V Ústa-
ve polymérov SAV pôsobí od roku 1984, 
je vedúcou oddelenia kompozitných ma-
teriálov. Venuje sa o. i. príprave a charak-
terizácii vodivých polymérov s dôrazom 
na poznanie základných vzťahov medzi 
štruktúrou a vlastnosťami pripravených 

materiálov. V roku 2012 M. Omastová 
a jej tím získali Cenu SAV za vedecko-vý-
skumnú činnosť a za súbor vedecko-vý-
skumných prác v interdisciplinárnom vý-
skume elektricky vodivých polymérov, 
polymérnych kompozitov a nanokompo-
zitov. V uplynulom období bola predsed-
níčkou Akreditačnej komisie.
Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., vy-
študoval fyziku na Prírodovedeckej fakul-
te Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 
kde získal aj tituly docent a profesor, 
kým DrSc. získal na bratislavskej Sloven-
skej technickej univerzite. V Ústave expe-
rimentálnej fyziky pracuje od roku 1980. 
V rokoch 1989 pôsobil ako postdoktorand 
v Laboratóriu vysokých magnetických 
polí v Grenobli, v Inštitúte Maxa Plancka 
FKF. Špecializuje sa o. i. na fyziku kon-
denzovaných látok, nekonvenčnú sup-
ravodivosť a konkurenčné usporiadania. 
V rokoch 2005 až 2013 bol členom Pred-
sedníctva SAV a predsedom Akreditačnej 
komisie. Trikrát získal Cenu SAV.
RNDr. Pavol Siman, PhD., absolvoval 
Prírodovedeckú fakultu Univerzity Ko-

menského Bratislava, špecializácia geo-
chémia, základná a ložisková geológia. 
Pracoval v Štátnom geologickom ústa-
ve Dionýza Štúra, od roku 2006 pôso-
bí v Geologickom ústave SAV (Ústav vied 
o Zemi), v roku 2010 sa stal zástupcom 
riaditeľa. Od roku 2013 je členom Pred-
sedníctva SAV. Bol na viacerých študij-
ných pobytoch vo Francúzsku, špecia-
lizuje sa o. i. na geologické mapovanie 
územia, mineralógiu, geochronológiu 
magmatických metamorfovaných hornín, 
výskum technológií pre prieskum surovín.
Dr. Ing. František Simančík absolvoval 
Strojnícku fakultu Slovenskej vysokej ško-
ly technickej (dnes Slovenská technická 
univerzita), začiatkom deväťdesiatych ro-
kov bol na stáži spojenej s dokončením di-
zertačnej práce na Technickej univerzite 
vo Viedni. Od roku 1986 pôsobí v Ústave 
materiálov a mechaniky strojov, v rokoch 
1994 až 2004 bol zástupcom riaditeľa, 
v rokoch 2004 až 2012 riaditeľom tejto in-
štitúcie. V súčasnosti je manažérom vedy 
a výskumu. Špecializuje sa o. i. na mate-
riálové inžinierstvo, strojárske technoló-
gie, využitie obnoviteľných zdrojov ener-
gie, inovácie.
Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., 
vyštudoval experimentálnu fyziku na 
Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Komenského. V Slovenskej akadémii 
vied pracuje od roku 1979. Titul 
profesora dosiahol v roku 2004. Štrnásť 
rokov pôsobil na poste riaditeľa Ústavu 
anorganickej chémie SAV. V roku 2013 
sa stal členom Predsedníctva SAV 
a podpredsedom pre ekonomiku. Od 
roku 2015 je predsedom SAV. Je členom 
mnohých odborných komisií a absolvoval 
množstvo vedeckých pobytov v zahraničí 
(Taliansko, Nemecko, USA, Japonsko). 
Jeho vednou oblasťou je materiálový 
výskum, konštrukčná keramika, fázová 
transformácia a mikroštruktúra. V roku 
2015 mu prezident SR udelil Rad Ľudovíta 
Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy 
o rozvoj vedy, techniky a školstva.
Mgr. Martin Venhart, PhD., vyštudoval 
Fakultu matematiky fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského v Bratislave, 
odbor jadrová a subjadrová fyzika. 
V rokoch 2008 až 2010 absolvoval 
postdoktorandský pobyt na Univerzite 
v Leuvene (Belgicko). Od roku 2010 
pôsobí vo Fyzikálnom ústave SAV, od 
roku 2013 ako vedúci oddelenia jadrovej 
fyziky. Viedol medzinárodné experimenty 
v CERNe, na Univerzite v Jyväskylä 
(Fínsko) a v iThemba Labs (Južná 
Afrika). Je členom Výboru pre spoluprácu 
SR s CERNom a reprezentuje SR v rade 
experimentu ISOLDE v CERNe. Zaoberá 
sa o. i. štruktúrou ťažkých atómových 
jadier.

(ls, pod) | Foto: róbert grznár

čLENoVIA PrEDSEDNíctVA SAV PrE NAJBLIžŠIE ŠtyrI roKy NA roKoVANí SNEMu SAV. V PrVoM rADE 
ZľAVA ALEŠ KučErA, PAVoL ŠAJgALíK. V DruHoM rADE JurAJ KoPPEL, MArtIN VENHArt, MArtINA 
LuByoVá, róBErt KAruL, MIroSLAV MoroVIcS, PAVoL SIMAN, MárIA oMAStoVá, PEtEr SAMuELy. 
V trEťoM rADE KAroL MArHoLD, ľuBIcA LAcINoVá, FrANtIŠEK SIMANčíK A JurAJ MAruŠIAK. NA 
SNíMKE cHýBA DuŠAN gáLIK.
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Tie sa totiž zmestili do kategórií „ex-

celentný“ a „veľmi dobrý“, ako ich určil 
Snem SAV a ako s nimi pracovali tri pa-
nely medzinárodných expertov. V októbri 
a novembri hodnotili prácu ústavov za 
roky 2012 až 2015.

Úvodom tohto roka hodnotitelia spra-
covali výsledky všetkých akreditovaných 
inštitúcií a – spolu s odporúčaniami – 
ich predložili Predsedníctvu SAV. Začiat-
kom februára ich ústavy dostali aj so šan-
cou odvolať sa. Proces ešte nie je na konci, 
preto na tlačovej besede 23. februára pri 
prezentovaní výsledkov padli len mená 
dvoch ústavov, ktoré experti zaradili do 
kategórie „excelentný“. Bolo totiž jasné, 
že Ústav polymérov (Správy SAV 2/2015, 
Veda je značne konkurenčná) a Ústav etno-
lógie (Správy SAV 4/2016, Etnológ musí 
mať rád ľudí) sa neodvolajú. V tretej sku-
pine „dobrý“ skončilo 20 ústavov, päť spo-
jili hodnotitelia s charakteristikou „slabý“. 
Kvôli presnosti treba pripomenúť, že po-

čet hodnotených ústavov prevyšuje súčas-
ný počet vedeckých inštitúcií SAV, samo-
statne sa totiž hodnotili aj tie, ktoré sa už 
spojili do centier.

Ako pre Akadémiu/Správy SAV potvrdi-
la predsedníčka akreditačnej komisie Ing. 
Mária Omastová, DrSc., možnosť odvolať 
sa využilo spolu dvadsaťdva ústavov. Kým 
nie je tento proces uzatvorený, informácie 
o umiestnení nemôžu byť konkrétnejšie.

Ešte k mechanizmu

Proces stojí za stručnú rekapituláciu. Roz-
hodnutie zmeniť pravidelné hodnotenie 
ústavov (v zákone sa mu hovorí akredi-
tácia) schválili inštitúcie akadémie na jar 
minulého roku, definitívne ho schvaľoval 
Snem SAV. Akadémia sa rozhodla pre hod-
notenie panelom výhradne zahraničných 
vedcov (Správy SAV 1/2016, Akreditácia: 
úloha pre zahraničných expertov). Tých ne-
vyberala (ale schvaľovala) SAV, ale odbor-

níčka na jeho čele – uznávaná vedkyňa, 
ktorá má v tejto oblasti skúsenosti. Ponu-
ku prijala fínska špecialistka na biochémiu 
a molekulárnu biológiu, v tom čase pod-
predsedníčka Fínskej akadémie vied pro-
fesorka Marja Makarow. „Riadila som via-
ceré panely hodnotiace výskum univerzít 
vo Fínsku aj v zahraničí, pred pár rokmi 
som tiež organizovala hodnotenie Bulhar-
skej akadémie vied a podieľala som sa na 
posudkoch slovinských a nórskych agen-
túr na podporu výskumu,“ povedala pre 
Správy SAV (1/2016, Externé hodnotenie je 
pre vedu dôležité).

Ona vybrala členov takzvaného me-
ta-panelu. Predovšetkým troch vedúcich 
panelov. Pre prvé oddelenie – vied o ne-
živej prírode – to bol švédsky fyzik, pro-
fesor Pär Omling (Lundská univerzita). 
Pre druhé oddelenie – vied o živej príro-
de a chemických vied – estónsky biológ 
profesor Toivo Maimets (Univerzita Tar-
tu). A pre tretie oddelenie – vied o spo-
ločnosti a kultúre – viedla panel expertov 
chorvátska profesorka lingvistiky Mile-
na Žic Fuchs (Univerzita Záhreb). Popri 
nich a M. Makarow boli do meta-panelu 
pozvaní aj dvaja ďalší vedci. Holandský 
expert na kultúrnu históriu náboženstva 
v Európe profesor Sijbolt Noorda (Univer-
zita Amsterdam) a britský expert na mate-
riálové inžinierstvo profesor John V. Wo-
ood (Imperial College Londýn). Tí mali 
v záverečnom hodnotení ústavov – spo-

Č o  v i d i e ť  v  z r k a d l e
Hoci po zverejnení prvých výsledkov akreditácie Sloven-
skej akadémie vied sa čísla interpretovali rôzne, pod-
statný je tento údaj: 32 z jej 57 ústavov robí minimálne 
výskum na európskej úrovni.
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lu s ňou – na starosti aj porovnávanie 
významu hodnotení v ústavoch rôznych 
oddelení (Správy SAV 4/2016, Rozbieha 
sa akreditácia ústavov).

Jeseň v ústavoch

Traja vedúci oslovili a získali pre svoje pa-
nely ďalších zahraničných expertov, na je-
seň minulého roku začali pracovať. Vý-
znamným podkladom pre hodnotenie 
každého ústavu boli – tak ako v minulos-
ti – dotazník, ročné správy, tabuľky pub-
likačných výstupov a citácií. Zahraniční 
experti považovali za podstatné tri oblas-
ti. Kvalitu a produktivitu výskumu. Jeho 
spoločenský, kultúrny alebo ekonomický 
význam. A jeho rozvojový potenciál.

Členovia všetkých troch hodnotiacich 
panelov absolvovali tiež sériu stretnutí 
s vedeckými obcami každého ústavu, stre-
távali sa aj – na ich vlastné želanie – oso-
bitne s doktorandmi a mladými vedec-
kými pracovníkmi. Posledné z mítingov 
hodnotiteľov a vedcov SAV boli koncom 

novembra v ústavoch druhého oddelenia.
V januári meta-panelisti dolaďovali 

a harmonizovali výsledky a potom poskyt-
li SAV prvé odporúčania. Vo februári do-
stalo Predsedníctvo SAV záverečnú sprá-
vu, ktorá obsahovala hodnotenia všetkých 
ústavov a odporúčania. Vzápätí dosta-
li svoje hodnotenia ústavy. A 21 pracov-
ných dní na odvolanie. To bol tiež hlavný 
dôvod, prečo sa 23. februára na tlačovej 
konferencii prezentovali len zaradenia 
ústavov v kategóriách a dva ústavy hod-
notené ako excelentné, pri ktorých by od-
volanie bol nie celkom vydarený žart. Veď 
s týmito inštitúciami sa spája skvelé hod-
notenie (na inom mieste).

Kto je ako veľmi dobrý

Faktom je, že na spomínanej tlačovej kon-
ferencii prezentovali okrem štyroch ka-
tegórií, do ktorých sa mali ústavy deliť 
podľa rozhodnutia Snemu SAV, aj pod-
kategóriu. Na želanie jednej skupiny pa-
nelistov totiž vytvorili v kategórii „veľmi 

dobrý“ podkategóriu s pracovným ozna-
čením +. Tak označil meta-panel deväť 
ústavov, ďalších 21 sa obišlo bez plusky 
a v slovnom hodnotení kategórie im chý-
bal dôvetok „organizácia patrí do skupiny 
pracovísk SAV s vynikajúcimi výsledkami 
v tejto kategórii“, ktorú spomínaných de-
väť ústavov v hodnotení malo. Toto roz-
členenie „veľmi dobrých“ však vybočilo 
z rámcov, ktoré dal panelistom Snem SAV. 
A hoci v prvej vlne protokolov ho Pred-
sedníctvo SAV rešpektovalo, po diskusii 
a upozorneniach na hranice vymedzené 
Snemom SAV svoje rozhodnutie revidova-
lo a rozdalo ústavom, ktorých sa to týka-
lo – nové protokoly. Takže k hodnoteniu 
„veľmi dobré“ priradili 30 ústavov, o kto-
rých možno zjednodušene povedať, že ich 
výskum je viditeľný na európskej úrovni. 
Bez akéhokoľvek ďalšieho členenia.

V čase uzávierky tohto čísla Akadémie/
Správ SAV neboli ešte odvolania ústavov, 
ktoré túto možnosť využili, doriešené. Ako 
hovorí M. Omastová, v niektorých prípa-
doch nejde v pravom zmysle slova o od-



odporúčania zahraničných 
expertoV

Súčasťou práce zahraničných expertov pracujúcich v pane-
loch a meta-paneli boli tiež odporúčania, ktoré majú byť pre 
budúcnosť inšpiráciou nielen pre hodnotené ústavy, ale aj 
pre riadiace orgány akadémie a tiež prostredie mimo nej, na-
príklad pre rozhodovaciu sféru. Niektoré tlmočili títo zahra-
niční vedci na februárovom stretnutí s predstaviteľmi SAV, 
štátu a médií.
• S. Noorda napríklad upozornil na postavenie doktorandov. 
„Odporúčame zlepšiť podmienky pre nich, mal by sa zlep-
šiť plán ich štúdia a skvalitniť ich príprava na výskumnú prá-
cu,“ povedal tento vedec. Pripomenul, že opatrenia by mali 
okrem iného aj zabrániť odlevu mozgov zo Slovenska a na-
opak – prilákať záujemcov zo zahraničia. Tento Holanďan 
zdôraznil, že to akadémia nemôže dokázať sama, treba to 
urobiť v úzkej spolupráci s univerzitami a ministerstvom 
školstva. Vyzdvihol reorganizáciu v rámci SAV, teda aj spá-
janie ústavov tak, že vytvoria silnejšie celky. Upozornil však, 
aby sa tento proces neobmedzil na jednoduché zlučovanie 
či spájanie ústavov, ale podľa neho treba navrhnúť ich zme-
nu, pretvoriť ich tak, aby im to dalo novú perspektívu. Tento 
člen panelu upozornil aj na tvorbu rozpočtu. Odporučil, aby 
sa nerobil mechanicky, ale aby sa stanovili špecifické ciele 
a rozpočet pôsobil stimulujúco. Aby konkurenčné prostredie 
prispelo k výkonnosti ústavov.
• Profesorka Ina Tegen (Nemecko) z panelu pre druhé od-
delenie tlmočila ďalšie odporúčanie, ktoré sa týka riadenia 
ústavov. Podľa neho by bolo prospešné, keby vedenie SAV 
pripravilo tréningy pre manažérov ústavov, orientované na 
zlepšenie schopnosti riadenia aj cestou školenia manažmen-
tu typu teambuildingu a networkingu. Upozornila aj na mož-
nosť zefektívniť výskum v oblastiach, kde sa výskumné oblas-
ti ústavov prekrývajú či doplňujú. Vyzvala ústavy, aby užšie 
spolupracovali, či už v jednoduchých formách, napríklad or-
ganizovaním spoločných seminárov, alebo by mali ísť hlbšie 
a uvažovať o možnosti spoločného financovania aktivít.
• Švajčiarsky profesor Helmut Weissert (panel pre prvé od-

delenie vied) navrhol akadémii vytvorenie medzinárodné-
ho poradného výboru predovšetkým v súvislosti so strate-
gickým plánom výskumu. Pokiaľ ide o témy, spomenul také 
výzvy, ako sú globálne klimatické zmeny či ich vplyv na vod-
né hospodárstvo. Považuje za potrebné sa tomu venovať, a to 
nielen v jednej vednej disciplíne. Podľa neho sú členovia pa-
nelu presvedčení, že SAV v tejto oblasti môže zohrať na Slo-
vensku vedúcu úlohu a súčasne sa zúčastniť na dôležitých 
medzinárodných programoch. Dôležité však je, aby vedci 
hľadeli za hranice svojej disciplíny.
• M. Žic Fuchs, ktorá viedla panel hodnotiaci tretie oddele-
nie vied, okrem iného pripomenula potrebu viac publikovať 
– popri slovenčine – aj v angličtine. Ako zdôraznila, zdravý 
pomer medzi publikovaním v slovenčine a angličtine je aj vý-
znamnou cestou k zviditeľneniu výskumu týkajúceho sa slo-
venskej národnej identity. Jej odporúčaním smerom k minis-
trovi školstva bolo, aby na Slovensku vzniklo centrum pre 
inovácie s podielom SAV a univerzít, okrem iného pre posil-
nenie interdisciplinárneho výskumu.
• Člen meta-panelu J. V. Wood upozornil na zmeny, ktoré sa 
udiali v posledných rokoch v spôsobe budovania infraštruk-
túry vedeckých pracovísk. Dôvodom je, že viaceré technoló-
gie značne zdraželi, no na druhej strane internet v mnohých 
prípadoch umožňuje ich využívanie z ktoréhokoľvek miesta 
na svete.
• M. Makarow zdôraznila, že panel expertov považuje za po-
trebné zmapovať výskum na Slovensku, a odporúčala urobiť 
– ako to bolo v prípade SAV – hodnotenie výskumu na univer-
zitách, ale aj v ďalších výskumných inštitúciách a na základe 
neho vypracovať národnú stratégiu pre výskum.
Podľa M. Omastovej medzi odporúčaniami (boli pre ústavy, 
SAV i decíznu sféru) je významné aj to, aby sa ústavy nauči-
li dôslednejšie formulovať zámery do budúcnosti. Zahranič-
ní experti upozornili, že – rovnako ako pri písaní europrojek-
tov – musí sa i v prípade plánov či vízií ústavov napísať výhľad 
veľmi dôsledne. „Nabádajú nás,“ povedala, „aby sme písali 
o tom, čo sa chystáme robiť, s väčšou odvahou.“ Všetkými od-
porúčaniami sa zaoberalo Predsedníctvo SAV a v akadémii sa 
s nimi bude, podľa tejto jeho členky, ďalej pracovať.            (p)
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volanie, niektoré ústavy týmto spôsobom 
komentujú oblasť, ktorú podľa nich panel 
dostatočne nezvážil. Hoci s vedomím, že 
pripomienka ich neposunie do vyššej ka-
tegórie – chcú jednoducho dať hodnotite-
ľom svoj postoj na vedomie. Okrem akre-
ditačnej komisie smerovali odvolania ešte 
na rokovanie Predsedníctva SAV a časť aj 
členom meta-panelu či panelistom.

Peniaze navyše

Na februárovej tlačovke SAV venova-
nej výsledkom hodnotenia sa diskutujú-
ci okrem iného vrátili k dôvodom, prečo 
sa akadémia rozhodla pre takýto spôsob 
akreditácie. „Pred necelými dvomi rokmi 
sme s ministrami financií a školstva podpí-
sali stabilizačnú zmluvu, ktorá znamena-
la pre Slovenskú akadémiu vied historický 
prelom,“ povedal tam predseda akadémie 
profesor Pavol Šajgalík. „Lebo SAV má 
vďaka nej od roku 2015 na najbližšie tri 
roky stabilizovaný rozpočet. Počas podpi-
su zmluvy zaznelo aj viacero podmienok, 
čo by mala SAV urobiť, ktorým smerom sa 
vybrať. Rozhodli sme sa ich vypočuť a aj 
preto SAV prvýkrát v histórii urobila audit 
– akreditáciu svojich vedeckých inštitúcií 
prostredníctvom medzinárodného panelu 
expertov. Dnes máme v rukách jeho sprá-
vu a vieme povedať, kde sa ústavy SAV na-
chádzajú v európskom vedeckom priesto-
re.“

Minister financií Peter Kažimír sa pri 
tej príležitosti tiež stručne vrátil k obdobiu 
posledných dvoch rokov. Na ich začiatku 
bola podľa neho intenzívna verejná deba-
ta o tom, ako používať verejné zdroje na fi-
nancovanie SAV. Zdôraznil, že za toto ob-
dobie sa veľa zmenilo. „Myslím si, že sme 
všetci pochopili, že politici vo vláde ani 
v parlamente nemôžu rozhodovať o tom, 
akým vedným odborom sa majú naši vedci 
venovať. Akadémia, ako samosprávna in-
štitúcia a centrum intelektuálnej excelent-
nosti našej vedy a výskumu, sa rozhodla 
pozrieť do zrkadla,“ povedal o akreditácii. 
Zdôraznil, že to považuje za odvážny krok. 
„To je ten pohľad do zrkadla, ktorý je zá-
kladným prvkom poznania v tom, ako by 
sa mala akadémia vied vyvíjať ďalej,“ pri-
pomenul. Tiež ocenil dohodu o pevnom fi-
nancovaní SAV na najbližšie roky. Navy-
še oznámil, že je „...pripravený už v tomto 
roku posilniť financovanie SAV o 1,1 milió-
na eur ako prvok motivácie tých najlepších 
ústavov“.

P. Šajgalík potvrdil, že v tomto roku 
budú peniaze použité na motiváciu tých 
najlepších. O ich rozdelení bude nové 
Predsedníctvo SAV ešte len rozhodovať. 
A keďže existuje prísľub, že prinajmen-
šom s podobnou sumou okrem rozpočtu 

môže SAV počítať aj v nasledujúcich ro-
koch, potom by mali získať finančnú pod-
poru aj ďalší. Na základe odporúčaní pa-
nelu by mala každá vedecká inštitúcia 
SAV – aj keď v hodnotení nebola veľmi 
úspešná – vypracovať plán na najbližšie 
štyri roky, ako sa čo najviac priblížiť náro-
kom európskeho výskumného priestoru. 
Podľa P. Šajgalíka by mal byť postavený 
na merateľných ukazovateľoch. „Pokiaľ 
ich ústav dosiahne,“ povedal, „mal by na 
tejto ceste dostať aj finančnú podporu.“

Ďalšie efekty

Na otázku, či je so závermi hodnotenia 
spokojný, odpovedal predseda SAV na 
tlačovke kladne. Okrem iného i preto, že 
dalo odpovede na mnohé otázky. Aj na tú, 
ktorá často zaznieva – či každé z troch od-
delení vied SAV robí podobne kvalitný vý-
skum. Zdôraznil, že „... akreditácia uká-
zala, že v každom z oddelení je podobná 
kvalita výskumu. Sú tam špičkoví vedci, aj 
tí, ktorí zatiaľ nestačia s dychom.“

Na dôležitú súvislosť upozornil na tla-
čovke minister školstva, vedy, výsku-
mu a športu Peter Plavčan. Podľa neho 
dáva táto akreditácia signál aj hospodár-
skej sfére. „Hovorí jej aj to, že sú oblasti, 
v ktorých sa podnikateľom oplatí s ústav-
mi SAV po ich transformácii na verejné vý-

skumné inštitúcie zakladať spoločné pod-
niky,“ povedal.

„Vzhľadom na nízku podporu vedy na 
Slovensku v porovnaní s európskymi kra-
jinami je príjemným prekvapením, že väč-
šina organizácií SAV podľa panelu exper-
tov dosiahla hodnotné príspevky vo svojej 
oblasti v rámci Európy. Domnievame sa, 
že spôsob hodnotenia, ktorý pri akreditá-
ciách zvolila SAV, by mohol slúžiť ako in-
špirácia aj pre iné výskumné a vzdeláva-
cie inštitúcie na Slovensku,“ uviedla vo 
svojom poste na sociálnej sieti iniciatíva 
Veda chce žiť. Z tohto pohľadu stojí za to si 
všimnúť, že na marcovom rokovaní Rady 
vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 
nastal aj v tejto oblasti posun. Jej členo-
via sa zhodli na potrebe vykonať medziná-
rodný nezávislý audit vedy a výskumu na 
Slovensku – podľa vzoru Slovenskej aka-
démie vied. „Naším cieľom je jasne defi-
novať silné a slabé stránky, excelentné 
a menej excelentné tímy, a podľa toho sú-
strediť budúce stanovenie priorít jednotli-
vých oblastí, v ktorých Slovensko vyniká, 
a tam smerovať väčšie zdroje, ako smeru-
jeme do oblastí, ktoré sú možno pod prie-
merom EÚ," povedal k tomu Peter Pelle-
grini, podpredseda vlády SR pre investície 
a informatizáciu.

Martin Podstupka | Foto: Vladimír Šimíček

Kategórie, charaK teristiKy, počt y
• Excelentný. Výskum patrí k medzinárodnej špičke v európskom kontexte. Orga-

nizácia preukázala významné príspevky v danej oblasti a dosiahla medzinárodné 
uznanie v Európe (dva ústavy SAV).

•  Veľmi dobrý. Výskum je viditeľný na európskej úrovni. Organizácia dosiahla hod-
notné príspevky v danej oblasti v rámci Európy (30).

•  Dobrý. Výskum má pevné základy a prispel k poznaniu v danej oblasti na európskej 
úrovni. Organizácia je viditeľná na národnej úrovni (20).

•  Slabý. Výskum nemá pevné základy alebo stagnuje, prípadne má nedostatky z ve-
deckého alebo technického hľadiska (5).

ŠéFoVIA ExcELENtNýcH úStAVoV SAV. Mgr. tAtIANA PoDoLINSKá, PHD., Z úStAVu EtNoLógIE A INg. 
Igor LAcíK, DrSc., Z úStAVu PoLyMéroV.
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Táto inštitúcia začínala v roku 1964 
ako Ústav experimentálnej biológie 
SAV. Premenovali ho v roku 1977. Pre-
čo tá zmena?
Ústav mal pôvodne tri oddelenia. Odde-
lenie rádiológie sa odčlenilo veľmi sko-
ro. Ďalšie dve – biochémie a fyziológie 
hospodárskych zvierat – pôsobili spolu, 
ale ich vedecké smerovanie sa postup-
ne rozchádzalo. V roku 1969 sa oddele-
nie fyziológie hospodárskych zvierat od-
členilo a vznikol terajší Ústav fyziológie 
hospodárskych zvierat. To už Ústav expe-
rimentálnej biológie viedol profesor Mar-
šala [prof. MUDr. Jozef Maršala, DrSc., 
významný slovenský neuromorfológ; v ro-
koch 1969 až 1999 riaditeľ ústavu; zomrel 
v roku 2007 – poznámka redakcie], kto-
rý hľadal perspektívne vedecké smerova-
nie ústavu a čoraz viac ho orientoval na 
problematiku ischémie nervového tka-
niva. Koncom sedemdesiatych rokov už 
bolo toto smerovanie také jednoznačné, 
že bolo namieste ústav premenovať.
Vy ste boli doktorandom profesora 
Maršalu...
Áno. Nastúpil som v roku 1984 a s jeho 
synom Martinom [prof. MUDr. Martin 
Maršala, pôsobí na Kalifornskej univerzi-
te v San Diegu v USA, špecializuje sa na 
výskum ischemického poškodenia miechy 
– poznámka redakcie] máme stále veľmi 
dobré vzťahy. Je to jeden z tých vedcov, 
ktorý aj po odchode z Neurobiologické-
ho ústavu SAV udržuje dlhé roky kontakt 
a snaží sa mu stále pomáhať.
Ako?
Martin Maršala je veľmi talentovaný 
a úspešný neurobiológ. Keď prišiel k otco-
vi do ústavu, od začiatku si razil vlastnú 
cestu. Po čase využil možnosť ísť na zaují-
mavé štipendium v USA, tam získal študij-
ný pobyt na univerzite v San Diegu. Veľmi 
dobre sa tam etabloval, mal svoje projek-
ty, získal profesúru a má vlastné labora-
tórium, v ktorom sme boli na stáži viace-
rí z tohto ústavu. Nedávno sa vrátila jedna 
z našich doktorandiek.
Vaše americké stáže boli tam?
Aj. V rámci tej prvej som mu pomáhal 
skombinovať jeho výskum s elektrofyzio-

lógiou, čo je moja odbornosť. Potom som 
bol aj na iných pracoviskách, ale neskôr 
som sa k nemu zasa vrátil. Keď mal mož-
nosť vybudovať si vlastné laboratórium, 
potreboval aj elektrofyziologickú časť, 
a tak som pri tom niekoľkokrát asistoval.
Na zámorských pobytoch ste mali mož-
nosť porovnať tamojšie vedecké inšti-
túcie s vaším ústavom. S akým výsled-
kom?
Keď som tam bol v polovici deväťdesia-
tych rokov prvýkrát, ešte to bolo úplne 
neporovnateľné. Boli sme na tom zle, po-
kiaľ ide o infraštruktúru. Po injekciách zo 
štrukturálnych fondov sa vybavenie prí-
strojmi u nás výrazne zlepšilo. Čo však po-
važujem za obrovský rozdiel, sú adminis-
tratívne povinnosti vedcov na Slovensku. 
Podľa mňa sa z tohto hľadiska západným 
vedcom vzďaľujeme. A zbytočne.
Ako to myslíte?
Jedným z takýchto problémov, ktoré ma 
výnimočne trápia, je nutnosť verejného 
obstarávania materiálu na vedecké pro-
jekty. Podľa môjho odhadu nás nakupo-
vanie cez verejné obstarávanie nielen 
zdržuje, ale aj predražuje naše nákupy. 
Odhadom stojí o štvrtinu viac, ako keby 
sme nakupovali priamo. Som presvedče-
ný, že si vieme veci obstarať jednoduchšie 
a efektívnejšie. Lebo si vieme kúpiť presne 
to, čo na experiment potrebujeme. Čo sa 
pri verejnom obstarávaní nie vždy podarí.
Znechucuje vás to?
Áno. V európskej smernici, ktorá je pre 
nás záväzná, je povinnosť nakupovať cez 
verejné obstarávanie len nadlimitné zá-
kazky. Zvyšok smernica necháva na štát-
nu administratívu. Takže ideme nad rá-
mec nutného. Zbytočne.
Štát vyžaduje verejné obstarávanie, 
lebo sa bojí nehospodárnosti. Hovo-
ríte, že by ste to vedeli ustrážiť tak, 
aby predstavitelia štátu mohli pokoj-
ne spávať?
Veda, výskum a vzdelávanie sú podfinan-
cované. Ak máme málo peňazí, je v našom 
vlastnom záujme vynakladať ich rozum-
ne, efektívne. Viem, že to pre politikov ne-
musí byť argument. Možno je presvedči-
vejšie to, že bez verejného obstarávania 

by sme sa vyhli nákupu cez prostrední-
kov. A tí to nerobia zadarmo. Tak sa tova-
ry predražujú a často nám ani nedodajú 
presne tú látku, ktorú naozaj potrebuje-
me, ale podobnú. Čo síce môže vyhovovať 
opisu, ale nie je to presne to, čo potrebu-
jeme.
Ako riaditeľ to musíte riešiť častejšie 
a vo väčšom rozsahu než predtým ako 
vedec. Napriek tomu ste pred dvomi 
rokmi kandidovali. Neničí vás to?
Myslím si, že máme šancu v tom niečo 
spraviť. Venujeme sa tejto otázke s kole-
gami – riaditeľmi ústavov druhého odde-
lenia vied. Máme už predstavu a dohodu, 
ako na to. Táto téma sa stáva čoraz aktuál-
nejšia. Pri voľbách do Predsedníctva SAV 
malo túto agendu vo svojom programe asi 
sedem kolegov. Podstatne viac ako v mi-
nulom období. Ale nie je to niečo, čo by 
ma vo funkcii zaskočilo. Naopak. Môžem 
povedať, že som na post riaditeľa kandi-
doval aj kvôli tomu, že s tým chcem čosi 
urobiť. Najviac ma na tom celom hnevá, 
že slovenská decízna sféra ide nad rámec 
obmedzení, ktoré nám určuje EÚ, čo vní-
mam ako prejav nedôvery voči nám. Pova-
žujem to za nespravodlivé.
Vráťme sa k smerovaniu Neurobiolo-
gického ústavu. Takže po tých zme-
nách, o ktorých ste hovorili, ostalo sta-
bilné?
V nasledujúcich rokoch ústav sústredil 
svoj výskum na ischémiu nervového tka-
niva. Po dlhé roky bol jediným sloven-
ským pracoviskom, ktoré sa zaoberalo 
nervovým systémom stavovcov. Postup-
ne sa naše výskumné záujmy začali roz-
vetvovať.
Ako je to teraz?
Teraz sú dva piliere výskumu zamerané 
na centrálny nervový systém. Ischémia os-
tala, len sa už sústreďuje na mozog a pri 
mieche sme sa zamerali na jej traumatic-
ké poškodenie. Z týchto hlavných smerov 
sa rozvetvili viaceré projekty ako štúdium 
regenerácie periférneho nervu alebo štú-
dium bunkových a tkanivových kultúr. 
Všetky výskumné projekty v ústave však 
majú prekryv s jeho hlavným smerova-
ním. Napríklad pri bunkových kultúrach 

Č o  n e p o z n á m e ,  t o  n e p o t r e b u j e m e ?
„Pridám sa k riaditeľom ústavov, ktorí v rozhovoroch hovoria o svojej oblasti, že je 
to vedný odbor budúcnosti. Neurobiológia taká rozhodne je. Okrem iného preto, že – 
najmä západná – populácia starne,“ hovorí RNDr. Ján Gálik, CSc., riaditeľ košického 
Neurobiologického ústavu. Inštitúcie, ktorej vedci sa sústreďujú na štúdium mecha-
nizmov poškodenia nervového systému spôsobeného ischémiou – nedokrvením ale-
bo traumou – poranením. Zdôrazňuje, že to, čomu laici hovoria mozgová porážka či 
zranenia miechy po úrazoch, spôsobuje ľuďom komplikácie a nešťastie a spoločnos-
ti problémy a výdavky. Je jasné, že zvedavosť nie je jediným motívom, prečo si ústav 
vybral tieto témy výskumu.
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je cieľom okrem iného produkovať bunky, 
ktoré pomôžu pri reparácii poškodené-
ho tkaniva. A nesmiem zabudnúť na zau-
jímavý smer – neurogenézu buniek v do-
spelom mozgu.
Môžeme to priblížiť...
Iste. Ide o pomerne nový poznatok. Kým 
kedysi bol rozšírený názor, že dospelý 
mozog už neprodukuje nové bunky, uká-
zalo sa, že to nie je pravda. Produkuje. 
Jedna skupina kolegov sa teda venuje aj 
neurogénnym oblastiam, ktoré v dospe-
lom mozgu produkujú „nezrelé“ bunky, 
ktoré sa dajú ďalej formovať a prípad-
ne nasmerovať na opravu poškodených 
štruktúr.
Keď ste pred dvomi rokmi kandidova-
li za riaditeľa, mali ste v programe aj 
nejaké zmeny či doplnenia v smerova-
ní ústavu?
Pridám sa k riaditeľom ústavov, kto-
rí v rozhovoroch hovoria o svojej oblasti, 
že je to vedný odbor budúcnosti. Neuro-
biológia taká rozhodne je. Okrem iného 
preto, že – najmä západná – populácia 
starne. To prináša nové problémy: naprí-
klad s neurodegeneratívnymi chorobami. 
Z tohto hľadiska mi je ľúto, že sme taký 
malý ústav. Ale akceptujem to. Len to zna-
mená, že sme nútení koncentrovať náš 
výskumný potenciál do hlavných smerov 
a nemôžeme si dovoliť veľmi ich rozširo-
vať. Takže – museli sme si vybrať. A rozho-
dovali sme sa podľa toho, že v tom máme 
tradíciu, a aj podľa toho, že ich považuje-
me za potrebné.
To už hovoríme o možnom prepojení 
so zdravotníctvom?
Ischémia mozgu prináša to, čomu sa ľu-
dovo hovorí mozgová porážka. Každý vie, 
aká je častá. Človek stratí hybnosť, schop-
nosť rozprávať, je odkázaný na starost-
livosť. Je to problém pre neho, rodinu 
i spoločnosť. Podobné je to aj s traumou 
miechy. Ide o následky autohavárií, pá-
dov z bicyklov, skokov do vody... Hovorí-
me o ľuďoch, ktorí stratili možnosť ovlá-
dať svoje telo. Takže ten výsek, čo sme 
zvolili z neurobiológie, nie je náhodný.
Ak ide o spoločenský a finančný prob-
lém prakticky vo všetkých vyspelých 
krajinách, cítite nejakú dynamiku 
v tom, akú pozornosť problému venu-
jú politici, inštitúcie, ako sa to odráža 
v grantových schémach?
Európske grantové schémy vznikajú ako 
výsledok pôsobenia veľkých a vplyvných 
vedeckých skupín, ktoré prakticky rozho-
dujú, na čo budú klásť grantové schémy 
dôraz. Veľká časť z týchto – nám bližších 
– tém je v schémach orientovaná na neu-
rodegeneratívne ochorenia. Nehovorím, 
že naše témy sa tam neobjavujú. Zapojili 
sme sa do niekoľkých grantových schém, 
ale zatiaľ sme neuspeli.
Ústav má teda jasné vedecké smero-
vanie. Darí sa vám doň začleňovať no-
vých ľudí? Nemajú ambície pustiť sa 
vlastným smerom?
Tento problém by sa mohol objaviť, ak by 

sme prijali vedeckého pracovníka s vy-
hraneným programom, ktorý môže ro-
biť lídra vedeckej skupiny. Tí sú však úzky 
profil. Na slovenskom trhu práce ich ne-
nájdete len tak ľahko. Sme po istej gene-
račnej obmene a mali sme možnosť prijať 
človeka, ktorý by bol schopný postaviť si 
vlastnú skupinu. Ale nedarí sa nám. Ne-
vieme ponúknuť podmienky, ktorými by 
sme prilákali napríklad našich kolegov 
z dlhodobých zahraničných stáží, prípad-
ne niekoho z Bratislavy alebo Martina. 
Aby som teda odpovedal: noví kolegovia 
sa začleňujú do existujúcich skupín, v kto-
rých dostanú svoje úlohy. Isteže, rastú, vy-
víjajú sa. Ale už sú nasmerovaní.
Predsa len nie sú Košice – napriek kva-
litným školám a vedeckému zázemiu – 
pre vedecké pracovisko tohto typu ne-
výhodou kvôli polohe?
Pohyb z východu na západ je citeľný. 
Bratislava má „problém“ s Brnom, Pra-
hou, Viedňou, my s Bratislavou, Marti-
nom, Brnom... Skúšame sa do tohto pohy-
bu „zapojiť“ a získať novú krv na Ukrajine. 
Urobili sme administratívne kroky, kto-
ré sú na to potrebné, a už sme sa dohodli 
s prvým kolegom spoza východných hra-
níc. Nepovažujem to za všeliek, skôr im-
pulz. Možno to prinesie nový výskumný 
smer, zaujímavý projekt... A možno to aj 

pripomenie tunajším vedcom, že jestvuje 
i konkurencia.
Aké profesie na ústave dominujú?
Keď som v osemdesiatych rokoch prišiel, 
pracovalo u nás okrem veterinárov a dok-
torov prírodných vied aj viacero lekárov. 
Pomery v zdravotníctve sa postupne me-
nia, pre lekárov už nie je také atraktívne 
robiť v malom vedeckom ústave SAV. Tak-
že o túto špecializáciu prichádzame.
Na vašom webe nie je členenie ústavu 
do oddelení...
... lebo je pomerne nové. Ale je. Máme 
zhruba dve desiatky vedeckých pracovní-
kov – v dvoch častiach ústavu. Prvou je od-
delenie neurodegenerácie, plasticity a re-
parácie. Zaoberá sa viac mechanizmami 
poškodenia, teda čo sa pri ňom deje v tka-
nive a ako možno vnútornou mobilizáciou 
nájsť mechanizmy, ktoré prispejú k mini-
malizácii poškodenia a jeho reparácii.
A druhou?
Oddelenie regeneračnej medicíny a bun-
kovej terapie sa – laickými slovami pove-
dané – snaží dať do poškodeného tkani-
va nové bunky, ktoré by ho zregenerovali. 
Tu sa tiež venujeme aj hľadaniu vhodných 
biomateriálov.
Cítite záujem lekárskeho prostredia 
o výsledky vášho výskumu?
Mali sme dva translačné projekty za- 

RNDr. JáN GáLIK, CSc., neurofyziológ. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Uni-
verzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, od roku 1984 pracuje v Neurobiolo-
gickom ústave SAV. Absolvoval viacero študijných pobytov v Spojených štátoch 
amerických. Špecializuje sa na aplikáciu elektrofyziologických metód pri moni-
torovaní poškodenia a obnove centrálneho nervového systému.
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merané na prenos poznatkov smerom 
ku klinickej praxi. Štyri roky s nami, bok 
po boku, spolupracovali neurochirurgo-
via z neurochirurgickej kliniky. Vieme 
kooperovať, zísť sa, debatovať o spoloč-
ných témach... Košice sú všeobecne dob-
ré miesto na spoluprácu. Len ten ďalší 
krok je ťažší. Možno je problém v tom, že 
slovenská lekárska komunita je zviazaná 
prísnymi pravidlami, nemôže si dovoliť 
experimentovať tak, ako je to na niekto-
rých zahraničných pracoviskách.
Medzi projektmi ústavu je napríklad 
takýto: Experimentálna transplantá-
cia kmeňových buniek kostnej drene, 
pupočníkovej krvi a neurálnych pre-
kurzorov miechy pri liečbe traumatic-
kého poškodenia miechy. Skúsme ho 
stručne spopularizovať...
Je to jeden spomedzi našich projektov tý-
kajúcich sa bunkových kultúr. Využívame 
tieto bunky alebo ich produkty na trans-
plantáciu do poškodenej miechy a snaží-
me sa tak obnoviť jej funkcie.
Zaregistrovali sme aj projekt zamera-
ný na oxid dusnatý v súvislosti s me-
chanizmami chronickej bolesti. Orien-
tujete sa aj túto oblasť? Spolupracujete 
s Ústavom normálnej a patologickej fy-
ziológie SAV, ktorý sa tejto téme venu-
je (Správy SAV 3/2016, Veda je tak tro-
chu dlžníkom náhody)?
Áno, spolupracujeme. Boli sme spolu sú-
časťou Centra excelentnosti SAV, ktoré-
ho nosnou témou bol práve oxid dusna-
tý. Tím pracovníkov nášho ústavu skúmal 
úlohu signalizácie oxidu dusnatého v neu-
rónovo/gliovej interakcii počas ischemic-
ko/reperfúzneho a traumatického poško-
denia. Táto téma je u nás stále živá, ale už 
to nie je to taký silný projektový smer ako 
kedysi.
Akú spoluprácu máte s Neuroimunolo-
gickým ústavom SAV?
S týmto ústavom sme si vedecky najbliž-
šie. Boli sme súčasťou spoločného Cen-
tra excelentnosti SAV pre výskum mozgu, 
organizovali sme a organizujeme spoloč-

né sympóziá, spoločne sme založili aj Slo-
venskú spoločnosť pre neurovedy pri SAV. 
No prekrytie mechanizmov poškodenia 
nervového systému, ktoré skúmajú oni 
a ktoré skúmame my, je minimálne. Keď 
spomínam konferencie, tak by som rád 
spropagoval naše tohtoročné už ôsme Me-
dzinárodné sympózium o experimentál-
nej a klinickej neurobiológii, ktoré bude 
od 18. do 21. júna. Tam sa opäť stretneme.
Zastavme sa trochu pri Spoločnosti pre 
neurovedy. Prečo vznikla?
Bývalý riaditeľ ústavu profesor Marša-
la bol od začiatku deväťdesiatych ro-
kov reprezentantom národného komité-
tu v IBRO (International Brain Research 
Organization). Jedným z jej cieľov je ini-
ciovať kreovanie národných neuroved-
ne orientovaných spoločností. V januári 
2005 vznikla z iniciatívy profesora Mar-
šalu Slovenská spoločnosť pre neurove-
dy pri SAV, ktorá bola začlenená do me-
dzinárodných organizácií FENS a IBRO. 
Funguje ako platforma pre komunikáciu 
ľudí, ktorí majú záujem o neurovedy. Pre-
dovšetkým z odborného hľadiska. Ide – 
pochopiteľne – najmä o vedcov, vedecko-
-pedagogických pracovníkov a klinických 
pracovníkov, ktorí sa podieľajú na rozvoji 
a zvyšovaní úrovne neurovied. Popri tom 
sme založili aj Združenie pre podporu ne-
urovedného výskumu, ktoré okrem iné-
ho pomáha materiálne. Napriek tomu, že 
sme malý ústav, snažíme sa tu v regióne 
povedomie o neurovedách živiť a zviditeľ-
ňovať túto oblasť pre verejnosť.
Ste známy popularizátor vedy, organi-
zátor mnohých akcií, napríklad košic-
kých vedeckých kaviarní. Priviedla vás 
k tomu potreba budovať povedomie 
o neurovedách?
Nepochybne. U mňa bola spúšťačom sna-
ha dostať neurovedy medzi učiteľov a štu-
dentov. Aby sme si vychovávali budúcich 
kolegov. Začali sme bez akejkoľvek pod-
pory. Vydávali sme bulletin Košické neu-
ročriepky, ktorý sme posielali na stredné 
školy. Organizovali sme semináre pre uči-

teľov, aby sme im predstavili naše výsled-
ky. Robili sme dni otvorených dverí, počas 
ktorých sa ústav zaplnil deťmi. Vlastne 
za jazdy sme sa učili popularizovať vedu. 
Museli sme na vlastnej koži zistiť, ako ho-
voriť o svojich výsledkoch „ľudskou re-
čou“, ako komunikovať s poslucháčmi, 
médiami... No a potom sa nám podarilo 
získať projekt Agentúry na podporu vý-
skumu a vývoja Veda na Slovensku – čo ne-
poznáme, to nepotrebujeme?
Bol zameraný na to, o čom ste hovorili?
V podstate áno. Najlepším výsledkom po-
pularizačných aktivít by bolo to, že v prí-
pade, keby vedci museli o niekoľko ro-
kov opäť vyjsť do ulíc za lepšie podmienky 
vedy na Slovensku, tak by sa zdvihla vlna 
spoločenskej podpory a tlaku. Myslím si 
tiež, že popularizácia je dôležitá aj ako 
záväzok voči spoločnosti. Tak ako všetky 
inštitúcie financované z peňazí daňovní-
kov, máme aj my v SAV povinnosť vysvet-
ľovať svoju prácu. Lebo tak skladáme účty 
z toho, na čo peniaze dostávame.
Ten projekt teda pomohol roztlačiť 
vaše aktivity?
Rozbehli sme ich vtedy množstvo, viaceré 
žijú doteraz. Vedecké kaviarne napríklad 
už ôsmy rok. Asi môžeme povedať, že sa 
stali súčasťou kultúrneho života Košíc. 
Výsledkom našich popularizačných akti-
vít bola aj skutočnosť, že nás – ako jedi-
nú netechnickú inštitúciu – oslovili z U.S. 
Steelu, keď sa pripravoval koncept Steel 
Parku. Teda premeny starých kasární na 
interaktívne vedecko-technické centrum 
zamerané na popularizáciu vedy medzi 
mladými ľuďmi. Je tu, neďaleko ústavu, 
a funguje. Úspešne.
Mohli by sme sa na chvíľu venovať Ko-
šiciam? Je to tak, že toto mesto je – 
možno tým, že dokáže byť súčasne 
veľké i neveľké – v tejto oblasti veľmi 
dobrou pôdou?
Možno je to aj veľkosťou, neviem. Fakt je, 
že vzájomná spolupráca s tunajšími škola-
mi a inštitúciami je výborná. Jednoducho: 
vládne tu kooperatívny duch. Ale vždy je 
dôležité trafiť do záujmov ľudí. Naprí-
klad na vedecké kaviarne začali chodiť aj 
deti – školáci. Tak vznikol nápad pripraviť 
špeciálne pre ne podobné akcie – vedec-
ké brlohy. Majka Zentková [RNDr. Mária 
Zentková, CSc., vedecká pracovníčka ko-
šického Ústavu experimentálnej fyziky 
– poznámka redakcie, viac Správy SAV 
4/2016, Dobrodružstvo poznania] sa toho 
ujala a vedie si skvele. Na tie sobotňajšie 
doobedia sem chodia autobusy plné detí. 
A začínalo sa tiež s nulovým rozpočtom.
Za popularizáciu ste dostali viacero 
ocenení. Ako vnímate vzťah vedcov 
k takýmto aktivitám?
Myslím, že je prirodzené, že niekto sa tomu 
venuje, iný k tomu nemá veľmi vzťah. Aj 
keď si myslím, že popularizácia by mala 
byť súčasťou práce každého vedca, viem, 
že každý ju robiť nemôže. Nie všetci na to 
majú predpoklady. Nesmieme zabúdať, že 
v prvom rade musíme mať čo popularizo-

DArcoVStVo KrVI SA StALo MEDZI KoŠIcKýMI VEDcAMI trADícIou.
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vať. Keď máme kvalitné výsledky, potom 
je aj ich popularizácia ľahšia a radostnej-
šia. Myslím si, že akadémia oblasť popu-
larizácie zanedbávala desiatky rokov. Ale 
v poslednom čase sa to láme k lepšiemu.
Ako ste prešli akreditáciou?
Sme v céčku. Keď som na začiatku toh-
to procesu videl, ako náročne sú nasta-
vené kritériá, očakával som, že kategória 
C bude najviac obsadená. Som rád, že to 
tak nie je. Toto hodnotenie nás neteší, ale 
sme realisti. Neodvolali sme sa. Azda len 
dodám, že sme od posudkov čakali tro-
chu viac inšpirácie, hlbšej analýzy. Aj keď 
si uvedomujem limity, ktoré panel exper-
tov mal. Jednou z našich najbližších úloh 
bude, okrem iného, aj zvažovať budúcich 
partnerov pri transformácii, hľadať zmys-
luplné spojenia...
Koho vidíte ako svojho prirodzeného 
partnera pri možnom spájaní?
Z debát – aj na vedeckej rade – nám vy-
chádza, aké dôležité je mať silného part-
nera. Malému ústavu chýba okrem iné-
ho napríklad aj „pufrovacia schopnosť“. 
Teda možnosť tlmiť výkyvy, napríklad keď 
nepochodí pri získavaní dostatočného 
množstva projektov. Potrebujeme okrem 
iného partnera, ktorý by nám aj zabezpe-
čil služby, ktoré nás vyčerpávajú. Zatiaľ by 
som nerád hovoril o konkrétnych inštitú-

ciách, ktoré sú pre nás zaujímavé. Ale zva-
žujeme, hľadáme.
Komplikuje vám život fakt, že vediete 
košický ústav, kým jadro SAV je v Bra-
tislave?
Trochu áno.
Hovoríme o administrovaní alebo 
o vzťahoch?
Pokiaľ ide o administratívu, tú riešime 
s tunajšou THS [Technicko-hospodárska 
správa ústavov SAV Košice – poznámka re-
dakcie]. Za viac ako tridsať rokov sa z nej 
vytvoril veľmi efektívny a stabilný systém. 
Pokiaľ ide o vzťahy – v dobrom kolegom 
z bratislavských ústavov závidím areál na 
Patrónke. Prejdete chodník a už môžete 
sedieť u kolegu z polymérov či zoológie... 
Párminútový rozhovor na chodníku či pri 
obede niekedy zaváži viac ako hodiny po-
rád... Navyše – niekedy treba rozhodovať 
o veciach, pri ktorých je dôležité cítiť „at-
mosféru“. My ju zažívame len v obmedze-
nej miere. A nehovorím o tom, že často 
kvôli hodinovej porade v Bratislave pre-
žijeme my Košičania celý deň na cestách.
Technológie nepomáhajú?
Zatiaľ sa nám nepodarilo pretlačiť video-
konferencie tak, ako by sme chceli. Moti-
vácia od nás z mimobratislavských praco-
vísk je veľká, kolegov v Bratislave tento 
problém až tak netlačí. Aby som však ne-

krivdil, stretávame sa už aj s pochopením, 
niektoré rokovania už vieme uskutočniť aj 
videokonferenčne.
Možno to zmení transformácia a spá-
janie ústavov z rôznych kútov re-
publiky, jedno také centrum už je na 
svete (Centrum spoločenských a psy-
chologických vied SAV, kde je popri 
bratislavskom Prognostickom ústave 
a Ústave experimentálnej psychológie 
aj košický Spoločenskovedný ústav, 
Správy SAV 2/2015, Ako sa rodili pilot-
né projekty)...
Zrejme áno, pomaly sa to zlepšuje už teraz.
Koľko vám zobralo riaditeľovanie 
z času na vedu?
Neteším sa, ale podstatnú časť. Súvisí 
to aj s tým, že by som veľmi rád čo naj-
viac odbremenil kolegov od zbytočnej ad-
ministratívy, napríklad čo sa týka práce 
okolo štrukturálnych fondov. V percen-
tách – zhruba osemdesiat percent času 
sa venujem vedeniu ústavu. Niektorí ko-
legovia v týchto funkciách dokážu skĺbiť 
lepšie prácu v laboratóriu a úradovanie, 
takže pomer percent majú opačný. Ja to 
zatiaľ nedokážem, ale sú pre mňa inšpi-
ráciou.

Martin Podstupka | Foto: Vladimír Šimíček

z projeK toV ústaVu

• Vo vyspelých krajinách sú dnes práve náhle cievne mozgo-
vé príhody jedny z najčastejších príčin úmrtia obyvateľov. Pri 
nedokrvení mozgu mozgové bunky veľmi skoro odumierajú. 
Cieľom výskumu je zvýšiť odolnosť týchto buniek prostred-
níctvom fenoménu ischemickej tolerancie. Vhodne stimu-
lované krvné bunky začnú vytvárať proteínovú substanciu, 
ktorá krvnou cestou putuje do mozgu. Tam dokáže vytvo-
riť toleranciu voči ischemickému poškodeniu. Na stimulá-
ciu možno použiť aj klinicky akceptovateľné zásahy ako na-
príklad krátkodobú ischémiu (zaškrtenie) periférneho svalu 
či vysokointervalový tréning. Pri zvieracích modeloch vieme 
túto toleranciu preniesť z jedného organizmu do druhého. 
Budúcnosť tohto výskumu spočíva v tom, že raz bude možné 
odobrať krv so vzácnymi proteínmi a preniesť ju do postih-
nutého organizmu v čase, keď to bude najviac potrebovať. 
Výskumný tím: P. Bonová, J. Jachová, M. Gottlieb, M. Matia-
šová, M. Némethová, D. Jurušová

• Poranenia chrbtice majú frekvenciu výskytu približne 20 
pacientov na 100-tisíc obyvateľov za rok. Stav pacientov po 
týchto léziách je veľmi vážny a pripúta ich doživotne na in-
validný vozík. Cieľom projektu bola minimalizácia poškode-
nia nervových buniek a vlákien po traumatickom poškodení. 
V projekte bol použitý jedinečný predklinický model trau-
matického poškodenia miechy u miniprasiat, ktorý navodil 
paraplégiu dolných končatín. Nad miesto poškodenia bola 
implantovaná miechová perfúzna komôrka za účelom lokál-
neho podchladenia a aplikácie neuroprotektívnych látok. Na 
monitorovanie neurologického stavu bol použitý unikátny 
neurologický skórovací systém. Experiment dokázal pozitív-
ny efekt lokálneho chladenia v prvých hodinách po inzulte. 
Jeho výsledky boli poskytnuté ako odporučenie Minister-

stvu zdravotníctva SR. Výskumný tím: N. Lukáčová. J. Pavel, 
J. Gálik, M. Závodská, Š. Gedrová

• Regenerácia poškodených nervových vlákien s využitím syn-
tetických vodičov a autológnych podporných buniek. Prerasta-
nie regenerujúcich vlákien cez syntetické vodiče je obmedzené 
na relatívne krátke vzdialenosti. V experimentoch sa vedci sna-
žia pripraviť syntetický vodič osadený autológnymi Schwan-
novými bunkami, ktorý by podporoval prerastanie nervových 
vlákien na dlhé vzdialenosti. Vlastnosti vodiča modifikujú 
a testujú in vitro s cieľom vytvoriť podporné prostredie pre re-
generujúce nervové vlákna. Úspešnosť regenerácie bude testo-
vaná in vivo. Takéto vodiče s optimalizovaným prostredím pre 
regeneráciu sa dajú využiť na transplantácie pri devastačných 
poraneniach nervov a môžu byť potenciálne využité aj na ob-
novu prerušenej inervácie pri poškodeniach centrálneho ner-
vového systému. Výskumný tím: I. Vanický, P. Tomko

• Keďže mozog je životne dôležitý orgán bez regenerač-
nej kapacity, je veľký záujem o štúdium postnatálnej ne-
urogenézy. Endogénny zdroj nových neurónov by mohol 
byť využitý pri liečbe neurodegeneratívnych a psychiatric-
kých porúch. Nato je nevyhnutné spoznávanie regulačných 
mechanizmov neurogenézy za fyziologických podmienok, 
k čomu vedci prispeli zmapovaním dynamiky procesov neu-
rogenézy v oblasti čuchového systému počas skorého post-
natálneho vývinu, identifikáciou molekúl zahrnutých do re-
gulácie neurogenézy, ako aj úlohou krvných ciev pri migrácii 
neuro blastov. Experimenty ukázali, že niektoré faktory von-
kajšieho prostredia (stres, rôzne druhy žiarenia...) výrazne 
ovplyvňujú jednotlivé procesy neurogenézy. V súčasnosti sa 
výskum zameriava na skúmanie úlohy modifikovanej neuro-
genézy pri vzniku neurodegenerácií. Výskumný tím: E. Rače-
ková, M. Martončíková, J. Kalinčáková



2 | 2017         a k a d é m i a  s p r á v y  s A V    veda a výskum

12

PLATFORMA NA NAPĺňANIE 
SPOLOČENSKéHO POSLANIA VEDy

Slovenská akadémia 
vied realizuje špičkový 
výskum vo vybraných 
smeroch prírodných, 
technických, lekár-
skych, spoločenských 
a humanitných odbo-
rov, na ktoré má op-
timálne predpoklady 
a zdroje. Vytvára sta-

bilnú a perspektívnu základňu hospodárske-
ho, spoločenského a kultúrneho rozvoja Slo-
venska pre efektívnu integráciu slovenskej 
vedy do európskeho výskumného priestoru. 
Zároveň je otvorená civilizačným výzvam 
a spoločenským inováciám, flexibilne na 
ne reaguje svojimi výskumnými programa-
mi a prispieva k vyváženému celospoločen-
skému rozvoju. Slovenská akadémia vied je 
otvorená inštitúcia a, prirodzene, s výsled-
kami svojho bádania sa potrebuje podeliť 

a prezentovať ich v širokom spoločenskom 
priestore. Preto hľadáme cesty na využitie 
výsledkov nášho skúmania v reálnych prak-
tických riešeniach.
Prichádzame s ponukou deviatich vý-
skumných programov pod spoločným ná-
zvom Otvorená akadémia. Programy sú 
zamerané na konkrétne využitie v rozma-
nitých oblastiach života spoločnosti. Straté-
giou tohto programu je poskytnúť expertné 
poznatky, informácie a riešenia tém a prob-
lémov na báze multidisciplinárnych vedec-
kých výskumov. Považujeme ich za význam-
né pre štát, subjekty spoločenskej praxe 
i verejnosť. Nepochybne takým je výskum 
a vývoj nových materiálov, návrhy a rieše-
nia informatizácie a komunikácie, otázky 
zdravia vo všetkých rozmeroch od environ-
mentálneho cez humánne až po životný štýl 
v najširšom zmysle, teda aj otázky charakte-
ru spoločnosti, v ktorej žijeme. V neposled-
nom rade sú to témy individuálnej ľudskej 
identity a spoločenskej kultúrnej tradície. 
Stratégia Otvorená akadémia je otvorená aj 

v tom, že ďalšie témy a výzvy môžu pribú-
dať, respektíve meniť sa a rozvíjať. Vedec-
ké organizácie SAV vítajú spoluprácu s ďal-
šími výskumnými partnermi, predovšetkým 
z vysokých škôl, rezortných inštitúcií či so 
spolupracujúcimi podnikateľskými subjekt-
mi a ďalšími riešiteľmi. Konkrétne riešenia 
z jednotlivých programov budú rozmani-
té aj špecifické: od publikácií, mediálnych 
relácií a kampaní až po stručné koncepčné 
dokumenty pre riadiace orgány štátu a tiež 
okrúhle stoly a tematické panelové diskusie 
s verejnosťou.
Chcem vyjadriť presvedčenie, že program 
Otvorená akadémia nie je výlučným projek-
tom Slovenskej akadémie vied, ale bude vý-
zvou pre celú spoločnosť. Prostredníctvom 
neho sa môžeme navzájom lepšie spoznať, 
uvedomiť si, čo naši vedci robia, a zároveň sa 
presvedčiť o užitočnosti ich výskumov. Otvo-
rená akadémia je platformou na napĺňanie 
spoločenského poslania vedy.
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., dr. h. c., 
predseda Slovenskej akadémie vied

ZáKLADNé ZAMERANIE 
PROGRAMOV 
OtVOrenej AkAdémie

Stratégia Otvorená akadémia vychádza z po-
slania Slovenskej akadémie vied: jeho neod-
deliteľnou súčasťou je prispievať k rozvoju 
spoločnosti vedeckým výskumom, zamera-
ným na riešenie problémov a tém, dôleži-
tých nielen pre vedu samu, ale aj pre hospo-
dársku prax, technologickú infraštruktúru, 
riadiace inštitúcie, verejnosť, pre kultúru, 
morálku a kvalitu života občanov. Sloven-
ská akadémia vied deklaruje svoj charakter 
otvorenej akadémie v dlhodobom zámere 
SAV 2020, na ktorý stratégia deviatich vý-
skumných programov nadväzuje. SAV dl-
hodobo vykonáva základný a aplikovaný 
výskum, napokon tieto programy z neho vy-
chádzajú, sú však viac orientované na ob-
lasti s veľkým spoločenským významom. 
Či je to vývoj nových materiálov a prírod-
ných látok, využitie a pôsobenie informácií, 
komunikácií, udržanie a tvorba životného 
prostredia, zabezpečenie kvality potravín 
a udržanie zdravia až po povahu spoloč-
nosti, v ktorej žijeme, a tiež charakter našej 
vlastnej humánnej, morálnej kultúrnej iden-
tity. Sú to zásadné výzvy súčasnosti. Vedci 
a vedkyne SAV majú nielen ambíciu ich skú-
mať, ale aj prichádzať s návrhmi a podnetmi 
na praktické riešenia.

Výskumné programy Otvorená akadémia 
boli vypracované v koordinácii s riaditeľmi 
vedeckých organizácií SAV a odrážajú náplň 
ich výskumu. Jednotliví pracovníci sa zapá-
jajú na báze dobrovoľnej dohody a ochoty 
orientovať svoju výskumnú činnosť na rieše-
nie programových výskumných tém. Koordi-
nátori programov a jednotliví subkoordiná-
tori výskumných tém flexibilne vyhľadávajú 
aktuálne témy na riešenie, monitorujú súvi-
siace poznatky a koordinujú konkrétne rieše-
nia pre „odberateľov“ či „používateľov“, čiže 
pre jednotlivé subjekty i verejnosť. V každom 
programe, aj vo výskumných témach, sú rie-
šiteľmi významné vedecké osobnosti SAV, 
ktoré sú zárukou kvality výsledkov a rele-
vantnosti budúcich riešení.
Stratégia Otvorená akadémia sa realizu-
je pod priamym gestorstvom Predsedníctva 
SAV. Organizačnú a administratívnu pod-

poru jednotlivým programom poskytujú 
oddelenia vied SAV spolu so zúčastnenými 
pracoviskami. Významný podiel na realizá-
cii stratégie patrí referátu pre komunikáciu 
a médiá, ktorý koordinuje popularizačné ak-
tivity a styk s verejnosťou.
Otvorená akadémia neznamená len otvára-
nie sa Slovenskej akadémie vied verejnos-
ti so svojou ponukou deviatich výskumných 
programov na spoločenské využitie, ale je 
otvorená aj v ďalších významoch. Tieto vý-
skumné programy sú otvorené aj tak, že sa 
môžu neustále dopĺňať, modifikovať či roz-
širovať. Ďalej sú otvorené medzi sebou na-
vzájom, takže umožňujú, ba vyžadujú si in-
terdisciplinaritu. Napokon je otvorená aj 
účasť ďalších výskumných pracovísk mimo 
SAV, či už z vysokých škôl alebo iných pra-
covísk.
Realizácia stratégie Otvorená akadémia sa 
začína pilotnou etapou v roku 2017 a Pred-
sedníctvo SAV ju bude pravidelne vyhodno-
covať v ročných intervaloch.

O t v o r e n á  a k a d é m i a 
V ý s k u m n é  p r o g r a m y  S A V 
p r e  s p o l o č e n s k é  v y u ž i t i e
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VýSKUMNý PROGRAM 1

Nové materiály a technológie pre všetkých

K o o r d i n á t o r

doc. RNDr. František Lofaj, DrSc., 
Ústav materiálového výskumu SAV

„Príroda je nielen zdroj a inšpirácia pre nové 
materiály slúžiace človeku, ale aj hranica, po 
ktorú ich môže využívať.“

Súčasnosť vďaka búrlivému rozvoju informatiky a elektroniky cha-
rakterizujeme ako dobu komunikácií. Pokroky vo všetkých ob-
lastiach ľudskej činnosti sú podmienené dramatickým vývojom 
a nárastom využívania nových druhov materiálov a technológií. 
K presvedčivým príkladom, ako nové materiály a technológie pre-
nikajú do každodennej ľudskej činnosti, ba dokonca aj do odľahlých 
zákutí planéty, patrí miniaturizácia a zvýšenie výkonu prenosných 
počítačov a pamäťových médií, mobilných telefónov, GPS navigá-
cie, dopravných prostriedkov vrátane samoriadiacich sa áut, elek-
tromobilov a tak ďalej. To všetko sa ešte pred desaťročím zdalo 
vzdialenou utópiou.
Výskum v oblasti nových materiálov a technológií sa zameriava na 
veľmi široké spektrum látok a procesov vo väčšine oblastí činnos-
ti človeka v odboroch geológie, stavebníctva, hutníctva, strojárstva, 
dopravy, komunikácie, elektroniky, medicíny a tak ďalej. Produkto-
vý výskum je podmienený a neoddeliteľný od špičkového základ-
ného a aplikovaného výskumu v rôznych oblastiach fyziky, chémie, 
biológie a ďalších. Stal sa tak multidisciplinárnym výskumom. 
Zámerom výskumného programu Nové materiály a technológie pre 
všetkých je predstaviť najzaujímavejšie výsledky vo fyzike, materiá-
loch, technológiách a metodikách v takej forme, aby boli zrozumi-
teľné aj napriek svojej zložitosti, a tak sa zvýšil potenciál ich reálne-
ho využitia v praxi.
Rozvoj poznania je základom pozdvihnutia vedomostnej úrovne 
obyvateľstva, a teda aj základom technologického a ekonomického 
rozvoja Slovenska.

Ciele
• Prehĺbenie poznatkov o štruktúre a vlastnostiach hmoty od sub-

jadrových častíc cez jadrovú fyziku, nano-rozmerné vlastnosti 
až po deje v makroskopických systémoch.

• Výskum vlastností materiálov a materiálových štruktúr.
• Využitie nových materiálov v rôznych oblastiach ľudského života.

Výskumné témy a subkoordinátori
1. Od atómov po zložité štruktúry/Mgr. Martin Venhart, PhD., Fy-

zikálny ústav SAV
2. Komplexný svet materiálov/prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., Ústav 

materiálového výskumu SAV
3. Nové materiály pre prax/Ing. Karol Iždinský, PhD., Ústav mate-

riálov a mechaniky strojov SAV

Zúčastnené pracoviská SAV
Fyzikálny ústav, Elektrotechnický ústav, Ústav experimentálnej fy-
ziky, Ústav informatiky, Ústav merania, Ústav stavebníctva a archi-
tektúry, Ústav geotechniky, Ústav materiálového výskumu, Ústav 
anorganickej chémie, Ústav polymérov, Ústav výskumu sociálnej 
komunikácie, Ekonomický ústav.

Kooperujúce pracoviská
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej tech-
nickej univerzity Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 

STU, Materiálovo-technologická fakulta STU Trnava, Prírodovedec-
ká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky UK, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika Košice, Hutnícka fakulta Technickej univerzity Ko-
šice, Strojnícka fakulta TU, Fakulta elektroniky a informatiky TU, 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín.

VýSKUMNý PROGRAM 2

Medzi Zemou a vesmírom

K o o r d i n á t o r

RNDr. Igor Broska, DrSc., 
Ústav vied o Zemi SAV

„Na Zemi a vo vesmíre hľadáme odpoveď na to, 
kto sme, kde sme a kam kráčame.“

Zem sa sformovala z vesmírnej hmoty. Dynamické sily planéty a in-
terakcia pozemských a mimozemských procesov vytvorili jej geo-
sféry (litosféru, atmosféru, hydrosféru a biosféru). Geologický vý-
voj viedol k vzniku pestrej palety hornín a minerálov, rozmanitých 
foriem života na jej povrchu. Počas vývoja zemskej kôry vznikli 
masy úžitkových minerálov, ktoré ako nerastné suroviny využívame 
pre rozvoj ľudskej spoločnosti.
Zem je domovom človeka len veľmi krátky geologický čas – niekoľ-
ko stotisíc rokov. Napriek tomu zanechávame hlboké stopy, Zem de-
tailnejšie poznávame, ale najmä využívame a meníme jej pôvodné 
geosféry. Svojím pôsobením prispievame k vzniku novej vrstvy – an-
troposféry. Prírodné zdroje vody využívame v poľnohospodárstve, 
pri urbanizácii, v priemysle a tiež pri zabezpečení zdravia obyvateľ-
stva. Zvyšujúca sa spotreba vody a nároky na jej kvalitu spolu s kli-
matickými zmenami vyžadujú neustály výskum v oblasti hydrológie 
a hydrodynamiky povrchových i podpovrchových vôd a ich prostre-
dia. Globálnym problémom sa stalo i to, že v dôsledku nadmerného 
osvetľovania je nočná obloha v súčasnosti oveľa jasnejšia, než bola 
pred niekoľkými rokmi.
Preto skúmame históriu Zeme, zloženie a dynamiku jej sfér, jej po-
stavenie vo vesmíre a evolúciu života vo všetkých aspektoch, aby 
sme pochopili súčasné deje vrátane geohazardov, akými sú zeme-
trasenia, sopečné erupcie, hurikány či povodne. Snažíme sa ochrá-
niť sféry Zeme pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. Svoju po-
zornosť obraciame aj na žiarenie, častice a magnetické pole, ktoré 
vysiela Slnko pri mohutných výbuchoch, a tie výrazne ovplyvňujú 
Zem, život na nej i naše technologické zariadenia. Preto skúmame 
vplyv hazardného pôsobenia slnečnej činnosti, ale aj medziplane-
tárnu hmotu a dráhy medzi rôznymi populáciami medziplanetár-
nych telies, predovšetkým objekty približujúce sa k Zemi.

Ciele
• Výskum Zeme, jej vývoja a fyzikálnych vlastností.
• Výskum hydrosféry a riečnych systémov.
• Výskum genézy a využiteľnosti nerastných surovín.
• Výskum interakcií antroposféry s geosférou.
• Výskum vesmírnych telies a javov.
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Výskumné témy a subkoordinátori
1.  Fyzikálne vlastnosti a rozloženie fyzikálnych polí Zeme/RNDr. 

Ladislav Brimich, CSc., Ústav vied o Zemi SAV
2.  Pôvod, zloženie a vývoj Zeme/RNDr. Ján Madarás, PhD., Ústav 

vied o Zemi SAV
3.  Hydrosféra – základ života na Zemi/Ing. Yveta Velisková, PhD., 

Ústav hydrológie SAV
4.  Morfologické štruktúry zmeny riečnych systémov a integrované 

hodnotenie povodňového rizika/RNDr. Milan Lehotský, CSc., 
Geografický ústav SAV

5.  Suroviny, od ktorých závisíme/Ing. Slavomír Hredzák, PhD., 
Ústav geotechniky SAV

6.  Antroposféra a svetelný smog/Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD., 
Ústav stavebníctva a architektúry SAV

7.  Blízky a vzdialený vesmír/RNDr. Aleš Kučera, CSc., Astronomic-
ký ústav SAV

Zúčastnené pracoviská SAV
Astronomický ústav, Geografický ústav, Ústav geotechniky, Ústav 
hydrológie, Ústav stavebníctva a architektúry, Ústav vied o Zemi, 
Ústav výskumu sociálnej komunikácie, Centrum spoločenských 
a psychologických vied SAV.

Kooperujúce pracoviská
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej 
univerzity Košice, Stavebná fakulta TU Košice, Hutnícka fakulta 
TU Košice, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity 
Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta UK, Stavebná fa-
kulta Slovenskej technickej univerzity Bratislava, Fakulta prírod-
ných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, Prírodovedecká 
fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice, Fakulta záhrad-
níctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity Nitra, Lesnícka fakulta Technickej univerzity Zvolen, 
Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity Zvo-
len.

VýSKUMNý PROGRAM 3 

Informácie a komunikácia 

K o o r d i n á t o r

doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., 
Matematický ústav SAV

„Matematika je jednou z najvyšších foriem ab-
strakcie. Jej doménou už dávno nie sú iba čís-
la. Hovorí sa, že matematika je kráľovnou, ale 
aj slúžkou ostatných vied. Jej prienik do ostat-
ných vied je enormný.“

Dnešný svet čoraz viac využíva riadenie pomocou počítačov a je zá-
vislý od ich vzájomného prepojenia. Základom väčšiny činností sú 
informácie a komunikácia. Z matematiky sa odčlenila informatika, 
ktorá podporuje tieto činnosti, ale jej základom je matematická in-
formatika, a tá využíva aj poznatky z kombinatoriky a teórie grafov. 
Navyše, infraštruktúra dnešného sveta je veľmi krehká a prostried-
ky na jej ochranu znova poskytuje matematika a matematická infor-
matika. Preto je nevyhnutný rozvoj týchto disciplín.

Dôležitým aspektom kontaktu s informáciami je meranie. Je to pro-
ces získavania užitočných informácií o fyzikálnych a biologických 
objektoch, javoch alebo udalostiach okolo nás. Tie sú však často 
skryté alebo zaťažené inými rušivými signálmi. Hovoríme, že infor-
mácia je merateľná len vtedy, pokiaľ ju možno reprezentovať prira-
dením relevantnej číselnej hodnoty. A to umožňuje ďalšie využitie 
matematických metód, predovšetkým na porovnávanie s inými ob-
jektmi alebo na predikciu vývoja budúcich udalostí.
Matematicko-štatistické a výpočtové metódy sú dôležitou súčasťou 
analýzy výsledkov meraní. Nové zdroje informácií a údajov priná-
šajú nový pohľad na procesy ich zberu, ukladania a spracovávania. 
Rozmanité dáta, ktoré získavame vo veľkých množstvách, a ktoré 
sa často menia, nazývame „veľké dáta“ (Big Data). Pri spracovávaní 
týchto dát je dôležité ich vzájomné prepájanie a na to musíme získať 
interdisciplinárne znalosti. Taktiež je nutné zaoberať sa otázkami 
ochrany a bezpečnosti dát. Postupujúca digitalizácia v súkromnom 
i verejnom sektore kladie veľké nároky aj na rozvoj ľudských zdro-
jov pre potreby rôznych oblastí spoločenského života.

Ciele
• Získavanie poznatkov o štruktúrach pre algebru, kvantovú fyzi-

ku a logiku a modelovanie neurčitosti.
• Bezpečnosť v oblasti informácií, ochrany zdravia obyvateľstva 

a transportu médií, využitie geografického informačného systé-
mu v týchto systémoch.

• Teoretický výskum matematicko-štatistických modelov a metód 
pre analýzu výsledkov merania a metrológiu.

• Rozvoj metód a algoritmov pre kombinovanie informácií z ne-
závislých zdrojov a detekcia kauzálnych vzťahov medzi zložitý-
mi systémami.

• Výskum a vývoj inteligentných metód na spracovanie dát a zís-
kavanie znalostí vrátane technológií na spracovanie prirodze-
ného jazyka.

• Vytváranie prostredia pre podporu rôznych oblastí výskumu 
(nanotechnológie, biomedicína atď.), technologický transfer 
s orientáciou na veľké dáta a oblakové počítanie.

Výskumné témy a subkoordinátori
1.  Kvantové informácie a technológie, algebrické štruktúry a mo-

delovanie neurčitosti/prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., 
Matematický ústav SAV

2.  Zvyšovanie bezpečnosti v oblasti informácií, ochrany zdravia 
obyvateľstva, transportu médií a geografické informačné systé-
my/RNDr. Tibor Žiačik, CSc., Matematický ústav SAV

3.  Pokročilé štatistické a výpočtové metódy pre meranie a metroló-
giu/doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc., Ústav merania SAV

4.  Výskum metód pre analýzu informácií a kauzality v zložitých fy-
zikálnych a biologických systémoch a ich aplikácie/RNDr. Anna 
Krakovská, CSc., Ústav merania SAV

5.  Oblakové počítanie a progresívne výpočtové metódy pre pod-
poru otvorenej vedy a technologický transfer/doc. Ing. Ladislav 
Hluchý, CSc., Ústav informatiky SAV

6.  Znalostné technológie a manažment informácií, spracovanie 
multimodálnych dát pre aplikácie v rôznych oblastiach spolo-
čenského života/Ing. Milan Rusko, PhD., Ústav informatiky SAV

Zúčastnené pracoviská SAV
Matematický ústav, Ústav informatiky, Ústav merania, Fyzikálny 
ústav, Ústav hydrológie, Geografický ústav, Ústav normálnej a pa-
tologickej fyziológie, Ústav molekulárnej biológie, Centrum bioló-
gie rastlín a biodiverzity, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Filo-
zofický ústav.

Kooperujúce pracoviská mimo SAV
Fakulta matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského 
Bratislava, 
Lekárska fakulta UK, Fakulta elektrotechniky a informatiky Sloven-
skej technickej univerzity Bratislava, 
Fakulta informatiky a informačných technológií STU, 
Slovenský metrologický ústav, Strojnícka fakulta STU.
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VýSKUMNý PROGRAM 4 

Zdravá krajina 21. storočia

K o o r d i n á t o r

prof. RNDr. Karol Marhold, CSc., 
Botanický ústav SAV

„Zachovanie rozmanitosti života, udržateľné 
využívanie všetkých zložiek biodiverzity, spra-
vodlivé a rovnocenné zdieľanie prínosov z nich 
– to všetko je našou zodpovednosťou voči ďal-
ším generáciám.“

Krajina so svojimi abiotickými a biotickými zložkami poskytuje ľud-
stvu prírodné zdroje, ktoré podmieňujú a zaisťujú kvalitný život. 
Nedostatok zdrojov alebo pokles ich kvality sú zásadným limitujú-
cim faktorom existencie a rozvoja spoločnosti. Globálne zmeny ži-
votného prostredia majú komplexný rozmer. Dôsledky týchto zmien 
sú závažným celospoločenským problémom, keďže majú dosah na 
všetky oblasti hospodárskej sféry a kvalitu života.
Prirodzená rozmanitosť života – biodiverzita – je základným pred-
pokladom pre fungovanie ekosystémov, ktoré civilizácii poskytujú 
nenahraditeľné a nezastupiteľné služby. Biodiverzita je zásadným 
aktívom našej krajiny, ovplyvňujúcim produktivitu a bezpečnosť. 
Zánik, degradácia a fragmentácia prirodzených stanovísk, mono-
tónne veľkoplošné využívanie krajiny v nížinách a dolinách veľkých 
riek a zároveň úbytok hospodárenia v podhorských a horských ob-
lastiach, ako aj nežiaduce vplyvy niektorých inváznych a nepôvod-
ných druhov na prirodzené a poloprirodzené ekosystémy sú hlav-
nými faktormi, ktoré ohrozujú biodiverzitu. V súčasnosti sa k nim 
pripája zvýšené riziko prírodných pohrôm (napríklad záplavy, su-
cho, veterné kalamity, požiare). Pod vplyvom globálnych zmien do-
chádza k posunom v rozšírení škodcov, patogénov a ich vektorov. 
Obzvlášť ohrozené sú lesné a vodné ekosystémy, ich režim v krajine, 
ako aj agroekosystémy. Naše kultúrne dedičstvo, ako súčasť krajin-
ných ekosystémov, neustále atakujú mikroorganizmy. A hoci digita-
lizácia môže čiastočne pomôcť pri jeho ochrane, je potrebné riešiť 
problém kontaminovaných a poškodených originálov historických 
artefaktov.

Ciele
• Potenciál krajiny, jej ekologicky únosné využívanie, produkti-

vita, biodiverzita poskytujúca ekosystémové služby, ekologická 
stabilita, vplyv globálnych zmien na jej ekosystémy, faktory a ri-
ziká pre strategické plánovanie racionálneho využívania kraji-
ny.

• Pôvodná biodiverzita, jej rozmanitosť, prioritné prvky (ende-
mické, zriedkavé a ohrozené) a procesy, ktoré ju formovali.

• Procesy šírenia inváznych a nepôvodných druhov a ich vplyv na 
prírodu a človeka.

• Racionálne využívanie suchozemských ekosystémov, efektívne 
a ekonomické obhospodarovanie lesa, udržateľné využívanie 
obnoviteľných surovín pre potreby spoločnosti.

• Výskum patogénov, parazitov a hostiteľských organizmov vráta-
ne rezervoárov a prenášačov v meniacich sa klimatických a de-
mografických podmienkach.

• Fyziológia, štruktúra a funkcie organizmov, ich odpovede na 
abiotické a biotické stresové faktory. 

• Metódy rýchleho skríningu mikrobiálnej diverzity objektov kul-
túrneho dedičstva, stratégie na ich ochranu a využívanie v bio-
reštaurátorských praktikách.

Výskumné témy a subkoordinátori
1.  Globálna zmena krajiny a jej indikátory/RNDr. Zita Izakovičo-

vá, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV
2.  Ekosystémové služby a environmentálne riziká/prof. Mgr. Ta-

tiana Kluvánková, PhD., Ústav ekológie lesa SAV
3.  Biodiverzita, udržanie stability a rizikové zmeny/Mgr. Anna 

Guttová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
4.  Mikroorganizmy a ochrana kultúrneho dedičstva/Dr. Domeni-

co Pangallo, DrSc., Ústav molekulárnej biológie SAV

Zúčastnené pracoviská SAV
Biomedicínske centrum, Centrum biológie rastlín a biodiverzity, 
Geografický ústav, Parazitologický ústav, Ústav ekológie lesa, Ústav 
geotechniky, Ústav krajinnej ekológie, Ústav molekulárnej biológie, 
Ústav vied o Zemi, Ústav zoológie SAV.

Kooperujúce pracoviská
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Slo-
venská poľnohospodárska univerzita Nitra, Univerzita Konštantí-
na Filozofa Nitra, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela 
Banská Bystrica, Technická univerzita Zvolen, Národné lesnícke 
centrum Zvolen, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika Košice, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Ko-
šice, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. 

VýSKUMNý PROGRAM 5

Zdravé potraviny pre všetkých

K o o r d i n á t o r

prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc., 
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

„Veľmi dôležité je skúmať vzťahy medzi zlož-
kami potravín a ľudským zdravím. Vedci pou-
žívajú biologické metódy na to, aby zistili, ako 
živiny a ich kombinácie môžu znížiť riziko 
akútnych i chronických chorôb, skúmajú vzťa-

hy medzi stravou a chorobami, ako sú kardiovaskulárne a metabolic-
ké ochorenia, rakovina, úbytok kognitívnych funkcií a demencia.“

Ľudská populácia potrebuje mať prístup k bezpečným, zdravým, 
vysokokvalitným a cenovo dostupným potravinám. Problémom je, 
ako zabezpečiť, aby tieto základné ľudské potreby boli splnené pre 
optimálne zdravie a zároveň chránili životné prostredie.
Výskum zdravých a bezpečných potravín sa zameriava na funkčné 
potraviny, ktoré pozitívne ovplyvňujú fyziologické funkcie, na fy-
zickú a psychickú výkonnosť, na diagnostiku biologických rizík po-
travín, krmív a pitnej vody, na molekulárno-biologickú diagnosti-
ku patogénov, alergénov a bakteriálnej rezistencie na antibiotiká. 
S bezpečnými potravinami vo veľkej miere súvisí aj zdravie zvierat, 
na ktorom sa významne podieľa ich zdravá výživa, čo ďalej súvisí 
s výskumom rastlinnej výroby. Pri potravinách rastlinného pôvo-
du to však nie je celkom jednoduché. Vplyvom ľudskej činnos- 
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ti dochádza k postupným zmenám v životnom prostredí. To sa 
negatívne prejavuje na produktivite v pestovaní poľnohospodár-
sky významných plodín. Hlbšie poznanie obranných procesov, kto-
ré rastliny využívajú, aby úspešne obstáli v boji proti rôznym typom 
abiotického a biotického stresu, je prvým krokom pre inovatívne 
prístupy vedúce k udržateľnému hospodárstvu. Multidisciplinárny 
výskumný program má za cieľ vyvinúť integrovaný súbor návrhov 
pre opodstatnené, prakticky účinné intervencie na podporu zdra-
via a kvality života.

Ciele
• Výskum biologických rizík vo výrobe potravín rastlinného a ži-

vočíšneho pôvodu.
• Výskum vplyvu výživy zvierat na produkciu funkčných potravín.
• Optimalizácia systémov pre bio-bezpečné transgénne rastliny.
• Identifikácia faktorov potravinovej bezpečnosti a spôsobov falšo-

vania potravín molekulárno-biologickými metódami.

Výskumné témy a subkoordinátori
1.  Biotechnológie pri výrobe funkčných potravín/prof. MVDr. Vla-

dimír Kmeť, DrSc., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
2.  Dobré životné podmienky zvierat a zdravé potraviny/RNDr. Ľu-

bor Košťál, CSc., Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
3.  Stres vo svete rastlín a jeho vplyv na pestovanie hospodárskych 

plodín/Ing. Jana Moravčíková, PhD., Centrum biológie rastlín 
a biodiverzity SAV

4.  Socioekonomické a environmentálne súvislosti potravinovej 
bezpečnosti/doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., Parazitologic-
ký ústav SAV

Zúčastnené pracoviská SAV
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Chemický ústav, Ústav mo-
lekulárnej biológie, Parazitologický ústav, Biomedicínske centrum, 
Centrum biológie rastlín a biodiverzity, Centrum biovied.

Kooperujúce pracoviská
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice, Fakulta che-
mickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzi-
ty Bratislava, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Brati-
slava, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Univerzita sv. Cyrila 
a Metoda Trnava, Výskumný ústav potravinársky Bratislava.

VýSKUMNý PROGRAM 6

Veda pre kvalitný život

K o o r d i n á t o r

doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., 
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

„Zdravie je nenahraditeľná hodnota pre kaž-
dého človeka. Umožňuje nám viesť kvalitný ži-
vot a uskutočňovať to, čo je pre nás dôležité. 
Skúmanie princípov zdravia a mechanizmov 
chorôb umocňuje význam prevencie a posúva 
hranice úspešnej liečby.“

Veda pre kvalitný život zahŕňa predovšetkým biomedicínsky vý-
skum a vývoj nových materiálov pre medicínske aplikácie. Veda je 
takisto základom pre úspešný boj s chorobami, ktorými vo zvyšujú-
cej sa miere trpia obyvatelia väčšiny krajín, Slovensko nevyníma-
júc. Slovenská akadémia vied si v biomedicínskom výskume stano-
vila ciele, ktoré sú v súlade s projektmi Európskej únie a rešpektujú 
celosvetové trendy.
Je to najmä zlepšenie chápania mechanizmov podporujúcich zdra-
vie, ako aj mechanizmov vzniku a rozvoja chorôb. Tiež ide o zlepše-
nie diagnostikovania, prevencie a liečby závažných chorôb, o pod-
poru aktívnej zdravej staroby, zníženie sociálneho stresu a o vývoj 
nových liečiv a materiálov, ktoré dokážu účinne pomáhať v boji pro-
ti chorobám.
Náš biomedicínsky výskum sa sústreďuje na diagnostiku, prevenciu 
a liečbu chorôb, ktoré v ďalších dôsledkoch znamenajú veľkú spo-
ločenskú a ekonomickú záťaž. Takými sú kardiovaskulárne, neu-
rologické a neurodegeneratívne, onkologické a infekčné ochorenia, 
cukrovka a ďalšie metabolické poruchy. Nové materiály pre cielenú 
liečbu a kvalitatívne zlepšenie diagnostiky sú neodmysliteľnou sú-
časťou tohto výskumu.

Ciele
• Objasnenie mechanizmov a faktorov závažných civilizačných 

chorôb.
• Hľadanie nových markerov pre skorú diagnostiku chorôb.
• Objasnenie mechanizmov starnutia, sledovanie sociálneho stre-

su a adaptačných mechanizmov na zmenené životné podmienky.
• Definovanie princípov prevencie na základe objasnených mecha-

nizmov chorôb.
• Vývoj biomateriálov vhodných na cielenú liečbu a biomedicín-

ske aplikácie.

Výskumné témy a subkoordinátori
1.  Biologické základy zdravia a choroby/doc. RNDr. Peter Filipčík, 

PhD., Neuroimunologický ústav SAV
2.  Diagnostika, prevencia a liečba spoločensky závažných ochore-

ní/Mgr. Jozef Ukropec, DrSc., Biomedicínske centrum SAV
3.  Starnutie, sociálny stres a kvalita života/RNDr. Iveta Bernátová, 

DrSc., Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
4.  Glykomika a proteomika pre zdravie človeka/Ing. Ján Tkáč, 

DrSc., Chemický ústav SAV
5.  Bioaktívne molekuly, biotechnológie a pokročilé materiály pre 

medicínske aplikácie/Ing. Igor Lacík, DrSc., Ústav polymérov 
SAV

Zúčastnené pracoviská SAV
Biomedicínske centrum, Neurobiologický ústav, Neuroimunologic-
ký ústav, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Cen-
trum biovied, Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Ústav pre 
výskum srdca, Chemický ústav, Ústav anorganickej chémie, Ústav 
molekulárnej biológie, Ústav polymérov, Ústav biochémie a geneti-
ky živočíchov, Ústav zoológie, Ústav experimentálnej fyziky, Ústav 
merania, Ústav materiálov a mechaniky strojov, Ústav stavebníctva 
a architektúry, Fyzikálny ústav, Centrum spoločenských a psycho-
logických vied.

Kooperujúce pracoviská
Univerzitná nemocnica Bratislava, Národný ústav srdcových a ciev-
nych chorôb Bratislava, Národný onkologický ústav Bratislava, On-
kologický ústav sv. Alžbety Bratislava, Lekárska fakulta Univerzity 
Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta UK, Fakulta ma-
tematiky, fyziky a informatiky UK, Jesseniova lekárska fakulta UK 
Martin, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Fakulta che-
mickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univer-
zity, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej 
univerzity, Medzinárodné laserové centrum Bratislava, Centrum in-
terdisciplinárnych biovied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice, 
Výskumný ústav potravinársky Bratislava.
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VýSKUMNý PROGRAM 7

V akej spoločnosti žijeme? 
Problém spoločenského poriadku 

K o o r d i n á t o r

prof. PhDr. František Novosád, CSc., 
Filozofický ústav SAV

„Úlohou filozofickej reflexie je analýza zmien 
v základných predpokladoch chápania sve-
ta a zároveň syntéza výsledkov parciálnych 
vied.“

Základná situácia súčasného sveta je určená 
posunom, rozmazaním a novou definíciou 

hraníc, podľa ktorých sme sa doteraz v realite orientovali – hraníc 
medzi daným a vytvoreným, reálnym a fiktívnym, možným a dovo-
leným. Menia sa aj podoby toho, čo nazývame „spoločnosť“.
Tradične sme si ju predstavovali ako „organický celok“, ku ktorému 
sú jednotlivci viazaní vedomím spolupatričnosti. Dnes sa tento ce-
lok začína „rozmazávať“ a idea stálej príslušnosti k určitému spolo-
čenstvu stráca silu. Rastie diferenciácia spoločnosti, ktorá sa mení 
na „sieť“ kooperácií a konfliktov, oslabuje sa úloha centra. Stupňu-
je sa komplexnosť spoločenského sveta, vzrastá vzájomná závis-
losť jednotlivých zložiek vo všetkých rovinách: kultúrnej, politickej 
a ekonomickej. Globalizácia do značnej miery znamená štandardi-
záciu, ale za maskou univerzálnosti a „rovnakosti“ sa zachováva-
jú aj rozdiely. Nie všetky rozdiely sa dajú „neutralizovať“, niektoré 
z nich sa stávajú médiom kultúrnych, politických, dokonca i vojen-
ských konfliktov. Pritom pre súčasnosť sú charakteristické konflik-
ty, v ktorých nejde už len o spor záujmov alebo ideológií, ale o spor 
spôsobov života.
Tieto konflikty môžeme interpretovať v horizonte kultúry ako jed-
nu z foriem zápasu o uznanie, o právo na svoju interpretáciu sveta, 
na svoj spôsob života.

Ciele
• Preskúmať nové hodnotové a normatívne konfigurácie v súčas-

nom svete pod tlakom „globalizácie“.
• Objasniť úlohu tradície a sociálnych inovácií pri formovaní 

štruktúr súčasného sveta.
• Analyzovať vzťahy medzi „obrazom“ a „realitou“ a podiel inter-

pretácií na konštitúcii sociálnej reality.
• Analyzovať charakter súčasných spoločenských inštitúcií.
• Koncipovať efektívne verejné politiky.
• Pochopiť a charakterizovať súčasné globálne megatrendy a sú-

vislosti technologického rozvoja.
• Preskúmať spoločenské krízy a systémové zmeny.

Výskumné témy a subkoordinátori
1.  Súčasné metódy analýzy komplexných javov/doc. PhDr. Martin 

Muránsky, PhD., Filozofický ústav SAV
2.  Spoločenské zmeny: inštitúcie a mentality, kontinuity a diskonti-

nuity/prof. PhDr. Silvia Miháliková, CSc., Sociologický ústav SAV
3.  Efektívne verejné politiky/RNDr. Viliam Páleník, CSc., Ekono-

mický ústav SAV
4.  Globálne megatrendy/Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD., Cen-

trum spoločenských a psychologických vied SAV
5.  Spoločenské súvislosti technologického pokroku/doc. PhDr. 

Gabriel Bianchi, CSc., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

6.  Teória kríz a kolapsy spoločností/Mgr. Dušan Magdolen, PhD., 
Ústav orientalistiky SAV

7.  Rozvojové trajektórie lokalít a regiónov v kontexte sociálno-
-ekonomických zmien/prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc., Geogra-
fický ústav SAV

Zúčastnené pracoviská SAV
Filozofický ústav, Sociologický ústav, Ekonomický ústav, Ústav 
orientalistiky, Ústav výskumu sociálnej komunikácie, Ústav politic-
kých vied, Centrum spoločenských a psychologických vied, Geogra-
fický ústav.

Kooperujúce pracoviská
Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity Bratisla-
va, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Fakulta 
sociálnych a ekonomických vied UK, Fakulta baníctva, ekológie, ria-
denia a geotechnológií Technickej univerzity Košice, Filozofická fa-
kulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica.

VýSKUMNý PROGRAM 8

Ako myslíme, cítime a konáme? 
Problém človeka v 21. storočí

K o o r d i n á t o r

prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc., 
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

„Človek by mal žiť v záhrade... Zmyslom civi-
lizácie by malo byť rozvinutie ľudského poten-
ciálu. Prečo teda nehľadáme harmóniu me-
dzi prírodou a kultúrou? Prečo nedosahujeme 
harmóniu vo svojom vnútri i medzi sebou na-
vzájom? Prečo neutvárame svoj svet ako zá-
hradu?“

Človek je komplexná bytosť. V jeho živote sa prelínajú prírodné 
a sociokultúrne dimenzie. Ako prírodná bytosť existuje v zložitých 
kauzálnych interakciách s prírodným svetom, ako sociokultúrna 
bytosť existuje v nemenej zložitých transakciách s vlastným sve-
tom kultúry. Médiom týchto interakcií a transakcií človeka s oboma 
svetmi – prírodou i kultúrou – je konanie, koordinované sociálnym 
normami, hodnotami a významami. Súčasťou i formou konania je 
komunikácia a jej médiom je jazyk. Vďaka jazyku môžeme člove-
ka definovať aj ako „sebainterpretatívnu bytosť“, používajúcu jazyk 
na mnohoraké účely – od poznávacích cez umelecké až po politic-
ké a mocenské. V tom všetkom sa človek prejavuje ako mimoriad-
ne kreatívna bytosť, utvárajúca svoj svet i seba samu. Pochopiť fe-
nomén človeka v súčasnom svete, jeho „vzostupy i pády“, ambície 
i krízy je náročnejšie o to, že dynamika sociokultúrnych procesov sa 
v súčasnosti mimoriadne zrýchlila a nadobudla nové smery. V ich 
pozadí je fenomén technológie, ktorej radikálny rozvoj prináša ne-
tušené možnosti, ale aj riziká.
Tento vývoj, reflektovaný ako „posthumanizmus“ a „transhumaniz-
mus“, vedie k potrebe nanovo klásť a riešiť otázku „čo znamená byť 
človekom?“. Jej riešenie vyžaduje skúmať to, čo sa tradične spája 
s ľudskou prirodzenosťou – racionalitu a emocionalitu. No takisto 
si to vyžaduje analýzu globálnych spoločenských a ekonomických 
zmien, ktoré významne zasahujú do charakteru života súčasného 
človeka.
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Ciele
• Hľadať odpovede na otázku „Čo znamená byť človekom?“.
• Skúmať možností a riziká transhumanizmu, problém „vylepšo-

vania človeka“ technológiami 21. storočia.
• Interpretačne uchopiť hodnoty a normy v živote človeka, špe-

cifikovať spoločenské a jazykové normy a ich vplyv na jazykové 
(seba)vedomie a rečové správanie človeka.

• Pochopiť rozhodovanie človeka v zložitých životných a sociál-
nych situáciách.

• Analyzovať procesy a štruktúrne vzťahy tvorivosti, poznávania 
a racionality, ktoré zahŕňajú aj emocionalitu.

• Analyzovať vývinové trendy „industriálnej revolúcie 4.0“, jej 
vplyvy na ekonomiku a život človeka, preskúmať možnosti „hu-
manizácie ekonomiky“.

Výskumné témy a subkoordinátori
1.  Človek ako jazyková a hermeneutická bytosť/prof. PhDr. Juraj 

Dolník, DrSc., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
2.  Humanizmus, posthumanizmus, transhumanizmus/PhDr. Mi-

roslav Popper, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
3.  Hodnoty a normy v koordinácii ľudského konania/prof. PhDr. 

Tatiana Sedová, CSc., Filozofický ústav SAV
4.  Rozhodovanie človeka v prostredí vytvorenom ľuďmi/prof. 

PhDr. Viera Bačová, DrSc., Centrum spoločenských a psycholo-
gických vied SAV

5.  Kreativita, racionalita, emocionalita/PhDr. Jana Kuzmíková, 
PhD., Ústav slovenskej literatúry SAV

6.  Adaptačné procesy v kontexte civilizačných zmien/doc. Ing. Ju-
raj Sipko, PhD., Ekonomický ústav SAV

Zúčastnené pracoviská SAV
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Centrum spoločenských a psy-
chologických vied, Ústav výskumu sociálnej komunikácie, Filozofic-
ký ústav, Ústav slovenskej literatúry, Ekonomický ústav.

Kooperujúce pracoviská
Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Filozofická fa-
kulta Prešovskej univerzity Prešov, Filozofická fakulta Univerzity sv. 
Cyrila a Metoda Trnava, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela 
Banská Bystrica, Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika Košice.

VýSKUMNý PROGRAM 9

Akí sme a prečo? 
Problém kultúrnej zmeny

K o o r d i n á t o r

prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc., 
Ústav slovenskej literatúry SAV

„Skutočné historické problémy sa vynárajú 
z praktických problémov. Študujeme dejiny 
preto, aby sme lepšie vnímali situáciu, v kto-
rej sme nútení konať. Takže rovina, v akej sa 
v konečnom dôsledku vynárajú všetky problé-

my, je rovina reálneho života: rovinou, na ktorej sa hľadajú riešenia 
spomínaných problémov, je história.“

Kultúra je „zhusteným opisom“ celkového spôsobu života spoloč-
nosti, jej hodnôt, postojov, vier, presvedčení, orientácií a základ-
ných predpokladov, ktoré ľudia vtláčajú spoločnosti. Kultúrne zme-
ny sú fakticky zmenami celej spoločnosti. Odpoveď na otázku, akí 
sme a prečo, závisí od odpovede na otázku, odkiaľ prichádzame, 
kto sme a kam kráčame. Skúmanie kultúrnych zmien je hľadaním 

odpovede na otázku, ako človek a spoločnosť rozumie svetu, ako sa 
v ňom orientuje, aby sa v ňom mohol rozhodovať a konať.
V tomto zmysle platí veta, že študujeme zmeny preto, aby sme lepšie 
vnímali situáciu, v ktorej sme nútení konať. Rozhodovanie a kona-
nie nemá pritom primárne inštrumentálne ekonomickú, ale kultúr-
no-hodnotovú povahu. Výrazom hodnôt a zmien celkového spô-
sobu života spoločnosti sú jej dejiny, kultúra, umenie, archeológia 
a ich pamäť, realizované v kultúrnych spôsoboch a praktikách, pra-
vidlách, gramatikách, poetikách, v médiách a ich materiálnej a ko-
munikačnej povahe.
Kultúra a jej zmeny tvoria kultúrnu identitu spoločenstva, jej vy-
tvárané a osvojované hodnoty. Osobitne to platí o národnom spo-
ločenstve, jeho zdieľaných hodnotách a ukotvení sa v civilizačných 
procesoch v rozpätí od dávnej minulosti po aktuálnu prítomnosť 
a predpokladanú budúcnosť. Skúmať takto široko koncipované kul-
túrne zmeny nie je možné ináč ako interdisciplinárnym výskumom, 
v ktorom sa spája minulá prítomnosť s prítomnou minulosťou a celé 
kultúrne rozpätie od existenciálne nezameniteľného singulárneho 
indivídua po dynamické kultúrnotvorné spoločenstvo.

Ciele
• Hľadanie odpovede na otázku vzťahu medzi historickými zloma-

mi a kontinuitami ako kľúčovými formami kultúrnych zmien.
• Identifikovanie pravidiel tvorby pamäti, interpretovateľných 

mediálne a intermediálne v spôsoboch a formách ich utvárania 
ako výpovedí, udalostí a žánrov.

• Výskum slovenského kultúrno-historického a religiózneho 
priestoru v interakciách národných a európskych hodnôt v sys-
téme európskej kultúry a civilizácie.

• Skúmanie nejednotnosti fenoménu modernity, spôsobujúcej, že 
rovnaké ekonomické procesy v rôznych modernizujúcich sa spo-
ločnostiach môžu spôsobiť odlišné trajektórie vývoja.

• Identifikovanie kultúrnych stereotypov a ich dynamiky z hľadis-
ka prevencie konfliktov.

• Hľadanie odpovede na otázku, do akej miery má v procese sú-
časných kultúrnych zmien kreativita a umenie nezastupiteľné 
miesto v spoločenskej komunikácii.

• Vypracovanie koncepcie komunikačnej kultúry v podmienkach 
pluralitnej a partikularizovanej spoločnosti.

Výskumné témy a subkoordinátori
1.  Naše (stredo)európske korene/PhDr. Karol Pieta, DrSc., Archeo-

logický ústav SAV
2.  Slovensko medzi tradíciou a modernitou, kontinuitou a diskon-

tinuitou/PhDr. Dušan Kováč, DrSc., Historický ústav SAV
3.  Kultúrna dynamika a stereotypy/Mgr. Tatiana Podolinská, 

PhD., Ústav etnológie SAV
4.  Utváranie existenciálnej a inštitucionálnej literárnej, umeleckej 

a kultúrnej pamäti/prof. René Bilík, CSc., Ústav slovenskej lite-
ratúry SAV

5.  Vzťah národnej kultúry k európskemu kultúrnemu horizontu/prof. 
PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

6.  Komunikačné procesy v spoločnosti a rola médií/PhDr. Elena 
Knopová, PhD., Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

7.  Európske kultúrne dedičstva na Slovensku v písomných, úst-
nych, obrazových, zvukových, audiovizuálnych prameňoch a ich 
identita/PhDr. Eva Veselovská, PhD., Ústav hudobnej vedy SAV

Zúčastnené pracoviská SAV
Archeologický ústav, Historický ústav, Ústav etnológie, Ústav slo-
venskej literatúry, Slavistický ústav Jána Stanislava, Ústav výskumu 
sociálnej komunikácie, Ústav divadelnej a filmovej vedy, Ústav hu-
dobnej vedy.

Kooperujúce pracoviská
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Vysoká škola múzických 
umení Bratislava, Divadelný ústav Bratislava, Slovenská národná 
galéria Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bra-
tislava, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity Prešov, Filozofic-
ká fakulta Univerzity Konštantína Filozofa Nitra, Filozofická fakulta 
Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, Filozofická fakulta Univer-
zity Pavla Jozefa Šafárika Košice.

(Upravené a krátené, redakcia Akadémia/Správy SAV.)

Foto: Vladimír Šimíček, Katarína čižmáriková, ľubica Suballyová, Pixabay
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Pri oceňovaní okrem iného vyzdvihli 
dôraz, ktorý vo svojej práci dávate na 
budovanie historického vedomia. Aké 
sú v tom možnosti historika?
Myslím, že sa nesmú preceňovať. Najprv 
si pripomeňme, že ide o vzťah spoloč-
nosti, skupiny alebo aj jednotlivca k deji-
nám. Budovanie historického vedomia je 
dlhodobý proces, ku ktorému dáva histo-
rik vlastne podklady. Vytvára podmien-
ky. Poskytuje k tomu faktografiu. Ale na 
tom procese sa podieľa mnoho faktorov. 
Výchova v rodine, škole, v cirkvi, v komu-
nite. A pochopiteľne – osobné skúsenos-
ti.
Takže historik by mal vytvoriť seriózne 
podklady na to, aby sa historické vedo-
mie mohlo budovať?
Áno. Iste, že pridáva aj vlastné hodnote-
nie, napríklad v odborných prácach. Hoci 
– nenahovárajme si – tie sa mimo odbor-
nú komunitu vo veľkom nečítajú. Moje 
dvojminútové vystúpenie v televízii má 
dosah na podstatne viac ľudí ako práca, 
na ktorej robím mesiace.
Verejnosť má výrazne viac zdrojov ako 
kedysi. Pomáhajú podľa vás ľuďom 
lepšie sa orientovať v dejinách?
Môžu. Ale rovnako dobre ich môžu dezo-
rientovať. Jestvuje bonmot, že „... ľudí za-
čína zaujímať história vtedy, keď sa mení 
na klebety“. Teraz na to máme kopu prí-
kladov. Aj zo strany historikov, lebo aj 
v našej brandži sú šarlatáni. Zodpovedný 
historik v tomto prostredí hrá niekedy úlo-
hu smutného rytiera Dona Quijota. Dôle-
žité je, aby ani on nepodľahol tomu, že to, 
čo napíše, je jediný možný výklad histórie. 
Lebo dejiny nie sú malá násobilka.
Možno povedať, že pri tvorbe historic-
kého vedomia teda internet a sociálne 
siete veľmi nepomáhajú?
Šíria sa tadiaľ tisíce informácií a majú pri-
veľký vplyv. Ľudia na ne nepozerajú dosť 
kriticky. Takže hovorme o účinnom ná-
stroji na šírenie informácií, ale aj dezin-
formácií. Všeobecne sa však málo číta, 
verejnosť menej pracuje so serióznymi 
zdrojmi.

Ešte sa vráťme k budovaniu historické-
ho vedomia. Ak tomu dobre rozumie-
me, je to viac prístup, ako plánovitá 
činnosť...
Politici sa do toho pletú. Najmä v tota-
litných režimoch. Máme dosť príkladov 
z obdobia druhej svetovej vojny alebo 
z desaťročí socializmu, keď napríklad vo-

lali po „vytvorení nového socialistického 
človeka, oddaného vlastenca, národov-
ca, nepochybujúceho veriaceho...“ Neve-
dia, o čom hovoria. Myšlienky nahradzujú 
frázami a prázdnymi heslami. Veď budo-
vať historické vedomie je postupný pro-
ces, beh na dlhé trate. Po dráhe, ktorá je 
kľukatá. 

S p o l o č e n s k é  v e d y 
r o b i a  s v e t  k u l t i v o v a n e j š í m
Upozorňuje, že ľudstvo nemá schopnosť poučiť sa z dejín. PhDr. Ivan Kamenec, CSc., 
z Historického ústavu SAV dostal začiatkom roka od prezidenta republiky Andreja 
Kisku štátne vyznamenanie – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Za mimoriadne zásluhy 
o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a rozvoj historických vied.
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Ako ďaleko sme po nej došli?
Myslím, že napríklad u mladých ľudí sú 
základné vedomosti o (nielen našich) de-
jinách biedne. Aspoň podľa toho, čo vidím 
ako pedagóg. Budúci rok bude „osmičko-
vý“, teda pre naše národné a štátne deji-
ny plný významných výročí. Ale mnohým 
mladým sú rovnako neznáme, ako keby 
hľadeli kamsi do praveku. A veľa je ta-
kých, ktorí síce ovládajú fakty, ale ich sú-
vislosti a dôsledky už nepoznajú.
Vedci zo spoločenských a humanitných 
vied čoraz naliehavejšie upozorňujú, 
že tejto časti vied sa venuje malá pozor-
nosť, napríklad zo strany politikov, po-
skytovateľov grantov, verejnosti...

V súčasnom pretechnizovanom svete sú 
tieto vedy – nielen na Slovensku – trochu 
v úzadí. Akoby sa vrátilo heslo, že veda je 
výrobný prostriedok. A tie jej časti, ktoré 
to nepotvrdzujú, akoby spoločnosť nema-
la dôvod podporovať. S argumentom „... 
veď neposkytujú rukolapný dôkaz o svojej 
dôležitosti“. Ale musíme si stále pripomí-
nať, že kým technické a prírodné vedy ro-
bia svet pohodlnejším, spoločenské vedy 
ho robia kultivovanejším, kultúrnejším.
Je pre historika ťažšie venovať sa naj-
novším dejinám? Nelákala vás nieke-
dy tá dávnejšia história, do ktorej nie 
je taký priesak politiky, ideológie, de-
magógie...?

Spočiatku ma najviac lákal starovek. Bolo 
to asi pod vplyvom prednášok, ktoré som 
ako začínajúci študent histórie absolvo-
val prvé. Išlo o také trochu romantické 
predstavy. Potom ma zlákali novšie deji-
ny. Napríklad množstvom prameňov. Je 
zaujímavé, že slovenská historiografia po-
vedzme od druhej polovice devätnáste-
ho storočia po polovicu toho minulého je 
z veľkej časti založená na súkromnej ko-
rešpondencii. To je prameň, ktorý sa po-
maly vytráca.
To vás, ako špecialistu na novšie deji-
ny, tiež privádza – ako viacerých iných 
kolegov z ústavu – k takzvaným deji-
nám každodennosti...
Pochopiteľne. Ide o takzvané „malé de-
jiny“. Ak sa pozrieme napríklad na dva-
dsiate storočie, vie sa o činnosti vlád, par-
lamentov, politických strán, najrôznejších 
inštitúcií a organizácií. Ale menej sa hovo-
rí o tom, ako ľudia žili, čo prežívali, ako na 
tom boli materiálne, čo ich zaujímalo, ako 
vnímali udalosti okolo seba... To je pre his-
torikov veľmi zaujímavá stránka dejín. Pri 
jej rekonštrukcii sa zvlášť uplatňuje me-
tóda „orálnej histórie“, ktorá využíva nie-
len tradičné – pre historika najdôležitej-
šie – archívne pramene, ale aj najrôznejšie 
umelecké artefakty, súkromnú korešpon-
denciu a svedectvá ľudí, ktorí neboli pria-
mo spojení s politickým životom.
To už sa už zrejme pohybujete aj 
v priestore iných vied...
Hej. Čoraz viac sa zdôrazňuje inter-
disciplinárny výskum. No často ide viac 
o multidisciplinárny výskum. Vedec-
kí pracovníci zo spoločenskovedných 
disciplín neskúmajú jednotlivé témy koor-
dinovane, ale niekedy až príliš izolovane. 
Dosť zriedkavo sa náš výskum konštruk-
tívne prelína. Problém je asi aj v tom, že 
málo poznáme práce z iných odborov. Aj 
ja sám iba čiastočne stíham aspoň sledo-
vať literárnu vedu, občas etnológiu či so-
ciológiu. Uvedomujem si, že je to málo. 
Dnešný informačný boom je však taký ob-
rovský, že máme čo robiť, aby sme dôklad-
ne sledovali aspoň interpretačné výsledky 
vo vlastnej disciplíne a v témach, ktorými 
sa my sami zaoberáme.
Sú vedy, v ktorých je výskum postave-
ný na tímoch, spolupráci. Ako je to vo 
vašej brandži?
História je viac individualistická. Práca 
historikov sa spája, keď ide o syntetizu-
júce analýzy. Ako príklad môžem spome-
núť syntetické práce nášho ústavu pod ná-
zvom Slovensko v 20. storočí – vyšli zatiaľ 
štyri zväzky. Ani jeden z nich nie je indivi-
duálnou prácou, sú výsledkom práce ce-
lých kolektívov historikov.
Zhruba vieme, aké predpoklady musí 
mať človek, ak sa chce venovať vede vo 

PhDr. IVAN KAMENEC, CSc., vedúci vedecký pracovník v oddelení novších dejín 
Historického ústavu SAV. Vyštudoval odbor história – dejiny umenia na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komenského Bratislava. Pracoval v Štátnom slovenskom ústred-
nom archíve, v Slovenskom národnom múzeu a v roku 1969 nastúpil do Historic-
kého ústavu SAV. Zameriava sa na politické a kultúrne dejiny Slovenska 20. storo-
čia, najmä obdobia Slovenského štátu (1939 až 1945) a problematike holokaustu 
na Slovensku. Je autorom viacerých významných prác, napríklad: Po stopách tra-
gédie; tragédia politika, kňaza a človeka. dr. jozef tiso 1887 – 1947; Hľadanie a blú-
denie v dejinách; Slovenský štát v obrazoch; Spoločnosť, politika historiografia. Po-
krivené(?) zrkadlo dejín slovenskej spoločnosti v dvadsiatom storočí...
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fyzike či matematike. Aké by mal mať 
historik?
Aby sa vedecký výskum nestal len nanúte-
nou či nezaujímavou drinou, musí mať ve-
decký pracovník (nielen historik) v sebe za-
kódovanú túžbu po hľadaní a objavovaní. 
Okrem iného sa odlišujeme tým, že tech-
nické a prírodné vedy majú možnosť ex-
perimentovať. Tak si môžu zistenia potvr-
diť alebo vyvrátiť. Historik túto možnosť 
nemá. To, čo napíše, nemožno overiť ex-
perimentom. Jeho „laboratórium“ je oko-
lo nás v spoločnosti a v jej vývine. Vedci zo 
spoločenských a humanitných vied musia 
tiež počítať s tým, že ich práce majú rýchlej-
ší „polčas rozpadu“. Mnohé sú dosť rýchlo 
prekonané a postupne sa stávajú viac doku-
mentmi doby, v ktorej vznikli, než svedec-
tvom aktuálnych bádateľských výsledkov.
Je to zrejme dobou...
Iste. Pre slovenskú historiografiu boli veľ-
mi dobrým obdobím napríklad šesťdesia-
te roky. Vtedy došlo vo všetkých sférach 
k uvoľneniu v spoločnosti a niektoré prá-
ce, ktoré v tých časoch vznikli, doteraz 
nestratili aktuálnosť a možno z nich stá-
le čerpať.
Vo svojej práci kladiete dôraz aj na po-
litické dejiny. Je známe konštatovanie, 
že kto pozná minulosť, lepšie sa orien-
tuje v súčasnosti a vie odhadnúť bu-
dúcnosť. V jednom rozhovore ste pri-
pomenuli citát, že ten, kto nepozná 
históriu a jej temné stránky, je odsúde-
ný na to, aby ju ešte raz prežil. Ale od-
mietate tézu, že história je učiteľkou 
života. Ako tomu rozumieť?
História prináša skúsenosti. Ale skúse-
nosť je – ako sme už hovorili – len pred-
poklad na poznanie. Materiál, s ktorým 
môžeme pracovať. Antickú poučku „his-
tória je učiteľkou života“ najviac používa-
jú politici. Zväčša, keď odôvodňujú svoje 
kroky. Ľudstvo by bolo určite ďalej, keby 
sa z histórie poučilo. Ale túto vlastnosť – 
žiaľ – nemá.
Ale predsa – ak poznáte minulosť, vie-
te odhadnúť možné scenáre? Nemáte 
niekedy pocit pri sledovaní správ, že sa 
dostávate do reálií Weimarskej repub-
liky, teda do Nemecka v rokoch 1918 až 
1933?
Na prvý pohľad celkovo azda áno. Chur-
chillov [Winston Churchill, britský politik 
a premiér v rokoch 1940 až 1945 a 1951 až 
1955 – poznámka redakcie] výrok o sla-
binách a chybách demokracie môžeme 
zjednodušiť v tom zmysle, že demo kracia 
je síce nedokonalý systém, ale zatiaľ naj-
lepší, aký ľudia vymysleli na usporiadanie 
štátu a spoločnosti. Môžeme s ním len sú-
hlasiť, ale zároveň si treba uvedomiť, že 
demokracia svojou slabosťou pácha na 
sebe istý druh samovraždy, sama seba po-

žiera. Mnoho príkladov z moderných de-
jín to varujúco dokazuje.
Je fakt, že ľudia sú ochotní akcepto-
vať extrémistov, aj dôsledkom toho, že 
sme sa nevyrovnali s témou Slovenské-
ho štátu?
Čo je to vyrovnať sa s vlastnými dejinami? 
Kedy tento proces môžeme považovať za 
uzavretý? Veď stále prichádzajú nové po-
znatky a nové podnety. To sú veci, kto-
ré ostanú otvorené stále. Čo nám veľmi 
často chýba – a to nielen vo vzťahu k Slo-
venskému štátu –, je kritická sebareflexia 
vlastných dejín. Zdeněk Nejedlý [český 
historik, člen vlád v rokoch 1945 až 1962 
– poznámka redakcie] kedysi hovoril, že 
„... komunisti sú dedičmi najlepších tradí-
cií nášho národa“. Tie zlé tradície nechá-
vali triednym nepriateľom. Aj v súčasnos-
ti sa vytvárajú alebo renovujú legendy. 
Najčastejšie martýrske. O večnom utrpe-
ní, večných nepriateľoch... To len podne-
cuje podozrievavosť, nenávisť láka k zjed-
nodušujúcim vysvetleniam zložitých 
javov a osobností nielen z našich dejín, ale 
aj z našej prítomnosti.

Nejde o to, že sme nepredali správne 
tie „svetlé miesta“ histórie, napríklad 
Povstanie?
Povstaniu najviac ublížili tí, ktorí sa roz-
hodli ho interpretovať utilitárne, účelo-
vo vo svoj prospech, teda v prospech po-
trieb práve vládnucej politickej garnitúry, 
čo bolo typické najmä pre obdobie komu-
nistickej totality. Diametrálne rozdielne 
výklady sú jedným z dôvodov, prečo ľudia 
strácajú dôveru k triezvej a racionálnej in-
terpretácii dejín. Len tak sa mohlo stať, že 
niekto verí vysvetleniu, že Povstanie zni-
čilo štát Slovákov a bolo vlastne protiná-
rodné, iný zas verí, že to bol začiatok no-
vej (komunistickej) totality a podobne. 
Vojnový Slovenský štát už okolnosťami 
svojho vzniku, ako aj jeho vnútornou i za-
hraničnou politikou a totalitným režimom 
nemal nádej na prežitie v povojnovej Eu-
rópe. Ako ho mohlo teda Povstanie zničiť?
Ako ho vnímajú zahraniční historici?
Zahraničná historiografia hodnotí sloven-
ské ozbrojené povstanie jednoznačne po-
zitívne. Ľudia sa historikov často pýtajú, 
čím bolo významné a špecifické v súrad-
niciach európskej protifašistickej rezis-
tencie. Môžeme na to síce odpovedať, ale 

... nenávisť láka 
k zjednodušujúcim vysvetleniam 

zložitých javov a osobností 
nielen z našich dejín, ale aj 

z našej prítomnosti.

zároveň si musíme uvedomiť, že výklad 
dejín nemožno odmeriavať ako napríklad 
výsledky ľahkoatletických disciplín. Po-
vstanie bolo svojím spôsobom jedinečné, 
veď vytvorilo v zázemí ustupujúcich na-
cistických armád na dva mesiace súvislý 
front. Zahraniční historici ho vnímajú ako 
dôležitý článok európskeho protifašistic-
kého odboja. My navyše často zabúdame 
na významný fakt. Že armáda vtedy spl-
nila svoju základnú úlohu – chrániť úze-
mie vlastného štátu pred agresorom. Čo 
sa nestalo ani v rokoch 1938 až 1939, ani 
v roku 1968. Ale v roku 1944 áno. Vyhla-
sovať, že tí, čo povstali na obranu vlast-
nej krajiny proti okupačným vojskám, sú 
zradcovia a tí, čo kolaborovali s agreso-
rom, boli skutoční vlastenci, je zvrátené.
Ešte sa vráťme k historickému vedo-
miu a popularizácii, ktorá s ním vo va-
šom prípade súvisí. Máte vzťah aj k pí-
saniu populárnejšou formou?
Áno, hoci musím konštatovať, že v tom nie 
som práve najšikovnejší. V tejto súvislos-
ti spomínam na môjho niekdajšieho ško-
liteľa v Historickom ústave doktora Lip-
táka [PhDr. Ľubomír Lipták, DrSc., bol 
slovenský historik, pracovník Historické-
ho ústavu SAV v rokoch 1952 až 1969 a po 
roku 1989 šéfredaktor Historického časo-
pisu. Zomrel v roku 2003 – poznámka re-
dakcie]. Hovorieval, že dielo historika by 
nemalo byť len odbornou literatúrou, ale 
malo by čitateľovi priniesť aj radosť z číta-
nia. Dar takto písať nemá veľa historikov.
Čo vás na tejto práci najviac baví?
Hľadanie, najmä súvislostí. Debaty s kole-
gami aj s oponentmi, pokiaľ nie sú vulgár-
ne. Polemiky sú dôležité a prínosné. Pre 
posilnenie vlastného názoru alebo mož-
nosť revidovať ho – ak nie ste tvrdohlavý. 
Už spomínaný doktor Lipták mi raz pove-
dal, že najhoršie, čo sa môže historikovi 
stať, je, ak si nikto nevšimne jeho prácu. 
Lepšia je aj tvrdá kritika, lebo vtedy his-
torik vie, že svojou prácou niekoho aspoň 
oslovil. 
Po prevzatí vyznamenania ste zdôraz-
nili, že historik musí znepokojovať ve-
rejnosť kladením nepríjemných otá-
zok. Zaberá to?
Historici vedia, že keď budú dávať ne-
príjemné otázky, možno to u veľkej sku-
piny občanov nezaberie. Ale otázky tre-
ba dávať, aby si na ne ľudia hľadali sami 
odpoveď. Uvedomujem si, že fanatikov 
nepresvedčíme, ale napríklad keď po be-
sede začnú piati z päťdesiatich účastní-
kov podu jatia viac nad spornými otázka-
mi témy prednášky rozmýšľať, môžeme 
byť vnútorne spokojní, lebo vieme, že ak-
cia nebola zbytočná.

Martin Podstupka | Foto: Vladimír Šimíček
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Dvanásť laureátov zo všetkých oblas-
tí vedy, kultúry a športu vybrala komi-
sia z celkových 79 nominácií, ktoré do-
stala od dekanov slovenských vysokých 
škôl a z vedeckých ústavov Slovenskej 
akadémie vied. Z nich tri laureátky – no-
siteľky titulu Študentská osobnosť roka 
2015/2016 – sú z vedeckých ústavov SAV. 
Okrem V. Némethovej aj Mgr. Petra Bul-
lová, PhD., z Virologického ústavu Bio-
medicínskeho centra SAV v kategórii le-
kárske vedy a farmácia a Mgr. Angelika 
Herucová z Historického ústavu SAV v ka-
tegórii filozofia, politológia, sociológia, 
teológia. Vyhlasovateľom ocenenia je 
Junior Chamber International-Slovakia 
pod záštitou prezidenta republiky Andre-
ja Kisku. Garantmi projektu sú Slovenská 
akadémia vied a Slovenská rektorská kon-
ferencia.

Užitočná nákaza
Je malá pravdepodobnosť, že jestvuje 
stredoškolák rozhodnutý stať sa moleku-
lárnym biológom. V. Némethová nebola 
výnimka. Hovorí, že k poznaniu, že by sa 
mohla uberať týmto smerom, sa postupne 
dopracovávala. „Vždy ma zaujímali prí-
rodné vedy,“ dodáva. „A téma chorôb. Ale 
nikdy som neuvažovala, že by som chcela 

liečiť či diagnostikovať. Skôr ma zaujíma-
lo, čo je za tým. Prečo vznikajú.“

Tak či tak, pri rozmýšľaní nad budúcou 
vysokou školou hľadala – okrem prírodo-
vedných – aj medzi lekárskymi fakulta-
mi. Keď však narazila na odbor moleku-
lárna biológia – genetika, povedala si, že 
je to presne to, čo hľadá. „Nevedela som 
síce zadefinovať, čím chcem byť, ale už 
vtedy mi bolo jasné, že tento odbor je pre 
mňa ten pravý,“ spomína na chvíľu, keď 
si v brožúrke prečítala, čo všetko toto štú-
dium zahŕňa. Prečo Masarykova univerzi-
ta v Brne? „Nebol na to žiadny špeciálny 
dôvod. Stavali nový kampus, škola i pro-
stredie sa mi páčili, tak som to jednodu-
cho skúsila,“ vysvetľuje táto rodáčka z No-
vých Zámkov. A dodáva, že sa jej neskôr 
často pýtali, či štúdium splnilo jej očaká-
vania. „Som asi šťastný človek, lebo áno,“ 
odpovedá. S tým, že je to aj vďaka jej vnú-
tornému nastaveniu. Vraj – keď je roz-
hodnutá, motivácia ju ťahá dopredu. A na 
prekážky sa nepozerá ako na problémy, 
ale ako na témy na riešenie. „Hovoria mi 
dokonca, že je to chytľavé. Že tým viem 
nakaziť aj svoje okolie,“ dodáva. K štúdiu 
sa vracia len pripomienkou, že neverí, že 
sa niečo nedá naučiť. Hoci boli predmety, 
ktoré ju nelákali, nikdy ich nepovažovala 

za celkom zbytočné. Skúšky zväčša neboli 
problém. „Chce to len čas a energiu,“ vy-
svetľuje. „Kto hovorí, že mu to nejde, nie 
je ochotný tieto dve veci obetovať.“

Do zákulisia ochorení
Prechod do praxe po škole vraj nebol pre 
ňu ťažký. Najmä preto, že už ako študent-
ka začala praxovať na Hemato-onkologic-
kej klinike brnianskej Fakultnej nemocni-
ce. Ako hovorí, hoci išlo o rutinné klinické 
pracovisko, v tamojšom Centre moleku-
lárnej biológie a génovej terapie mala však 
možnosť prísť priamo do styku aj s klinic-
ky aplikovaným výskumom. Lebo, ako vy-
svetľuje, klinické laboratóriá v Česku sú 
– na rozdiel od Slovenska – súčasťou ne-
mocníc. Jej prácou bolo analyzovať vzor-
ky onkologických pacientov pre spresne-
nie diagnózy alebo sledovanie odpovede 
na liečbu. „Robila som v laboratóriu, ale 
bola som zároveň v kontakte s ľuďmi z kli-
nických oddelení. Tak som mala možnosť 
dozvedieť sa aj, aký je dosah mojej práce 
na osud pacienta.“

Nešlo o vedecké pracovisko. To však, 
ako hovorí, neznamená, že by tam len me-
chanicky vyšetrovali. „Stále sa robili zlep-
šováky, zdalo sa mi zaujímavé, keď sme sa 
snažili napríklad zefektívniť citlivosť ne-
jakého stanovenia. Laicky – aby sme včas 
zachytili, keď sa niečo v pacientovi poka-
zí,“ vysvetľuje.

Dodáva, že hoci sú ľudia, ktorí sa na 
túto prácu pozerajú ako na obyčajné „pi-
petovanie v labáku“, ona to vnímala inak. 
„Je to osobné. Dostávate na analýzu vzor-
ky, ktoré sú spojené s reálnymi ľuďmi. Vi-
díte záchyt ochorenia aj reakciu pacienta 
na liečbu. Vidíte, keď sa mu stav zlepšu-
je, no i keď sa mu zhoršuje. Vidíte aj, keď 
vzorky prestanú chodiť. Je to práca prepo-
jená s osudmi pacientov a ja som sa nikdy 
nedokázala od toho celkom odosobniť,“ 
zdôrazňuje. Aj toto bol jeden z dôvodov, 
prečo prijala po škole ponuku z inštitúcie, 
v ktorej praxovala, a nemocnica sa stala 
jej prvým skutočným pracoviskom.

D o k t o r a n d k a 
s  d o b r ý m  k m i t o č t o m
„Niekto by sa mohol čudovať, čo robí molekulárna biolo-
gička v Ústave polymérov. Je to síce zdanlivo nespojiteľ-
né, no pre výskum biomateriálov zásadné,“ hovorí o svo-
jom pôsobení v SAV Mgr. Veronika Némethová. Minulý rok 
si prevzala ocenenie Top študentská osobnosť Slovenska 
2015/2016 a aj Študentská osobnosť roka 2015/2016 v ka-
tegórii prírodné vedy, chémia.

Ďalšie študentsKé osobnosti 
roKa zo sloVensKej aKadémie Vied

Mgr. PETRA BULLOVá, PhD., je absolventkou Prírodovedec-
kej fakulty Univerzity Komenského. V roku 2010 ukončila 
magisterské štúdium v odbore biológia, špecializácia viroló-
gia a v roku 2016 získala tak titul PhD. v odbore molekulár-
na biológia. Už počas štúdia pracovala na Virologickom ústa-
ve SAV na diplomovej práci. Jej doktorandské štúdium bolo 
zamerané na identifikáciu molekulárnych mechanizmov sú-
visiacich so vznikom a progresiou feochromocytómov a pa-
ragangliómov s možným využitím pre cielenú terapiu. Ako 
doktorandka sa zúčastnila na študijnom pobyte v Eunnice 
Kennedy Shriver National Institutes of Child Health v USA, 

kde strávila štyri roky. Počas tohto obdobia dokázala zúročiť 
svoje zručnosti v podobe trinástich publikácií v kvalitných 
karentovaných časopisoch. V súčasnosti pokračuje vo svojej 
vedeckej práci vo Virologickom ústave BMC SAV.

Mgr. ANGELIKA HERUCOVá vyštudovala históriu na Filo-
zofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, praco-
vala v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu 
a od roku 2013 je internou doktorandkou Historického ústa-
vu Slovenskej akadémie vied. Venuje sa výskumu stredoeu-
rópskych stredovekých dejín. Zameriava sa na obdobie vlády 
Arpádovcov v Uhorsku v 11. až 13. storočí, kde skúma úlo-
hu a funkciu palatína v rámci kráľovského dvora a pri sprá-
ve krajiny. 
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Zlom smerom k vede
Na otázku, kedy začala uvažovať o spo-
jení svojej budúcnosti s vedou, odpovedá 
táto doktorandka Ústavu polymérov SAV, 
že to vie presne. „Mohla by som povedať 
aj dátum, lebo išlo vlastne o zlom v mo-
jej práci,“ hovorí. A dodáva, že hoci prá-
ca ju bavila, po čase sa chcela posunúť ďa-
lej. „V rutinnej práci so vzorkami vás skôr 
či neskôr dobehne – osobitne pri nádoro-

vých ochoreniach – bezmocnosť. Pocit, 
že vidím, pozorujem, ale nedokážem nič 
zmeniť, akosi nejde dohromady s mojou 
povahou,“ vysvetľuje.

V jej dni D sa v ich laboratóriu obja-
vila skupina kolegov z iného oddelenia 
s tým, že plánujú využiť ich vybavenie na 
výskum. „Bol to okamih, keď sa mi otvo-
ril iný svet. Vždy, keď mi to pracovné po-
vinnosti umožňovali, zvedavosť mi nedala 
a veľa som sa pýtala. Pripadalo mi veľmi 
zaujímavé a prínosné, čo kolegovia na kli-
nike rozbiehajú. Uvedomila som si, že by 
som mohla robiť aj niečo viac ako dovte-
dy,“ spomína.

Po čase sa začlenila (popri rutinných 
povinnostiach) do tejto pracovnej sku-
piny kolegov, ktorí sa zamerali najmä na 
vývoj diagnostických a metodických po-
stupov pri riešení niektorých druhov leu-
kémie a v ktorej bol aj Ing. Filip Rázga, 
PhD. (Správy SAV 4/2015, Nápady spoza 
hraníc). Ten sa neskôr v rámci programu 
SASPRO stal pracovníkom Ústavu poly-

mérov SAV. Na otázku, ako všetko stíhala, 
odpovedá táto biologička stručne: „Mám 
celkom dobrý kmitočet.“

Chémia ako ďalší pohľad
Bol to práve fyzikálny chemik F. Rázga, 
ktorý ju v čase, keď sa chcela vrátiť na Slo-
vensko a jej rokovania s iným ústavom 
SAV mierne viazli, zlákal do Ústavu poly-
mérov. 

„Doktor Rázga mal veľmi jasnú pred-
stavu o vede a keď sa prihlásil na otvore-
né miesto, my sme spoznali progresívnosť 
jeho prístupu a témy. O rok k nám z Brna 
prišla na jeho odporúčanie aj Veronika Né-
methová. A tak sa ďalej otvorila nová téma 
– spojenie ich znalostí z expertízy ochore-
nia chronickej myeloidnej leukémie a po-
lymérnych materiálov...“ povedal o spolu-
práci týchto dvoch výskumníkov na jeseň 
pre webovú stránku SAV riaditeľ ústavu 
Ing. Igor Lacík, DrSc. „Projekt, ktorý rie-
ši Veronika Némethová, sa týka nádoro-
vých ochorení a vychádza z podstaty roz-
poznania mechanizmu vzniku nádorového 
ochorenia, na ktoré sú s doktorom Rázgom 
špecialisti. Vytvorili si platformu inter-
disciplinárneho výskumu: prišli odborníci, 
ktorí poznajú biologickú podstatu problé-
mu, a náš ústav im poskytol možnosti poly-
mérnej chémie pre budúce reálne riešenie 
medicínskej praxe. V tom je čaro efektívnej 
vedeckej komunikácie a spolupráce.“

V. Némethová spomína, že keď v tom-

to ústave pred tromi rokmi začínala, bolo 
tam pre ňu všetko nové. Hoci chémia pre 
ňu nebola ničím neznámym, predsa len jej 
skúsenosti pochádzali z úplne iného pros-
tredia. „V začiatkoch som sa cítila nesvoja. 
No časom som pochopila, čo je moja naj-
väčšia výhoda ako molekulárneho bioló-
ga a kde je moje miesto v Ústave polymé-
rov. Fakt, že som sa musela a stále musím 
veľa naučiť, neberiem ako daň za to, že 
tu môžem robiť. Ale ako jedinečnú príle-
žitosť. Veď koncept, na ktorom tu pracu-
jeme, je interdisciplinárny. A je tu takých 
viac. Jednoducho sa na problém musíme 
pozerať z viacerých uhlov. Špeciálne v prí-
pade, keď vyvíjame systémy pre biomedi-
cínske aplikácie,“ zdôrazňuje V. Németho-
vá, ktorá si robí doktorandúru v odbore 
makromolekulárna chémia.

Pokus o svätý grál
Problém, ktorý riešia, je biologický, ale 
riešenie je podľa nej chemické. Pre laikov 
vysvetľuje, že sa sústreďujú na moleku-
lárnu zmenu, ktorá je typická pre skúma-
né nádorové ochorenie a nádorové bunky 
sú ňou jasne odlíšiteľné od buniek zdra-
vých. V súčasnosti sa ochorenie lieči lát-
kami, ktoré síce zabíjajú nádorové bunky, 
no ničia aj tie zdravé. Takže prichádza-
jú klinicky závažné vedľajšie účinky, kto-
ré zásadným spôsobom ovplyvňujú udr-
žateľnosť liečby a jej výsledok. Riešenie, 
ktoré tento tím vyvíja – a v súčasnos-
ti požiadal o jeho patentovú ochranu –, 
by malo ponúknuť zásah liečiva len v ná-
dorových bunkách. „Vieme, že je to svätý 
grál tejto problematiky. Každý by to chcel. 
A my sme presvedčení, že sme na správ-
nej ceste,“ hovorí V. Némethová. Hoci ne-
môže sľúbiť výslednú klinickú účinnosť 
vyvíjaného prototypu v tejto fáze výsku-
mu, zdôrazňuje, že je odhodlaná dotiah-
nuť výskum do konca.

Výskumný tím, v ktorom robí, má pod-
poru ústavu, čo sa okrem iného potvrdilo, 
keď sa rozhodovalo o medzinárodnej pa-
tentovej prihláške. Za vysoko inovatívny 
nápad s veľkým potenciálom označili ich 
koncept aj členovia komisie, keď F. Rázga 
žiadal o ERC (European Research Coun-
cil) grant. Ich zamietavý verdikt súvisel – 
podľa V. Némethovej – s vysokými nárok-
mi na takzvaný Nature publishing index 
žiadateľa.

K patentu dodáva, že sa oň neusilu-
jú v prvom rade kvôli svojmu možnému 
monopolu, ale predovšetkým preto, aby 
to nepatentoval a nechránil nik iný. „Svet 
nie je ideálny. Stane sa, že dobré nápady 
niekto strčí do zásuvky len preto, že mu 
kazia biznis,“ dodáva.

Martin Podstupka | Foto: Vladimír Šimíček a archív

Mgr. VERONIKA NéMETHOVá absolvovala v roku 2011 štúdium molekulárnej 
biológie a genetiky na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, 
neskôr pracovala na Hemato-onkologickej klinike Fakultnej nemocnice v Brne 
ako špecialista v odbore laboratórnych metód a prípravy liečiv. Od roku 2014 pô-
sobí v oddelení pre výskum biomateriálov Ústavu polymérov SAV. Špecializuje sa 
na vývoj systémov pre selektívne a špecifické rozpoznávanie molekulárnych cie-
ľov pre potreby protinádorových terapií. Podieľa sa aj na vývoji konceptu mikro-
enkapsulácie pankreatických ostrovčekov pre liečbu diabetu typu I.
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Popularizátor vedy. V tejto kategórii do-
stal na jeseň doc. RNDr. Ján Svoreň, 
DrSc., zástupca riaditeľa Astronomického 
ústavu SAV – Cenu za vedu a techniku „...
za dlhoročnú aktivitu v oblasti populari-
zácie astronomických poznatkov“. Hovo-
rí, že sa tomu venuje od samého začiatku 
vedeckej kariéry a že vlastne nemal inú 
možnosť.
Teraz sa na vedcov čoraz viac tlačí kvô-
li tomu, aby popularizovali svoju prá-
cu. Ale keď ste v roku 1972 v brandži 
začínali, zrejme to nebolo také výraz-
né. Čo vás k popularizácii priviedlo?
Keď som nastupoval do Astronomické-
ho ústavu, bola tam riaditeľkou doktorka 
Pajdušáková [RNDr. Ľudmila Pajdušáko-
vá, CSc., slovenská astronómka a fyzička, 
riaditeľka ústavu v rokoch 1958 až 1979 
– poznámka redakcie] a ona už vtedy po-

pularizáciu veľmi zdôrazňovala. Každé-
ho nového kolegu rýchlo zapájala, naprí-
klad posielala prednášať. Príležitostí bolo 
dosť. Bolo veľa malých hvezdární, aktívna 
Slovenská astronomická spoločnosť – tá 
doteraz združuje profesionálnych i ama-
térskych astronómov. Prvý raz som bol 
prednášať ako nováčik v kultúrnom dome 
v Žiari nad Hronom. Téma „Kohoutkova 
kométa“ ma dosť vyplašila. Ale dopadlo 
to dobre.
Dali vám skúsenejší kolegovia nejaké 
rady? Napríklad ako zaujať na začiat-
ku, že treba vysvetľovať pojmy...?
Nie. Hodili ma do vody, nech plávam. Po 
piatej či šiestej prednáške už človek vie, 
na čo si dať pozor. S pribúdajúcimi skú-
senosťami je to čoraz jednoduchšie. Už 
sa viete držať hlavnej nite, neodbiehate 
do podrobností... Ale to vždy – pochopi-

teľne – závisí od publika. Jedna z najdô-
ležitejších zásad je: primeranosť. Či už ide 
o prednášky alebo kontakt s médiami.
Aj to vás učila skúsenosť?
Iste. Tá ma naučila, ako robiť napríklad 
dlhší rozhovor do novín, ako odpovedať 
v krátkom šote pre televíziu. I to, do akej 
miery treba zjednodušovať. Asi najlepšie 
sa mi robia prednášky pre vysokoškolákov 
v druhom či treťom ročníku fyzikálnych 
odborov. Tam už človek môže zájsť aj tro-
chu do teórie.
Naučili ste sa na prednáškach reagovať 
na signály z publika?
Máme šťastie v tom, že astronómia je zau-
jímavá pre mnoho ľudí. Svojím spôsobom 
vlastne takmer pre každého. Málokedy 
hovoríme k ľuďom, čo sú tam len z povin-
nosti. Či sme zaujali, to sa zvyčajne po-
tvrdí v diskusii. Ja sa nemôžem sťažovať, 
často je to tak, že ju musí „odstrihnúť“ or-
ganizátor.
Komu prednášate najčastejšie?
Stredoškolákom. A v hvezdárňach, tie or-
ganizujú prednášky pre verejnosť.
Pri stredoškolákoch je to ako pre lai-
kov, ale s malou prísadou fyziky?
Áno. Lebo – hoci nemajú veľké základy – 
študujú. Sú v tom. Majú s fyzikou kontakt. 
Takže môžeme ísť aj na zložitejšie veci, ale 
treba ich dobre vysvetliť.
Zmenilo sa publikum na prednáškach 
za tie desaťročia, čo sa tomu venujete?
Trochu preriedlo. Predtým bola širšia sieť 
ľudových hvezdární, viac amatérskych 
krúžkov. Na druhej strane nám pomáha 
internet, ktorý často vzbudí záujem ľudí, 
aby prišli. Najväčší záujem je vtedy, keď sa 
dá z územia Slovenska na oblohe čosi za-
ujímavé vidieť. Napríklad zatmenie Slnka, 
očakáva sa veľký meteorický roj a podob-
ne. Pomerne slušný záujem je aj o akcie, 
ktoré pre verejnosť robí náš ústav. A nie-
len počas dní otvorených dverí.
Je pre vás ešte stále zložité „preložiť“ 
vedecké poznatky do laickej reči?
Už nie. Mám tých skúseností s populari-
záciou dosť, už dokážem fakty a vysvetle-
nia uložiť tak, aby mi rozumel prakticky 
každý. Vždy myslím na to, že v publiku se-
dia aj ľudia, ktorí o tej téme nevedia vô-
bec nič. Potrebujú počuť zrozumiteľný 
úvod, ktorý ich do nej vtiahne. Ten neza-
škodí ani tým fundovanejším, aspoň si ho 
zopakujú.
Takže nemáte problém vysvetliť vnú-
čatám, čo vlastne robíte?
Mám ešte také malé vnučky, že ma zatiaľ 
nevyšetrujú. Musím si to nacvičiť... Asi 
zač nem tým, že pozorujem hviezdy. Hoci 
jadro mojej práce je teraz za počítačom.
Okrem iného robíte na projekte Analý-
za dynamických a fyzikálnych charak-
teristík medziplanetárnych telies v oko-
lí zemskej dráhy. Ako teda vysvetliť 
laikovi, čo skúmate?
V prostredí, v ktorom sa okolo Slnka po-
hybuje Zem s Mesiacom, je množstvo 
drobných telies. Pohybujú sa okolo Slnka 
po vlastných dráhach, so Zemou nemajú 

čo rozhodlo o cene
Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., prístupnou formou a na vysokej odbornej úrov-
ni popularizuje najmä výsledky výskumu v oblasti medziplanetárnej hmoty s dô-
razom na poznatky dosiahnuté v Astronomickom ústave SAV vrátane tematiky 
priblížení blízkozemských asteroidov. Uskutočnil množstvo akcií po celom Slo-
vensku s významným podielom prednášok pre mladú generáciu. Medzi rokmi 
2008 až 2016 napísal celkovo 114 článkov do dennej tlače a časopisov, účinkoval 
v 78 rozhlasových a 120 televíznych reláciách, predniesol 64 prednášok pre ve-
rejnosť a uverejnil 110 príspevkov na internete. Za akcie s najväčším ohlasom sa 
považuje jeho účinkovanie v televíznych reláciách s vysokou sledovanosťou, ako 
sú hlavné správy štyroch najsledovanejších slovenských televízií, tlačová beseda 
k nájdeniu úlomkov meteoritu Košice, príprava scenárov a odborná spolupráca 
pri vybudovaní Astronomického náučného chodníka v Starej Lesnej a Náučného 
chodníka Klátovské meteority vo Vyšnom Klátove. Je predsedom redakčnej rady 
populárno-vedeckého časopisu Kozmos a pracuje na príprave hesiel pre encyclo-
paediu Belianu.             (ltd)

K a ž d á  v e d a  m á  d o b r é 
t é m y  p r e  v e r e j n o s ť
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v podstate nič spoločné, ale môžu sa s ňou 
zraziť. Ak by to teleso bolo veľké, bolo by 
to nebezpečné. Preto sa snažíme ich ma-
povať – rôznymi spôsobmi.
Podobných pracovísk, ako je váš ústav, 
je viac, iste aj podobných výskumov. 
Doplňujú sa, vymieňate si skúsenosti?
Na sledovanie meteorov a bolidov (čo sú 
veľké jasné meteory) jestvuje takzvaná 
Európska bolidová sieť, centrum je v Čes-
ku na Ondřejove. U nás jej slúžia dve ka-
mery. Je dôležité, aby sme úkaz, kto-
rý pozorujeme v atmosfére, videli aspoň 
z dvoch staníc. Aby sme vedeli určiť jeho 
dráhu. Ale tých sietí je viac. Asteroidom 
a kométam sa venuje na svete podľa mňa 
zhruba dvadsať observatórií. My máme 
na Skalnatom plese teraz nový, veľmi vý-
konný ďalekohľad, ktorý sa – po skončení 
testovacej prevádzky – bude venovať hlav-
ne práve blízkozemským asteroidom.
Takže projekt, o ktorom písali Správy 
SAV minulý rok (1/2016, Projekty, čo as-
tronómom viac otvorili okná), dáva to-
muto vášmu výskumu nové možnosti?
Nepochybne. Tých projektov na získanie 
prístrojov bolo viac, môžeme len zopako-
vať, že sme sa vďaka nim posunuli – pokiaľ 
ide o infraštruktúru – možno o storočie.
Keď hovoríme o popularizácii vedy, 
tému ako vesmírne telesá a ohrozenie 
Zeme vám musia v mnohých ústavoch 
závidieť...
Možno áno. Ale ja si myslím, že v kaž-
dej vede je dobrá téma pre verejnosť. No 
uznávam – astronómovia majú istú výho-
du. Predsa len, ponúka aj laikom veľa za-
ujímavého.
Súhlasíte s tvrdením, že ak vedec ne-
vie vysvetliť laikovi za desať minút, čo 
robí, nemá celkom jasno?
Súhlasím. To, čo robím, musí mať kontext. 
Musím vedieť, na čo to je. To niekedy vo 
vede chýba. A to nehovorím len o popula-
rizácii.
Je podľa vás pravda, že prednáška pre 
laikov často čistí projekt od balastu 
a že to môže pomôcť vedcovi jeho prá-
cu zlepšiť?
Nepochybne. Otázka laika vás môže pri-
viesť na úplne nové riešenie.
Neruší vás to zjednodušovanie, ktoré 
je súčasťou popularizácie?
Nie. Bez toho to nejde. Koniec koncov, 
keď píšeme projekty, tiež musíme čias-
točne zjednodušovať, veď komisia nepo-
trebuje rovnice či vzorce, ale smerovanie. 
Ako som povedal, zjednodušovanie závi-
sí od publika. Podmienkou je, že nesmie 
prekročiť hranicu medzi pravdou a ne-
pravdou.
Ako vnímate kolegov, ktorí sa do popu-
larizácie nehrnú?
Chcem zdôrazniť: popularizovať vedu 
môže len vedec. Lebo publikum neznalosť 
odhalí. Kto nepozná pozadie, dlho neob-
stojí. Ale nedá sa vystačiť len s vlastnými 
výsledkami. Treba „predávať“ širšiu tému.
Ale predsa, nie každého popularizácia 
láka...

Určite je potrebná. Ale uznávam, že nie 
každý na ňu má danosti. Niekedy je to 
o chuti začať. O prekonaní strachu z pub-
lika. Ale ešte raz: nie každému to sedí a je 
lepšie, keď to takí kolegovia nerobia. Lebo 
bez chuti sa táto vec robiť nedá. V každom 
ústave sú takí vedci a ja na tom nevidím 
nič zlé.
Ako je to s vedomosťami tých, čo cho-
dia na prednášky? Sú rovnaké ako pred 
rokmi či sa zmenili?
Vzorka ľudí, ktorí chodia na prednášky, je 
iná. Takže podľa nej to povedať neviem. 
Myslím si však, že pred pätnástimi či dvad-
siatimi rokmi mali viac vedomostí. Lepší 
základ. Vidím to na študentoch. Do prvé-
ho ročníka prídu s vedomosťami, ktoré by 
pred dvadsiatimi rokmi neobstáli. Hoci sa 
vždy nájdu dobrí študenti, ktorí učiteľa 
takmer nepotrebujú. Ale aj na fyzike, aj na 
astronómii je dosť tých druhých, ktorí by 
tam vôbec nemali byť. Vlastne ani nechá-
pem, prečo tam išli. Veď veľmi lukratívne 
povolania toto štúdium nesľubuje.
Spomínali ste krúžky, ľudové hvezdár-
ne. Ako je to s nimi teraz?
Za bývalého režimu astronómiu spájali 
so svetonázorom, bola za tým ideológia, 
a teda aj podpora štátu. Preto sa jej veno-

vali aj ľudia, ktorí si tak chceli „šplhnúť“. 
Dnes ostali len tí, ktorých skutočne zaují-
ma. Takže krúžkov je rádovo menej. Hvez-
dárne zväčša prešli spod správy štátu do 
starostlivosti samosprávy, preto majú 
zväčša existenčné problémy. 
Zhruba koľko je na Slovensku takých 
malých hvezdární?
Odhadom tridsať aktívnych.
Je ich prevádzka drahá?
Prístroje majú, takže nie. Starajú sa o ne 
malé profesionálne tímy ľudí, najviac päť-
členné. A urobia obrovský kus práce.
Nakoľko sa môžete pri prednáškach 
spoliehať na predchádzajúce vystúpe-
nia? Je vývoj astronómie vďaka tech-
nológiám taký dynamický ako u viace-
rých iných vied?
Nehovorím, že vždy robím úplne nové 

veci. Ale vždy si prednášky vyžadujú mi-
nimálne doplnenie. Ale naša veda sa mení 
mimoriadne rýchlo. Ak by ste dnes prišli 
s vecami, ktoré ste hovorili pred dvadsiati-
mi rokmi, polovica z toho už nie je pravda.
Vďaka technológiám?
Najmä. Ak napríklad priletí sonda k neja-
kému telesu, ukáže sa, že nič z toho, čo 
sme „vedeli“ dovtedy, nie je dobre. Všet-
ko je inak. Sonda New Horizons prelete-
la popri Plute a ukázalo sa, že ani len jeho 
rozmer sme nevedeli správne. Kniha Ko-
méty a meteory od českého autora Miro-
slava Plavca z roku 1957 sa kedysi použí-
vala ako základ. A dnes z toho už nič nie 
je pravda. Keď ju otvoríte, môžete ju rov-
no zavrieť. To sa zrejme napríklad v takej 
matematike nestáva.
Ste vedec, popularizátor, boli ste aj ria-
diteľom ústavu. Čo vás najviac bavilo?
Vždy ide o kompromis. Najmenej vedy 
som robil, keď som bol osem rokov riadi-
teľom ústavu. Ale pri tej práci bola zasa 
zaujímavá zodpovednosť, možnosť hý-
bať vecami. No som astronóm. Najviac ma 
baví, keď mám v rukách pozorovanie a ro-
bím prvú analýzu. Keď sa zisťuje, „čo to 
dá“. Aké sú možnosti toho materiálu. Kam 
sa vyberieme... Nie je to veľmi kompatibil-

né s projektmi, kde treba smer vedieť vo-
pred. To však akoby nebola celkom veda. 
Podľa mňa je veda najkrajšia, keď dopre-
du neviem, k čomu prídem.
Ako sa stane, že Medzinárodná astro-
nomická únia pomenuje po niekom 
asteroid, ako to bolo vo vašom prípa-
de?
Keď asteroid prejde istý počet obehov 
okolo Slnka, takže je jeho dráha dob-
re známa, únia vyzve objaviteľa, aby ho 
pomenoval. Asteroidy môžu mať akékoľ-
vek mená, len nie mená žijúcich politikov 
alebo hanlivé slová. Návrh posudzuje ko-
misia. Asteroid 1999 TE6 objavili kolego-
via z Modry, ktorí navrhli meno Svoreň 
a odôvodnili to mojimi zásluhami v as-
tronómii.
Martin Podstupka | Foto: archív

Doc. RNDr. JáN SVOREň, DrSc., astronóm. V roku 1972 ab-
solvoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského. 
Odvtedy pracuje v Astronomickom ústave Slovenskej akadé-
mie vied. V rokoch 2001 až 2009 bol jeho riaditeľom, v rokoch 
1997 až 2001 a od roku 2009 zástupcom riaditeľa. Absolvoval 
študijné pobyty vo Švédsku, v Nemecku i Spojených štátoch 
amerických. V rámci štúdia medziplanetárnej hmoty sa ve-
nuje najmä dvom témam – evolúcii kometárnych jadier a de-
tailnej štruktúre meteorických rojov. Najznámejšie výsledky: 
odvodil podstatne pomalšie starnutie krátkoperiodických ko-

mét v porovnaní s dovtedy existujúcimi poznatkami, určil dôsledky meraní roz-
merov jadra periodickej kométy 1P/Halley in situ sondami Vega a Giotto na škály 
rozmerov kométach, zistil asymetriu fotometrického exponentu pred a po peri-
héliu aj pri starých kométach, čím vyvrátil dovtedy prijímanú predstavu o strate 
aktívnej povrchovej vrstvy jadier komét pri ich prvom priblížení k Slnku z Oor-
tovho oblaku, podieľal sa na vedení expedície počas úspešného nálezu úlomkov 
meteo ritu Košice.
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Na trikrát predstavovali začiatkom februá-
ra štipendisti programu SASPRO projekty, 
ktorým sa venujú v ústavoch Slovenskej aka-
démie vied. Odborný seminár rozdelený do 
troch dní im ponúkal nielen možnosť pre-
zentovať ich prácu, ale tiež prezentovať sa 
pred kolegami, zoznámiť sa s nimi a mal aj 
pomôcť – tam kde je to možné, či účelné – 
prepojiť prácu týchto vedcov z rôznych ob-
lastí. Hoci bol program rozdelený do troch 
častí podľa oddelení SAV, bol otvorený pre 
všetkých a tak mali štipendisti okrem iného 
v zadaní aj pripomienku, aby boli ich pre-
zentácie zrozumiteľné aj pre kolegov z iných 
oblastí, ktorí sa chcú o ich práci dozvedieť. 
Program SASPRO umožňuje talentova-
ným a perspektívnym vedcom zo zahrani-
čia pôsobiť – za motivujúcich podmienok – 
istý čas v ústavoch SAV (Správy SAV 4/2015 
a 6/2015).

Skladanie účtov
„Štipendisti mali v zadaní, aby svoje pred-
nášky urobili popularizačnou formou,“ ho-
vorí o seminári Ing. Zuzana Hrabovská-
-Palíková z odboru vedy a výskumu Úradu 
SAV, ktorý SASPRO v rámci SAV uskutoč-
ňuje. A dodáva, že hoci sa tohto odporúča-
nia nie všetci držali, väčšina pochopila účel 
seminára – sprostredkovať priebežné vý-
sledky svojich projektov kolegom z akadé-
mie. „I verejnosti,“ dodáva podpredsedníčka 
SAV pre vedu a výskum RNDr. Eva Majková, 
DrSc., a pripomína, že SASPRO je financo-
vané z europeňazí i prostriedkov SAV – s čím 
významne pomáha ministerstvo školstva. 
„Preto je dobré verejnosti ukázať, čo títo naši 
noví kolegovia robia a či sú úspešní,“ hovorí.

Ing. Eva Krištofová z odboru vedy a vý-
skumu Úradu SAV dodáva, že účasť na se-
minári je doplnením podstatnej povinnosti 
všetkých štipendistov SASPRO: prezentovať 
svoj progres pred jednou z troch (podľa 

oddelení vied) hodnotiacich komisií. Tie 
sú zložené z odborníkov mimo SAV. Naj-
viac desaťčlenné komisie posudzujú (vždy 
za prítomnosti vedeckého tútora a riadite-
ľa ústavu), ako vedci-štipendisti pokračujú 
vo svojich projektoch, porovnávajú zadanie 
a skutočný posun v projekte, pričom dávajú 
aj spätnú väzbu – odborné pripomienky, od-
porúčania. Výstupy komisií schvaľuje Pred-
sedníctvo SAV.
V čase uzávierky tohto čísla Akadémie/Správ 
SAV mali prvú hranicu svojho pôsobenia 
v Slovenskej akadémii vied (čiže prvé prie-
bežné správy) za sebou všetci štipendis-
ti, teda vedci zo všetkých troch výziev. Táto 
téma bola na programe Predsedníctva SAV 
dvanásteho apríla. „Podľa predbežných in-
formácií ani jedna z hodnotiacich komisií 
nedala námietky voči kvalite výstupov. Ne-
bol žiaden návrh na to, aby sme niekomu 
projekt ukončili,“ povedala niekoľko dní 
predtým pre Akadémiu/Správy SAV E. Maj-
ková. Dodáva, že to neznamená, že netre-
ba komunikovať s niektorými štipendistami 
či ich vedeckými tútormi a dávať im čiastko-
vé upozornenia, napríklad pre dodržiavanie 
pravidiel SASPRO či kvôli tempu výskumu. 
Ukázalo sa teda, že – hoci nie každý rovna-
ko dynamicky – všetci vedci v rámci SASPRO 
(prví prišli do ústavov akadémie na jar 
2015) rozbehli svoje projekty úspešne.

Ambície a očakávania
„Hodnotenia, ktoré od jesene doteraz vznik-
li, posudzujú vlastne u všetkých štipendistov 
prvý rok ich pôsobenia v SAV. Je to nábeh. 
Zaujímavé bude sledovať výsledky komisie, 
ktorá zasadne v októbri. Vtedy bude prezen-
tovať výsledky prvá skupina štipendistov po 
druhom roku svojho pôsobenia,“ upozorňu-
je E. Krištofová. Okrem iného sa tam bude 
hodnotiť aj to, ako vedci reagovali na pripo-
mienky, ktoré si vypočuli teraz. Pracovníčky 

odboru vedy a výskumu hovoria, že to boli 
najmä upozornenia na tempo výskumu, na 
publikovanie v kvalitných časopisoch, ko-
misie žiadali štipendistov, aby sa snažili zís-
kať národné i medzinárodné granty. Na to 
dostali upozornenie aj počas roka zo strany 
predstaviteľov SAV.

Ako pripomína E. Majková, akadémia 
sa minulý rok viac ako v minulosti veno-
vala možnosti získať prestížny ERC (Euro-
pean Research Council) grant. „Iste právom 
očakávame, že v tejto oblasti budú účastní-
ci programu SASPRO mimoriadne aktívni, 
veď sme ich angažovali na to, aby sem pri-
niesli ambiciózne projekty,“ zdôrazňuje. 
„Boli takí, čo sa na to chystali, iných sme in-
špirovali,“ dodáva.

Ako pripomína Z. Hrabovská-Palíko-
vá, viacero štipendistov žiadalo o gran-
ty z VEGY, Agentúry na podporu výskumu 
a vývoja, niekoľkí iniciovali interdisciplinár-
nu spoluprácu s vedcami z iných ústavov 
a objavili sa dve žiadosti o získanie grantov 
ERC (z Historického ústavu a Centra bio-
vied). „Ale vieme o ďalších troch či štyroch, 
ktorí sa na to chystajú,“ dodáva. Pripomenu-
la tiež, že štipendisti podali aj dve patentové 
prihlášky (obe z Ústavu polymérov).

Budúcnosť aj s univerzitami
Možnosť čerpať Marie Curie štipendiá 
v rámci programu SASPRO využíva doko-
py 38 vedcov. Trinásť z nich pôsobí v ústa-
voch prvého oddelenia vied o neživej príro-
de, pätnásť v druhom oddelení vied o živej 
prírode a chemických vedách a desať v tre-
ťom oddelení vied o spoločnosti a kultúre. 
Z celkového počtu je 16 Slovákov, ktorí prišli 
v rámci časti projektu nazvanej Reintegrá-
cia, motivujúcej na návrat slovenských ved-
cov pôsobiacich v zahraničí.

Všetky projekty programu SASPRO sa 
musia skončiť najneskôr posledným dňom 
budúceho roku. Slovenská akadémia vied 
však už teraz pracuje na tom, aby mohla na 
projekt nadviazať novým, podobným. Ale 
už spolu s dvomi univerzitami (Slovenskou 
technickou univerzitou a Univerzitou Ko-
menského). „Okrem iného máme aj rovna-
ký problém s odlivom mozgov z Bratislavy, 
s čím by nám tento projekt mohol trochu po-
môcť,“ dodáva E. Majková. 
(pod) | Foto: archív

Š t i p e n d i s t i  S A S P R O 
n a  p r v e j  m é t e
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 26. apríla 2017 o 17.00 hod.
17. mája 2017 o 17.30 hod.

Miesto: 
SAVinci kaviareň, Štefánikova 3

V y š i e l  ô s m y  z v ä z o k  B e l i a n y
Prezentácia ôsmeho zväzku Encyclopaedie 
Beliany sa konala koncom marca v Brati-
slave. Pri tejto príležitosti odovzdal naj-
novší zväzok encyklopédie predseda SAV 
prof. Pavol Šajgalík prezidentovi SR An-
drejovi Kiskovi.
Ostatný zväzok tejto najväčšej sloven-
skej encyklopédie (Akadémia/Správy SAV 
1/2017, Tanec medzi fľašami a Encyklopé-
dia, ktorá si zaslúži pozornosť), ktorý pri-
pravil kolektív autorov a redaktorov En-
cyklopedického ústavu SAV, prináša na 
678 stranách viac ako 4 200 hesiel z rôz-
nych oblastí v abecednom poradí od hes-
la „Kalhana“ (meno kašmírskeho historika) až po heslo „kokpit“. Zväzok je ilustrovaný 
dobovými fotografiami, mapami, grafmi či kresbami.
Na oficiálnej prezentácii encyklopédiu bližšie predstavili predseda redakčnej rady 
a iniciátor celého projektu prof. Štefan Luby a riaditeľka Encyklopedického ústavu 
SAV PaedDr. Zuzana Vargová. Prítomní boli aj predseda SAV P. Šajgalík, členovia Pred-
sedníctva SAV, autori diela, spoluautori, redaktori, čestní hostia a predstavitelia aka-
demickej obce.
„Encyklopedické heslo sa netvorí ľahko. Je ako Mozartova sonáta, musí tam byť všetko 
a súčasne nič navyše,“ povedal okrem iného Š. Luby. Spolu s riaditeľkou ďakovali všet-
kým spoluautorom, redaktorom a spolupracovníkom. „Máme ambíciu byť národnou 
encyklopédiou, mnohé heslá sú v Beliane po prvý raz v takomto rozsahu spracované,“ 
povedala okrem iného Z. Vargová.
Prvý zväzok Encyclopaedie Beliany vyšiel v roku 1999. Pôvodne bolo plánovaných 12 
zväzkov, súčasný predpoklad je 14 až 15. Prvých osem obsahuje 62 500 hesiel, 13 400 
ilustrácií, 310 máp. Knihy sa tlačili externe, od siedmeho zväzku tlač prevzalo vyda-
vateľstvo VEDA. V redakčnej rade encyklopédie, ktorej predsedá Štefan Luby, je vyše 
dvadsať členov, z ktorých viacerí sú autormi hesiel alebo reprezentujú iné inštitúcie.
Dielu udelili doteraz šesť ocenení Slovenského literárneho fondu, Nadácie Slovak 
Gold, Zlatú medailu Ministerstva kultúry SR a iných inštitúcií. (spn, mp) | Foto: Vladimír Šimíček

PrEDSEDA SAV P. ŠAJgALíK A rIADItEľKA ENcyK-
LoPEDIcKéHo úStAVu Z. VArgoVá A PrEDSEDA 
rEDAKčNEJ rADy NAJVäčŠEJ SLoVENSKEJ ENcyKLo-
PéDIE Š. LuBy. 

Podpora pre návrh zákona 
o verejnej výskumnej inštitúcií

Rada vlády SR pre vedu, techniku 
a inovácie v marci po miernych úpra-
vách schválila znenie návrhu Zákona 
o verejnej výskumnej inštitúcii a od-
poručila ministrovi školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR Petrovi Plavčano-
vi, aby ho predložil na rokovanie vlády. 
Rada pod vedením podpredsedu vlády 
SR pre investície a informatizáciu Pet-
ra Pellegriniho vyjadrila návrhu jedno-
myseľnú podporu.
V tejto súvislosti Rada uložila minis-
trovi školstva a predsedovi Slovenskej 
akadémie vied predložiť do septem-
bra legislatívny zámer nového Záko-
na o Slovenskej akadémii vied a návrh 
tohto zákona do konca marca budúce-
ho roka. 
Podľa jej vyhlásenia je cieľom, aby sa 
v roku 2019 mohla Slovenská akadé-
mia vied transformovať na modernú 
výskumnú inštitúciu zodpovedajúcu 
parametrom 21. storočia.
Návrh zákona o verejnej výskumnej in-
štitúcii v apríli 2015 schválila legisla-
tívna rada vlády. Vláda ho však zatiaľ 
neprerokovala (Správy SAV 5/2015, 
Z uviaznutého zákona je ešte uviaznu-
tejší).

(w)
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N a  m a p e  v e d e c k ý c h  k a v i a r n í 
p r i b u d l i  P i e š ť a n y
Popularizačné vedecké kaviarne i vedecké brlohy majú v Košiciach pevné miesto a čas, 
aj okruh stálych návštevníkov. Je šanca, že podobnú obľubu si získajú aj v Piešťanoch. 
S nápadom preniesť tieto dva formáty do kúpeľného mesta prišla programová ria-
diteľka Elektrárne Piešťany Ing. Blanka Berkyová. Ponúkla zapracovať ich do novej 
programovej štruktúry Elektrárne Piešťany – Centra tvorivej energie a umenia. „V pod-
state som vychádzala z vlastných pozitívnych poznatkov, keďže v Košiciach som bola 
pri rozbehu oboch popularizačných aktivít v priestoroch výmenníkov zrekonštruova-
ných na kultúrne body. Fascinujúci priestor pôvodnej piešťanskej mazutovej elektrár-
ne z roku 1906 si po rekonštrukcii vďaka Západoslovenskej energetike žiadal naplne-
nie podobnými vzdelávacími cyklami,“ hovorí. „Skontaktovala som sa s ich mentormi 
RNDr. Jánom Gálikom, CSc., z Neurobiologického ústavu SAV (viac na inom mies-
te) a RNDr. Máriou Zentkovou, CSc., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach 

a navrhla som im to. Obaja boli za.“
„Najprv sme oslovili tých, ktorí už pred-
nášali v Košiciach. Väčšina bola ústre-
tová a počas tohto roka si nájdu čas na 
prednášku v Piešťanoch,“ pochvaľuje si 
M. Zentková.
Cyklus zážitkového vzdelávania v oblas-
ti vedy a techniky odštartoval 21. januá-
ra vedecký brloh o kúzelnej fyzike v pred-
vedení Mgr. Michala Figuru z Prešova. Vo 
februári sa zahrala s gravitáciou Lívia Ri-
dillová z Prešovskej univerzity, v marci 
predviedla M. Zentková, čo dokáže mag-

netizmus. „V sále bolo okolo 150 detí a ich rodičov a tak bolo nemysliteľné, aby každý 
mohol urobiť nejaký pokus. Preto sme premietali na veľkú obrazovku. S experimentmi 
mi vypomohol kolega z ústavu RNDr. Marián Mihalík, CSc.“
Obyvateľov Piešťan i kúpeľných hostí potešili aj doc. RNDr. Dušana Bruncka, CSc. 
(taktiež z Ústavu experimentálnej fyziky SAV), ktorý 21. marca odštartoval sériu ve-
deckých kaviarní prednáškou „CERN a experiment ATLAS na urýchľovači LHC“. 
Organizátori chcú zachovať mesačný interval s pauzou počas letných prázdnin.

Katarína Čižmáriková |Foto: Zuzana tretinárová,

N o v í  r i a d i t e l i a
V dvoch ústavoch Slovenskej akadémie vied vymenovalo Predsedníctvo SAV na svojom 
februárovom zasadnutí riaditeľov. Od prvého marca vedie Výpočtové stredisko SAV 
Mgr. Lukáš Demovič, PhD., a za riaditeľa Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV 
opätovne vymenovali doc. PhDr. Gabriela Bianchiho, CSc.
Gabriel Bianchi absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenské-
ho. V Slovenskej akadémii vied SAV pôsobí od roku 1984, predtým sa ve-
noval poradenskej psychológii a detskej psychológii a patopsychológii. 
Riaditeľom Ústavu výskumu sociálnej komunikácie je od roku 1993. Po-
dieľal sa na vzniku psychologickej koncepcie environmentálnej výchovy 
na Slovensku, špecializuje sa na nemedicínsky pohľad na sexuálne zdra-
vie a presahy sexuality a intimity do kontextu občianstva. Absolvoval 
viacero študijných pobytov, napríklad vo Veľkej Británii či Izraeli. Od začiatku 90. rokov 
sa podieľa na rozvoji občianskej spoločnosti na Slovensku.

Lukáš Demovič absolvoval štúdium na Prírodovedeckej fakulte Uni-
verzity Komenského Bratislava v roku 2006, pokračoval v dokto-
randskom štúdiu – titul PhD. obhájil v roku 2012 v odbore chemická 
fyzika. Vedeckej práci na Prírodovedeckej fakulte UK sa venuje konti-
nuálne. Pôsobil ako lektor IT kurzov a od roku 2010 je pracovníkom 
Výpočtového strediska SAV ako vývojár aplikačných softvérov.   
(w) | Foto: Vladimír Šimíček a archív

Výmena na čele českej akadémie

Profesorka Eva Zaží-
malová je na funkčné 
obdobie do roku 2017 
až 2021 predsedníč-
kou Akadémie vied 
Českej republiky. Vy-
menoval ju prezident 

Miloš Zeman. Táto biochemička nahrá-
dza vo funkcii profesora Jiřího Draho-
ša, ktorému vypršal mandát 24. marca. 
E. Zažímalovú navrhol do funkcie Aka-
demický snem Akadémie vied ČR v de-
cembri. Vyštudovala Prírodovedeckú 
fakultu Univerzity Karlovej v Prahe, 
odbor chémia, špecializácia bioché-
mia. Od roku 1983 pracuje v Ústave 
experimentálnej botaniky AV ČR, v ro-
koch 2003 až 2007 bola zástupkyňou 
riaditeľa, v rokoch 2007 až 2012 riadi-
teľkou. Špecializuje sa na molekulárne 
mechanizmy účinkov rastlinných hor-
mónov.     (w) | Foto Stanislava Kyselová

Medaila pre etnologičku

Za celoživotné vedec-
ké dielo udelila Vedec-
ká rada SAV Medailu 
za podporu vedy et-
nologičke PhDr. Bože-
ne Filovej, CSc., ktorá 
patrí k mimoriadnym 
osobnostiam sloven-

skej etnológie v druhej polovici 20. sto-
ročia.
Vysoké ocenenie získala Božena Filo-
vá v úctyhodnom veku 90 rokov. De-
ťom, ktoré ju zastúpili, odovzdal oce-
nenie predseda SAV prof. RNDr. Pavol 
Šajgalík, DrSc., a podpredseda pre tre-
tie oddelenie vied prof. PhDr. Emil Viš-
ňovský, CSc. Ten zdôraznil, že vynika-
júce postavenie Ústavu etnológie SAV 
v súčasnosti je aj zásluhou diela B. Fi-
lovej. Ako dlhoročná riaditeľka praco-
viska a vedecká osobnosť sa zaslúžila 
o vybudovanie Národopisného ústavu 
SAV, celoštátneho i medzinárodne vý-
znamného pracoviska základného vý-
skumu, vytvorila koncepčné i organi-
začné podmienky pre najvýznamnejšie 
projekty slovenského národopisu/et-
nológie a svojimi vedeckými prácami 
podstatným spôsobom rozvinula etno-
logický výskum.
B. Filová študovala v rokoch 1946 až 
1952 na Filozofickej fakulte Univerzi-
ty Karlovej v Prahe. Ešte ako študent-
ka nastúpila v roku 1950 do rozvíjajú-
ceho sa Národopisného ústavu SAVU 
(dnes Ústav etnológie SAV) do funkcie 
pomocnej asistentky. Tam pracovala až 
do odchodu do dôchodku v roku 1990.

(sub) | Foto: archív

HLAD MALýcH PIEŠťANcoV A IcH roDIčoV Po VE-
DEcKýcH ExPErIMENtocH PrEKVAPIL AJ SKúSENú 
LEKtorKu M. ZENtKoVú.
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Zvolili členov 
Učenej spoločnosti SAV

Nových členov, ktorých navrhli vedec-
ké rady ústavov Slovenskej akadémie 
vied i členovia, volilo v marci Valné 
zhromaždenie Učenej spoločnosti SAV. 
Volebný proces pozostáva z viacerých 
krokov. Ešte pred volebným valným 
zhromaždením každý návrh anonym-
ne hodnotia piati vyžrebovaní členo-
via, pričom do voľby v pléne Učenej 
spoločnosti postupujú iba návrhy, kto-
ré získajú nadlimitnú podporu podľa 
volebného poriadku. 
Na valnom zhromaždení boli za riad-
nych členov zvolení: prof. RNDr. Mi-
chal Fečkan, DrSc., Matematický ústav 
SAV; doc. RNDr. Karol Flachbart, 
DrSc., Ústav experimentálnej fyziky 
SAV; prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., 
Stavebná fakulta STU; PhDr. Slavomír 
Michálek, DrSc., Historický ústav SAV; 
prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc., Fa-
kulta baníctva, ekológie, riadenia a ge-
otechnológií Technickej univerzity; 
Ing. Ján Tkáč, DrSc., Chemický ústav 
SAV; prof. Ing. Marián Valko, DrSc., 
Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie STU; Ing. Alexandra Za-
hradníková, DrSc., Centrum biovied 
SAV.                    

(w)

S A V i n c i  o  b a n k e  s e m i e n
Semená zo 777 druhov rastlín nazbierali od roku 2006 slovenskí botanici do ich me-
dzinárodnej banky. Ako informoval na februárovej bratislavskej vedeckej kaviarni SA-
Vinci Ing. Jaromír Kučera, PhD., z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV (Botanic-
ký ústav je už jeho súčasťou), odvtedy spolupracujú na svetovom projekte Millenium 
Seed Bank Kew – medzinárodnej banky semien. Ide o najväčší svetový projekt ex situ 
záchrany rastlín – teda záchrany mimo ich 
biotopu. Slovenská akadémia vied je jedi-
nou slovenskou inštitúciou, ktorá sa na 
projekte podieľa.
Do svetovej banky semien, ktorá sa nachá-
dza vo Wakehurst Place neďaleko Londý-
na (vedie ju botanická záhrada Royal Bo-
tanic Gardens Kew), sa doteraz podarilo 
uskladniť už 13 percent semien všetkých 
rastlinných druhov sveta. „Plán projektu 
je zozbierať do roku 2020 štvrtinu, čo je 
zhruba 75-tisíc druhov rastlín,“ vysvetľuje 
J. Kučera. Projekt sa zameriava na druhy 
rastlín a regióny, ktoré sú najviac ohroze-
né stále rastúcim vplyvom ľudskej činnosti vrátane využitia pôdy a zmeny klímy. „Pred 
uskladnením sa semená sušia, čistia, spočítavajú... Semená sú v podzemí uskladne-
né tak, že aj keby spadlo na priestor nad semennou bankou lietadlo, nič sa im nesta-
ne,“ hovorí J. Kučera.
Projekt funguje vďaka sponzorom. „Vo Veľkej Británii však prispieva na banku semien 
rastlín aj štát. My sme odkázaní na prísun peňazí od nich. Aj preto sa v posledných ro-
koch počet nazbieraných taxónov výrazne znížil,“ vysvetľuje J. Kučera. Napriek tomu 
od roku 2006 slovenskí botanici nazbierali semená zo 777 druhov, z toho je 307 z ka-
tegórie ohrozených rastlín a 89 z kategórie endemitov. 
Botanický ústav, v súčasnosti už súčasť Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, ko-
ordinuje zber semien na Slovensku v dvoch biogeografických regiónoch (Karpaty 
a Panónia). Nazbierané semená sú uskladnené v semenných bankách v banke v Kew 
a v Génovej banke v Piešťanoch, niekoľko druhov je i v Panónskej semennej banke vo 
Vácratóte (Maďarsko).              (an) | Foto: tomáš Jakubík

JAroMír KučErA Z cENtrA BIoLógIE rAStLíN 
A BIoDIVErZIty SAV S MoDErátorKou PoDuJAtIA, 
HoVorKyňou SAV MoNIKou HucáKoVou.

Veda SK 
v Rádiu Slovensko

6. mája od 22.20 hodiny
3. júna  od 22.20 hodiny
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„Nedávno sme získali experimentálny dô-
kaz diskrétnosti alebo zrnitosti hmoty, 
ktorý atómová hypotéza márne hľadala 
po stovky a tisícky rokov,“ napísal v roku 
1907 nemecký fyzikálny chemik Wilhelm 
Ostwald, nositeľ Nobelovej ceny (1909). 
O polstoročie neskôr prišiel významný 
americký fyzik Richard Feynman s vizio-
nárskou tézou: princípy fyziky nie sú 
v rozpore s manipulovaním vecí atóm po 
atóme. A o ďalších štyridsať rokov spolu-
objaviteľ fullerénov a ďalší nositeľ Nobe-
lovej ceny Američan Richard Smalley kon-
štatuje, že „... nanotechnológia je umenie 
budovať súčiastky na ďalej už neprekona-
teľnej úrovni atóm po atóme“.

Vedúca technológia storočia
Nanoveda a nanotechnológie prekonali 
v priebehu necelých sto rokov veľkú ces-
tu a etablovali sa ako vedúca technológia 
21. storočia. Príčina je prostá: sú extrapo-
láciou miniaturizácie, ktorá stála za infor-
mačnou revolúciou.

Na doterajšej ceste nanotechnológií 
možno identifikovať vyše tridsať rozhodu-
júcich míľnikov. Najdôležitejšie odmenili 
Nobelovými cenami. Bolo ich doteraz de-
väť. Pokrok nanovedy sa teda opiera o pre-
lomové poznatky. Takú frekvenciu cien 
nezaznamenala ani mikroelektronika. 
Rozhodujúci pre nanovedu sa však stal vy-
nález rastrovacieho tunelového mikrosko-
pu (Gerd Binnig, Heinrich Rohrer) a jeho 
derivátov, ktoré sa stali diagnostickými aj 
technologickými nástrojmi v nanovede.

Štátne megainvestície do nanotech-
nológií sa rozbehli na prelome tisícročí, 
keď prezident Bill Clinton neváhal pre-
letieť ponad kontinent, aby v roku 2000 
vyhlásil v Kalifornskom technologickom 
inštitúte Národnú nanotechnologickú ini-
ciatívu z miest, kde v roku 1959 prezento-
val svoju víziu R. Feynman. Americký prí-
klad nasledovali ďalšie mocnosti a Európa 
prispela vlajkovým projektom Grafén. Ob-
rovské prostriedky by sa neuvoľnili, keby 

v pozadí nanotechnológií neboli vojenské 
záujmy.

Limity záznamu informácií
Manipulácie atómov, ktoré sa skúmajú 
v špičkových fyzikálnych laboratóriách, 
boli motivované vedeckými i aplikačný-
mi cieľmi. Don Eigler a Erhard Schwei-
zer zhotovili v roku 1989 logo firmy IBM 
z xenónových atómov. Išlo však o výskum 
hraníc záznamu informácií, ktoré preko-
nali Feynmanom proklamovaný záznam 
jedného bitu pomocou sto atómov látky, 
vychádzajúci z klasickej polovodičovej 
technológie. Tieto pokusy viedli až k vy-
tvoreniu pojmu digitálna látka (Digital 
Matter), ktorý stelesňuje predstavu ma-
nipulácie fyzikálneho sveta podobne, ako 
v počítači manipulujeme digitálne nuly 
a jednotky. Od týchto zámerov sa nako-
niec R. Smalley dištancoval. V makrosve-
te sa k tomuto smeru nateraz približuje la-
serová mixológia kovov.

Nové kvality
Nanotechnológie sa zaoberajú objekt-
mi so zníženou dimenzionalitou – nula-, 
jedno-, a dvojdimenzionálnymi entitami 
(0D, 1D, 2D), prípadne 3D kompozitmi 
a skeletovými štruktúrami, ktoré sa z nich 
vytvárajú. Dnes sa najväčší záujem sú-
streďuje na monoatomárne vrstvy grafé-
nu a analogické kreácie ako silicén, sta-
nén a iné, ktoré svojou subnanometrovou 
hrúbkou otvárajú dvere pikotechnológii. 
Zdrojom nových kvalít v nanosvete je veľ-
ký pomer povrchu k objemu nanoštruk-
túr, ktorý nachádza uplatnenie v kata-
lýze, povrchových reakciách vrátane 
senzorických funkcií, ale aj v nových for-
mách tvorby radikálov a toxicity, ústiacej 

do predstavy fyzikálnej toxicity vlastnej 
všetkým nanolátkam. 

Druhým zdrojom inovácií sú malé roz-
mery nanoentít, ich transparentnosť, 
schopnosť prestupovať bariérami a nako-
niec schopnosť samousporiadania nano-
častíc.

Prienik na trhy
V knihe Nanosvet na dlani (viac na inom 
mieste) sa ilustrujú vybrané výsledky do-
siahnuté v ústavoch SAV. Vo Fyzikálnom 
ústave – senzory plynov a plazmonické sl-
nečné články, v Ústave experimentálnej 
fyziky magnetické kvapaliny a cielené za-
vádzanie liečiv do orgánov, v Ústave in-
formatiky produkty vyspelej elektrónovej 
litografie, v Ústave anorganickej chémie 
spevňovanie keramiky a v Ústave mate-
riálového výskumu niektoré aplikácie na-
nometrológie.

Nanomateriály prenikajú na trhy. Roč-
ne sa ich produkuje vyše 12 miliónov ton, 
zatiaľ však dominuje technický uhlík (sa-
dze) do pneumatík a gumy. Presadzujú sa 
oxidy kovov, uhlíkové nanorúrky a anti-
mikrobiálne nanočastice striebra, ktorých 
sa ročne spotrebuje 70 ton. To nezname-
ná, že vedecké problémy sú vyriešené. Na-
noveda ťahá za sebou ako chvost kométy 
otázky nanotoxikológie, nanometrológie 
a štandardizácie, nanoetiky s horúcimi 
témami zvyšovania ľudských schopností, 
zdravia a bezpečnosti, ochrany súkromia 
i hnutia za serióznosť výskumu, hnaného 
do hazardov kariérnymi tlakmi a politi-
kou niektorých vydavateľov vedeckej lite-
ratúry. Spolu s biomimetikou ako zdro-
jom inšpirácie má nanoveda pred sebou 
ešte dlhú cestu.

Štefan Luby

T r e n d y  a  v ý z v y  v  n a n o s v e t e

nanosVet na dlani

Autor príspevku prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., (Fyzikálny 
ústav SAV) je autorom publikácie nanosvet na dlani, kto-
rú vydala minulý rok VEDA, vydavateľstvo SAV, pre Cen-
trum vedecko-technických informácií SR. Tá približuje 
nanovedu a nanotechnológie ako súčasť štvorca nano-bio-
-info-kogno, ktorý ústi do ďalšieho pokroku. Opiera sa 
o miniaturizáciu a s ňou spojenú materiálovú a energetic-
kú udržateľnosť. Autor sa venuje míľnikom na doterajšej 
trase nanovedy. Uvádza čitateľa do teoretického zázemia 
disciplíny, zdrojov nových kvalít v nanosvete a pozornosť 

venuje materiálom uhlíkovej rodiny, grafénu, nanorúrkam, fullerénom. Pozor-
nosť venuje aj nanotoxicite, nanometrológii a biomimetike. Kniha je určená pre 
vedeckých a výskumných pracovníkov, pedagógov i doktorandských študentov.

(a)

ScHEMAtIcKé ZoBrAZENIE grAFéNu – MoNoAto-
MárNEJ VrStVy uHLíKoVýcH AtóMoV

Dr. h. c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., sloven-
ský fyzik a elektronik je bývalým predsedom 
Slovenskej akadémie vied (15 rokov) a riadi-
teľom Fyzikálneho ústavu SAV. V  Akadémii 
pôsobí od roku 1964. Zahraničné stáže ab-
solvoval s podporou Nadácie Alexandra von 
Humboldta v Nemecku, v rámci spolupráce 
s CNR v Taliansku, USA, Japonsku a ďalších 
krajinách. Osemnásť rokov prednášal na 
univerzitách doma i vo svete. Vo svojom vý-

skume sa venoval polovodičom, mikroelektronickým súčiastkam a  ob-
vodom a ich spoľahlivosti, aplikáciám laserov v technológii materiálov, 
röntgenovej optike a multivrstvovým zrkadlám pre mäkké rtg žiarenie 
a  obrovskej magnetorezistencii. V  uplynulom desaťročí sa zameral na 
nanovedu, nanotechnológie a nanoetiku. V tomto programe vypracoval 
metódy prípravy, vyhodnocovania a využitie nanočasticových senzorov 
plynov a pár na monitoring v životnom prostredí a v medicíne.

Nanosvet sa v Lubyho monografii otvára vo všetkých svojich zákutiach. 
Nanoveda a nanotechnológie ako súčasť trojuholníka znalostí nano-bio-
-info sa nám v nej predstavujú ako zdroj ďalšieho spoločenského a ve-
decko-technického progresu, ktorý sa opiera o všestrannú miniaturizá-
ciu a ňou spojenú materiálovú a energetickú udržateľnosť. Po úvodných 
pasážach, v ktorých sa oboznámime s terminológiou, históriou a míľnik-
mi disciplíny, sa autor venuje fyzikálnemu a chemickému zázemiu, z kto-
rých nanoveda čerpá svoje nové kvality. Poučné sú vzorce tvorivosti jej 
otcov zakladateľov, prevažne nositeľov najvyšších vedeckých ocenení. 
Je tu základné penzum nanometrológie, ideového zázemia nanosveta 
– biomimetiky a osobitne treba spomenúť často a niekedy aj zámerne 
obchádzané územie nanoetiky, kde číhajú potenciálne nebezpečenstvá 
ako nanotoxicita, prieniky do súkromia a iné hrozby. Preto ich treba po-
znať. Ako príklady využitia nanotechnológie predstavuje autor aplikácie 
nanočastíc a „zázračného materiálu“ – grafénu v senzoroch a slnečných 
článkoch z vedeckej kuchyne SAV. Portréty priekopníkov odboru vo sve-
tovom i  slovenskom meradle nám problematiku personifikujú. Kniha 
podáva prístupnou formou znalosti potrebné do nano-éry a  neodradí 
ani svojou výrazovou zložitosťou

prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.

Š T e FA N  L U b y

Nanosvet  
na dlani

ISBN 978-80-224-1548-4
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Goliašová, Kornélia - Michalková, Eleonóra (ed.)
Flóra Slovenska VI/4

Veľkoryso koncipovaný edičný rad Flóra Slovenska, ktorá vychá-
dza pod záštitou Botanického ústavu SAV, prezentuje výsledky vý-
skumu rastlinných populácií prirodzenej aj druhotnej vegetácie 
územia Slovenska. Flóra Slovenska VI/4 obsahuje taxonomicko-
-chorologické spracovanie cievnatých rastlín radu Caryophyllales 
(2. časť) s čeľaďami Amaranthaceae, Polygonaceae a Plumbagina-
ceae a radu Ericales s čeľaďou Primulaceae. Pri spracovaní auto-
ri akceptovali klasifikačný systém APG III (Angiosperm Phylogeny 
Group III; 2009), založený na molekulárno-systematických štúdi-
ách (na klasických analýzach molekulárnych markerov). Texty sú 
doplnené perokresbami rastlín a detailov ich dôležitých morfolo-
gických znakov, ako aj mapami ich rozšírenia.

Kolektív autorov
Štatistická ročenka SR 2016 / Statistical yearbook 
of the SR 2016

Publikácia ponúka bohatý zdroj súhrnných a dôveryhodných in-
formácií zo všetkých oblastí národného hospodárstva SR, ako aj 
medzinárodné porovnanie vybraných štatistických ukazovateľov 
v krajinách Európskej únie. Štatistické informácie sú členené do 
31 kapitol podľa tematických okruhov. Neoddeliteľnou súčasťou 
každej kapitoly sú metodické vysvetlivky, definície ukazovateľov 
a zdroje údajov. Tabuľkové prehľady prezentujú časové rady väč-
šinou za päťročné obdobie 2011 až 2015. Vybrané číselné údaje sú 
prezentované v grafoch a mapách. Štandardnou súčasťou ročenky 
je CD-ROM.

Pekník, Miroslav a kolektív
Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989, I. časť

Publikácia patrí k prvým rozsiahlejším prácam, v ktorých sa autori 
z rôznych vedných disciplín – histórie, politológie, sociológie, filo-
zofie, ale aj ďalších – pokúsili nanovo zachytiť viaceré aspekty me-
niacej sa slovenskej spoločnosti. Sledovali nielen zmeny na politic-
kej scéne, integračné problémy, ale aj vývoj ekonomiky, cirkevnú 
otázku, slovensko-české vzťahy, menšinovú problematiku a ďalšie 
témy súvisiace so sociálnym vývojom a budovaním demokratické-
ho systému. Urobil sa tým významný krok pre to, aby autori svojimi 
analýzami a úvahami mohli vytvoriť dôležité svedectvo nielen pre 
súčasné poznanie, ale aj pre nasledujúcich bádateľov, ktorí budú 
túto problematiku skúmať. (Druhá časť publikácie vyjde v 1. štvrť-
roku tohto roku.)




