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Prezident SR Ivan Gašparovič odovzdal v historických priestoroch Slovenskej národ-
nej rady v Bratislave najvyššie štátne vyznamenania. Medzi dvadsiatimi ocenenými
boli aj traja vedeckí pracovníci SAV. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zá-
sluhy o rozvoj v oblasti vedy, osobitne jazykovedy a lingvistickej tvorby prevzala PhDr.
Klára Buzássyová, CSc., z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Foto: Marián Garaj, KP SR

Krátko pred vianočnými sviatkami rokoval predseda vlády SR Robert Fico s predse-
dom SAV prof. Jaromírom Pastorekom a ďalšími zástupcami Akadémie. Na fotografii
sa premiér po príchode do budovy Úradu SAV zdraví s podpredsedníčkou SAV Vierou
Rosovou. Foto: Vladimír Šmihula

Na decembrovom zasadaní sa venoval Snem SAV aj problematike rozpočtu na rok
2010. So stručnou informáciou o aktuálnej situácii v Akadémii vystúpil predseda SAV
prof. Jaromír Pastorek (za rečníckym pultom). Foto: Vladimír Šmihula 
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| ISSN 0139-6307 | Na prednej strane obálky: Na tradičnom Novoroč-
nom koncerte SAV 2010 znela hudba v podaní klaviristu Mariána Vargu
(v popredí) a Moyzesovho kvarteta. Foto: Pavol Mikulášek | Na zadnej
strane obálky: V Chemickom ústave SAV v Bratislave otvorili Národné
centrum nukleárnej magnetickej rezonancie na Slovensku, Centrum pre
štúdium dynamiky a interakcií biomolekúl, so špičkovou modernou tech-
nológiou. Foto Vladimír Šmihula
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Príhovor predsedu Slovenskej akadémie vied

B o l  t o  r o k  z m i e n  
a n á r o č n o s t i  
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

prelom starého a nového roka je zvyčajne
príležitosťou nielen na vyslovovanie želaní,
prijímania predsavzatí, ale aj dôvodom na
zamyslenie sa nad uplynulým rokom. Aký
bol rok 2009 v Slovenskej akadémii vied?
Čím bol významný pre nás, jej pracovní-
kov? Odpovedať možno stručne – rok 2009
bol v Slovenskej akadémii vied rokom
zmien a náročnosti. Zmien predpoklada-
ných, ale aj nečakaných, ktoré priniesol
sám život, a náročnosti, ktorá so zmenami
väčšinou súvisí.

V prvej polovici minulého roka našu kra-
jinu naplno zasiahla hospodárska a spolo-
čenská kríza a nikto nevedel predpokladať,
ako sa situácia u nás i vo svete vyvinie. Prá-
ve v tom období došlo v Slovenskej akadé-
mii vied k zmenám vo vedení. Novozvolení
členovia Predsedníctva SAV si plne uvedo-
movali zodpovednosť za organizáciu, ktorú
od predchádzajúceho vedenia prevzali sta-
bilnú a bezproblémovú. Vysoko postavenú
latku náročnosti nehodlajú znížiť ani vo
svojom funkčnom období. Naopak, chcú
v nastúpenom trende skvalitňovania vedec-
kej práce pokračovať a ešte väčšmi podne-
covať vedecké pracoviská na komunikáciu
so svetom, aby sa slovenská veda stala
uznávanou súčasťou európskej a svetovej
vedy. Základy majú dobré, veď Slovenská
akadémia vied sa počas svojej päťdesiat-
šesťročnej existencie stala excelentnou in-

štitúciou vedy a výskumu, ale aj vzdelanosti
a kultúry. Vychovala mnoho vynikajúcich
osobností, odborníkov vo viacerých odbo-
roch, ktorí slovenskú vedu preslávili aj v cu-
dzine. O ich mimoriadnych kvalitách hovo-
ria unikátne výsledky v mnohých oblastiach
výskumu a vývoja, ako aj akceptácia v za-
hraničí.

Po pár mesiacoch činnosti nového vede-
nia sa dajú výsledky hodnotiť iba všeobec-
ne, lebo nové myšlienky, nápady, rozbieha-
júce sa projekty treba posúdiť z rôznych as-
pektov a s odstupom času. Ako predseda
Slovenskej akadémie vied si vážim, že ob-
lasť výskumu a vývoja sa stala jednou z roz-
vojových priorít Slovenska v rámci Národ-

ného programu reforiem. Slovenská repub-
lika sa prihlásila k svetovému trendu, ktorý
uznáva a posilňuje úlohy vedy a techniky
ako primárneho zdroja a nástroja konku-
rencieschopnosti ekonomiky.

Som rád, že do povedomia vedúcich
predstaviteľov štátu, ale aj širokej verejnos-
ti sa dostáva fakt, že pre rozvoj celej našej
spoločnosti musia byť základom kvalitné
vedecké výstupy. Teší ma aj to, že v ostat-
nom čase už netreba tak naliehavo pripo-
mínať, že bez pokroku v oblasti výskumu
a vývoja nie je možné zvyšovať kvalitu živo-
ta. Stáva sa samozrejmosťou, že veda sa
vždy robí pre človeka, ktorý je vo vedec-
kom úsilí prvoradý.

Nedávno sme si, milé kolegyne, kolego-
via, blahoželali do nového roku a ja pripá-
jam možno jedno z posledných novoroč-
ných prianí.

Želám vám, aby sa atmosféra najkraj-
ších sviatkov v roku preniesla aj do všed-
ných dní.

Želám vám, aby pokoj, radosť, vľúdnosť,
milé slová neboli iba koncoročným klišé,
ale aby sa stali súčasťou nášho života.

Želám vám zdravie, bez ktorého žiadna
hodnota nemá cenu.

Želám vám pohodu v rodinách, priateľ-
skú atmosféru na pracoviskách, bez čoho
sa nedostaví nijaký úspech.

Želám vám veľa osobných a pracovných
úspechov.

Želám vám úspešný celý nový rok 2010.

Jaromír Pastorek | predseda SAV

PREDSEDA SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK POČAS PRÍHOVORU NA NOVO-
ROČNOM KONCERTE SAV 2010. Foto: Pavol Mikulášek

DO KALENDÁRA PODUJATÍ SAV UŽ NEODMYSLI-
TEĽNE PATRÍ TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY. SNÍMKA
PRIBLIŽUJE ATMOSFÉRU VLAŇAJŠIEHO DŇA 
OTVORENÝCH DVERÍ V ELEKTROTECHNICKOM
ÚSTAVE SAV. Foto: Vladimír Šmihula
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Premiér Rober t Fico sa stretol s predstaviteľmi SAV 

V l á d a  s i  v á ž i  A k a d é m i u  
a k o  p a r t n e r a
Na pôde Úradu SAV v Bratislave sa 18. de-
cembra 2009 predseda vlády SR Robert Fi-
co stretol s predsedom SAV prof. Jaromí-
rom Pastorekom a ďalšími zástupcami Aka-
démie – s podpredsedami SAV Vierou Ro-
sovou, Evou Majkovou a Ľubomírom Falťa-
nom, ďalej s riaditeľom Ekonomického ús-
tavu SAV prof. Milanom Šikulom a zástup-
com riaditeľa Archeologického ústavu SAV
v Nitre Karolom Pietom. Za Úrad vlády SR
sa na stretnutí zúčastnili predseda Zboru
poradcov Vladimír Faič, riaditeľ Odboru
zahraničných stykov a protokolu Marek Eš-
tok, riaditeľ Tlačového odboru Branislav
Ondruš a ďalší zástupcovia.

Ako po stretnutí na krátkom brífingu in-
formoval novinárov Robert Fico, na roko-
vaní sa sústredili predovšetkým na tri zá-
kladné témy – ďalšie vydávanie rozsiahle-
ho a významného diela Encyklopédia  Belia-
na Encyklopedickým ústavom SAV, podpo-
ra archeologických výskumov na Sloven-
sku a ďalšie spracovanie mimoriadne dôle-
žitého dokumentu pod názvom Stratégia
rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030.
Konštatoval, že od týchto tém sa odvinula
podstatne rozsiahlejšia diskusia, z čoho
vzniklo spoločné rozhodnutie opäť sa stret-
núť v januári, kde by už išlo o ďalšie otázky,
napríklad návrh SAV na vznik samostatné-
ho ministerstva pre vedu, inovácie a tech-
nológie, čo predseda vlády označil za kom-
plikovanú a vážnu diskusiu, ktorá by bola
predmetom ďalšieho stretnutia. 

„Encyklopedický ústav SAV už niekoľko
rokov vydáva jedinečné dielo – Encyklopé-
diu Beliana,“ uviedol ďalej predseda vlády.
„Je to štandardná encyklopédia vydávaná
vo vysokej kvalite obrovským autorským
kolektívom, ktorá je vecou národnej hrdos-

ti,“ a pripomenul, že toto dielo si vyžaduje
obrovské množstvo odbornej aj organizač-
nej práce, veľa finančných prostriedkov,
pravidelne sa teda toto dielo snaží podpo-
rovať z rezervy vlády. „Dohodli sme sa
s predsedom SAV, že na rok 2010 poskyt-
nem zo svojej rezervy ďalších 170 tisíc eur
na to, aby ďalší zväzok mohol byť rýchlejšie
vydaný a celé toto dielo mohlo byť dokon-
čené.“

Pokiaľ ide o podporu archeologického
výskumu, Robert Fico pripomenul, že prvý
raz sa tento výskum začal na Slovensku
systematicky podporovať zo strany vlády
od roku 2006 a vysoko ocenil významné
nálezy slovenských archeológov práve od
tohto obdobia. Spomenul objavy pri rekon-
štrukcii Bratislavského hradu, na slovan-
skom hradisku v Bojnej a informoval o ná-
vrhu SAV vytvoriť v Nitre centrum, v kto-
rom by slovenskí archeológovia prezento-
vali svoje najlepšie výsledky. „Keďže sa cí-
tim byť veľmi zaviazaný slovenským arche-
ológom za to, čo robia, opäť som niečo na-
šiel vo svojej rezerve a dohodli sme sa, že
v roku 2010 im jednorázovo poskytnem
približne 330 tisíc eur na to, čo pokladajú
za dôležité,“ dodal predseda vlády.

Pokiaľ ide o Stratégiu rozvoja Slovenskej
republiky do roku 2030, Robert Fico zdôraz-
nil, že Slovensko potrebuje takýto strategic-
ký dokument, ktorý však nemôžu vypraco-
vať úradníci na ministerstvách ani súkrom-
né firmy na objednávku. „Takýto dokument
môže vypracovať len také kvalifikované
pracovisko, ako je Slovenská akadémia
vied,“ pripomenul. „Došlo k dohode, na zá-
klade istého financovania je SAV dnes vo
veľmi pokročilom štádiu vypracovania tejto
stratégie na ďalšiu oponentúru, a chceme ju

úplne dokončiť do júna 2010. Bol by som
veľmi rád, keby tento dokument, ktorý ho-
vorí aj o tom, ako má Slovensko vyzerať do
roku 2030, bol základom tvorby každého
programového vyhlásenia vlády do roku
2030. Pretože ak nebudeme rešpektovať
trendy, o ktorých hovoria experti, bude so
Slovenskom zle.“

Predseda vlády poďakoval SAV za ko-
rektnú spoluprácu a zdôraznil, že aj keď
momentálne prežívame nie jednoduché
obdobie, vláda potrebuje takého partnera,
ako je Akadémia, pretože na základe vý-
sledkov jej práce možno tvoriť ďalšie hod-
noty a významné diela.

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek na
priamu novinársku otázku konštatoval, že
rokovanie viac ako splnilo jeho očakávania.
Ocenil skutočnosť, že ani v tomto neľah-
kom období veda nezostala na okraji záuj-
mu a vláda SR si uvedomila dôležitosť ve-
deckého poznania, ktoré jediné môže viesť
krajinu k progresu a vymaniť ju z krízy. Pri-
pomenul však, že SAV si uvedomuje aj
vlastnú povinnosť byť aktívna a prichádza
s návrhmi, ako komplexne riešiť systém fi-
nancovania vedy, aby bol efektívnejší, účin-
nejší, ako do neho zapojiť privátny sektor,
keďže aj štát má len svoje obmedzené mož-
nosti. Predseda SAV informoval, že na
stretnutí sa čiastočne venovali aj niektorým
konkrétnym projektom, ktoré by mohli po-
môcť rozvoju ekonomiky Slovenska v ob-
lasti energetiky, zdravotníctva, životného
prostredia a ďalších oblastí a vyslovil pote-
šenie, že Robert Fico na tieto podnety rea-
goval pozitívne.

Vladimír Šmihula | Foto autor

DELEGÁCIA ÚRADU VLÁDY SR...
...A ZÁSTUPCOVIA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED NA ROKOVANÍ NA PÔDE
ÚRADU SAV.
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Prezident vyznamenal aj osobnosti zo SAV 

V z d e l a n o s ť  –  p o d m i e n k a
n a p r e d o v a n i a

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vo štvrtok 7. januára
t.r. odovzdal v historických priestoroch Slovenskej národnej rady
v Bratislave najvyššie štátne vyznamenania. Na slávnostnom poduja-
tí bol prítomný aj predseda NR SR Pavol Paška, premiér Robert Fico,
exprezidenti Michal Kováč a Rudolf Schuster, generálny prokurátor
Dobroslav Trnka, podpredsedovia parlamentu, členovia vlády, zá-
stupcovia cirkví a diplomatického zboru. Slovenskú akadémiu vied
na slávnosti zastupoval jej predseda prof. Jaromír Pastorek.

Medzi dvadsiatimi ocenenými boli aj traja vedeckí pracovníci
Slovenskej akadémie vied. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy prevzali
PhDr. Klára Buzássyová, CSc., z Jazykovedného ústavu ĽŠ SAV za
mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti vedy, osobitne jazykovedy
a lingvistickej tvorby, Ladislav Čavojský, CSc., z Kabinetu divadla
a filmu SAV za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry
a umenia, osobitne v oblasti divadelnej vedy a RNDr. Ladislav Šán-
dor, CSc., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach za mi-
moriadne zásluhy o rozvoj v oblasti vedy, osobitne experimentál-
nej fyziky a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí. Rovnaké oce-
nenie prevzal aj dlhoročný spolupracovník SAV, rektor Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.,
za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti vedy, osobitne chemické-
ho a biochemického inžinierstva. 

Prezident Ivan Gašparovič v príhovore konštatoval, že vyzna-
menané osobnosti sú jasným dôkazom, že ak človek veľmi chce,
nechýba mu pevná vôľa a vytrvalosť, zdolá nakoniec všetky pre-
kážky a svoj cieľ určite dosiahne. Zdôraznil, že je veľkým šťastím
pre túto krajinu, že sa vždy mohla a môže spoľahnúť na vzácnych
ľudí žijúcich a pracujúcich v duchu najvyšších morálnych hodnôt,
nadradených často nad vlastné záujmy. „A to je ten vzácny atribút,
ktorý Slovensku v minulosti pomohol nájsť správnu cestu a ktorý
mu pomáha naďalej. K ľuďom, o ktorých hovorím, patríte aj vy, vá-
žení laureáti. Vaša činorodá práca významne napomohla rozvoju
tých oblastí života, v ktorých pôsobíte, pomohla Slovensku, aby

ŠTÁTNE VYZNAMENANIE Z RÚK PREZIDENTA SR 
PREBERÁ JADROVÝ FYZIK LADISLAV ŠÁNDOR...

... A TEATROLÓG LADISLAV ČAVOJSKÝ...

upevňovalo svoju vážnosť vo svete, aby stále viac zvyšovalo svoju
príťažlivosť aj sa zviditeľňovalo. Nepochybujem o tom, že v našej
vlasti žije veľmi veľa schopných, šikovných a talentovaných ľudí.
Mnohých z nich niekedy ani nepoznáme,“ povedal prezident. 

V príhovore ďalej uviedol, že budúcnosť vníma optimisticky.
Naša perspektíva úspešnosti v Európe je podľa jeho slov spojená
s náročnou prestavbou myslenia, s náročným prechodom do po-
znatkovo-orientovanej spoločnosti, ktorá musí byť aj invenčná
a najmä tvorivá. Musíme prijímať všetko dobré a užitočné od
iných, pritom je tu naliehavá požiadavka nerezignovať na úlohy
udržania vlastnej identity a prosperity. „Jednou z významných vý-
ziev pre budúci vývoj Slovenska je teda vzdelanosť a veda. Od zdô-
razňovania teoretického poznania treba prejsť k zameraniu sa na
jeho praktické využitie v každodennom živote, najmä na trhu prá-
ce. Nevyhnutným predpokladom nášho napredovania musí byť
veda a výskum, ktoré úzko súvisia so sociálnym a ekonomickým
rozvojom spoločnosti. Investície na vedu, vzdelanie a výskum sú
investíciami, ktoré sa vždy oplatia a ktoré sa mnohonásobne vrá-
tia,“ povedal náš najvyšší predstaviteľ. 

Za vyznamenané osobnosti sa poďakoval rektor STU v Bratisla-
ve prof. Vladimír Báleš, ktorý zdôraznil, že Slovensko potrebuje
viac kvalitných absolventov všetkých typov škôl. Udelené najvyš-
šie štátne vyznamenania podľa jeho slov predstavujú výzvu byť vo
svojom odbore ešte lepší. 

Ďalšie vysoké štátne vyznamenania o. i. prevzali napríklad:
svetová kapacita v oblasti chémie Daniel Belluš, v oblasti vedy uni-
verzitná profesorka detského lekárstva Alica Kapellerová a klinic-
ký biochemik Rudolf Pullman, spoluzakladateľ Výskumného ústa-
vu geodézie a kartografie Ján Kukuča, nestor slovenského ovoci-
nárstva Ivan Hričovský či izraelská historička slovenského pôvodu
Gila Fatranová. 

KP SR | Foto: ©Marián Garaj, KP SR

Zo životopisu vyznamenaných

PhDr. Klára Buzássyová, CSc., svoje jazy-
kovedné vzdelanie zúročila v tridsaťročnej
práci pre Slovenskú akadémiu vied a pri
pedagogickej činnosti, keď v deväťdesia-
tych rokoch pôsobila ako vysokoškolská pe-
dagogička na Filozofickej fakulte UK v Bra-

tislave. Je zodpovednou riešiteľkou štát-
nych úloh a mnohých jazykovedných pro-
jektov. Je napríklad hlavnou redaktorkou
Slovníka súčasného slovenského jazyka
(prvý zväzok vyšiel r. 2008). Pôsobila vo
viacerých medzinárodných komisiách, do-
mácich kolégiách a radách, je autorkou
a spoluautorkou odborných publikácií. 

Ladislav Čavojský, CSc., celý svoj život 
zasvätil divadlu a vedeckému skúmaniu
významných periód slovenského divadla
19. storočia, ako aj profesionálnemu
a ochotníckemu divadelníctvu 20. storočia.
Svoje výsledky publikoval v knihách a vý-
znamne tým ovplyvnil vnímanie tvorcov.
K jeho najvýznamnejším dielam patria his-
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Zo zasadnutia Snemu Slovenskej akadémie vied 

Z á s a d y  t v o r b y  r o z p o č t u

DISKUTUJE PODPREDSEDA SAV JURAJ LAPIN.

Na rokovaní Snemu SAV 15. decembra pod vedením jeho predse-
du Karola Iždinského sa zúčastnili aj členovia Predsedníctva SAV
na čele s predsedom SAV prof. Jaromírom Pastorekom, ktorý na
úvod vystúpil so stručnou informáciou o aktuálnej situácii v SAV.
Na začiatku svojho vystúpenia sa predseda SAV poďakoval členom
snemu za doterajšiu dobrú vzájomnú spoluprácu, vyjadril pre-
svedčenie, že táto spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti
a zaželal prítomným veľa zdravia aj úspechov do budúceho roka,
celej Akadémii lepší rok. Z aktuálnych informácií pripomenul, že
bola vymenovaná a pri predsedníctve začala pracovať Komisia ad
hoc pre transformáciu SAV. Informoval, že SAV iniciovala noveli-
záciu Zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja č.
172 z roku 2005, aby rozpočtové a príspevkové organizácie mohli
vstupovať do obchodných spoločností. Konštatoval, že ohlas na
Ministerstve financií SR je zatiaľ pozitívny, v súčasnosti je predpo-
klad, že v najbližších mesiacoch ho prerokuje Národná rada SR, čo
by SAV veľmi uľahčilo vstupovanie do obchodných spoločností
a čerpanie štrukturálnych fondov EÚ. Pravda, upozornil aj na
možnosť tlakov zo strany decíznej sféry na istú transformáciu
v SAV – vytváranie väčších, životaschopnejších, odolnejších cel-
kov. Podľa jeho názoru by sa aj Snem SAV mal zaoberať otázkou, či
súčasná štruktúra Akadémie je vyhovujúca najmä z hľadiska živo-
taschopnosti organizácií. 

V ďalšej časti vystúpenia predseda SAV informoval, že v rámci
rozpočtovej kapitoly ministerstvo pripravilo rozpočet SAV na bu-
dúci rok, ktorý po mnohých rokovaniach je zatiaľ približne o tak-
mer 1 693 000,- eur vyšší, ako bol v roku 2009. Pripomenul, že Zá-

sady tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia príspev-
ku príspevkovým organizáciám SAV predsedníctvo už schválilo
a dnes by ich mal schváliť snem. Predsedníctvo ráta so zvýšením
rozpočtu pre Vedeckú grantovú agentúru (VEGA) – zatiaľ približ-
ne o 40 percent, je predpoklad jeho ďalšieho zvyšovania. Ďalšou
prioritou predsedníctva je zvýšenie rozpočtu na edičnú činnosť
o celých 50 percent, najmä na vydávanie časopisov, ktoré vydáva-
jú ústavy SAV, ale aj na vydávanie monografií, čo má veľký výz-
nam pre prezentáciu SAV.

Prof. Jaromír Pastorek však upozornil na efektívne hospodáre-
nie s prostriedkami, najmä z pohľadu istej nepredvídateľnosti hos-
podárskej situácie na Slovensku v roku 2010. Predovšetkým Eko-
nomický ústav SAV by mal prispieť k vypracovaniu modelu finan-
covania vedy a výskumu, ktorý by bol pre SAV vyhovujúci a pod-
netný. Pripomenul, že rozpočet pre APVV je zatiaľ nižší ako dote-
raz, ale pokračujú rokovania o jeho úprave smerom nahor. Žiaľ,
nepodarilo sa presadiť návrh na vznik agentúry zameranej na cie-
lený výskum, tým viac, že prakticky zanikli štátne programy vý-
skumu a vývoja, hoci podľa názoru viacerých odborníkov sú po-
trebné. Podľa slov prof. Pastoreka koncepciou rozvoja vedy by sa
mala zaoberať aj Vedecká rada SAV. Na záver svojho vystúpenia
pripomenul, že predsavzatím SAV je dobrý, excelentný výskum,
nedeliť ho na základný a aplikovaný, a predsedníctvo uvažuje
o podpore tých, ktorí takýto výskum chcú a dokážu realizovať na
pôde Akadémie.

V ďalšej časti rokovania podpredsedníčka SAV Viera Rosová
snemu predstavila predsedníctvom schválené Zásady tvorby roz-
počtu rozpočtových organizácií a určenia príspevku príspevkovým
organizáciám SAV. Konštatovala, že ide o veľmi dôležitý doku-
ment, ktorý sa len málo odlišuje od zásad v minulých rokoch, sú
v ňom však zapracované niektoré zmeny na návrh z organizácií
Akadémie, pripomenula však, že vzhľadom na predpokladané isté
úpravy pravidiel financovania SAV možno v priebehu roka očaká-
vať aj potrebné úpravy týchto zásad. Dokument po obsiahlej dis-
kusii a niektorých navrhnutých úpravách snem schválil. 

Snem prerokoval a schválil aj Vzorový štatút vedeckých rád ve-
deckých a špecializovaných organizácií SAV, v ktorom došlo k nie-
ktorým menším úpravám, aby bol v súlade s legislatívnymi pred-
pismi a Zákonom o SAV. V rámci rozsiahlej diskusie odznelo viace-
ro príspevkov smerovaných do vnútra SAV – na zlepšenie transpa-
rentnosti hospodárenia či využívania areálu na bratislavskej Pat-
rónke. 

Vladimír Šmihula | Foto autor

torické monografie o divadle v Trnave
a v Brezne, historiografické dielo Dejiny
ochotníckeho divadla 1830 – 1918. Má vý-
razný podiel na základnom diele našej teat-
rológie Kapitoly z dejín Slovenského národ-
ného divadla a autorstvo na súpise predsta-
vení ochotníckych súborov Slovenské divad-
lo do roku 1919. Viedol redakciu odborného
časopisu Slovenské divadlo. Dôverné pozna-
nie živého divadla zúročil v knihe o herec-
kých a režisérskych osobnostiach. Sústavne
sa venuje aj kritickej činnosti, ktorou re-
flektuje súčasne dianie v činohre i opere na
Slovensku.

RNDr. Ladislav Šándor, CSc., po skončení
štúdia na PriF UPJŠ v Košiciach v odbore
jadrová a subjadrová fyzika pracoval na
svojej alma mater ako pedagóg. Od roku
1976 až dodnes je jeho pracoviskom Ústav
experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Je
autorom a spoluautorom viac ako 250 pub-
likácií a jeho odborný prínos v oblasti expe-
rimentálnej fyziky sa odzrkadlil aj pros-
tredníctvom viac ako 1 200 citácií. Prispel
k nadviazaniu spolupráce Slovenska s eu-
rópskym laboratóriom pre časticovú fyziku
CERN v Ženeve a výsledky jeho odbornej
práce sa pretavili aj do etablovania nového
smeru fyzikálneho výskumu – fyziky ťaž-
kých iónov pri vysokých energiách.

Prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., vyštudo-
val odbor chemické inžinierstvo a riadenie
procesov. Od r. 2003 pôsobí ako rektor Slo-
venskej technickej univerzity v Bratislave,
posledné štyri roky bol predsedom Sloven-
skej rektorskej konferencie. Je autorom
182 odborných prednášok, mnohých člán-
kov a spoluautorom 5 kníh. Prednášal v Ja-
ponsku, Číne, Spojených štátoch americ-
kých, Juhoafrickej republike, Sýrii, Tunisku
a takmer vo všetkých štátoch Európy. Je
členom pracovnej skupiny Európskej fede-
rácie biotechnológie a radcom SR v Európ-
skom hospodárskom a sociálnom výbore
v Bruseli.
(red.)
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Pripomíname si významného slovenského matematika, učiteľa a zakladateľa
vysokého školstva 

ANATOLIJ DVUREČENSKIJ D e ň  a k a d e m i k a
J u r a  H r o n c a

skom Kluži, kde študoval matematiku a fy-
ziku, ho zaujali prednášky prof. Ľudovíta
Schlesingera, rodáka z Trnavy, čo ho po-
vzbudí k hlbšiemu štúdiu diferenciálnych
rovníc. Tomuto odboru matematiky sa po-
tom venoval celý svoj profesionálny život.

V roku 1906 nastupuje na učiteľské
miesto v Kežmarku, kde kedysi študovali
bratia Petzvalovci – Jozef Maximilián a
Oto, alebo Samo Chalupka a P. O. Hviezdo-
slav. Tamojšie fyzikálne laboratórium sa
vďaka nemu stáva jedným z najlepšie vyba-
vených v celom Uhorsku. V Kežmarku si
Hronec starostlivo šetrí peniaze, aby mohol
ísť študovať na zahraničné univerzity.
V r. 1908/09 študuje v nemeckom Göttin-
gene, pričom si musel platiť svojho zástup-
cu v Kežmarku. Ďalšie prázdniny navštevu-
je Berlín (1910), Giessen (1911, 1912),
Švajčiarsko (1913) a Paríž (1914). V Gies-
sene sa opäť stretáva s prof. Schlesinge-
rom, ktorý tam prechádza z Klužu. U neho
píše dizertačnú prácu z diferenciálnych
rovníc. O jeho doktoráte oslavne písali ma-
ďarské aj nemecké noviny.

Na svojich zahraničných pobytoch sa
prof. Hronec zoznámil s mnohými vynika-
júcim matematikmi z celého sveta a s viace-
rými z nich udržiaval aj osobné kontakty.
V Nemecku si všímal aj otázky pedagogiky
a organizácie vysokého školstva a tieto cen-
ne poznatky potom úspešne uplatnil doma.
Neskoršie sa stal autorom mnohých učeb-
níc (Algebraické rovnice a ich použitie na
analytickú geometriu, 1923, 1949; Lineárne
diferenciálne rovnice obyčajné, 1938; Dife-
renciálny a integrálny počet I., II., 1941,
1957, čo bola prvá slovenská vysokoškolská
učebnica matematiky; Diferenciálne rovnice
I, II, 1956 – 1958) a množstva vedeckých
prác publikovaných v časopisoch.

V r. 1922 dostáva štátne štipendium
a jednoročnú dovolenku a odchádza študo-
vať do Prahy, Göttingenu a Giessenu.
V r. 1923 sa habilitoval na Prírodovedeckej
fakulte UK v Prahe a začal tam prednášať
po slovensky. Súčasne učí na jednom praž-
skom gymnáziu. V r. 1924 získava miesto
mimoriadneho profesora na ČVUT v Brne,
v r. 1928 sa stáva aj riadnym profesorom
a nasledujúci školský rok dokonca deka-
nom.

Po vzniku Československa bola situácia
vzdelanosti na Slovensku žalostná.
V r. 1919 sa prihlásilo len 16 slovenských
inžinierov a len polovica z nich bola schop-
ná vykonávať požadované úlohy. Pritom
ich bolo potrebných aspoň 250. Pred Slo-
venskom stála nevyhnutná úloha budovať

školstvo – základné, stredné i vysoké. Veľ-
kú pomoc od začiatku poskytli českí učite-
lia. V r. 1919 vzniká prvá poprevratová slo-
venská univerzita, Komenského univerzita
v Bratislave s troma fakultami. Po prvý raz
v dejinách mali Slováci svoju vysokú školu,
ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie
vzdelanie v rodnom jazyku.

V r. 1934 pri príležitosti 300. výročia
vzniku Trnavskej univerzity prof. Jur Hro-
nec verejne vystúpil s požiadavkou zriade-
nia vysokej školy technického typu a rozší-
renia Komenského univerzity aj o prírodo-
vedeckú fakultu. V r. 1936 sa stáva predse-
dom Akčného výboru pre vybudovanie vy-
sokej školy technickej na Slovensku. V júni
1937 Národné zhromaždenie prijalo zákon
o vytvorení Vysokej školy technickej Dr.
M. R. Štefánika v Košiciach. Jur Hronec bol
4. augusta 1938 zvolený za jej prvého rek-
tora.

Otvorenie prvého školského roku bolo
naplánované na 30. októbra 1938, no po
obsadení Košíc hortyovskými vojskami mu-
seli školu urýchlene evakuovať najprv do
Prešova a odtiaľ po dvoch týždňoch do
Martina. Po vyhlásení autonómie sloven-
ská vláda zmenila nariadením zo 14. febru-
ára 1939 názov školy v Martine na Sloven-
skú vysokú školu technickú. Po vzniku Slo-
venského štátu v marci 1939 vzniká v Brati-
slave Slovenská vysoká škola technická ako

DEŇ AKADEMIKA JURA HRONCA V MALOM KON-
GRESOVOM CENTRE VEDY V BRATISLAVE. PRIHOVÁ-
RA SA AKADEMIKOV PRASYNOVEC PROF. O. HRO-
NEC (VPRAVO PROF. A. DVUREČENSKIJ). Foto Vladimír

Šmihula.

PORTRÉT AKADEMIKA JURA HRONCA – DIELO MA-
LIARA MAXIMILIÁNA SCHURMANNA

>Na 1. decembra 2009 pripadlo 50. výročie
úmrtia významného slovenského matema-
tika, vysokoškolského učiteľa a zakladateľa
slovenského vysokého školstva akademika
prof. Jura Hronca. Pri tejto príležitosti sa
v Malom kongresovom centre VEDY v Bra-
tislave uskutočnil Deň akademika Jura
Hronca, nad ktorým mal patronát Matema-
tický ústav SAV v spolupráci s Predsedníc-
tvom SAV, Slovenskou technickou univerzi-
tou, Ekonomickou univerzitou, Jednotou
slovenských fyzikov a matematikov (JSFM)
a Občianskym združením Zachovanie pa-
miatky Jura Hronca v Gočove. Na podujatí
s úvodným slovom vystúpil A. Dvurečen-
skij, riaditeľ MÚ SAV, s ďalšími zaujímavý-
mi príspevkami podpredsedníčka SAV
E. Majková, bývalý dlhoročný predseda
SAV prof. Š. Luby, rektor STU prof. V. Baleš,
dekan EU prof. R. Sivák, dekan FMFI UK
doc. J. Boďa, predseda Matice slovenskej
J. Markuš, doc. M. Božek za JSMF i prasy-
novec prof. O. Hronec. Na svojho profesora
si zaspomínali jeho bývalá asistentka prof.
B. Kolibiarová a prof. B. Riečan. Starosta
Gočova pán Mlynár daroval Matematické-
mu ústavu SAV kópiu obrazu „starého pá-
na“ z r. 1942 od Maximiliána Schurmanna.
Na záver podujatia si účastníci pozreli do-
kumentárny film Jur Hronec z Gočova, kto-
rého scenár napísal prof. O. Hronec. 

Gemer dal Slovensku mnoho význam-
ných dejateľov. Odtiaľ, z malej dedinky Go-
čovo, severne od Rožňavy, pochádza aj Jur
Hronec (nar. 17. 5. 1881). Bol najmladší
z troch bratov. Otec, maloroľník, mu umie-
ra, keď bol Jur ešte mladý, no bratia mu pri
štúdiách finančne pomáhajú. V rumun-
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ŠTEFAN LUBY F o r m o v a l  m o d e l  
s l o v e n s k é h o  i n t e l e k t u á l a

školy, dostáva sa tu na vysokej škole slobod-
nejšieho života .....profesori nesledujú každý
váš krok...nikto vás nenúti do každodennej
práce, poneváč nikto vás neskúša z hodiny na
hodinu; ale o to väčšia je zodpovednosť vy-
sokoškoláka za jeho ďalší osud – dodávam
už ja, lebo nejaká tá poučka sa tu žiada.

Jura Hronca som vnímal ako osobnosť,
ako priekopníka matematiky na Slovensku
i v zahraničí, autora prvých učebníc z vyš-
šej matematiky napísaných v slovenčine.
On sám, aby ich napísal, musel študovať
matematiku a fyziku v cudzích jazykoch.
Začal v Kluži, ale pokračoval už v Nemec-
ku, v Göttingene, pôsobisku slávnych ma-
tematikov Carla Friedricha Gaussa a Abra-
hama Kästnera, fyzika Georga Christopha
Lichtenberga, bratov von Humboldtovcov,
literátov a filozofov. Nevynechal potom
Berlín ani Giessen, vtedy krásne, starobylé,
po druhej svetovej vojne s nie veľkým vku-
som obnovené mesto, kde získal roku 1912
diplom. Stojí na ňom, že Georg Hronyecz,
narodený v Maďarsku, získava na základe
práce o lineárnych diferenciálnych rovni-
ciach titul doktora filozofie. Hroncova voľ-
ba krajiny štúdia bola správna, Nemecko

bolo vtedy mekkou svetovej vedy, o čom
presvedčilo celý svet na veľkej medziná-
rodnej výstave v Paríži roku 1900. Prestalo
ňou byť potom, keď slávny kvantový fyzik
Max Planck presvedčoval Hitlera, že ne-
mecká veda sa bez židovských profesorov –
osobitne mal na mysli Fritza Habera – ne-
zaobíde, a vodca mu povedal, že „ak sa ve-
da nemôže zaobísť bez Židov, tak sa my bu-
deme musieť na pár rokov zaobísť bez ve-
dy“.

Jur Hronec študoval ešte na Sorbonne,
ale jeho veľká epopeja pre náš národ sa za-
čala odvíjať, až keď po habilitácii na Karlo-
vej univerzite a po prednášaní v Prahe a ne-
skôr v Brne prišiel domov, na Slovensko.

A teraz by som si dovolil odbočiť z Hron-
covho aj tak notoricky známeho curricu-
lum vitae a povedať, v čom sa jeho život
prekrýva mnou chápaným modelom slo-
venského vzdelanca tých čias, aj keď iste
nie do detailov, lebo ide o model zovšeo-
becnený na základe životov niektorých je-
ho predchodcov i nasledovníkov, ku kto-
rým počítam Daniela Rapanta, Antona Ju-
rovského, Ľudovíta Nováka, Jozefa Černáč-
ka, Jána Červeňanského, Ladislava Dérera,

pokračovateľka techniky z Košíc a Martina.
Dnes ju poznáme pod názvom Slovenská
technická univerzita. Prof. Jur Hronec bol
v povojnovom školskom roku 1945/46 zno-
vuzvolený za rektora SVŠT.

V r. 1940 sa Komenského univerzita pre-
menovala na Slovenskú univerzitu a prof.
J. Hronec sa zasadil o zriadenie dlho oča-
kávanej prírodovedeckej fakulty. Na fakul-
te začali pôsobiť ako bezplatní profesori aj
profesori z SVŠT, napr. prof. J. Hronec, Dr.
J. Kaucký, prof. Š. Schwarz. Ústav matema-
tiky bol spoločný aj pre SVŠT. Určitým kon-
cepčným zavŕšením snáh o rozvoj sloven-
ského vysokého školstva bolo založenie Pe-
dagogickej fakulty Slovenskej univerzity
(1945). V rokoch 1946 – 1948 sa prof.
J. Hronec stáva jej prvým dekanom. V roku
1940 sa navyše podieľa na zriadení Vysokej
školy obchodnej v Bratislave, ktorej sa stá-
va prvým dekanom, a r. 1946 je aj predse-
dom komisie na založenie Vysokej školy
poľnohospodárskej a lesníckej v Košiciach.

Napriek obrovskej zásluhe prof. Jura
Hronca o dovtedy nevídaný rozvoj sloven-
ského vysokého školstva si systém v 50. ro-
koch dovolil siahnuť aj na jeho osobu a po
Novom roku 1951 musí musí zo Slovenskej
vysokej školy technickej nedobrovoľne od-
ísť. Musel odísť zo školy, ktorú dlhé roky
budoval. Pán profesor našťastie nezatrpkol

a pokračoval vo svojej celoživotnej vedec-
kej, pedagogickej a organizačnej práci.

Po skončení vojny sa prof. Hronec pričinil
o oživenie činnosti odbočky Jednoty česko-
slovenských matematikov a fyzikov a od
r. 1946 sa stáva jej predsedom. Okrem toho
bol v r. 1945 – 1954 predsedom Matice slo-
venskej, r. 1945 predsedom Umeleckej a ve-
deckej rady, r. 1946 predsedom Slovenského
múzea v Bratislave. Veľkú pozornosť veno-
val aj stredoškolskej mládeži. Z jeho iniciatí-
vy a za spolupráce viacerých matematikov
sa na Slovensku organizovali matematické
súťaže pre stredoškolákov, od r. 1951 v rám-
ci Matematickej olympiády. Pripomínam, že
vďaka nemu sa prvé kolo olympiády konalo
len na Slovensku a prvým víťazom sa v škol-
skom roku 1951/52 stal mladý Juraj Bosák,
ktorý bol potom jeden z prvých pracovní-
kov Matematického ústavu. Keď r. 1953 zo 
Slovenskej akadémie vied a umení vzniká 
Slovenská akadémia vied, prof. Jur Hronec
sa stáva jedným z prvých 12 akademikov 
SAV a jedným spomedzi dvoch matematikov
(spolu prof. Š. Schwarzom).

V prvý decembrový deň roku 1959 po
krátkej chorobe akademik Jur Hronec ne-
čakane zomiera v Bratislave. Pochovaný je
v rodnom Gočove. Napriek tomu, že bol sil-
ne veriacim človekom, musel mať štátny

pohreb. Patril k nultej a zakladajúcej gene-
rácii slovenských matematikov a jeho výz-
nam pre Slovensko sme dodnes ešte nedo-
cenili.

Slová, ktoré pred 70 rokmi adresoval
mladým, sú platné aj dnes: „Vy, slovenskí
mládenci a slovenské mladuchy, musíte si
uvedomiť, že vy ako inžinieri musíte konku-
rovať s celým svetom a nemôžete sa uzavrieť
do úzkych hraníc Slovenska alebo republiky,
lebo pred vami stojí veľký úkol hospodársky
povzniesť Slovensko, slovenský ľud. Ale k to-
mu potrebujete dôkladné a veľké znalosti,
vytrvalú a dôkladnú prácu.“

V R. 2000 PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO ROKA
MATEMATIKY VYDALA SLOVENSKÁ POŠTA PAMÄT-
NÚ ZNÁMKU – DVOJPORTRÉT J. HRONCA
A Š. SCHWARZA (autori známky J. Baláž a F. Horniak).

>Keď som sa rozhodol roku 1958 študovať
na Elektrotechnickej fakulte SVŠT (hoci vý-
raz „rozhodol“ je azda prisilný, bola to mo-
ja túžba, o ktorej rozhodli iní, berúc do
úvahy triedny pôvod, vyvážený dobrými
výsledkami z gymnázia i ochotou postávať
v rámci študentskej brigády mesiac opretý
o lopatu na stavbe sídliska Fončorda v Ban-
skej Bystrici, pretože pre stavbyvedúceho
sme boli skôr prekážkou v práci a najväčšiu
hodinovú mzdu – 3,20 Kčs – sme získali pri
tzv. prestojoch), kúpil mi otec Fyziku Dio-
nýza Ilkoviča a knihy o matematickej ana-
lýze od Jura Hronca.

Ilkovičova Fyzika bola pre mňa enigma
zašifrovaná do ním univerzálne presadzo-
vaného vektorového počtu a na štúdium
Hroncových kníh mi chýbali základné po-
znatky, čo je derivácia, diferenciál, integ-
rál... Vtedy sa na gymnáziách toto učivo ne-
preberalo. Pochopil som však, že ma čaká
niečo napínavé. Začal som sa už cez poma-
turitné prázdniny na vlastnú päsť prehrý-
zať týmito záhadami, nevediac ešte, že ro-
bím vlastne to, čo povedal Jur Hronec roku
1938 imatrikulovaným študentom prvého
ročníka: Vám, ktorí prichádzate zo strednej



osobnosti vedy s p r á v y s a v 1|2010

7

BLANKA KOLIBIAROVÁ M a l á  s p o m i e n k a
n a  p r o f e s o r a

(za skúšky sa platilo); bol jeden z mála pro-
fesorov, ktorí študentovi vrátili zloženku,
aby nemusel za skúšku znova platiť. Na
skúške mi prof. Hronec opäť povedal, že sa
dokážem pripraviť ešte lepšie, a určil ďalší
termín o dva týždne. A znova mi vrátil zlo-
ženku. Začala som chodiť aj na Hroncove
prednášky a intenzívne študovať jeho kni-
hy. Na skúške ma potom veľmi pochválil.
Všetky ďalšie mi potom už u prof. Hronca
vyšli výborne.

Keď mi po druhej štátnici gratuloval,
povedal: „Čakám vás v septembri, že u mňa
nastúpite na miesto asistentky. Veľmi rád
vás privítam.“ Mimochodom, bola som pr-
vá žena, ktorú prof. Hronec prijal do svojho
kolektívu.

A tak som na začiatku septembra 1950

nastúpila u prof. Hronca ako asistentka
Slovenskej vysokej školy technickej. Prijal
ma veľmi pekne: „Boli ste u mňa za prvý se-
mester tri razy na skúške,“ pripomenul mi.
„Cením si vašu tvrdohlavosť a vytrvalosť ísť
za svojím cieľom. To sú veľmi dobré a po-
trebné vlastnosti pre život. Zachovajte si
ich.“

Odporučil mi navštevovať algebrický se-
minár prof. Schwarza; páčila sa mu totiž
moja diplomová práca z algebry. Ponúkol
mi k dispozícii svoju knižnicu aj zošity a pe-
rá z priečinka. Potom mi oznámil, aký bu-
dem mať plat. Na konci mesiaca vybral zo
zásuvky rovnakú sumu a podal mi ju so slo-
vami: „To vám požičiavam, vrátite mi do
konca školského roka. Iba vraciam to, čo
som dostal, keď som nastupoval ja, a po-

Jozefa Čabelku, Dionýza Ilkoviča i môjho
otca Štefana Lubyho, st.

V tých časoch na prevažne poľnohospo-
dárskom Slovensku rodinné hospodárstvo
dedil spravidla najstarší syn alebo starší sy-
novia a mladším či najmladšiemu sa prí-
padne poskytla šanca ísť študovať, čo im
starší ani veľmi nezávideli, a Jurovi Hron-
covi to jeho bratia odobrili. Na štúdiu sa bo-
lo treba prebíjať, dávať kondície, dobre sa
učiť, čo mohlo prispieť k rozličným formám
podpory, napr. k strave zadarmo, ktorú si J.
Hronec „vyštudoval“ počas pobytu v Kluži.
Pôsobenie na univerzitách bolo potrebné
často existenčne podoprieť výučbou na
gymnáziách, a to boli tie slávne časy stre-
doškolských profesorov, na ktoré sa ako na
veľké osobnosti ešte sem tam spomína, no
postupne sa akosi vytratili. Aj Hronec opie-
ral pôsobenie na Univerzite Karlovej výuč-
bou na gymnáziu, bol tým známy aj D. Ilko-
vič. Veď pojem súkromný docent alebo
bezplatný profesor boli vtedy bežné, čo je
v priamej kontradikcii s dnes populárnymi
a slušne zarábajúcimi „lietajúcimi“ profe-
sormi (aj keď už dochádza k ich, ministrom
školstva zavádzanému, „krúžkovaniu“, aby
sa dali určiť ich súradnice a hlavné ťahy).
Za uvedených podmienok aj zapojenie do
vedeckej práce nastalo neskôr alebo v men-
šej miere, ako je to v dnešných priamočiaro
naprogramovaných vedeckých kariérach.

Po takejto škole života by bolo veľkou
škodou, keby sa dočasne stratený syn ne-
vrátil a nezačal doma budovať a napodo-
bňovať, ale aj dotvárať to, čo videl vo svete.
Hronec rozvinul na Slovensku veľké aktivi-
ty. Podpísal sa na založení Slovenskej vyso-
kej školy technickej (bol jej trojnásobným
rektorom), Prírodovedeckej fakulty Slo-

venskej univerzity, a takto osvojenú „tech-
nológiu“ uplatnil aj v príbuzných odboroch
– pri založení Vysokej školy obchodnej
v Bratislave a dokonca Vysokej školy pôdo-
hospodárskej a lesníckej v Košiciach, čím sa
duchovne vrátil k svojmu roľníckemu pô-
vodu z Gočova. Prispel k zriadeniu Pedago-
gickej fakulty v Bratislave, bol i predsedom
Matice slovenskej a Slovenského múzea.
Ak teda niekomu prislúcha titul otec-zakla-
dateľ, potom jemu v miere vrchovatej. A to
je významný komponent toho modelu,
o ktorom som hovoril. Nám dnes pripadá
úloha to, čo títo ľudia vybudovali, transfor-
movať, čo je menej vzrušujúce a hádam aj
obsoletné. Ale ako inak ukázať, že sme po-
krokoví?! A čím je transformácia hlbšia,
tým viacej sa to páči novinárom aj politi-
kom. Možno tu hádam zacitovať už spome-
nutého Lichtenberga z Göttingenu, ktorý
nabáda: keď už stavať niečo zo vzduchu,
potom radšej vzdušné zámky, ako domčeky
z karát.

Osobitne treba zdôrazniť Hroncovo úsi-
lie o slovenskú „techniku“. V jeho vystúpe-
ní pri oslavách trojstého výročia založenia
univerzity v Trnave zdôraznil, že máme
svoju univerzitu v Bratislave, na ktorej sú
zastúpené odbory filozofické, právnické,
lekárske a teologické. Ale to už vtedy nesta-
čilo. Bodaj by stačilo, mohol dodať, veď ta-
kéto fakulty mala už naša najstaršia uni-
verzita – Academia Istropolitana v 15. sto-
ročí, a tá sa inšpirovala svojou pramatkou
v Bologni.

Aj Slovenská akadémia vied a umení
a dokonca aj Slovenská akadémia vied pre-
šli do istej miery podobným vývojom.
Vznikli na báze vlastivedných disciplín
zdedených z Matice slovenskej, a tým sa dá

vysvetliť, že ich zakladali a sprvu viedli
vedci z týchto odborov – Ľudovít Novák,
Ondrej Pavlík, Andrej Siracký. Po nich zá-
konite prevzali a model toho nášho intelek-
tuála dotvárali prírodovedci, lekári a tech-
nici... Mali výhodu, že režim ich nemusel
pokladať za potenciálnych nepriateľov, čo-
mu sa nevyhli spoločenskí vedci, ktorí mu
lepšie videli do karát. Hronca však príkoria
celkom neobišli. (Na jeho nedôstojné pre-
pustenie z SVŠT, ktorú založil, spomína
prof. Blanka Kolibiarová.)

Dnes je v móde vyhodnocovať vedcov
podľa Hirschovho indexu, ktorý je odra-
zom toho, že súčasná veda je vďaka moder-
ným inštitúciám vysokoprodukčným systé-
mom nových poznatkov, ktoré už ani nesta-
číme jednotlivo identifikovať, a preto ich
zahaľujeme do rúška anonymných indexov.
Vďačíme za to aj človeku ako Jur Hronec,
ktorý tieto moderné továrne vedy a vzdelá-
vania staval, a navyše v odbore matematiky
aj ukázal, ako a kam majú smerovať. Nebol
by som proti tomu, aby sme na Slovensku
zaviedli iný H index, Hroncov H’ index
s čiarkou. Jeho hodnota by sa stanovila ako
počet fundamentálnych zakladateľských
a budovateľských aktov, ktoré vyústili do
vzniku nových vzdelávacích a výskumných
inštitúcií, ktorých kvality boli nesporne
uznané. Tento Hroncov Hroncov index ne-
prekoná ani nezdravá tendencia množenia,
žiaľ, nie klonovania slovenských univerzít,
pretože, ako som povedal, išlo by iba o tie
spomedzi nich, ktoré sú jednoznačne uzna-
né a v kvalite akceptované.

(Poďakovanie: Pri zostavení tohto príspevku
mi najviac pomohol súbor fotografií Jur Hronec
1881 – 1959 s úvodom Marka Šveca.)

>V roku 1945 som prišla z Banskej Bystrice
do Bratislavy študovať na prírodovedeckú
fakultu matematiku a fyziku. Prednášky
sme mali spolu s technikmi. Čo sa týka ma-
tematiky, boli dve možnosti: prednáška
prof. Hronca alebo prednáška prof.
Schwarza. Nasledovali za sebou. Vzhľadom
na spôsob mojej gymnaziálnej prípravy
u prof. Bartoša zvolila som si Schwarza.
Skúšky sme však museli robiť u prof. Hron-
ca. V ročníku nás bolo asi desať, na konci
prvého semestra som sa na prvý termín pri-
hlásila len ja. Písomku mi prof. Hronec hod-
notil na výbornú, na ústnej mi však po pár
slovách povedal, aby som sa nepripravovala
len z Jarníkových kníh (čo bola pravda), ale
aj z jeho kníh, a na ústnu skúšku ma pozval
znova o dva týždne. Vrátil mi aj zloženku
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Konferencia k životnému jubileu Ing. Attilu Ziegelhöf fera, DrSc. 

P r i e k o p n í k  v m o l e k u l á r n e j
k a r d i o l ó g i i

PREDSEDA SAV PROF. JAROMÍR PASTOREK A PODPREDSEDA SAV DOC. ALBERT
BREIER ODOVZDÁVAJÚ A. ZIEGELHÖFFEROVI  ZLATÚ MEDAILU SAV

Dňa 12. novembra 2009 usporiadal Ústav
pre výskum srdca SAV vedeckú konferenciu
Srdce v zdraví a v chorobe, ktorá sa konala
pri príležitosti životného jubilea – 75 rokov
Ing. Attilu Ziegelhöffera, DrSc. Spoluorga-
nizátormi podujatia boli Slovenská kardio-
logická spoločnosť, Česká a slovenská ko-
misia experimentálnej kardiológie, Sloven-
ská fyziologická spoločnosť, Slovenská his-
to- a cytochemická spoločnosť a Slovenská
spoločnosť pre biochémiu a molekulovú
biológiu pri SAV.

Na programe konferencie bolo 23 ve-
deckých prezentácií, medzi nimi prednáš-
ky predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka
a podpredsedu SAV doc. Alberta Breiera,
ktorí odovzdali Ing. A. Ziegelhöfferovi aj
Zlatú medailu SAV za jeho zásluhy o rozvoj
vedy na Slovensku a v SAV. Ďalším predná-
šateľom bol prednosta Katedry fyziológie
živočíchov a etológie PríF UK v Bratislave
prof. Michal Zeman, ktorý spolu s prodeka-
nom PríF UK doc. RNDr. Miloslavom Kha-
nom odovzdali jubilantovi Medailu Príro-
dovedeckej fakulty UK za dlhoročnú peda-
gogickú činnosť a vedeckú spoluprácu. Do
programu konferencie prispeli aj zahranič-
ný člen Učenej spoločnosti SAV prof. Bohu-
mil Ošťádal z Fyziologického ústavu AV ČR
v Prahe, vedúci Oddelenia vývojovej kar-
diológie Fyziologického ústavu AV ČR
v Prahe prof. František Kolář, prof. Václav
Pelouch z II. lekárskej fakulty KU v Prahe,
ako aj pracovníci z ÚVS SAV, niektorých
spolupracujúcich pracovísk SAV, Lekárskej
fakulty UK, Fakulty matematiky a informa-
tiky UK, ale aj syn a dcéra jubilanta –
MUDr. Tibor Ziegelhöffer, PhD., z Kardio-
chirurgického oddelenia Kerckhoff Klinik
v Bad Nauheime a RNDr. Barbara Ziegel-
höffer, PhD., z Kardiocentra Univerzity
v Lipsku, i ďalší.

V slávnostnej časti konferencie Ing.
A. Ziegelhöffera oslovili za Slovenskú fy-
ziologickú spoločnosť MUDr. Fedor Jagla,
za Slovenskú histo- a cytochemickú spoloč-
nosť RNDr. Narcisa Tribulová, za občianske

združenie SAVOL jej podpredseda prof. Jo-
zef Čársky a ďalšie významné osobnosti,
hostia, spolupracovníci, žiaci a priatelia ju-
bilanta. Vedeckú osobnosť jubilanta pred-
stavil riaditeľ Ústavu pre výskum srdca SAV
MUDr. Ján Styk, CSc.

Attila Ziegelhöffer sa narodil 12. no-
vembra 1934 v Budapešti, v r. 1958 získal
na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT
v Bratislave titul inžiniera chémie so špe-
cializáciou ľahká organická technológia –
liečivá. Už ako diplomant vo Výskumnom
ústave pre farmáciu a biochémiu v Prahe sa
stal spoluautorom dvoch vedeckých publi-
kácií. Po skončení vysokoškolského štúdia
krátko pracoval v Slovnafte. Práca v prie-
mysle ho však neuspokojovala, preto
v r. 1959 nastúpil do Oddelenia experimen-
tálnej chirurgie Ústavu normálnej a patolo-
gickej fyziológie SAV, terajšieho Ústavu pre
výskum srdca SAV. Tu ako spoluzakladateľ
funkčného biochemického laboratória, ne-
skôr oddelenia, sa veľkou mierou pričinil
o dobré vedecké meno tohto pracoviska do-
ma aj v zahraničí a svojou prácou a výsled-
kami sa zaradil ku kľúčovým pracovníkom

ústavu. V r. 1988 – 2006 zastával funkciu
zástupcu riaditeľa Ústavu pre výskum srd-
ca SAV a do r. 2005 i funkciu vedúceho od-
delenia tohto ústavu.

Za roky ozaj intenzívnej vedecko-vý-
skumnej činnosti dosiahol Ing. A. Ziegel-
höffer rad pozoruhodných výsledkov, ktoré
našli ohlas doma i v zahraničí. Z najvý-
znamnejších, ktoré sa spájajú s jeho me-
nom, je potrebné uviesť:
■ vypracovanie metód na hyperbarické

a hypotermické prechovávanie srdca na
transplantačné účely;

■ zlepšenie metód na ochranu srdca pred
ischémiou pri umelom zastavení činnos-
ti srdca počas kardiochirurgických zá-
krokov;

■ podávanie exogenného ATP do myokar-
du pri operáciách na otvorenom srdci,
ktoré sa stalo v tom čase vedeckým hi-
tom a Ing. Ziegelhöffer sa stal jedným
z hlavných organizátorov niekoľkých
medzinárodných sympózií na túto té-
mu, ktoré Ústav experimentálnej chirur-
gie SAV usporiadal.
Z novších výsledkov spomeňme: štúdium

regulácií a mechanizmov membránového

mohlo mi to. Dúfam, že aj vám.“ Pôžičku
som vrátila do dvoch mesiacov, ale, pravdu
povediac, pomohla mi. Prof. Hronec bol
známy aktivitami na prospech nemajet-
ných študentov – dotácie na internáty, mi-
moriadne podpory či štipendiá i ďalšie for-
my podpory.

...Prišiel január 1951. Hneď prvý deň
som si vybrala plat u nášho pokladníka, pá-

na Žáčka. O chvíľu vošiel cez moju pracov-
ňu do tej svojej aj usmievavý prof. Hronec,
prišiel si tiež po plat. Zakrátko sa od pok-
ladníka vrátil bledý, so strhanou tvárou.
„Pani kolegyňa, pomôžete mi pobaliť kni-
hy?“ – hlesol. Prekvapená som sa spýtala:
„My sa vari sťahujeme?“ Odpovedal: „Ja sa
sťahujem. Vyhodili ma. Už nemám plat, ale
pán Žáček mi veľmi pekne poďakoval za

všetko, čo som pre techniku urobil.“ Ne-
skoršie mu údajne aj oficiálne poďakovali.

Veľmi si vážim môjho profesora, akade-
mika Hronca. Nielen pre jeho vzťah
ku mne, k študentom vôbec. Vážim si ho
predovšetkým pre to, čo urobil pre školstvo
a pre náš národ. Bola, je to skutočne veľká
osobnosť.
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ZÁBER ZO SLÁVNOSTNÉHO OTVORENIA NÁRODNÉHO CENTRA NUKLEÁRNEJ MAGNETICKEJ REZONAN-
CIE NA SLOVENSKU.

V Chemickom ústave SAV v Bratislave 15.
decembra m. r. slávnostne otvorili Národné
centrum nukleárnej magnetickej rezonan-
cie na Slovensku (NC NMR), Centrum pre
štúdium dynamiky a interakcií biomolekúl.
Otvorenie nového centra bolo zároveň za-
čiatkom dvojdňového regionálneho stret-
nutia partnerov projektu 7. rámcového
programu EAST NMR. Na slávnosti sa zú-
častnil predseda SAV prof. Jaromír Pasto-
rek, podpredsedníčka SAV prof. Daniela
Ježová, člen predsedníctva SAV doc. Ladi-
slav Petruš a ďalší hostia. Podujatie otvoril
riaditeľ Chemického ústavu SAV Igor Tva-
roška.

Predseda SAV na úvod podujatia ocenil
aktivitu slovenských chemikov nielen zo
SAV, ale aj zo slovenských vysokých škôl
i praxe. Zdôraznil, že novootvárané Cen-
trum pre štúdium dynamiky a interakcií
biomolekúl je pokračovaním nastúpenej
progresívnej cesty k lepším výsledkom a
bohatším poznatkom.

„Otvorenie laboratória zariadeného
špičkovou technológiou je v podmienkach
Slovenska veľkou udalosťou,“ povedal pri
predstavovaní centra zodpovedný riešiteľ
projektu EAST NMR a vedúci NC NMR doc.
Tibor Liptaj. Projekt má za úlohu zlepšiť
prístup, služby a vzdelávanie v oblasti
NMR pre východnú Európu. Nové laborató-
rium sa bude zameriavať na biomolekulové

Otvoril i  Národné centrum nukleárnej magnetickej rezonancie na Slovensku 

V i z i t k a  m o d e r n e j  
t e c h n o l ó g i e

aplikácie NMR s vysokým rozlíšením a teo-
retické aspekty NMR parametrov. Zákla-
dom toho, že v Chemickom ústave SAV
zriadili toto moderné laboratórium, bola
ochota navzájom spolupracovať a vychá-
dzať si v ústrety.

Sieť Národného centra NMR tvoria spo-
lupracujúce centrá NMR lokalizované v in-
štitúciách, ktoré uzavreli zmluvu o združe-
ní. Ide o Centrum pre metabolické štúdia
a kontrolu kvality potravín na STU v Brati-

slave a na UPJŠ v Košiciach, Centrum pre
biomolekulárne štúdiá v Chemickom ústa-
ve SAV v Bratislave a na UPJŠ v Košiciach,
Centrum pre supramolekulovú chémiu
a nanotechnológie na UK v Bratislave, Cen-
trum pre NMR spektroskopiu v tuhej fáze
na TU v Košiciach a Centrum pre NMR zo-
brazovanie materiálov v Ústave merania
SAV v Bratislave.

Ferdinand Tisovič | Foto: autor

transportu a bunkovej signalizácie v myo-
karde, molekulové mechanizmy adaptač-
ných procesov v myokarde a ich účasť na en-
dogénnej ochrane myokardu atď.

Výsledky výskumu publikoval vo viac
ako 310 vedeckých prácach (z toho 162
v periodikách evidovaných v CC), v 30 mo-
nografiách a zborníkoch doma, ale najmä
v zahraničí. K decembru 2008 boli jeho
práce podľa SCI a WOS citované 627-krát.
Na základe dosiahnutých výsledkov, oce-
není a uznaní možno konštatovať, že Ing.
Ziegelhöffer sa ako biochemik stal priekop-
níkom v oblastiach metabolizmu myokar-
du, ale hlavne v molekulárnej kardiológii
na Slovensku.

Absolvoval niekoľko dlhodobých a krát-
kodobých študijných pobytov na popred-
ných pracoviskách v Nemecku, v bývalom
Sovietskom zväze, Kanade, Rakúsku, Dán-
sku, Škótsku, Estónsku a inde. Je aktívnym
účastníkom vedeckých podujatí doma
a v zahraničí, často ako pozvaný prednáša-
teľ. Pre svoj široký odborný rozhľad a eru-

díciu, ale aj kritickú náročnosť je vyhľadá-
vaným oponentom doktorandských a habi-
litačných prác, posudzovateľom rôznych
grantových a vedecko-výskumných projek-
tov. Svoje pracovné skúsenosti uplatnil pri
výchove viac ako 23 vedeckých pracovní-
kov a početných diplomantov, čím vytvoril
vlastnú odbornú školu v biochémii a mole-
kulárnej kardiológii.

Dlhoročná je i jeho činnosť v pregradu-
álnej výchove poslucháčov PríF UK, Fakulty
chemicko-potravinárskej technológie STU,
Farmaceutickej fakulty UK, ale aj v zahra-
ničí, kde opakovane pôsobil ako hosťujúci
profesor.

Obdivuhodná jeho vedecko-organizač-
ná činnosť a aktivity v rôznych spoločnos-
tiach a organizáciách (Komisia experimen-
tálnej kardiológie pri Slovenskej a Českej
fyziologickej spoločnosti, Slovenská spo-
ločnosť pre biochémiu a molekulovú bioló-
giu, Československý i Slovenský národný
komitét pre biochémiu a molekulovú bioló-
giu atď.).

Popri volenom členstve v International
Acad. of Cardiovascular Sciences, Učenej
spoločnosti prof. J. V. Koštíře a International
Society for Heart Research, kde bol do
r. 1989 tajomníkom východoeurópskej sek-
cie, je členom viacerých domácich a zahra-
ničných odborných spoločností. Je členom
niekoľkých redakčných rád odborných časo-
pisov, vydávaných doma (Genaeral Physiolo-
gy and Biophysica, Zdravotnícke štúdie a i.)
a v zahraničí ...(Molecular and Cellular, Bio-
chemistry, Experimental and Clinical Cardio-
logy, Basic Research in Cardiology a iné).

Vedecko-výskumnú a organizačnú čin-
nosť Ing. A. Ziegelhöffera poctili mnohými
medzinárodnými i národnými oceneniami
a vyznamenaniami. SAV ocenila jeho boha-
tú činnosť napr. Striebornou plaketou za
zásluhy v biologických vedách (1984), Zla-
tou plaketou J. Jessenia (1994), Pamätnou
plaketou SAV za príspevok k rozvoju vedy
(2004), ako aj zaradením medzi významné
osobnosti SAV (2004) a zvolením za eme-
ritného člena Učenej spoločnosti SAV.
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Vklad Oddelenia molekulárnej apidológie ÚMB SAV do apidologického výskumu

KATARÍNA BÍLIKOVÁ V č e l a  v o  s v e t l e
n o v ý c h  p o z n a t k o v
Fyziologické účinky včelích produktov, po-
dobne ako aj ďalších prírodných látok, boli
overené v priebehu mnohých storočí. Prvú
zmienku o používaní medu ako liečebného
prostriedku zistil Ebers zo zvitku egyptské-
ho papyrusu pochádzajúceho takmer spred
4 000 rokov, kým prvé údaje o včelej ma-
terskej kašičke pochádzajú až zo 17. storo-
čia. Med účinkuje ako antibiotikum, lieči
gastroenteritídu, využíva sa v dermatológii
a oftalmológii. Propolis má mnohoraké lie-
čivé účinky, vrátane antimikrobiálnych, an-
tioxidačných a najnovšie sa zistilo, že účin-
kuje aj voči HIV. Včelí peľ je vysokoúčinný
výživový doplnok. Má antioxidačné vlast-
nosti a extrakt z peľu sa používa v liečbe
prostaty. Materská kašička sa považuje vo
všeobecnosti za výživový doplnok s výraz-
nými fyziologickými účinkami, ktoré sú de-
terminované jej bielkovinami. Napriek
existencii vedeckej literatúry a nových dô-
kazoch pretrváva v odbornej lekárskej ko-
munite skepticizmus a nedôvera voči účin-
nosti apiterapie. Problém spočíva v tom, že
doteraz nie sú presne definované účinné
látky a najmä nie sú dostupné údaje
o množstve tej-ktorej účinnej látky vo vče-
lom produkte.

Mystifikácia či vedecký fakt?

Kde sú hranice medzi empirickou mystifi-
káciou liečebného účinku týchto produktov
a vedecky experimentálne podloženými
faktami o ich účinku?

Táto dilema bola pre náš team vedený
doc. Ing. Jozefom Šimúthom, DrSc., výzvou
i motiváciou ako vedecky vysvetliť fyziolo-
gické vlastnosti včelích produktov. Naše vý-
sledky získané po viacročnom cieľavedo-
mom výskume sme v ucelenej forme pre-

zentovali na Svetovom včelárskom kongre-
se APIMONDIA, ktorý sa konal 15. – 20.
septembra 2009 vo francúzskom Montpel-
lier. Zo všeobecného pohľadu treba vy-
zdvihnúť obrovský záujem o toto podujatie,
na ktorom sa zúčastnilo takmer 10 000 náv-
števníkov, 200 vystavovateľov, 500 vedcov
z celého sveta a odznelo 260 odborných
prednášok, z toho 3 z nášho oddelenia.

Slovensko sa významne zapísalo do de-
jín APIMONDIE zlatými medailami za agá-
tový a medovicový med a za rôzne druhy
medovín. Ďalej sme sa prezentovali aj v ex-
pozičnej časti kongresu mimoriadne exklu-
zívnym stánkom Zväzu slovenských včelá-
rov. Tieto skutočnosti zaväzujú sloven-
ských včelárov a výskumníkov udržať si
dobrú povesť aj na budúcich ročníkoch
APIMONDII (r. 2011 v Argentíne a r. 2013
na Ukrajine).

Najvýstižnejšiu charakteristiku 41. API-
MONDIE vyslovil jej prezident Asger Jor-
gensen, keď v záverečnom prejave pove-
dal: „Apimondia ešte nikdy doteraz neza-
znamenala takú vysokú účasť vedcov a pre-
zentáciu kvalitných vedeckých prác ako na
tomto podujatí. Včelári očakávajú, že ve-
decké bádanie o včele a jej produktoch po-
môže pri riešení súčasných veľmi vážnych
problémov včelárstva na celom svete.“

Keď hodnotíme prezentácie vedeckých
prác na tomto podujatí, tak môžeme pozo-
rovať výrazný posun výskumu do apitera-
pie, hlavne vedeckým skúmaním účinku
medu na ľudské zdravie, ako aj na zdravot-
ný stav včelstiev. Takto sa začína vytvárať
prirodzená väzba medzi včelárskou komu-
nitou a vedeckou obcou, ktorá smeruje
k využitiu vedeckých poznatkov na hodno-
tenie kvality medu, ktorá sa doteraz hodno-
tila na základe chemického zloženia látok

rastlinného pôvodu prítomných v mede, ale
neprihliadalo sa na látky, ktoré včela vylu-
čuje pri spracovaní nektáru na med. My
sme v našom laboratóriu už pred 10 rokmi
zistili, že med obsahuje bielkoviny mater-
skej kašičky. Toto zistenie otvorilo otázku,
prečo včela vylučuje do medu bielkoviny,
ktoré inak krmičky-dojčičky pridávajú ako
mliečnu bielkovinovú výživu larvám?

V našom výskume sme sa zamerali na
zistenie, aké funkcie majú tieto bielkoviny
pre včelu. Zistili sme, že hlavná bielkovina
materskej kašičky, ktorú sme nazvali apal-
bumin1, má schopnosť oligomerizácie – vy-
tvárania membrán, ktoré pomáhajú včele
pri odparovaní vody z nektáru počas za-
husťovania medu. No nielen to. Bielkovina
má schopnosť sformovať sa do pavučiny.
Túto jej vlastnosť využíva pri zachytávaní
rastlinných peľových zrniek do formy ob-
nôžky. Obnôžkový peľ obsahuje totiž apal-
bumin1, to znamená, že včela ho pridáva
k peľu priamo v prírode mimo úľa. Teda
skôr, než vyletí za znáškou nektáru alebo
zbieraním peľu, musí mať v hypofaryngál-
nych žľazách už pripravené bielkoviny ma-
terskej kašičky.

Ďalšou vlastnosťou tejto bielkoviny je,
že pôsobí ako imunostimulátor. Je vše-
obecne známe, že zložky výživy zasahujú
imunitu, a tým ovplyvňujú odolnosť orga-
nizmu voči chorobám. Imunitu okrem opti-
málnej výživy, tzv. klasickej výživy (bielko-
viny, tuky, cukry, vláknina, vitamíny, kovy,
atď.), ovplyvňujú tzv. mikronutrienty. Ide
predovšetkým o charakteristické molekuly,
ktoré sú súčasťou vonkajších membrán
mikroorganizmov, akými sú napr. lipopoly-
sacharidy, peptidoglycany, lipoproteíny
a najnovšie podľa našich zistení aj bielkovi-
ny včelej materskej kašičky.

Zistili sme, že bielkoviny materskej ka-
šičky pôsobia na bunku tým, že stimulujú
tvorbu cytokínov (Šimúth et al., Immuno-
chemical approach to detection of adulte-
ration in honey: physiologically active roy-
al jelly protein stimulating TNF-alpha rele-
ase is a regular component of honey, J. Ag-
ric. Food Chem. 2004, 52, 2154 – 2158).
Obrazne môžeme povedať, že včela má

APALBUMIN 1, HLAVNÁ BIELKOVINA VČELEJ MATERSKEJ KAŠIČKY JE ESENCIÁL-
NOU ZLOŽKOU VČELÍCH PRODUKTOV (MATERSKÁ KAŠIČKA, MED, PEĽ).
IMUNOCHEMICKÁ DETEKCIA APALBUMINU 1 VO VČELÍCH PRODUKTOCH:
DRÁHA 1 – APALBUMIN 1; DRÁHA 2 – MK; DRÁHY 3 AŽ 6 – VZORKY MEDOV
(SLOVENSKO): AGÁT (DRÁHA 3), JABLOŇ (DRÁHA 4), MALINA (DRÁHA 5)
A SLNEČNICA (DRÁHA 6); DRÁHY 7 A 8 –VČELÍ PEĽ. VODO-ROZPUSTNÁ FRAK-
CIA OBNÔŽKOVÉHO PEĽU (DRÁHA 7) A PLÁSTOVÉHO PEĽU (DRÁHA 8)
[ŠIMÚTH, J. K. BÍLIKOVÁ, E. KOVÁČOVÁ, Z. KUZMOVÁ A W. SCHRODER. (2004)
J. AGRIC. FOOD CHEM. 52, 2154-2158]
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VYTVÁRANIE VLÁKNITÝCH PAVUČINOVÝCH ŠTRUK-
TÚR APALBUMINU 1 VYUŽÍVA VČELA PRI SPRACO-
VANÍ ZRNIEK RASTLINNÉHO PEĽU DO FORMY OB-
NÔŽKOVÉHO PEĽU.

v podobe bielkoviny materskej kašičky
v mede vlastné imunostimulátory. To je
významné aj z hľadiska ľudského zdravia.
Užívaním medu získava naše telo imunos-
timulačné látky. Tieto naše zistenia spolu
s novým objavom nových antibiotických
bielkovín materskej kašičky znamenali, že
sme mohli prezentovať naše práce troma
prednáškami, z ktorých dve boli vyžiadané
organizátormi tohto podujatia. Prednáška
Bielkoviny materskej kašičky ako nová sku-

bielkovín materskej kašičky, ktoré včela po-
užíva nielen ako výživu pre larvu, ale majú
aj imunostimulačné a antibiotické funkcie.

Základnou podmienkou na využitie fy-
ziologických účinných látok obsiahnutých
vo včelích produktoch v praktickej medicí-
ne je ich kvantifikácia. Pristúpili sme preto
k vypracovaniu metódy na stanovenie tých-
to bielkovín v mede a vo včelích produk-
toch, čím sa zásadne mení pohľad na hod-
notenie kvality medu. Ide o jednoduchú
imunochemickú ELISA metódu, pomocou
ktorej sa dá stanoviť obsah hlavných biel-
kovín materskej kašičky v mede. Vďaka
spolupráci s Ústavom včelárstva v Liptov-
skom Hrádku, Zväzom slovenských včelá-
rov, Výskumným ústavom včelárskym
v Dole, mnohými slovenskými a zahranič-
nými včelármi sme mohli analyzovať vzor-
ky medov rôzneho geografického a rastlin-
ného pôvodu. Predbežné analýzy ukázali,
že slovenské medy obsahujú bielkoviny
materskej kašičky v takých množstvách ako
ostatné európske medy. Táto metóda sta-
novenia hlavnej bielkoviny materskej kašič-
ky apalbumin1 v mede je vhodná aj na zis-
tenie, či do daného medu je pridávaný
umelý cukorný sirup, a zároveň sa dá zistiť
kvalita medu, ktorú poskytujeme v zim-
nom období včelám pri zakrmovaní cuk-
rom. A tu treba zdôrazniť, že včelstvá pri
zakrmovaní cukrovým sirupom vylučujú
do tohto tzv. „medu“ desaťkrát menej apal-
buminu1 ako do kvetových medov. Inými
slovami naše experimenty potvrdzujú zná-
mu včelársku skúsenosť, že najlepšou po-
travou pre včely je ich vlastný med a zimné
zakrmovanie cukrovým sirupom je výcho-
disko z núdze. Tieto zistenia ukázali, že
kvalita medu nie je podmienená len jej che-
mickým zložením, ale že najdôležitejšie fy-
ziologické vlastnosti jej poskytujú bielkovi-
ny materskej kašičky. Tento poznatok oce-
nili najmä lekári, ktorí používajú med pri
hojení rán, pretože ukazuje, ako môže
apalbumin1 v mede svojimi fyzikálno-che-
mickými a imunostimulačnými vlastnosťa-
mi napomáhať procesu hojenia rán. Úspeš-
ná praktická aplikácia medu pri hojení rán
a v chirurgii vôbec boli predmetom predná-
šok francúzskych a rumunských vedcov.
Med sa začína vo väčšej miere používať
v lekárskej praxi ako doteraz.

Dnešná humánna i veterinárna medicí-
na objavuje med ako dôležitý liečebný
prostriedok.

Iránski vedci prezentovali experimenty,
v ktorých zistili, že po podávaní 5 % medu
do vody ako nápoja pre mladé brojlery do-
chádza k zvýšeniu ich imunity. Cieľom toh-
to projektu je využiť med ako imunostimu-
látor v krmivách s cieľom vylúčiť antibiotiká
vo veľkochovoch. Vraciame sa o 70 rokov
späť, keď drahé antibiotiká vytlačili lacný
med z medicíny a teraz sa vracia s podpo-
rou nových vedeckých poznatkov do liečeb-
ných procesov. Je to dôsledok toho, že pato-
génne baktérie sú rezistentné voči antibioti-
kám a lekár nemá účinné chemoterapeuti-
ká pri liečbe mnohých infekčných chorôb.
Okrem bielkovín materskej kašičky prispie-
vajú k jeho liečebným účinkom aj rastlinné

flavonoidy a ďalšie fytochemikálie, ktoré sa
nachádzajú v nektári. Zaujímavé poznatky
predniesli španielski vedci na čele s Dr. To-
masom Barberanom. Zistili, že v procese
spracovania nektáru na med včela mení
chemickú štruktúru flavonoidov prítom-
ných v nektári, a ďalej charakterizovali aj
zlúčeniny propolisu v mede.

Nové vedecké poznatky otvárajú mož-
nosť pre kreatívnejší marketing medu, kto-
rý by mal byť postavený na objasňovaní je-
ho účinkov na ľudský organizmus, čím sa
zvýši jeho atraktívnosť pre spotrebiteľa.

Bude včela ohrozeným druhom?

Ruka v ruke s kvalitou medu súvisí zdravot-
ný stav včelstiev, ktorý nie je dobrý. Ak vý-
skum v dostatočnej intenzite nezačne riešiť
problémy včelárstva, včela sa môže veľmi
rýchlo zaradiť medzi ohrozené živočíchy.

Včelárstvo ešte nikdy doteraz nezazna-
menalo také straty včelstiev ako v posled-
ných troch rokoch. Popri varróze (kliešti-
kovosti) či more včelieho plodu a nových
vírusových infekciách sa v Európe šíri nová
nákaza spôsobená Nosemou cerenea (ázij-
ská obdoba u nás známej nozemózy vyvo-
lanej Nosemou apis). Masový úhyn včel-
stiev je celosvetový problém a jeho rieše-
nie, ako ukázali prednášky a diskúzie vče-
lárov s výskumníkmi na tohoročnej API-
MONDII, nie je jednoduché a vyžiada si
značné finančné náklady i čas. Pozitívne
vnímame, že Európska únia i USA podpori-
li finančne nové výskumné projekty zame-
rané na riešenie situácie, ktorá ohrozuje
nielen včelárstvo ako také, ale môže mať
v dôsledku zníženia opeľovania ďaleko-
siahle straty na úrodách poľnohospodár-
skych plodín. V Európe sa vytvoril nový vý-
skumný projekt 7. rámcového programu
EÚ, ktorý je zameraný na prevenciu a lieč-
bu včelstiev voči chorobám a škodcom. Na
jeho riešení sa budeme od roku 2010 po-
dieľať spolu s ďalšími desiatimi európskymi
vedeckými ústavmi z Anglicka, Belgicka,
Bulharska, Francúzska, Nemecka, Španiel-
ska a Švédska.

Dlhoročné skúsenosti nášho oddelenia
v oblasti molekulárne biologického vý-
skumu včelích produktov a prezentácia na-
šich nových poznatkov o fyziologických
účinkoch bielkovín včelej materskej kašičky
boli hodnotené ako výrazný vklad do mo-
derného apidologického výskumu a pova-
žujú sa ako východisko pre novú fázu exakt-
ného apiterapeutického výskumu. To naj-
dôležitejšie, čo vyplynulo z vedeckých dis-
kusií v odborných komisiách 41. kongresu
APIMONDIE o uplatnení včelích produktov
pre zdravie človeka je skutočnosť, že sa za-
čína zbližovať praktická apiterapia s medi-
cínou. Výrazne k tomu dopomohli aj vedec-
ké poznatky z nášho laboratória, čo vyústilo
do vytvorenia vedeckej sekcie – APIMEDI-
CÍNA v rámci „International Honey Com-
mission“ a do zvolenia doc. Ing. Jozefa. Ši-
mútha, DrSc., za predsedu tejto sekcie.

(Autorka je pracovníčkou Oddelenia
molekulárnej apidológie Ústavu molekulárnej
biológie SAV)

pina fyziologicky aktívných látok bola na
žiadosť organizátorov APIMONDIE pred-
nesená v dvoch rôznych sekciách.

Prínos slovenskej apidológie

Aký je vlastne prínos slovenskej apidológie
pre súčasné smerovanie bádateľského vý-
skumu a pre včelársku prax? V prvom rade
sa začínajú využívať vo všetkých oblastiach
výskumu informácie z projektu sekvenova-
nia včelieho genómu, na príprave a realizá-
cii ktorého sme sa podieľali s ďalšími vý-
skumnými inštitúciami temer na celom
svete (Bilikova K., Simuth J., Members of
scientific consortium. Insights into social
insects from the genome of the honeybee
Apis mellifera Nature, 2006, 443, 931 –
947). Výsledky projektu boli prekvapujúce
najmä v tom, že včela obsahuje malý počet
génov kódujúcich bielkoviny v porovnaní
s ostatnými doteraz sekvenovanými genó-
mami hmyzu (vinná muška, komár), ako aj
to, že včela má takmer o 2/3 menej génov
pre syntézu antibiotických peptidov ako
ostatný hmyz a pomerne chudobnú gene-
tickú výbavu pre vlastnú imunitu.

V ďalšej prednáške sme prezentovali na-
še experimentálne výsledky, ktoré ukazujú,
že včela si vyvinula počas evolúcie iný me-
chanizmus ochrany voči patogénom, ako
má ostatný hmyz. Zistili sme, že včela vie
modifikovať výživovú bielkovinu obsiahnu-
tú v materskej kašičke tak, že v dôsledku jej
špecifickej proteolyzy a glykolyzacie sa me-
ní na bielkovinu, ktorá pôsobí antibioticky
voči Peanebacillus larvae – pôvodcovi mo-
ru včelieho plodu (Bilikova et al., Towards
functional proteomics of minority compo-
nent of honeybee royal jelly: The effect of
post-translational modifications on the an-
timicrobial activity of apalbumin2. Proteo-
mics, 2009, 9, 2131 – 2138).

Toto ozrejmuje multifunkčný charakter
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Sedemdesiatka Archeologického ústavu SAV v Nitre 

Z d r o j  p o z n a t k o v  o n a š i c h
d e j i n á c h
Archeologický ústav SAV v Nitre nepochyb-
ne patrí k najstarším slovenským vedeckým
pracoviskám, veď 25. novembra m. r. si
v kongresovej sále Agroinštitútu pripome-
nul už 70 rokov svojej existencie. Svojich
kolegov prišli o. i. pozdraviť riaditeľ Rím-
sko-germánskej komisie Nemeckého arche-
ologického ústavu prof. Friedrich Lüth,
prof. Joachim Henning z Goetheho univer-
zity vo Frankfurte nad Mohanom, ďalej ria-
diteľ Archeologického ústavu AV Českej re-
publiky v Brne doc. Pavel Kouřil, prof. Die-
ter Quast z Rímsko-germánskeho múzea
v Mainzi a ďalšie osobnosti z domácich i za-
hraničných spolupracujúcich inštitúcií, ako
aj predstavitelia slovenského politického,
spoločenského a kultúrneho života. Vede-
nie SAV na slávnosti zastupovali podpred-
sedovia Viera Rosová, Ľubomír Falťan, Eva
Majková, doc. Albert Breier a ďalší členovia
Predsedníctva SAV.

Podpredsedníčka SAV Viera Rosová
v príhovore pripomenula, že pracovisko
vzniklo v roku 1938 pod názvom Štátny ar-
cheologický a konzervačný ústav, súčasťou
SAV sa stalo v roku 1953. V súčasnosti sa
sústreďuje na projekty systematického ar-
cheologického výskumu, vďaka ktorému sa
dozvedáme stále nové a nové, čoraz pre-
kvapujúcejšie poznatky o dejinách Sloven-
ska a jeho obyvateľov. Mimoriadne rozsiah-
la je jeho publikačná činnosť – svedčila
o tom aj výstavka publikácií otvorená pri
tejto príležitosti pod názvom Najvýznam-
nejšie výskumy slovenskej archeológie. Mi-
moriadne ocenila aj širokú medzinárodnú
spoluprácu ústavu – predovšetkým sloven-
sko-kuvajtský projekt výskumu na ostrove

Failaka v Perzskom zálive. Výstava Sloven-
sko – križovatka civilizácii sa tešila veľkému
úspechu aj v talianskej Florencii. Vyvrcho-
lením úsilia pri hľadaní nových ciest je
vznik centra excelentnosti, ktoré vzniklo
pri ústave. Na záver vystúpenia zaželala
pracovisku veľa síl, nápadov, entuziazmu
mladých, aj dobré finančné zabezpečenie.

Riaditeľ Rímsko-germánskej komisie
Nemeckého archeologického ústavu vo
Frakfurte prof. Friedrich Lüth priblížil kon-
krétne výsledky doterajšej spolupráce, naj-
mä pri využívaní geofyzikálnych metód na
archeologickom nálezisku z doby bronzo-
vej a rímskeho tábora pri Vrábľoch.

Nestor slovenskej archeológie prof. Jo-
zef Vladár, ako jeden z najstarších pracov-
níkov ústavu, si zaspomínal na vývoj slo-
venskej archeológie od 19. storočia. Priblí-
žil osobnosti, ktoré slovenskú archeológiu
budovali – profesor Ján Eisner, prof. Štefan
Janšák, prof. Vojtech Budinský-Krička, An-
ton Točík, ale aj mnohí ďalší, ktorí spojili si-
ly do jednotného úsilia odborne preskúmať
slovenské územie a prezentovať výsledky
nielen doma, ale aj v zahraničí. Z výsledkov
výskumu prof. Vladár vyzdvihol najmä pre-
svedčivé dôkazy o kontinuite vývoja osídle-
nia nášho územia od sklonku 8. storočia až
do novoveku. Anton Točík spolu s Bohusla-
vom Chropovským dokázali pre tieto vý-
skumy získať podporu ústredných aj miest-
nych orgánov a spolu so svojimi nástupca-
mi sa významne zaslúžili o to, že Archeolo-
gický ústav v Nitre sa stal excelentným,
medzinárodne uznávaným pracoviskom.

Súčasný riaditeľ ústavu Matej Ruttkay
v obrazovej prezentácii stručne zrekapitu-

loval súčasné výskumné úlohy ústavu
a predstavil jeho spoluprácu s domácimi aj
zahraničnými pracoviskami. Pripomenul,
že pracovníci ústavu sú členmi renomova-
ných zahraničných vedeckých spoločností
a redakčných rád. Konštatoval, že po roku
1989 sa ústavu dotkli aj tienisté stránky
prebiehajúcich procesov. Od záveru roka
1991 do roku 2008 ústav viedol prof. Ale-
xander Ruttkay, ktorému sa podarilo po-
stupne konsolidovať situáciu. Zlom nastal
až začiatkom tohto tisícročia – aj preto chý-
ba v ústave stredná generácia výskumníkov,
mladí prichádzajú až v týchto rokoch. Ar-
cheologický ústav SAV v posledných rokoch
organizoval niekoľko medzinárodných škôl
archeológie, vďaka rozsiahlej medzinárod-
nej spolupráci – ústav je zapojený takmer
do dvoch desiatok medzinárodných projek-
tov – slovenskí archeológovia skúmajú v Ku-
vajte na Failake, v tomto roku sa začali vý-
skumy aj v Sudáne a v budúcom roku sa
rozbehne výskum aj v Turecku. Okrem toho
prebiehajú menšie výskumné aktivity v Ra-
kúsku a Francúzsku. V ďalšej časti vystúpe-
nia M. Ruttkay podrobnejšie informoval
o spolupráci so zahraničnými inštitúciami,
ale priblížil aj výskumy na Slovensku (slo-
vanské hradisko Bojnej, Nitra, pohrebisko
v Ždani, slovanské hradisko v Majcichove
s unikátnym datovaním dendrologickou
metódou, Budatín pri Žiline, záchranné vý-
skumy pri budovaní ciest či priemyselných
objektov atď.). Osobitne zvýraznil aktivity
na poli ochrany a záchrany kultúrneho de-
dičstva a pri jeho prezentácii (významné ar-
cheologické pamiatky – Liptovská Mara,
Ducové, Iža, Nitra, Nižná Myšľa a pod.).

SVOJICH KOLEGOV Z ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU SAV V NITRE PRIŠIEL PO-
ZDRAVIŤ PROF. JOACHIM HENNING Z GOETHEHO UNIVERZITY VO FRANK-
FURTE NAD MOHANOM (VPRAVO).

STRIEBORNÚ PLAKETU AÚ SAV PREVZAL AJ PODPREDSEDA VLÁDY SR DUŠAN
ČAPLOVIČ, PÔVODNÝM POVOLANÍM ARCHEOLÓG. DIPLOM K PLAKETE PRE-
BERÁ Z RÚK JÁNA RAJTÁRA. VPRAVO RIADITEĽ ÚSTAVU MATEJ RUTTKAY.
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NA SLÁVNOSTNOM
ZHROMAŽDENÍ NECHÝ-
BALI ANI ZNÁME OSOB-
NOSTI ARCHEOLOGIC-

KÉHO VÝSKUMU A JEHO
POPULARIZÁCIE – PHDR.
TITUS KOLNÍK (VPRAVO)
A PHDR. PAVOL DVOŘÁK

Novoročný koncer t Slovenskej akadémie vied 2010

B o d k a  z a  u p l y n u l ý m  r o k o m
Novoročné koncerty so spoločenským stretnutím po programe sú
jednou z mála príležitostí na vzájomné poznávanie aj výmenu skú-
seností pracovníkov Slovenskej akadémie vied bez rozdielu špecia-
lizácie. Na pozvanie predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka sme
8. januára v bratislavskom Primaciálnom paláci privítali poslanca
Európskeho parlamentu za Spojené kráľovstvo Veľkej Británie
a Severného Írska Charlesa Tannocka, predsedníčku Výboru NR
SR pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport Tatianu Rosovú, poslan-
cov NR SR prof. Ferdinanda Devínskeho a Vieru Mazúrovú, vedú-
ceho Kancelárie prezidenta SR prof. Milana Čiča a ďalšie osobnos-
ti vedeckého, univerzitného aj spoločenského života na Sloven-
sku. Na koncerte sa zúčastnili aj predstavitelia bývalého i súčasné-
ho vedenia Akadémie, Snemu SAV, Vedeckej rady SAV a vedúci
pracovníci ústavov a ostatných pracovísk SAV.

V rámci novoročnej tradície predseda SAV na koncerte privítal
a kyticou pozdravil čerstvých nositeľov Radu Ľudovíta Štúra II.
triedy Kláru Buzássyovú z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, La-
dislava Čavojského z Kabinetu divadla a filmu SAV, ako aj dlhoroč-
ného spolupracovníka SAV, rektora STU Vladimíra Báleša.

Predseda SAV prof. J. Pastorek v stručnom vystúpení pripome-
nul, že tradičné stretnutie na novoročnom koncerte je príležitos-
ťou na krátke zhodnotenie uplynulého roka v Akadémii a niekoľko
slov o očakávaniach v roku 2010. Konštatoval, že rok 2009 bol pre
SAV náročný, najmä z pohľadu nepredvídateľnosti vývoja na Slo-
vensku v čase hospodárskej a spoločenskej krízy a práve v tomto
období došlo aj k zmenám vo vedení SAV. Poďakoval bývalému
predsedníctvu na čele s prof. Štefanom Lubym, že odovzdalo no-
vému vedeniu Akadémiu pevnú a v dobrej kondícii, rovnako sa im

poďakoval za prácu, ktorú vykonali pre SAV a pre celú slovenskú
vedu.Vyslovil nádej, že svitá na lepšie časy, že v aj období krízy po
dlhých rokoch verbálnej podpory vzdelávania, vedy a výskumu sa
situácia zmení k lepšiemu, tým viac, že v poslednom období cítiť
podporu v rámci celého politického spektra. Osobitne ocenil ini-
ciatívu prítomných poslancov NR SR prof. F. Devínskeho, T. Roso-
vej, V. Mazúrovej a ďalších poslancov, ako aj viacerých predstavite-
ľov vysokej politiky a výkonnej moci na Slovensku, ktorým patrí
vďaka za podporu vzdelávania, vedy a výskumu. 

„Vari každý z prítomných si želá, aby sme na Slovensku mali
dobrý výskum, kvalitné vzdelanie, špičkové a silné univerzity a čo
najviac vzdelaných, múdrych ľudí, to by malo byť primárnym cie-
ľom SAV a našich univerzít,“ pokračoval prof. J. Pastorek. „Chce-
me sa presadiť a byť súčasťou európskej vedy, nielen cez štruktu-
rálne fondy a projekty EÚ.“ Pripomenul, že ani byrokracia súvisia-
ca s ich administratívou nás nesmie odradiť, ak chceme, aby naša
veda, podporovaná nielen z európskych, ale aj domácich zdrojov,
bola kvalitná, efektívna, na svetovej úrovni. Na záver sa poďakoval
všetkým, ktorí oblasť ľudského poznania v minulom roku opäť po-
sunuli o niečo vpred...

Na koncerte odzneli skladby zo spoločného projektu Mariána
Vargu (klavír) a Moyzesovho kvarteta v zložení prvý huslista Sta-
nislav Mucha, druhý huslista František Török, violista Alexander
Lakatoš a violončelista Ján Slávik.

Vladimír Šmihula
(Fotoreportáž z Novoročného koncertu SAV 2010 pozri na 3. strane obálky)

Podpredsedníčka SAV Viera Rosová
v sprievode Ľubomíra Falťana odovzdala
do rúk Mateja Ruttkaya vysoké ocenenie
práce ústavu – Pamätnú medailu SAV –
a v mene Predsedníctva SAV poďakovala
riaditeľovi ústavu aj jeho pracovníkom za
doterajšiu prácu.

Slávnosť pokračovala pozdravnými vy-
stúpeniami zástupcov domácich aj zahra-
ničných spolupracujúcich inštitúcií. Pamät-
nými medailami či plaketami Archeologic-
ký ústav SAV ocenili okrem iných predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja doc.
Milan Belica, rektor UK v Bratislave doc.
František Gahér a ďalší partneri. Odznelo
aj viacero zdravíc v rôznych jazykoch od
partnerov z domova i zo zahraničia...

Slávnostné zhromaždenie vyvrcholilo
oceňovaním významných spolupracovní-
kov a pracovníkov ústavu. Zlaté plakety Ar-
cheologického ústavu SAV v Nitre získali
v kategórii čestný člen AÚ SAV:
■ univ. prof. Dr. Herwig Friesinger, Öster-
reichische Akademie der Wissenschaften,
Wien, dlhoročný spolupracovník ústavu,
ktorý sa zaslúžil o úzke kontakty a vedecké
väzby medzi rakúskou a slovenskou arche-
ológiou, prinášajúce ovocie v podobe stálej
pomoci našim pracoviskám i v podobe
mnohých pozoruhodných vedeckých pro-
jektov (napr. medzinárodné konferencie
Grundprobleme der frühgeschichtlichen
Entwicklung im Mitteldonauraum),

■ prof. Siegmar von Schnurbein, RGK des
Deutschen Archäologischen Institut, Frank-
furt am Main, popredný európsky odborník
a dlhoročný riaditeľ RGK des DAI, ktorý sys-
tematicky podporoval rozvoj slovenskej ar-
cheológie a neobyčajne sa zaslúžil o začle-
nenie hlavne našich mladých bádateľov do
medzinárodnej spolupráce cestou podpory
ich študijných pobytov a zapojenia do eu-
rópskych vedeckých projektov,
■ PhDr. Titus Kolník, DrSc., Nitra, za skve-
lé dlhoročné výsledky v oblasti archeológie
doby rímskej;
v kategórii podporovateľ slovenskej
archeológie:
■ Robert Fico, predseda vlády SR, ktorý sa

svojím osobným i štátnickým záujmom
podstatným spôsobom angažoval v pro-
spech rozvoja slovenskej vedy a výskumu
našich najstarších dejín. Jeho zásluhou bo-
lo možné po rokoch opätovne začať syste-
matický archeologický výskum na Sloven-
sku,
■ prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., dlhoročný
predseda SAV, ktorý významne podporil
činnosť AÚ SAV a archeologický výskum
v celom rozsahu.

Ďalší spolupracovníci a pracovníci pre-
vzali Strieborné a Bronzové plakety AÚ
SAV. 

Vladimír Šmihula | Foto autor
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Z a  P h D r .  S o ň o u  K o v a č e v i č o v o u
„Smrť každého človeka umenší
mňa, lebo ja som súčasťou člove-
čenstva!“ Túto hlbokú myšlienku
Ernesta Hemingwaya človek plne
pochopí až potom, keď sa dozvie
tú smutnú správu, že navždy odi-
šiel blízky človek. Opustila nás So-
ňa Kovačevičová (12. 12. 1921 Lip-
tovský Mikuláš – 27. 12. 2009 Brati-
slava). Všetci sme zrazu z toho de-

finitívna ostali zaskočení. Nebudú už milé stretnutia ani diskusie o od-
borných problémoch. Smrť si vypýtala posledný a definitívny odpočet
jej plodného a zmysluplného života.

Ten odpočet v etnológii je naozaj úctyhodný. Soňa Kovačevičová
mala vo svojej vedeckej práci široký diapazón záujmov. Zaoberala sa
štúdiom rozmanitých oblastí ľudovej kultúry: ľudovým odevom, vý-
tvarným prejavom, ľudovým staviteľstvom a bývaním. Je autorkou
niekoľkých desiatok vedeckých štúdií a odborných a článkov. Autorsky
sa podieľala na viacerých syntetických a monografických prácach: Ľu-
dový odev v Hornom Liptove (1955), Ľudová plastika (1971), Knižný
drevorez v ľudovej tradícii (1974), Vkus a kultúra ľudu (1975), Človek
tvorca (1987), Liptovský Svätý Mikuláš (1991), Človek a jeho svet
(2006)... Bola vedeckou redaktorkou Etnografického atlasu Slovenska
(1990), spoluautorkou Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska 1., 2.
(1995) a významnej syntézy Slovakia – European Contexts of the Folk
Culture (1997). Veľký ohlas medzi študentmi mala i jej externá peda-
gogická činnosť na FF UK v Bratislave (1967–72) i na Vysokej škole
múzických umení v Bratislave (1970–82). Personálny obraz vedy je
jednak jej výsledkom, ale súčasne aj predurčovateľom jej ďalšieho vý-
voja. Plne to platí aj o pôsobení S. Kovačevičovej v etnológii i v Náro-
dopisnom ústave SAV (dnes Ústav etnológie SAV), kde prežila naj-
plodnejšie roky svojho vedeckého života.

Ak by sme mali hovoriť o medzigeneračnej transmisii kultúrnych
hodnôt vo vedeckej práci, tak spolupráca generácií vedeckých pracov-
níkov Národopisného ústavu SAV v 60. a 70. rokoch bola skoro učebni-
cová. Príprava i vydanie najvýznamnejšieho vedeckého projektu etno-
lógie na Slovensku v druhej polovici 20. storočia – Etnografického atla-
su Slovenska – spojilo našu, v tom čase najmladšiu generáciu sloven-
ských etnológov, so staršími kolegami, ale predovšetkým so S. Kovače-
vičovou, vtedy už významnou osobnosťou našej vednej disciplíny.

Medzi životom a dielom každého človeka a jeho dobou existuje
vzťah, ktorý je podmienený individuálnymi kvalitami osobnosti a kon-

krétnymi spoločenskými podmienkami, v ktorých žije. To isté platí aj
o vzťahu vedeckého pracovníka a vednej disciplíny, v ktorej pracuje.
Práve tá zvláštna a neopakovateľná konfigurácia individuálnych vlast-
ností vedca a podmienok, v ktorých sa jeho vedná disciplína nachá-
dza, určuje jeho osobný prínos i postavenie pri profilovaní vývinu ve-
deckého poznania.

Soňa Kovačevičová patrila do generácie mladých absolventov štú-
dia národopisu na FFUK v Bratislave, ktorá pod vedením Jána Mjarta-
na, vtedajšieho riaditeľa Národopisného ústavu SAV, začala v polovici
50. rokov minulého storočia robiť na Slovensku systematický národo-
pisný výskum. V tomto vedecky plodnom a pre slovenský národopis
dôležitom období jeho profesionalizácie mala prvú možnosť ukázať
svoj vzťah k vedeckej práci, k vlastnému vednému odboru i osobné
predpoklady riešiť tie najzložitejšie vedecké problémy. Výsledky jej vý-
skumov sú spracované s dôvernou znalosťou materiálu a na báze dô-
sledného historicko-porovnávacieho výskumu. Jej prínosom bolo sú-
stredenie veľkého množstva rôznorodého faktografického materiálu,
z ktorého vyťažila to najdôležitejšie – obraz vývinu názorov na ľud ako
tvorcu a nositeľa kultúrnych hodnôt. V teoretických záveroch dokáza-
la interpretovať vývin materiálnej kultúry na Slovensku v kontexte sú-
vekých sociálnych a hospodárskych reálií. Vtlačila tak svoju trvalú sto-
pu do vývinu národopisnej vedy.

Soňa Kovačevičová nikdy nebola typ individuálneho vedeckého
pracovníka. Počas svojho pôsobenia v SAV sa aktívne zúčastňovala na
všetkých tímových vedeckých prácach ústavu, kde vďaka znalosti ma-
teriálu, teoretickej rozhľadenosti a schopnosti kritického myslenia ma-
la veľkú zásluhu na dosiahnutej úrovni týchto prác. Svoju vedeckú
erudíciu využívala aj ako editorka, popularizátorka vedy a v neposled-
nom rade ako dobrá, ale náročná školiteľka mladých adeptov vedy. Za
výsledky svojej práce získala viacero ocenení. Najvýznamnejšia sú
Herderova cena (1982), Národná cena SR (1991, za Etnografický atlas
Slovenska), Cena predsedu NR SR za mimoriadny prínos v oblasti hu-
manitných vied (2008). Patrila k najerudovanejším vedeckým pracov-
níkom a kolegom hlbokých ľudských rozmerov. Sú to vlastnosti, ktoré
ju právom zaradili medzi skutočné osobnosti SAV.

„Smrť je len nenávratno, iba zabudnutie je koncom života“ – napí-
sal v jednom verši Laco Novomeský. Myslím si, že to sa S. Kovačevičo-
vej v pamäti našej generácii nestane.

Česť pamiatke čestného a pracovitého človeka!

Peter Slavkovský

Z a  d o c .  M i l a n o m  V .  N e r m u t o m
Dňa 22. decembra 2009 vo veku 85 rokov zo-
mrel v Londýne doc. MUDr. Milan V. Nermut,
CSc., doctor honoris causa Slovenskej akadé-
mie vied. Narodil sa v moravskom Kyjove 19.
marca 1924. Študoval na Lekárskej fakulte
Masarykovej univerzity v Brne a po absolutó-
riu začal pracovať na katedre biológie pod ve-
dením prof. Herčíka. Z Masarykovej univerzi-
ty odišiel do Mikrobiologického ústavu ČSAV
v Prahe. Po úmrtí Dr. M. Rosenberga a emigrá-
cii Ing. E. Mrena, ktorí viedli Laboratórium

elektrónovej mikroskopie vo Virologickom ústave ČSAV v Bratislave,
sa stal vedúcim tohto laboratória doc. Milan V. Nermut. Venuje sa
štruktúre membrán B. subtilis a začína rozpracovávať štúdium obalo-
vej membrány vírusov chrípky. Z bratislavského ústavu odišiel na pol-
ročný študijný pobyt do Kanady, kde pokračoval v štúdiu membrán B.
subtilis. Po návrate pokračuje v štúdiu obalových membrán vírusov
chrípky. Rozpracováva predovšetkým metódy negatívneho farbenia

a neskôr CPD metódu (critical point drying) v kombinácii s negatív-
nym farbením. Z VÚ SAV odchádza roku 1970 na pobyt do Tübingenu
na Max-Planckov ústav, kde študuje štruktúru leukemických vírusov.
Domov sa už nevrátil. Po odchode z Nemecka nakrátko zakotvil vo Vil-
lejuif na CNRS v Paríži a odtiaľ odchádza na National Institute for Me-
dical Research, MRC v Londýne, kde pracoval až do dôchodku. Na
tomto pracovisku sa venoval predovšetkým štruktúre vírusu HIV. Rok
potom pôsobil na Univerzite v Madride a po návrate do Londýna v Ús-
tave pre kontrolu biologických preparátov neďaleko Londýna.

Doc. Milan V. Nermut je editorom a spoluautorom vynikajúcej pub-
likácie Animal Virus Structure (spolu s A. C. Stevenom), ktorá vyšla
v roku 1987 v edícii Perspectives in Medical Virology a dodnes patrí
v tejto oblasti virológie medzi najvýznamnejšie. Bol spoluzakladate-
ľom Sekcie elektrónovej mikroskopie pri Slovenskej biologickej spo-
ločnosti SAV, neúnavným organizátorom metodických seminárov
elektrónovej mikroskopie a autorom a spoluautorom početných od-
borných publikácií z oblasti štruktúry vírusov, bakteriálnych mem-
brán a cytoskeletálnych proteínov.
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Z o m r e l  d o c .  J u r a j  Ž u d e l
Vo veku 80 rokov zomrel významný slovenský historický geograf a dl-
horočný vedecký pracovník Geografického ústavu SAV doc. PhDr. Ju-
raj Žudel, DrSc., rodák zo Zemianskej Olče (9. 1. 1929 – 18. 12. 2009).
Vyštudoval archívnictvo a históriu. V r. 1968 nastúpil do Geografické-
ho ústavu SAV, v ktorom pôsobil – naposledy ako vedúci vedecký pra-
covník – až do svojho odchodu do dôchodku. Tu sa naplno rozvinul je-
ho nevšedný talent na vedeckú prácu a na tomto pracovisku napísal
svoje najvýznamnejšie publikácie venované historickej geografii Slo-
venska. S ústavom ho až do konca života spájali intenzívne pracovné
i osobné kontakty.

Výsledkom viac ako 50-ročnej vedeckej aktivity Juraja Žudela sú 4
knižné monografie a takmer 90 vedeckých štúdií, samostatných máp,
odborných prác a vedecko-populárnych statí. Významným spôsobom
v nich prispel k rozvoju takých vedných odborov, ako je archivistika,
diplomatika a ďalšie pomocné vedy historické, hospodárske a sociálne
dejiny a predovšetkým historická geografia. Priekopníckymi v sloven-
skej historickej geografii sa stali jeho práce venované vývoju osídlenia
Slovenska v období feudalizmu, utváraniu hraníc Slovenska, vývoju
územno-správnej organizácie od konca 13. storočia až do roku 1970 a
v poslednom období aj práce zaoberajúce sa vývinom etnickej a reli-
gióznej štruktúry obyvateľstva na Slovensku v druhej polovici 18. a
v prvej polovici 19. storočia. Bez akéhokoľvek zveličovania možno
dnes konštatovať, že historická geografia na Slovensku získala status
plnohodnotnej vedeckej disciplíny práve jeho zásluhou.

Juraj Žudel mal významný podiel aj na príprave a tvorbe reprezen-
tačného diela slovenskej geografie – národného atlasu Slovenska. Zú-
častnil sa na spracovaní jeho koncepcie, bol členom redakčnej rady a ve-
dúcim tematických skupín Vývoj mapového zobrazenia Slovenska a Vý-

O d i š i e l  P h D r .  V l a d i m í r  B a k o š
Dňa 18. decembra nečakane zomrel výz-
namný slovenský filozof, dlhoročný pracovník
Filozofického ústavu SAV PhDr. Vladimír Ba-
koš, CSc. Rodák z Bratislavy (23. 1. 1949) ab-
solvoval Filozofickú fakultu UK v Prahe. Vo Fi-
lozofickom ústave SAV pôsobil až do konca
svojho života. V rokoch 1992 – 1995 zastával
funkciu podpredsedu SAV a koordinoval čin-
nosť vedeckých pracovísk sociálnych a kultúr-
nych vied SAV. 

Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa sú-
stredil najmä na dejiny slovenského filozofického myslenia v 20. sto-
ročí. Svoj výskum pôsobnosti a ohlasu českej filozofie a vedy na Slo-
vensku s osobitným zreteľom na podoby pozitivistického myslenia
publikoval roku 1988 v monografii Filozofické myslenie na Slovensku
v medzivojnovom období 1918 – 1938. Vlastné skúmanie zložitého pro-
cesu formovania podôb slovenského myslenia v prvej polovici 20. sto-
ročí sumarizoval v monografii Kapitoly z dejín slovenského myslenia
(1995). Popri problematike pôsobnosti českého filozofického mysle-
nia na Slovensku a jeho ohlasu v slovenskom prostredí a problematiky
scientistickej iniciatívy vo vývine slovenskej vedy a filozofie v desaťro-

Po roku 1989 sa vracia k spolupráci s Virologickým ústavom SAV
a umožňuje študijné pobyty ich pracovníkov (F. Čiampor, E. Varečko-
vá, F. Kostolanský, T. Betáková) na NIMR v oddelení chrípkových víru-
sov u popredných odborníkov v tejto oblasti – J. Skehela (riaditeľ
NIMR), A. Haya (vedúci Európskej centrály vírusov chrípky) a
S. Whartona. Spolupráca sa rozvíja už 20 rokov a priniesla mnoho
významných spoločných publikácií a projektov.

V doc. Milanovi V. Nermutovi odišiel človek, ktorý celý život veno-
val mikrosvetu, svetu viditeľnému len milovníkom elektrónovej mik-
roskopie. Odišiel človek, ktorý poznal len laboratórium a lásku k vede.
Vo voľných chvíľach maľoval, trochu sa venoval záhradke okolo svojho
domčeka v Londýne a krátkym návštevám Prahy, Brna a Bratislavy.

Fedor Čiampor

voj osídlenia územnej organizácie. Navyše bol autorom 16 samostat-
ných máp, z ktorých každá má charakter pôvodnej vedeckej štúdie,
a spoluautorom dvoch textových príloh atlasu. Odbornými kruhmi a ši-
rokou verejnosťou bola veľmi priaznivo prijatá jeho kniha Stolice na
Slovensku (1984), v ktorej podal systematickú historicko-geografickú
charakteristiku každej z 19 stolíc na území Slovenska. Okrem iného bol
aj dlhoročným členom redakčnej rady a krátky čas aj výkonným redak-
torom Slovenskej archivistiky, prvého slovenského archívneho časopisu.

Mimoriadne významná je aj pedagogická a vedecko-organizačná
činnosť Juraja Žudela. Od roku 1977 externe prednášal historickú
geografiu na Filozofickej a Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave,
pôsobil aj na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity, kde sa v roku
1996 habilitoval. Bol predsedom Komisie pre historickú geografiu pri
Vedeckom kolégiu SAV pre historické vedy aj dlhoročným členom náz-
voslovných komisií pri Ministerstve vnútra SR a Úradu geodézie, kar-
tografie a katastra SR. Aktívne sa zúčastnil na vypracovaní jedného
z návrhov na nové územno-správne členenie SR ako spoluautor tzv.
župného variantu. 

Vedecké dielo Juraja Žudela je rozsiahle, mnohostranné a výz-
namné. Odzrkadľuje jeho bádateľskú erudíciu, mimoriadnu pracovi-
tosť a svedomitosť, hlboké vedomosti a dôkladnú znalosť pramenného
materiálu. Je cenným príspevkom k rozvoju historickej geografie a his-
toriografie na Slovensku a zdrojom mnohých inšpirácií pre budúcich
bádateľov. 

Česť jeho pamiatke!

Geografický ústav SAV

čí 1937 – 1948 (osobitne aktivity Spolku pre vedeckú syntézu a filozo-
fického scientizmu Igora Hrušovského) predstavuje vlastné jadro prá-
ce výskum problematiky národa a nacionalizmu: ideových konfrontá-
cií národného konzervativizmu s masarykovsky inšpirovaným pokro-
kárstvom, Masarykovho chápania slovenskej otázky, podôb ideológie
čechoslovakizmu, kresťanského nacionalizmu ako štátotvornej ideoló-
gie Slovenského štátu, Tisovej koncepcie národa a nacionalizmu,
dvoch koncepcií národa – ako etnicko-kultúrneho spoločenstva a štát-
no-politického (teritoriálneho) celku – a ich premietnutia v dvoch po-
dobách nacionalizmu, resp. v diametrálne odlišných kultúrnych
a myšlienkových orientáciách.

Metodologicky je v jeho prácach znateľný príklon k pozitivistickej
metóde v historiografii. Pri interpretácii dobových názorových kon-
cepcií sa prejavuje jeho úsilie dať viac prehovoriť reči historických fak-
tov a potlačiť vlastnú názorovú intervenciu do ich výkladu, aby sa ne-
dopustil nadinterpretácie, ktorá sa v duchu a záujme vládnucej ideoló-
gie marxizmu-leninizmu vyžadovala viac-menej aj od historikov filo-
zofie. 
Česť jeho pamiatke!

(FiÚ SAV)
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9 .  z a s a d n u t i e  P r e d s e d n í c t v a  S A V  7 . 1 .  2 0 1 0

Predsedníctvo SAV

prerokovalo:
súčasnú verziu kapitoly 5 Stratégie roz-
voja slovenskej spoločnosti: Stratégia
rozvoja znalostnej ekonomiky a spoloč-
nosti. Kapitola je zameraná na proble-
matiku vzdelávania, vedy, výskumu
a inovácií. Jej súčasťou je aj návrh nové-
ho modelu financovania vedy.
informáciu o základnom členení rozpo-
čtu SAV na rok 2010 podľa rozpisu MF
SR. Rozpis rozpočtu bude prerokovaný
na mimoriadnom zasadnutí P SAV,
prehľad čerpania výmenných kvót na
vyslania do zahraničia v rámci medzi-
akademických a kultúrnych dohôd za
obdobie 2008 – 2010,
prehľad prenajatého nehnuteľného ma-
jetku k 1. 1. 2010 v správe organizácií
SAV cudzím subjektom;

odsúhlasilo:
s pripomienkami novelu Rokovacieho
poriadku vedeckých kolégií SAV;

schválilo:
zriadenie Referátu analytických štúdií
SAV v rámci Úradu SAV s účinnosťou od
1. 4. 2010 s kapacitou dvoch funkčných
miest (VŠ) v kompetencii podpredsed-
níčky pre vedu a výskum,
účasť SAV v Member Organisation Fo-
rum on Medium-Sized Infrastructures
Európskej nadácie pre vedu (ESF)
a prof. RNDr. Petra Samuelyho, DrSc.,
ako reprezentanta SAV v uvedenom fó-
re,
vstup SAV do medzinárodnej organizá-
cie European Sustainable Energy Inno-

2 .  z a s a d n u t i e  V e d e c k e j  r a d y  S A V  1 6 .  1 2 .  2 0 0 9

Vedecká rada SAV

prerokovala:
osnovu Výročnej správy o činnosti Slo-
venskej akadémie vied za rok 2009,
informáciu o súčasnom stave prípravy
akreditácií vedeckých organizácií SAV;

schválila:
zloženie prerokovaných komisií a rád
SAV: edičná rada, komisia pre propagá-
ciu a médiá, rada pre vzdelávanie a dok-
torandské štúdium, komisia pre vednú
politiku a prognózy vývoja vedy a spoloč-
nosti, komisia pre zahraničné styky, ko-
misia pre medzinárodnú vedecko-tech-
nickú spoluprácu, legislatívna komisia;

vation Alliance (ESEIA) a poverenie
Technologického inštitútu SAV zastupo-
vaním SAV v tejto organizácii,
členstvo Ing. Júliusa Oszlányiho, CSc.,
ako zástupcu SAV v European Acade-
mies Science Advisory Council – Envi-
ronmental Steering Panel,
zloženie Rady programu centier exce-
lentnosti SAV. Za predsedníčku rady bo-
la menovaná RNDr. Eva Majková, DrSc.;

udelilo: 
Pamätnú plaketu SAV 
prof. MUDr. Vladislavovi Zikmundo-
vi, DrSc.
Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za zá-
sluhy v spoločenských vedách 
doc. PhDr. Eve Krekovičovej, DrSc.

menovalo:
doc. Ing. Ladislava Hluchého, CSc.,
do funkcie riaditeľa Ústavu informatiky
SAV,
Ing. Karola Volnera do funkcie riaditeľa
Kongresového centra SAV, Smolenice 
s účinnosťou od 1. 2. 2010 na obdobie
4 rokov;

vzalo na vedomie:
správu zo zahraničnej cesty P. Samuely-
ho z účasti na konferencii České fórum
pre výskum, vývoj a inovácie, ktorá sa ko-
nala na Univerzite Pardubice. Po disku-
sii so zástupcami AV ČR dospeli k názo-
ru o potrebe spoločne diskutovať o sys-
témoch hodnotenia a usporiadať podob-
né stretnutie aj v SR za účasti zástupcov
Akreditačnej komisie SAV, Akreditačnej
komisie vlády SR, APVV, ASFEU a i.
správu zo zahraničnej cesty V. Botha

z účasti na workshope 3rd Untold Stories
of FP7 v Budapešti.

P SAV poverilo E. Majkovú v spolupráci
s vedeckým sekretárom SAV a podpredse-
dami pre OV SAV pripraviť nominácie od-
borníkov SAV do komisie (pracovnej skupi-
ny) na spracovanie „Ideového zámeru ná-
rodnej cestovnej mapy ESFRI“.

P SAV sa oboznámilo so žiadosťou o no-
minácie na členov odborných rád APVV,
keďže funkčné obdobie súčasných členov
sa končí začiatkom roku 2010. SAV namie-
ta voči obmedzeniu, o ktorom rozhodlo
P APVV, že členovia rád v čase svojho funk-
čného obdobia v radách APVV nemôžu po-
dávať projekty alebo byť členmi riešiteľ-
ských kolektívov. K pripomienkam a otáz-
kam členov P SAV sa vyjadril J. Sedlák,
predseda agentúry. P SAV odsúhlasilo pos-
tup, že SAV sa obráti písomne na APVV
a požiada, aby si členovia rád mohli podá-
vať projekty v iných radách a zároveň budú
v požadovanom termíne predložené nomi-
nácie do rád.

P SAV rokovalo o problematike podpisu
dodatku č. 5 k zmluve o dielo so Softip a. s.
– Informačný systém SOFTIP PROFIT – up-
grade IS SOFTIP PACKET. P SAV sa obozná-
milo so stanoviskami Legislatívnej komisie
SAV, Ekonomickej komisie SAV a Komisie
SAV pre IKT. V nadväznosti na ich návrhy
P SAV odporučilo vykonať ďalšie analýzy
použitia vhodného ekonomického softvéru
a na návrh predsedu SAV pokračovať v do-
terajšom využívaní systému Softip tak, aby
nebol ohrozený ekonomický chod organi-
zácií SAV.

Mária Rybecká

udelila:
vedeckú hodnosť doktora technických
vied
Ing. Zoltánovi Sadovskému, CSc.
vedeckú hodnosť doktora biologických
vied
RNDr. Jánovi Salajovi, CSc.
RNDr. Jurajovi Biesovi, CSc.

vedeckú hodnosť doktora chemických vied
IIng. Igorovi Lacíkovi, PhD.

rokovala:
o okruhu problémov týkajúcich sa kon-
cepcie vednej politiky SAV. Táto proble-
matika úzko súvisí s kapitolou 5 pripra-
vovanej Vízie a stratégie rozvoja sloven-

skej spoločnosti. Okruhy problémov sa
týkali:

a) reformy inštitucionálnej štruktúry fi-
nancovania vedy,

b) reformy financovania vedy,
c) budovania výskumnej infraštruktú-

ry,
d) podpory medzinárodnej vedecko-

technickej spolupráce a integrácie do
Európskeho výskumného priestoru,

e) rozvoja ľudských zdrojov,
f) zmeny úlohy vedy v spoločnosti.

Mária Rybecká



N o v o r o č n ý  k o n c e r t  S A V
(Primaciálny palác, Bratislava 8. január 2010)

Novoročné koncerty so spoločenským stretnutím po programe si už medzi pracovníkmi, spolupracovníkmi či priaznivcami 
Slovenskej akadémie vied získali mimoriadnu obľubu. Na pozvanie predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka sme 8. januára t.r.
v bratislavskom Primaciálnom paláci privítali osobnosti vedeckého, univerzitného aj spoločenského života na Slovensku. 
Spontánnu atmosféru koncertu približuje fotoreportáž nášho spolupracovníka Pavla Mikuláška.

Účastníkov koncertu pred Zrkadlovou sieňou Primaciálneho paláca ví-
tajú podpredsedovia Slovenskej akadémie vied (sprava) Eva Majková,
doc. Albert Breier a Ľubomír Falťan

V rámci novoročnej tradície predseda SAV na koncerte kyticou pozdra-
vil čerstvých nositeľov Radu Ľudovíta Štúra II. triedy, medzi nimi aj dl-
horočného spolupracovníka SAV, rektora STU prof. Vladimíra Báleša.

Výkon klaviristu Mariána Vargu a Moyzesovho kvarteta ocenili potle-
skom aj (sprava) podpredsedníčka SAV Viera Rosová i jej manžel, pod-
predsedníčka SAV Eva Majková, doc. Silvia Pastoreková i predseda
SAV prof. Jaromír Pastorek. 

Ešte jeden pohľad na účastníkov koncertu...

Predseda SAV ďakuje Moyzesovmu kvartetu a Mariánovi Vargovi za
vynikajúci hudobný zážitok.

Novoročný koncert pokračoval v priestoroch Primaciálneho paláca
spoločenským stretnutím.




