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Vedecká rada SAV udelila prof. Dr. Michaelovi J. Hoffmannovi, riaditeľovi Ústavu pre apli-
kácie materiálov v strojárstve pri nemeckom Technologickom inštitúte v Karlsruhe, čestnú 
vedeckú hodnosť doktor technických vied honoris causa ako prejav ocenenia úzkej spoluprá-
ce so SAV a zásluh v oblasti výskumu keramických materiálov. Vzácneho hosťa 15. apríla 
t. r. slávnostne promoval predseda SAV prof. Jaromír Pastorek. Foto: Vladimír Šmihula

Na výstavisku bratislavskej Incheby sa v dňoch 28. marca až 2. apríla 2011 uskutočnil 
32. ročník medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA, na ktorom 
sa so svojimi vedeckými výsledkami predstavili aj niektoré pracoviská Slovenskej akadé-
mie vied. V expozícii SAV sa zastavila aj manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová 
(na snímke s podpredsedníčkou SAV Vierou Rosovou). Foto: Ferdinand Tisovič

Na spoločnom rokovaní Učenej spoločnosti SAV a Slovenskej akademickej spoločnosti 
20. apríla t. r. odznela prednáška splnomocnenca vlády SR pre vedomostnú ekonomiku 
Martina Bruncka (na snímke vľavo s predsedom Učenej spoločnosti SAV prof. Vladimírom 
Bužekom). Prednášateľ priblížil strategické zámery slovenskej vlády v rozvoji vedomost-
nej ekonomiky stelesnené v pripravovanom vládnom programe Minerva 2.0 (viac na stra-
ne 3). Foto: Vladimír Šmihula

Vydáva Slovenská akadémia vied vo VEDE, vydavateľstve SAV / www.
veda-sav.sk | Hlavný redaktor: Emil Borčin | Grafický dizajn: Layout JS. 
| Za kvalitu dodaných fotografií a-obrázkov zodpovedajú autori | Ad-
resa redakcie: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava | E-mail: ebor@centrum.
sk, emil.borcin@savba.sk | Tel.: 02/ 2071 4320, fax: 02/5245 3068 | 
Tlač: VEDA, vydavateľstvo SAV | ISSN 0139-6307 | Na prednej strane 
obálky: Testovacia bábika zložená z viacerých typov plastového materiálu. 
O problematike životnosti plastov v umení, ktoré je ohrozené degradáciou 
materiálu, viac na strane 11. Foto: Vladimír Šmihula | Na zadnej strane 
obálky: Požiarisko v lokalite Horného Jelenca – Podšturca v južnej časti 
Veľkej Fatry. Foto: Miroslav Saniga
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Hľadajú nové podmienky hodnotenia vedy na Slovensku

Z v ý š e n á  p o z o r n o s ť  š p i č k o v ý m 
v ý k o n o m
Pod záštitou ministra školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR Eugena Jurzycu a predsedu 
SAV prof. Jaromíra Pastoreka sa 5. apríla 
t. r. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 
v Bratislave uskutočnil seminár po názvom 
Britský systém hodnotenia výskumných or-
ganizácií a možnosti spoločného hodnotenia 
výskumu na slovenských vysokých školách 
a v SAV. Na seminári sa zúčastnili členovia 
Predsedníctva SAV, vedúci pracovníci ústa-
vov a zariadení SAV, pracovníci Minister-
stva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
a zástupcovia vysokých škôl.

Minister Eugen Jurzyca na úvod se-
minára povedal, že účasť vysokých škôl 
na riešení vedeckých a výskumných úloh 
pomáha rozvoju našej spoločnosti. Hodno-
tenie prispeje k poznaniu, kde sú špičkové 
výsledky, ktoré si zaslúžia zvýšenú pozor-
nosť. Platí to rovnako pre vysoké školy i pre 
Slovenskú akadémiu vied.

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek 
povedal, že SAV má záujem poznať, či sú-
časné finančné prostriedky, ktoré má Aka-
démia na svoju činnosť, sú správne rozde-
lené. Vytvorené systémy spoločného hod-
notenia budú podľa neho prínosom a budú 
akceptované širokou vedeckou komunitou.

Hlavný referát na seminári predniesol 
Rama Thirunamachandran (Deputy Vice-
-Chancellor and Provost Keele University), 
zodpovedný za hodnotenie britských vý-
skumných organizácií v minulom období. 
Predstavil v ňom britský systém hodnote-
nia, ktorý začali uplatňovať v 80. rokoch 
minulého storočia. Systém odrážal národný 
i medzinárodný kontext, vedomostnú eko-
nomiku, hospodársku situáciu a sociálny 
dosah na spoločnosť.

Zdôraznil, že pri jeho zavádzaní sa za-
merali na ľudí, infraštruktúru a vedomosti, 

aby bol kontinuálny a odrážal schopnosť ve-
deckej komunity zapojenej do hodnotenia 
v rámci národnej i medzinárodnej spoluprá-
ce. Výskum prebieha na univerzitách a prí-
spevky naň poskytujú aj súkromné zdroje.

Zdroje financovania vedy vo Veľkej Bri-
tánii podľa vyjadrenia Ramu Thirunama-
chandrana, predstavuje predovšetkým štát, 
štátne grantové agentúry, ktoré zverené fi-
nančné prostriedky delia medzi univerzity. 
Zdôraznil, že na vedu a výskum by chceli 
v roku 2014 dosiahnuť finančné prostriedky 
v objeme 2,5 percenta z hrubého domáce-
ho produktu, čo je európskym štandardom. 
V súčasnosti podiel na HDP predstavuje 
1,8 až 1,9 percenta.

Vo Veľkej Británii majú sedem vý-
skumných a grantových agentúr, ktoré 
poskytujú finančnú podporu pre vedu. Vý-
hodou systému RAE (Research Assessment 
Exercise) je, že dáva veľkú slobodu vedec-
kej komunite v rozhodovaní, či sa zapojí 
do hodnotenia. Výsledkom hodnotenia je 
sedembodová škála, podľa ktorej sa pride-
ľujú finančné prostriedky.

Poradca ministra Peter Mederly pred-
stavil systém hodnotenia a financovania 
výskumu na slovenských vysokých školách. 
Podľa jeho slov hodnotenie výskumu na vy-
sokých školách je jednou zo štyroch častí 
tvoriacich komplexnú akreditáciu. V rokoch 
2007 až 2009 prešli hodnotením výskumu 
v rámci komplexnej akreditácie všetky ve-
rejné a štátne vysoké školy a časť súkrom-
ných vysokých škôl. Ďalej uviedol, že sys-
tém hodnotenia výskumu sa vyvíjal dlho 
a bol hlavným dôvodom meškania začiatku 
komplexných akreditácií. Hľadal sa spôsob, 
ako vzájomne porovnávať výkony v rôznych 
oblastiach výskumu. Riešenie našli v použi-
tí princípov britského systému RAE. Systém 

sa však neprevzal v celej šírke – nerátalo 
sa s tým, že výsledky hodnotenia výskumu 
v rámci komplexných akreditácií budú vy-
užité ako priamy podklad na financovanie.

Člen Predsedníctva SAV prof. Peter 
Samuely predstavil možnosti spoločného 
hodnotenia výskumu na vysokých školách 
a v SAV. Informoval o terajšom systéme hod-
notenia v SAV, ktorý bol použitý na hodno-
tenie akademických ústavov v r. 2007. Tento 
systém, ktorý bol schopný rozlíšiť tri úrovne 
kvality ústavov Akadémie v päťstupňovej 
škále, je kompatibilný s britským. Keďže aj 
systém komplexnej akreditácie slovenských 
vysokých škôl bol inšpirovaný britským, 
podľa P. Samuelyho existuje jedinečná prí-
ležitosť vytvoriť nielen jednotný slovenský 
systém, ale aj vykonať v najbližšom čase 
spoločné hodnotenie výskumných organi-
zácií na Slovensku.

 Seminár by mal byť začiatkom nového 
systému spoločného hodnotenia vysokých 
škôl a SAV. Komisia v najbližšom období 
pripraví návrhy kritérií hodnotenia, aby 
výsledky predstavili skutočný stav vedy 
na Slovensku.

Ferdinand Tisovič | Foto autor

  SLOVO MÁ PREDSEDA SAV PROF. JAROMÍR 
PASTOREK, VPRAVO MINISTER EUGEN JURZYCA.

  O BRITSKOM SYSTÉME HODNOTENIA VÝ-
SKUMNÝCH ORGANIZÁCIÍ INFORMOVAL RAMA 
THIRUNAMACHANDRAN.

  PROF. PETER SAMUELY PREDSTAVIL MOŽNOS-
TI SPOLOČNÉHO HODNOTENIA VÝSKUMU NA VY-
SOKÝCH ŠKOLÁCH A V SAV.
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Hodnotiace semináre pracovísk II. a III. oddelenia vied SAV 

P r e z e n t o v a l i  s v o j e  v ý s l e d k y

V dňoch 19. a 20. apríla sa v Aule SAV na bra-
tislavskej Patrónke stretli vedúci pracovní-
ci ústavov Oddelenia vied o živej prírode 
a chemických vedách SAV na výročnom se-
minári a porade. Na rokovaní sa zúčastnili 
aj podpredsedovia SAV doc. Albert Breier 
a prof. Daniela Ježová, ako aj ďalší členo-
via Predsedníctva SAV – doc. Juraj Koppel 
a doc. Ladislav Petruš.

Semináru predchádzala porada riadite-
ľov a predsedov vedeckých rád organizácií 
II. oddelenia vied SAV. Počas tohto stretnu-
tia sa diskutovalo o súčasnej pozícií SAV 
vo vzťahu k spoločnosti a decíznej sfére, 

úspešnosti pracovísk v projektoch zo štruk-
turálnych fondov a vo všeobecnej výzve 
2010 APVV, aj o vedeckých výstupoch or-
ganizácií II. oddelenia vied. Doc. A. Breier  
SAV informoval účastníkov o súčasnej si-
tuácii v čerpaní štrukturálnych fondov EÚ 
a podnetoch, ako v blízkej budúcnosti zjed-
nodušiť ich čerpanie, a o predbežných úva-
hách, ako dočerpať zostávajúce prostriedky 
efektívne, predovšetkým formou veľkých 
projektov.

Pokiaľ ide o výsledky vedeckej práce 
v minulom roku, pracoviská II. oddelenia 
vied SAV v roku 2010 dosiahli 617 publiká-

cií evidovaných vo WOS. Práce boli v roku 
2009 podľa databázy WOS 10147-krát ci-
tované a ďalších 1209 citácií uvádza data-
báza SCOPUS. Tieto výsledky poukazujú 
na štandardne vysokú publikačnú a citačnú 
aktivitu organizácií Oddelenia vied o živej 
prírode a chemických vedách SAV.

Po schôdzi riaditeľov a predsedov vedec-
kých rád zástupcovia jednotlivých ústavov 
v rámci výročného seminára predstavili 
svojim kolegom dosiahnuté najvýznamnej-
šie výsledky a infraštruktúru, ktorú si ich 
organizácia zaobstarala v rámci vedeckých 
projektov v poslednom období.

V Kongresovom centre Vydavateľstva SAV 
VEDA sa 12. – 13. apríla t. r. stretli vedúci 
pracovníci ústavov Oddelenia vied o spo-
ločnosti a kultúre SAV. Cieľom evalvačné-
ho seminára bola prezentácia súčasného 
stavu vedeckovýskumných aktivít na tých-
to pracoviskách s možnosťou nesúťažným 
spôsobom konfrontovať dosahované vý-
sledky. Ako na úvod rokovania pripome-
nul podpredseda SAV Ľubomír Falťan, išlo 

o akési „zahrievacie kolo“ pred akreditácia-
mi, ktoré by sa mali uskutočniť v budúcom 
roku. Seminár mal prispieť aj k vzájomnej 
informovanosti o témach vedeckej práce 
v jednotlivých ústavoch s perspektívou roz-
šírenia vzájomnej spolupráce. Na rokovaní 
sa zúčastnili aj ďalší členovia Predsedníctva 
SAV za III. oddelenie vied SAV – podpred-
sedníčka SAV Viera Rosová, doc. Eva Smol-
ková, prof. Ján Bakoš a Miroslav Morovics.

Každý ústav mal k dispozícii 20 minút 
na prezentáciu výsledkov, ďalších 10 minút 
bolo vyhradených na diskusiu. Témami vše-
obecnej diskusie na záver rokovania bolo 
hľadanie ciest ďalšieho rozvoja vzájomnej 
spolupráce a predovšetkým možností od-
stránenia slabých miest a posilnenia silných 
stránok jednotlivých pracovísk.

 V. Š. | Foto: Vladimír Šmihula

POHĽAD NA PREDSEDNÍCKY STÔL – ZĽAVA PROF. DANIELA JEŽOVÁ, DOC. AL-
BERT BREIER, DOC. JURAJ KOPPEL A DOC. LADISLAV PETRUŠ.

DISKUTUJE RIADITEĽKA ÚSTAVU NORMÁLNEJ A PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE 
SAV OĽGA PECHÁŇOVÁ.

ZA PREDSEDNÍCKY STÔL ZASADLI – ZĽAVA MIROSLAV MOROVICS, PROF. JÁN 
BAKOŠ, ĽUBOMÍR FALŤAN, VIERA ROSOVÁ A DOC. EVA SMOLKOVÁ.

POHĽAD NA ÚČASTNÍKOV EVALVAČNÉHO SEMINÁRA III. ODDELENIA 
VIED SAV.
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Spoločné rokovanie Učenej spoločnosti SAV a Slovenskej akademickej spoločnosti

P r o g r a m  v e d o m o s t n e j  e k o n o m i k y
Na spoločnom rokovaní Učenej spoločnosti 
SAV so Slovenskou akademickou spoloč-
nosťou 20. apríla t. r. v prednáškovej miest-
nosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu 
SAV v Bratislave odznela prednáška Mar-
tina Bruncka na tému Stratégia inováciami 
poháňaného rastu slovenskej ekonomiky. 
Splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú 
ekonomiku M. Bruncko v obrazovej prezen-
tácii priblížil strategické zámery slovenskej 
vlády v rozvoji vedomostnej spoločnosti. 
Na úvod identifikoval tri navzájom prepo-
jené oblasti, ktoré tvoria ekosystém vedo-
mostnej ekonomiky – vzdelávanie, veda 
a výskum, a podnikanie. Z nich vychádza aj 
pripravovaný vládny program Minerva 2.0, 
teda oficiálny vládny program rozvoja ve-
domostnej ekonomiky, ktorý má slovenskú 
spoločnosť pozdvihnúť medzi najvyspelej-
šie krajiny a ktorý by sa mal začať realizovať 
ešte do konca tohto roku. Pôvodné stratégie 
vnímali každú oblasť a riešenie samostatne, 
medzi jednotlivými opatreniami tak mohli 
zostať významné medzery. Obsahom tejto 
„Minervy“ je „kritická masa konkrétnych 
opatrení“, ktoré spolu vytvoria kompletný 
ekosystém vedomostnej ekonomiky. Sústre-
dí sa na prepojenia medzi jednotlivými ob-
lasťami. Minerva 2.0 spája teda strategickú 
víziu so zameraním na konkrétne problémy, 
ich príčiny a riešenia, rozbieha novú vlnu 
opatrení, nie už však reštriktívnych, ale roz-
vojových.

M E A S U R E M E N T  p o  ô s m y  r a z
V Kongresovom centre SAV v Smoleniciach bola 27. až 30. apríla 
2011 už 8. medzinárodná konferencia o meraní – MEASUREMENT 
2011. Hlavným organizátorom podujatia bol Ústav merania SAV, 
jeho spoluorganizátormi boli Ústav pre výrobné technológie a vý-
konnú laserovú techniku TU vo Viedni, Fakulta biomedicínskeho 
inžinierstva ČVUT v Prahe, Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Fa-
kulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a Slovenský 
metrologický ústav.

Na konferencii, ktorá sa koná v dvojročných intervaloch, sa 
zúčastnilo 95 špecialistov v oblasti merania zo 14 krajín Európy 
a Ázie. V rámci pracovných sekcií odzneli dve pozvané prednášky. 
Prvá z nich, ktorú predniesol Dr. Ing. Rainer Köning z PTB Braun-
schweig (SRN), sa zaoberala novými meracími metódami a sys-
témami pre metrológiu v oblasti mikro- a nanorozmerov. Druhá, 
ktorú predniesol prof. György Kozmann z Panonia University Vesz-
prém, sa zamerala na nové metódy hodnotenia mnohozvodových 
meraní a topografického mapovania EKG potenciálov na hrudníku. 

 Počas rokovania konferencie odznelo ďalších 49 príspevkov 
a 42 prezentácií našlo miesto na paneloch v hradnej veži. Z tém, 
ktoré zazneli, je potrebné spomenúť problematiku odhadu neistôt 
a tolerančných intervalov meraní v oblasti mikro- a nanotechnoló-

gií, trendy metrologického využitia tomografických techník, nové 
optické meracie metódy pre mikroelektroniku alebo počítačom 
podporované neinvazívne meracie a zobrazovacie metódy v medi-
cíne.

 Snahou organizátorov bolo aj tentoraz pritiahnuť príspevky 
mladých špecialistov na meranie a podporiť možnosti publikovania 
ich vynikajúcich prác. Z 19 prihlásených súťažných prác boli na-
koniec vybrané dve najlepšie. Ako najlepší príspevok prezentovaný 
formou panelu bol vybraný príspevok Michaela Vogela z Nemecka, 
za najlepšiu prednášku porota vybrala príspevok, ktorého hlavným 
autorom bol Milan Pavúk zo Slovenska.

Počas konferencie sa tiež uskutočnilo zasadanie Slovenského 
komitétu IMEKO pod vedením jeho predsedu prof. Linusa Mi-
chaeliho z TU v Košiciach. Ako výraz solidarity a ochoty pomôcť 
obetiam nedávnej prírodnej katastrofy v Japonsku sa účastníci 
konferencie rozhodli uskutočniť medzi sebou symbolickú zbierku. 
Výsledok zbierky prezident konferencie doc. Milan Tyšler odovzdal 
Dr. Etsuo Kawatemu, ktorý ho odovzdá dobročinnej organizácii 
v Japonsku. 

M. T.

Martin Bruncko priblížil analýzu problé-
mov v jednotlivých oblastiach ekosystému 
na Slovensku, zároveň aj niektoré riešenia, 
ktoré Minerva 2.0 obsahuje.

V rozsiahlej diskusii odznelo zo strany 
členov oboch učených spoločností viacero 
pripomienok aj podnetov na tému rozvoja 
vedomostnej ekonomiky, ale objavil sa aj 
istý skepticizmus, podopretý skúsenosťa-
mi z posledného desaťročia (spomeňme si, 
ako sa skončila pôvodná Minerva z roku 
2005!), či takýto program dokáže slovenská 
spoločnosť, alebo presnejšie jej politická re-
prezentácia, realizovať...

Na záver rokovania vedecký sekretár 
SAV doc. Fedor Gömöry oboznámil prítom-
ných so Zelenou knihou Európskej komisie 
Od výzvy k príležitosti – pri zavádzaní spoloč-
ného strategického rámca EÚ financovania 
výskumu a inovácií v EÚ. Táto kniha navr-

huje zásadné zmeny EÚ v oblasti výskumu 
a inovácií, aby sa financovanie vedeckého 
výskumu zjednodušilo a výskum zefektív-
nil. Zmeny majú byť zavedené v budúcom 
rozpočte EÚ po roku 2013. Komisia sa sna-
ží zistiť názory všetkých zainteresovaných 
jednotlivcov a organizácií na tieto navrho-
vané zmeny v podobe odpovedí na konkrét-
ne otázky uvedené v zelenej knihe. Doc. Fe-
dor Gömöry priblížil aj vlastnú analýzu 
týchto otázok – slovenské odpovede na ne 
majú možnosť ovplyvniť aj členovia oboch 
učených spoločností. (Predbežné stano-
visko SR k pripravovanému 8. rámcovému 
programu ES pre výskum, technický rozvoj 
a demonštračné aktivity a 8. rámcovému 
programu EURATOM v oblasti jadrového 
výskumu a odbornej prípravy je na interne-
tovej stránke MŠ SR.)
Vladimír Šmihula | Foto autor

POHĽAD DO 
SÁLY POČAS 
PREDNÁŠKY 

M. BRUNCKA.
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Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c. mult. 
sedemdesiatnikom

V e d e c  a  m a n a ž é r 
s  h l b o k o u  z n a l o s ť o u 
ž i v o t a
BRANISLAV LICHARDUS

Ako začať, ak nie citátom z jubilantovho 
rozsiahleho diela: „S odstupom času si uve-
domujem, že som mal pri voľbe svojich ro-
dičov šťastnú ruku,“ napísal v stati o svojom 
otcovi prof. JUDr. Štefanovi Lubym staršom 
v Mojich intelektuáloch II. Štefan mladší sa 
narodil 6. mája 1941 v Bratislave. Jeho otec 
bol vtedy už ako tridsaťročný menovaný 
univerzitným profesorom na Právnickej 
fakulte Slovenskej univerzity. Matka bola 
tiež právničkou. Jedným z prvých zvuko-
vých prejavov vtedajšej úrovne civilizácie, 
ktorý náš jubilant vnímal pravdepodobne 
ešte pred narodením, bol klepot písacieho 
stroja neobyčajne erudovaného, usilovného 
a produktívneho otca, autora 26 odborných 
kníh a stovák strán vedeckých, odborných 
a popularizačných publikácií. Lubyovci 
pochádzajú z Liptovského Hrádku s viac-
generačnou právnickou a verejnočinnou 
tradíciou z oboch strán i s rodinným erbom 
a majetkom. Prišli o ne v období totality – 
zhodou okolností včas, aby nezdôrazňovali 
„buržoázne“ zaťaženie rodiny pred prijatím 
detí na gymnázium a vysoké školy. To, čo 
Štefan dostal v génovom vybavení a výcho-
vou v intelektuálnom prostredí, ho na po-
čudovanie nenasmerovalo pokračovať pod 
rodičovským klobúkom; prevzal však otco-
vu metodológiu vedeckej a výskumnej prá-
ce. Jej podstatou bol dôsledný a široký zber 
informácií a poznatkov a potom kontinuita 
práce. Predíde sa tak časovým stratám, kto-
ré sú spojené s prerušovaním a opätovným 
vnikaním do problému.

Štefan Luby dosiahol hodnosť inžinie-
ra v roku 1963 štúdiom fyziky pevných lá-
tok na Slovenskej vysokej škole technickej 
v Bratislave. V roku 1969 sa stáva kandidá-
tom vied (CSc.). Neskôr si kvalifikáciu čias-
točne rozšíril o matematiku a fyziku na Uni-
verzite Komenského. V roku 1982 obhajuje 
v SAV doktorskú dizertačnú prácu Príprava 
a vlastnosti kovových a polovodičových vrstiev 

pre elektronické súčiastky a obvody a získava 
hodnosť doktora technických vied (DrSc.). 
O 10 rokov neskôr sa habilituje na Matema-
ticko-fyzikálnej fakulte UK a v roku 1996 sa 
stáva profesorom na Fakulte elektrotechni-
ky a informatiky STU v odbore fyzika kon-
denzovaných látok a akustika. Výskumne 
pracoval najprv na Univerzite P. J. Šafárika 
v Košiciach, potom v Elektrotechnickom 
ústave SAV v Bratislave a od roku 1983 do-
teraz vo Fyzikálnom ústave SAV. Súčasne je 
predsedom redakčnej rady jedinečnej En-
cyklopédie Beliana, ktorú zostavuje Encyk-
lopedický ústav SAV.

Čo všetko sa za takmer polstoročie ju-
bilantovi podarilo vo výskume? Začínal 
na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach a po-
kračoval – natrvalo – v Slovenskej akadémii 
vied v Bratislave. Spolu dva roky strávil 
na pracovných pobytoch v zahraničí, v Ne-
mecku (najmä cestou štipendií Nadácie Ale-
xandra von Humboldta), Taliansku, USA 
a Japonsku. Pritom bol schopný zladiť vedu 
s manažmentom vedy – 9 rokov bol riadi-
teľom Fyzikálneho ústavu SAV a takmer 
dve desaťročia pôsobil vo vrcholovom ma-
nažmente SAV, z toho 14 rokov ako jeho 
predseda.

Vo výskume začínal amorfnými polovo-
dičmi, uplatniteľnými v technológii lacných 
slnečných článkov z amorfného kremíka, 
ktoré sú dnes po mnohoročnom vývoji ak-
tuálnym hitom. Pokračoval v spolupráci 
s priemyslom integrovanými obvodmi. Ne-
skôr ho zaujala supravodivosť a laserové 
technológie materiálov pre elektroniku. 
V rtg optike sa zaoberal zrkadlami, ktoré 
využívajú multivrstvy, lebo rtg žiarenie je 
prenikavé a nie je ľahké spracovať ho reflex-
nou optikou na jednoduchých odrazových 
plochách. Potom prišlo na rad skúmanie 
obrovskej magnetorezistencie a senzorov 
deformácie na tomto princípe. V súčasnosti 
je príslušníkom špičkového laboratória Na-

nolab Fyzikálneho ústavu SAV a venuje sa 
nanočasticovým senzorom plynov. Dokážu 
detegovať jednu alebo dve molekuly oxidu 
dusíka v milióne molekúl vzduchu, čo je už 
postačujúce na identifikovanie prítomnosti 
nitrátových výbušnín, obľúbeného artiklu 
osnovateľov teroristických aktov. Dostal sa 
k tomu cez členstvo v Rade Európskej komi-
sie pre bezpečnosť a cez členstvo v progra-
movom výbore 7. rámcového programu pre 
civilnú bezpečnosť obyvateľov a infraštruk-
túry. Celkovo riešil 21 výskumných projek-
tov. Svoje výsledky zhrnul v 341 pôvodných 
prácach v odborných časopisoch, v 6 kniž-
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ných publikáciach a v 8 patentoch. Z nich 
sa tri prakticky uplatnili, jeden výrobou 
zariadení na nastavenie presnej hodnoty 
odporu tenkovrstvových rezistorov sondou 
zhotovenou z Wichterleho hydrofilných 
gélov. Verejnosť ich pozná ako materiál 
kontaktných šošoviek, vynájdených týmto 
geniálnym českým chemikom. Odborných 
a popularizačných prednášok a publikácií 
má vyše 550.

Lubyho vedeckú školu tvorí osem ukon-
čených doktorandov a dve desiatky diplo-
mantov. Dvadsať rokov pedagogicky pôso-
bil najmä na STU a UK. Je alebo bol členom 
viacerých medzinárodných komitétov, 18 
vedeckých spoločností, vedeckých a správ-
nych rád 10 univerzít a fakúlt, bol členom 
poradných orgánov a komisií vlády SR, pô-
sobí v 5 redakčných radách atď... Zaslúžene 
získal celý rad domácich a zahraničných 
cien a medailí, vrátane Pribinovho kríža I. 
triedy, Zlatej medaily SAV, Medaily Nadácie 
Alexandra von Humboldta, je štvornásob-
ným doktorom honoris causa a držiteľom 
ďalších dvoch desiatok rôznych ocenení. 
Osobitne vysoko hodnotím Lubyho pôso-
benie v European Academy of Sciences 
and Arts, v ktorej zastáva funkciu vicepre-
zidenta, jej prostredníctvom propaguje ve-
du a vedcov na Slovensku a je na čele stále 
sa rozrastajúcej základne slovenskej vedy 
na tomto prestížnom európskom fóre.

Mimoriadne záslužná je aj činnosť pro-
fesora Lubyho vo funkcii administrátora 
vedy na Slovensku. Na tomto poste pôso-
bil na úrovni Predsedníctva SAV od roku 
1988 do roku 2009 s prestávkou v rokoch 
1990 – 1991: najprv ako vedecký sekretár 
SAV (1988 – 1989). V roku 1992 nás oboch 
demokraticky zvolili do druhého porevo-
lučného Predsedníctva SAV a začali sme sa 
bližšie poznávať. Bolo to obdobie, najmä 
na Slovensku, neočakávaného a prekvapu-
júco zložitého zápasu o samotné prežitie 

SAV ako vedecko-výskumnej neuniverzit-
nej inštitúcie. Pre slovenskú akademickú 
obec, tvorenú univerzitami, Slovenskou 
akadémiou vied a rezortnými výskumný-
mi pracoviskami, to bol nešťastný a hlavne 
retardujúci vstup do otvárajúceho sa demo-
kratického sveta, lebo pôsobila rozhádano, 
bezkoncepčne a v podstate beznádejne, 
keďže si sama spochybňovala aj dovtedy 
dosiahnuté výsledky. Predstavitelia univer-
zít nastoľovali vehementne niekoľko rokov 
požiadavku zdecimovania či až likvidácie 
SAV ako hlavnú porevolučnú úlohu v or-
ganizácii vedy, ktorá mala viesť k reforme 
a demokratizácii vedy na Slovensku. V tom-
to univerzitám sekundoval aj rezortný vý-
skum. V decíznej sfére sa konzekventne 
ujímal názor, že malý štát sa nemusí veno-
vať vede a výskumu, lebo všetko sa dnes dá 
v zahraničí kúpiť. Popri nepretržitom odrá-
žaní útokov zvonka sme si v SAV zvolili už 
začiatkom deväťdesiatych rokov reformnú 
cestu podľa vzoru západnej organizácie 
vedy a výskumu. Na prvom mieste sem pat-
rilo založenie Grantovej agentúry pre vedu, 
dnešnej VEGA. Druhým opatrením, ktoré 
sme po drastickom krátení rozpočtu SAV 
prijali a uviedli do života v rekordne krát-
kom čase, bola evaluácia vedeckej činnos-
ti ústavov SAV. Postupovali sme dôsledne 
podľa medzinárodných kritérií efektivity 
výskumu a inovácií. Nasledovala asi 40-per-
centná redukcia zamestnancov a aj niekoľ-
kých pracovísk bez zásadného ovplyvnenia 
vedeckej produktivity. Rezort vysokých škôl 
sa síce pripojil v gescii Ministerstva školstva 
SR k  alokácii fondov na vedecko-výskumné 
projekty prostredníctvom grantovej agen-
túry, ale nevykonal inventúru svojej ve-
decko-výskumnej kapacity, o čo sa pokúša 
prostredníctvom komplexnej akreditácie až 
dnes – 15 rokov po tom, ako tento proces 
prebehol v SAV a od roku 1993 sa opako-
val predbežne v štvorročných intervaloch. 
Keď nie doma, spojencov pre tieto reform-
né kroky sme našli na medzinárodnom fó-
re, predovšetkým v Poľsku, Maďarsku a vo 
Švédsku. Keď som bol v r. 1994 „odvelený“ 
z postu predsedu SAV na post prvého veľvy-
slanca SR do USA, Predsedníctvo SAV v boji 
o svoju inštitúciu úspešne pokračovalo pod 
dlhoročným vedením prof. Lubyho. Histo-
ricky pamätné bolo osobitne „ústátie“ po-
kusu Matice slovenskej zmocniť sa ústavov 
spoločenských vied, čo by bolo znamenalo 
ich spolitizovanie. V  súčasnosti sa však 
upravuje kooperácia v akademickej obci 
na Slovensku, menovite i vo vzťahu vyso-
kých škôl k SAV. Je to dobrý pocit, milý Šte-
fan, keď sa pri pokročilejších životných ju-
bileách dá obzrieť bez obáv dozadu s poci-
tom, že sa zverené kormidlo držalo v správ-
nom kurze. K tomu nám však na Slovensku 
stále ešte chýba keď už nie svetovejšia, tak 
aspoň európskejšia decízna sféra. Jej vzťah 
k vzdelávaniu, vede a výskumu je, žiaľ, 
predbežne ohrozujúci perspektívu budo-
vania znalostnej spoločnosti na Slovensku, 
aj keď je stále evidentnejšie, že na svetovej 
scéne vyhrávajú tí, ktorí svoj ľudský kapitál 

nezanedbávajú. Bude to úmorná práca – ak 
sa vôbec v dohľadnej dobe začne – odlepiť 
Slovensko z dna štatistík Eurostatu vo fi-
nancovaní vedy, výskumu a vzdelávania. 
Iste by pomohlo, keby partnerským protipó-
lom vlády SR a Národnej rady SR bola zjed-
notená akademická obec.

No a nakoniec v  zozname životného 
diela profesora Lubyho je na vedecko-peda-
gogického odborníka v technických vedách 
neobyčajná kolónka: šesť kníh literatúry 
faktu. V tejto sérii považujem za najcennej-
šie tri pokračovania Mojich intelektuálov – 
dovedna 67 biografií vedcov, spracovaných 
v majstrovskej umeleckej a koncíznej forme, 
ktorých autor až na pár výnimiek osobne 
poznal a s väčšinou z nich na rôznych úrov-
niach či v rôznych oblastiach spolupracoval. 
Autobiografia tu pochopiteľne nemá svoju 
kapitolku, ale celé toto veľké dielo možno 
považovať aj za Lubyho autobiografiu, ak 
akceptujeme názor Viktora Huga, že „všetko 
čo vravíš, vravíš o sebe, najmä keď rozprávaš 
o iných“. 

Čo nám teda autor o sebe prezradil po-
pri tom, čo sme už uviedli? Lubyho vedec je 
súčasne manažér vedy s hlbokou znalosťou 
odboru a schopnosťou sledovať vytýčený 
cieľ so značnou empatiou v práci v pro-
spech celku. Ideálne je, ak je súčasne dob-
rým pedagógom. Dôraz kladie na etiku vo 
vedeckej práci i vo využívaní jej výsledkov, 
zakotvený myslením v pozitívnych výcho-
diskách a v životnom optimizme. K rieše-
niu problémov pristupuje nepredpojato, 
rešpektujúc fakty, z čoho vyplýva, že je ad-
vokátom pravdy a osobnosťou orientova-
nou liberálne a humánne. Využíva pritom 
na vytvorenie vnútornej vízie sveta kultúr-
ny vplyv viacerých vedných disciplín i ume-
nia. Záruky a rozvoj realistickej tolerancie 
a tiež kultúrnej diverzity považuje za na-
šu spoločnú povinnosť a základný prvok 
vzdelávania a filozofie prežívania na našej 
planéte. A nebol by to Štefan Luby, keby 
za korenie života nepovažoval inteligentný 
humor.

Ad multos annos, Štefan, a teším sa na 
ďalšiu spoluprácu.

Foto: archív

  KRSTENIE KNIHY MOJI INTELEKTUÁLI. ZĽAVA 
L. MIKLÓS, Š. BUČKO, Š. LUBY, B. LICHARDUS. 

  JEDNO Z PRAVIDELNÝCH STRETNUTÍ S AKA-
DÉMIOU VIED ČR – ZĽAVA J. KLAČKA, Š. LUBY, 
H. ILLNEROVÁ, J. ŠIMÚTH.

  STRETNUTIE S PREZIDENTOM NADÁCIE ALE-
XANDRA VON HUMBOLDTA PROF. H. SCHWAR-
ZOM V SMOLENICIACH, 2009. ZĽAVA J. URBAN, 
H. SCHWARZ, Š. LUBY, V. ROSOVÁ, Ľ. FALŤAN, 
J. PASTOREK, J. SLEZÁK.

  S LAUREÁTOM NOBELOVEJ CENY ZA CHÉMIE 
J. T. LEEOM.

  NA KONFERENCII PUGWASHSKÉHO HNUTIA 
V JUHOAFRICKEJ REPUBLIKE 2009.
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MINISTER DOPRAVY, VÝSTAV-
BY A REGIONÁLNEHO ROZVO-

JA JÁN FIGEĽ V ROZHOVORE 
S PODPREDSEDOM SAV ĽU-

BOMÍROM FALŤANOM.

Slovenská akadémia vied na veľtrhu 
CONECO/RACIOENERGIA

P o n u k a  v e d e c k ý c h 
v ý s l e d k o v
Na výstavisku bratislavskej Incheby sa 
v dňoch 28. marca až 2. apríla 2011 usku-
točnil 32. ročník medzinárodného staveb-
ného veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA. 
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnila 
manželka prezidenta SR Silvia Gašparovi-
čová, minister dopravy, výstavby a regionál-
neho rozvoja Ján Figeľ a minister hospodár-
stva Juraj Miškov.

Svoju ponuku na ploche 45 000 metrov 
štvorcových predstavili vystavovatelia z Bel-
gicka, Českej republiky, Francúzska, Litvy, 
Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slo-
venska, Slovinska, Španielska, Talianska 
a USA. Súbežne s veľtrhom CONECO sa ko-
nali aj ďalšie výstavné podujatia: Stavebná 
mechanizácia – výstava stavebných strojov 
a mechanizácie, Climatherm – medziná-
rodná špecializovaná výstava klimatizácie 
a vzduchotechniky, Conecoinvest – prezen-
tácia investičných zámerov a Slovrealinvest 
– veľtrh nehnuteľností.

Na veľtrhu sa vystavovatelia prezentova-
li ponukou rôznych stavebných komponen-
tov, nástrojov a služieb. Najpočetnejšie za-
stúpenie spoza hraníc – 109 vystavovateľov 
– mala Česká republika, ktorá sa predsta-
vila v spoločnej expozícii formou oficiálnej 
účasti. Podobnú formu prezentácie zvolil 
dolnorakúsky región. V tomto roku priniesli 
vystavovatelia množstvo ekonoviniek. Ve-
rejnosť, ktorá stavia alebo v blízkej budúc-
nosti zvažuje stavbu či rekonštrukciu, sa 
mohla inšpirovať, ako zvoliť šetrný prístup 
voči prírodnému prostrediu, čo sa z dlho-
dobého hľadiska môže pozitívne prejaviť aj 
v úspore finančných prostriedkov.

Slovenská akadémia vied prostredníc-
tvom svojich ústavov ukázala návštevníkom 
výsledky vedeckého výskumu úzko spojené 
so stavebníctvo, bývaním a životným pros-
tredím. Pracovníci Ústavu krajinnej ekológie 

SAV sa pri výbere exponátov na CONECO 
2011 snažili klásť dôraz na aktuálne témy. 
Pripravili ukážky riešenia projektov nielen 
po teoreticko-metodickej stránke, ale predo-
všetkým z pohľadu ich praktickej realizácie 
v konkrétnom území. Ústrednou témou toho-
ročnej prezentácie ústavu bol Dohovor o kra-
jine a jeho aplikácia v podmienkach Sloven-
skej republiky. V rámci posterov prezentoval 
Scenáre rozvoja krajinných typov a Aplikáciu 
REPGES ako výstup APVV-projektu s názvom 
Model reprezentatívnych geoekosystémov 
na regionálnej úrovni a Európsky dohovor 
o krajine v podmienkach Slovenskej republiky. 

Ústav hydrológie SAV predstavil pros-
tredníctvom panelov svoje výsledky vedec-
kej činnosti z oblasti hydrológie povrcho-
vých tokov. Zameral sa na zmeny prvkov 
vodnej bilancie v povodiach, kvantifikáciu 
prúdenia povrchových a podzemných vôd 
a v nich rozpustených a rozptýlených látok, 
kvantifikáciu pohybu vody a prenos roz-
pustených látok v systéme atmosféra – rast-
lina – pôda – podzemná voda so zreteľom 

na tvorbu zásob podpovrchových vôd a ich 
kvalitu, hodnotenie vplyvu činnosti člove-
ka na hydrologické procesy vrátane proce-
sov ovplyvňujúcich znečistenie povrcho-
vých a podpovrchových vôd a identifikáciu 
a prognózy zmien hydrologického režimu 
povrchových a podpovrchových vôd spôso-
bených očakávanými zmenami klímy.

 Ústav anorganickej chémie SAV prezen-
toval na výstave CONECO tri postery: poster 
o Centre excelentnosti Machina (Materiály, 
vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické pro-
cesy v extrémnych podmienkach). Cieľom re-
alizácie projektu je výrazné posilnenie kon-
kurencieschopnosti materiálového výskumu 
na Slovensku s excelentnými pracoviskami 
podobného zamerania v zahraničí. Druhý 
poster poukázal na možnosti použitia fluo-
ridových taveninových sústav pri chladení 
jadrových reaktorov a pri výrobe vodíka. Tre-
tím bol poster o prototype vysokoteplotného 
žiarového lisu (Oddelenie keramiky ÚACH 
SAV). Vysokoteplotný žiarový lis s grafito-
vým výhrevným elementom bol vyvinutý 
v oddelení keramiky UACh SAV. 

Na posteroch prezentovali výsledky svoj-
ho výskumu aj pracovníci Matematického 
ústavu SAV, Sociologického ústavu SAV, 
Ústavu polymérov SAV a Chemického ústa-
vu SAV. Pracovníci Arboréta Mlyňany SAV 
pripravili pre expozíciu SAV výzdobu z de-
koratívnych rastlín a kvetov.

Päť dní veľtržného podujatia CONECO/
RACIOENERGIA bolo naplnených sprie-
vodnými programami pre odbornú i širokú 
verejnosť. Jedným z nosných podujatí s bez-
platným poradenstvom pre návštevníkov 
bola Akadémia energetickej úspornosti. Kon-
ferencia s medzinárodnou účasťou Teória 
a konštrukcie pozemných stavieb sa tento 
rok venovala kvalite a životnosti bytových 
domov. O alternatívnych materiáloch v sta-
vebníctve sa hovorilo v bloku prednášok 
a filmov Zelená architektúra a zdravé býva-
nie. Medzinárodná konferencia s názvom 
Modulárne stavby a kontajnerová architek-
túra v meste v 21. storočí za účasti guru mo-
dulárnej architektúry prof. Hana Slawika 
z Nemecka ponúkla zaujímavé alternatívy 
pre bývanie i úžitkové stavby.

Ferdinand Tisovič | Foto autor

EXPOZÍCIA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 
NA VEĽTRHU CONECO/RACIOENERGIA.
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Vedecká rada SAV udelila prof. Michaelovi J. Hoffmannovi čestný doktorát

K e r a m i c k é  m a t e r i á l y  p r e 
t e c h n i c k ú  p r a x
Čestnú vedeckú hodnosť doktor technických 
vied honoris causa ako prejav ocenenia úz-
kej spolupráce a zásluh v oblasti výskumu 
keramických materiálov prof. Dr. Michae-
lovi J. Hoffmannovi udelila Vedecká rada 
SAV. Vzácneho hosťa 15. apríla t. r. sláv-
nostne promoval predseda SAV prof. Jaro-
mír Pastorek. Na slávnosti v budove Úradu 
SAV v Bratislave sa zúčastnili podpredsedo-
via SAV Eva Majková, prof. Daniela Ježová, 
podpredseda Snemu SAV Karol Iždinský, 
riaditeľ Ústavu anorganickej chémie SAV 
prof. Pavol Šajgalík a ďalšie vedecké osob-
nosti, predovšetkým z ústavov SAV, ktoré 
sa venujú výskumu materiálov a s praco-
viskom prof. Hoffmanna spolupracujú ale-
bo spolupracovali v minulosti. Oceneného 
na slávnosti sprevádzala manželka.

Laudáciu na počesť oceneného pred-
niesla podpredsedníčka SAV prof. Daniela 
Ježová. Pripomenula, že prof. Hoffmann je 
riaditeľom Institut für Keramik im Maschi-
nenbau – IKM (Ústavu pre aplikácie ma-
teriálov v strojárstve pri nemeckom Tech-
nologickom inštitúte v Karlsruhe) a je mi-
moriadnou a mnohorozmernou vedeckou 
osobnosťou. Jeho vedecký záber je veľmi 
široký, ale aj dostatočne cielený, aby našiel 
vyústenie v technickej praxi.

Výskum svetovej úrovne
 

V návrhu na ocenenie sa uvádza: Profesor 
Hoffmann sa zaoberá materiálovým vý-
skumom keramických kompozitov. Jeho 
výskum je orientovaný do dvoch základ-
ných smerov: jedným sú konštrukčné ke-
ramické materiály predovšetkým na báze 
nitridu a karbidu kremičitého, druhým sú 
funkčné keramické materiály na báze tita-
nátu olovnato-zirkoničitého (PZT), ktoré 
vykazujú významný piezoelektrický efekt. 
V oboch vedeckých smeroch jeho záujmu 
dosiahol svetovú úroveň, o čom svedčí aj 
rozsiahla spolupráca s najvýznamnejšími 
pracoviskami podobného zamerania vo 
svete a množstvo vyžiadaných prednášok 
na medzinárodných podujatiach s celosve-
tovým významom. Profesor Hoffmann vie-
dol a vedie veľa projektov z tejto oblasti. 
Vyzdvihnúť treba predovšetkým EÚ-USA 
projekt NANOAM, ktorého bol zástupcom 
hlavného európskeho riešiteľa. Projekt sa 
venoval štúdiu intergranulárnych filmov 
v keramických polykryštalických kompo-
zitoch na báze nitridu kremičitého. Pro-
jekt úspešne spojil svetovú vedeckú špičku 
v USA a Európe s teoreticko-experimentál-
nym prístupom k riešeniu tohto problému. 

Podobný projekt s podporou DFG (Deut-
sche Forschung Gemeinschaft, SRN) a NSF 
(National Science Foundation, USA) rieši aj 
v oblasti bezolovnatých PZT keramík s pe-
rovskitovou štruktúrou. Profesor Hoffmann 
je koordinátorom projektu výstavby a budo-
vania Výskumného centra materiálov pre 
energetické systémy pri Karlsruhe Institute 
of Technology (vzniklo spojením Univerzity 
Karlsruhe a Jadrového výskumného centra 
Karlsruhe) v celkovej hodnote 40 mil. eur.

V oblasti neoxidových keramických ma-
teriálov je jeho výskum sústredený na vzťah 
medzi mikroštruktúrou a vlastnosťami ke-
ramických materiálov, predovšetkým na 
úlohu intergranulárnej fázy, chemického 
zloženia na lomové charakteristiky ako aj 
vysokoteplotnú deformáciu. Jeho práce 
zaoberajúce sa touto problematikou majú 
vysokú citovanosť – trinásť z nich je citova-
ných viac ako päťdesiatkrát. Sú to predo-
všetkým práce, ktoré sa venujú rastu kryštá-
lov nitridu kremičitého z taveniny v procese 
spekania, tvorby mikroštruktúry, ako aj 
úlohe chemického zloženia intergranulár-
nych filmov. Prof. Hoffmann navrhol model 
fyzikálneho správania perovskitovej kera-
miky a overil jeho funkčnosť (práca s touto 
problematikou bola citovaná 131-krát). Je-
ho rozsiahla publikačná činnosť v najreno-
movanejších vedeckých periodikách, ako sú 
Journal of Applied Physics, Acta Materialia, 
Physical Review B, Applied Physics Letters, 
Journal of the American Ceramic Society 
a Journal of the European Ceramic Society 

je podporená ich vysokou kvalitou. Hir-
schov faktor citovanosti jeho prác je 26. Pri 
tomto výpočte vedeckých zásluh profesora 
Hoffmanna je veľmi dôležité nezabudnúť 
na jeho intenzívny a intímny kontakt s prie-
myselnou sférou, ktorý nakoniec vyplýva 
aj zo zamerania pracoviska, ktoré vedie. 
Orientácii jeho výskumu sú najbližšie nad-
národné spoločnosti ako Bosch, Siemens 
a CeramTec. S týmito partnermi sa podieľal 
na vývoji nových keramických neoxidových 
materiálov pre automobilový priemysel. 
V tejto oblasti má udelených päť patentov. 
Kľúčom k masovej produkcii bola identifi-
kácia základných parametrov pri transfere 
základných poznatkov do výrobného proce-
su pri tak zložitých systémoch, ako sú tuhé 
roztoky oxidu hlinitého v nitride kremiči-
tom pre rezné nástroje, ako aj návrh takého 
zloženia a mikroštruktúry keramických ma-
teriálov, aby boli vhodné na použitie v sta-
cionárnych turbínach na výrobu elektrickej 
energie. V poslednom období sa podieľa 
na vývoji keramického materiálu na báze 
nitridu kremičitého pre vysokotlakové čer-
padlo na priame vstrekovanie paliva, kde 
sú opäť hlavnými odberateľmi technológie 
firmy Bosch a Siemens.

V oblasti funkčnej keramiky spolupra-
cuje okrem už spomenutých partnerov 
aj s firmou PI Ceramics a Tronox AG, vý-
sledkom sú dva patenty. V tejto oblasti 
ide predovšetkým o vývoj materiálov pre 
piezoelektrický vstrekovací systém, kde je 
kľúčovým komponentom mnohovrstvový 

ZĽAVA PROF. MICHAEL HOFFMANN S MANŽELKOU, PROF. JAROMÍR PASTOREK A PROF. DANIELA JEŽOVÁ.
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akčný člen na báze PZT. Tento akčný člen je 
pripravovaný v jednom kroku s AgPd elek-
tródami. Tento systém, vzhľadom na roz-
dielnu materiálnu podstatu kov/keramika, 
prináša množstvo problémov pri masovej 
výrobe. Profesor Hoffmann identifikoval 
kritické miesta tohto procesu, ovplyvnil 
výrobcu vstupných práškov (Tronox AG), 
ako aj samotný proces spekania tak, aby 
bola kontrolovaná difúzia Ag do PZT, a tým 
sa dosiahla požadovaná nízka defektnosť 
vyrobených akčných členov menej ako 10 
dpm (defects per million) v prevádzkových 
podmienkach pri zaťažení až 109 cyklov. 
V Nemecku vedie národný program na vý-
voj nových bezolovnatých PZT materiálov. 
V tomto programe koordinuje okrem uni-
verzitných partnerov aj troch najväčších 
priemyselných producentov týchto materiá-
lov a zároveň troch najväčších konkurentov 
na trhu Siemens, Bosch a PI Ceramics.

Úzka spolupráca s ústavmi SAV 

Spolupráca ústavov SAV a prof. Michaela 
Hoffmanna siaha do roku 1991, keď pra-
coval v Max-Planck-Institut für Metallfor-
schung v Stuttgarte. V tom čase dvaja pra-
covníci zo SAV získali štipendium Alexan-
dra von Humboldta (prof. J. Dusza z Ústavu 
materiálového výskumu a prof. P. Šajgalík 
z Ústavu anorganickej chémie) a pôsobili 
na tomto renomovanom pracovisku. Aj pri-
činením prof. Michaela Hoffmanna získal 
Ústav anorganickej chémie SAV v roku 1994 
prístroj financovaný Nadáciou Alexandra 
von Humboldta v cene 800 000,-Sk. Spo-
lupráca vyústila do návrhu dvoch spoloč-
ných projektov Ústavu anorganickej chémie 
SAV a MPI Stuttgart (Silicon Nitride Based 
Composites a Micro/Nano Layered Composi-
tes with Improved Reliability) v rámci akti-
vít Európskej komisie pre vedu a výskum. 

Napriek tomu, že ani jeden projekt nebol 
nakoniec financovaný, boli dobrým zák-
ladom na ďalšiu spoluprácu. Po prechode 
prof. Hoffmanna na Univerzitu v Karlsruhe 
pracovníci SAV majú stále otvorenú mož-
nosť využívať prístrojové vybavenie IKM. 
Na tomto pracovisku dlhodobé pobyty ab-
solvovali ďalší vedeckí pracovníci zo SAV.

Prof. Michael J. Hoffmann sa aktívne 
podieľal na organizovaní workshopov Engi-
neering Ceramics, ktoré ÚACH SAV úspešne 
organizuje od roku 1989. V januári 2003 za-
čalo na pôde ústavu svoju činnosť Centrum 
excelentnosti IIC MATMOL podporované 
z prostriedkov 5. rámcového programu EÚ. 
Profesor Hoffmann ako člen International 
Advisory Board sa podieľal na jeho príprave 
a ako renomovaný odborník dva roky vie-
dol konzultácie a prednášal pre doktoran-
dov ústavu v rámci tohto centra.

Úzka spolupráca medzi ÚACH SAV 
a IKM vyústila do organizácie spoločného 
odborného semináru o funkčných a kon-
štrukčných keramických materiáloch (Joint 
Research Workshop of IKM TU Karlsruhe 
a ÚACH SAV Bratislava), ktorý sa konal 
v roku 2004 v Smoleniciach. V ďalšom ro-
ku bol prof. Hoffmann odborným garan-
tom a prednášateľom na British and Slovák 
INYS Workshop „Ceramic Nanocomposites“, 
ktorý sa konal v Smoleniciach v roku 2005. 
Vedecky úspešnú a dlhodobú spoluprácu 
ÚACH SAV s IKM ocenilo aj Predsedníctvo 
SAV a prof. Hoffmann získal v roku 2003 
Čestnú plaketu Dionýza Ilkoviča za zásluhy 
vo fyzikálno-chemických vedách.

Súčasťou promočnej slávnosti bola aj pre-
zentácia prof. Michaela J. Hoffmanna na té-
mu Ceramic Materialas in the Automotive 
Industry (The Hidden Champions) – Kera-
mické materiály v automobilovom priemysle 
(tajný favorit), ktorej súčasťou bolo aj pred-
stavenie univerzity a ústavu v Karlsruhe.

Vladimír Šmihula | Foto autor

PROF. MICHAEL HOFFMANN S DIPLOMOM O UDELENÍ ČESTNÉHO DOKTORÁTU.

NA PLODNÚ SPOLUPRÁ-
CU S PROF. MICHAE-
LOM HOFFMANNOM 
V MAX-PLANCK-INSTI-
TUT FÜR METALLFOR-
SCHUNG V STUTTGAR-
TE SI ZASPOMÍNAL AJ 
PROF. PAVOL ŠAJGALÍK 
Z ÚSTAVU ANORGANIC-
KEJ CHÉMIE SAV.
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>Významný slovenský farmakológ, riaditeľ 
Ústavu experimentálnej farmakológie a to-
xikológie SAV v Bratislave prof. MUDr. Ra-
domír Nosáľ, DrSc., oslávil 25. marca svoje 
významné životné jubileum – sedemdesia-
tiny. Pri tejto príležitosti sa 5. apríla usku-
točnilo sympózium pod názvom Súčasná 
slovenská farmakológia a toxikológia. Mo-
derátorka podujatia Zuzana Kyseľová v Au-
le SAV na bratislavskej Patrónke privítala 
podpredsedov SAV prof. Danielu Ježovú 
a doc. Alberta Breiera, dekana Farmaceu-
tickej fakulty UK prof. Jána Kyseloviča, spo-
lupracovníkov z ústavov SAV aj slovenských 
univerzít, ako aj zástupcov spriaznených 
pracovísk z Českej republiky a ďalších hostí.

Životné osudy a vedeckú prácu prof. Ra-
domíra Nosáľa na úvod účastníkom sym-
pózia priblížil jeho spolupracovník Michal 
Dubovický, ktorý zdôraznil, že jubilant je 
žiakom mimoriadne významnej českej far-
makologičky prof. Heleny Raškovej z Farma-
kologického ústavu ČSAV; pod jej vedením 
v tomto ústave obhájil aj dizertačnú prácu. 
Od januára 1969 začal pracovať v Ústave 
experimentálnej farmakológie SAV v Brati-
slave, vzápätí absolvoval dvojročný študijný 
pobyt na univerzite v Štokholme. V ústave 
založil oddelenie bunkovej farmakológie, 
ktoré doteraz vedie. V roku 1984 obhájil ve-
deckú hodnosť DrSc. a postupne sa stal čle-
nom viacerých medzinárodných vedeckých 
organizácií a ich výborov. V roku 1995 prijal 
ponuku Masarykovej univerzity v Brne, kde 
habilitoval na docenta, v roku 2000 bol me-
novaný za profesora v študijnom odbore far-
makológia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Ko-

šiciach. Pedagogicky pôsobil aj na ďalších 
vzdelávacích pracoviskách. Okrem viacerých 
študijných pobytov vo Švédsku absolvoval aj 
ďalšie – v Nemecku, Veľkej Británii, USA aj 
Austrálii. Bol a je zodpovedným riešiteľom 
osemnástich domácich aj medzinárodných 
vedeckých projektov, spoluautorom viace-
rých monografií či kapitol vo vedeckých 
monografiách v zahraničí, autorom a spo-
luautorom vyše 270 vedeckých publikácií 
evidovaných v medzinárodných vedeckých 
databázach a 190 vedeckých článkov v do-
mácich vedeckých a odborných časopisoch. 
Rečník pripomenul aj športovú kariéru ju-
bilanta: v rokoch l960 – 1965 bol českoslo-
venským reprezentantom v ľahkej atletike, aj 
dnes je vášnivým lyžiarom a vysokohorským 
turistom. Medzi jeho záujmy patrí klasická 
hudba, výtvarné umenie a literatúra.

So slávnostným príhovorom vystúpila 
podpredsedníčka SAV prof. Daniela Ježová, 
ktorá vysoko ocenila pôsobenie prof. Rado-
míra Nosáľa na pôde SAV aj v slovenskej far-
makológii a poďakovala sa mu za doterajšiu 
spoluprácu.

Doc. Antonín Lojek z Biofyzikálneho ústa-
vu AV ČR v Brne si zaspomínal na začiatky 
vzájomnej spolupráce; pripomenul, že sa 
začala v roku 1999. Jej plodom  je množstvo 
vynikajúcich vedeckých výsledkov, ktoré boli 
publikované v troch desiatkach vedeckých 
článkov. Prezradil, že popri spolupráci sa 
rozvíjali aj priateľské kontakty, vychádzky 
do okolia i do Vysokých Tatier... 

Jubilanta pozdravili aj ďalší rečníci: 
prof. Pavel Anzenbacher z Ústavu farmako-
lógie LF Univerzity Palackého v Olomouci, 

dekan FarmF UK v Bratislave prof. Ján Ky-
selovič, ktorý jubilantovi odovzdal Pamätnú 
medailu Farmaceutickej fakulty UK, prezi-
dent Slovenskej farmaceutickej spoločnosti 
prof. Jozef Čižmárik, ktorý mu udelil Čestné 
členstvo Slovenskej farmaceutickej spoločnos-
ti, ako jej najvyššie vyznamenanie... Pred-
nostka Ústavu farmakológie a klinickej far-
makológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave 
prof. Viera Kristová jubilantovi odovzdala 
Čestnú medailu LF UK v Bratislave, pred-
sedníčka Slovenskej farmakologickej spo-
ločnosti a prednostka Ústavu farmakológie 
JLF UK v Martine doc. Soňa Fraňová Zlatú 
medailu Slovenskej farmakologickej spoloč-
nosti, následne vystúpili Fedor Jagla z Ústa-
vu normálnej a patologickej fyziológie SAV, 
riaditeľka Ústavu molekulárnej fyziológie 
a genetiky SAV doc. Oľga Križanová, jubilan-
tov spolužiak zo štúdií prof. Pavel Traubner 
z 1. neurologickej kliniky LF UK v Bratislave, 
prof. Juraj Harmatha z Ústavu organickej 
chémie a biochémie AV ČR v Prahe a za naj-
bližších kolegov Ladislav Šoltés z Ústavu 
experimentálnej farmakológie a toxikológie 
SAV, ktorý predviedol osobitý darček – osob-
né venovanie v publikáciách...

 Po slávnostnej časti sympózium pokra-
čovalo pracovným odborným programom, 
v rámci ktorého významní slovenskí a českí 
odborníci prezentovali vedecké výsledky či 
výsledky spolupráce v odbore farmakológia 
na najvýznamnejších slovenských a českých 
farmakologických a ďalších príbuzných vý-
skumných pracoviskách.

Vladimír Šmihula | Foto autor

Prof. Radomír Nosáľ sedemdesiatnikom

O s o b n o s ť  s l o v e n s k e j 
f a r m a k o l ó g i e

PROF. RADOMÍROVI NOSÁĽOVI BLAHOŽELAJÚ ČLENOVIA PREDSEDNÍCTVA SAV – 
ZĽAVA DOC. ALBERT BREIER A DOC. JURAJ KOPPEL, VPRAVO PROF. DANIELA JEŽOVÁ.

JUBILANT S MANŽELKOU AJ S MARIONETOU, DARČEKOM OD KOLEGOV Z ÚS TAVU 
EXPERIMENTÁLNEJ FARMAKOLÓGIE A TOXIKOLÓGIE SAV
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Na slovíčko s Mgr. Martinom Hajduchom, PhD.

A d a p t a č n á  s c h o p n o s ť  r a s t l í n 
č l o v e k u  c h ý b a

ĽAN (VĽAVO) A SÓJA NA ČERNOBYĽSKOM POKUSNOM POLÍČKU. Foto archív

V apríli tohto roku si celý svet pripomenul 
25. výročie černobyľskej jadrovej tragédie. 
Zhodou okolnosti v tých istých dňoch nám 
výbuch atómovej elektrárne v japonskej Fu-
kušime opäť pripomenul globálne riziká, 
ktoré so sebou nesie jadrová energetika. 
Ako sa ukazuje, ľudstvo nie je imúnne voči 
katastrofám podobného druhu s dosahom 
na človeka, živočíšstvo i rastlinstvo, a musí 
hľadať cesty, ako sa s týmto nebezpečen-
stvom vyrovnať. Jedným z pracovísk, ktoré 
sa zaoberá otázkami vplyvu rádioaktívnej 
kontaminácie na život, je aj kolektív vedený 
Mgr. Martinom Hajduchom, PhD., z Ústa-
vu genetiky a biotechnológie rastlín SAV 
v Nitre. Jeho vedúceho sme sa opýtali:
Kedy ste sa vy osobne dostali po prvý raz 
do styku s černobyľskou realitou?
Keď sa to stalo, mal som 16 rokov, ale v tom 
veku som mal iné záujmy. Navyše v socialis-
tickom Československu sa o tom vtedy veľmi 
nehovorilo.
Ako vznikol nápad vedecky spracovať 
problematiku vzťahu „černobyľská 
kontaminácia – rastlinstvo“?
Počas pobytu v USA mi po jednej diskusii 
s kolegami napadla myšlienka založiť pokus 
s rastlinkami v rádioaktívnej Černobyľskej 

C e n a  p r i m á t o r a  p r e  J o z e f a  K l a č k u
Medzi štyrmi Bratislavčanmi, ktorých 15. apríla t. r. na slávnosti 
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca ocenil primátor mesta Mi-
lan Ftáčnik Cenou primátora Bratislavy, bol aj PhDr. Jozef Klačka 
z Ústredného archívu SAV.

 Historik a archivár PhDr. Jozef Klačka pôsobil prvé desaťročie 
svojej profesionálnej dráhy v Štátnom archíve v Bratislave ako zá-
stupca riaditeľa. Ďalšie tri desaťročia budoval a viedol ako riaditeľ 
Ústredný archív Slovenskej akadémie vied. Pod jeho vedením sa 
archív stal dôležitým článkom štruktúry celej Akadémie a prispel 
k spracovaniu dejín vied a techniky na Slovensku. Ako člen Vedec-
kej archívnej rady Ministerstva vnútra SR sa významne podieľal 
na príprave zákona o archívoch a registratúrach a spolupracoval 
na príprave odborného terminologického slovníka archívnictva.

Jozef Klačka má osobitný vzťah k histórii mestských častí zá-
padnej Bratislavy. Vo svojom vedeckom bádaní nachádzal mnohé 

neznáme, málo známe alebo v minulosti skreslene vnímané oso-
bitosti a súvislosti v dejinách tejto časti mesta. Spracoval tiež témy 
pôvodu chorvátskeho osídlenia v dejinách niektorých mestských 
častí Bratislavy, ktoré poukazujú na význam tohto jedinečného kul-
túrno-historického fenoménu na území mesta.

Okrem neho tohtoročnú Cenu primátora Bratislavy získali mik-
robiológ prof. Libor Ebringer, pedagóg Kamil Vajnorský a drama-
turgička Daniela Hýrošová. Udeľovanie ceny nadväzuje na tradíciu 
založenú v januári 1993 vtedajším primátorom Petrom Kresánkom. 
Jej nositeľom sa môže stať občan hlavného mesta, ktorý vo svojom 
odbore celoživotným dielom prispel výnimočným spôsobom k roz-
voju a blahu mesta. Doteraz bolo ocenených viac ako sedemdesiat 
Bratislavčanov.

 
(www.bratislava.sk)

oblasti. Navrhol som tento výskum pre In-
ternational Reintegration Grant Európskej 
komisie. Grant som dostal, vrátil som sa teda 
na Slovensko a začal svoju černobyľskú vý-
skumnú kapitolu.
Váš výskum preukázal zvláštny fenomén 
– odolnosť semien voči rádioaktívnemu 
zamoreniu. Ako možno vysvetliť tento 
úkaz?
Tento úkaz je známy už desaťročia. Prvé po-
kusy typu „rádioaktivita – rastliny“ sa začali 
robiť možno v časoch objaviteľky rádioak-
tivity Marie-Curie Sklodowskej. Ale mole-
kulárne mechanizmy, ktoré by objasňovali, 
ako sa rastlinky dokážu rádioaktivite prispô-
sobiť, nie sú známe. Máme k dispozícii iba 
čiastkové informácie o zmenách na úrovni 
DNA, ale celkový obraz o procesoch adap-
tácie rastlín na rádioaktivitu nám chýba. My 
sa snažíme tieto mechanizmy viacej objasniť 
využitím proteomiky, modernej postgeno-
mickej metodológie.
Sú výskumne výsledky vášho tímu, ktoré 
mimochodom vzbudili veľký záujem 
vo vedeckom svete, istou nádejou pre 
jadrovú budúcnosť?
Aj keď sa rastliny dokážu rádioaktivite prispô-
sobiť, zložitejšie organizmy už nie. Silná rá-

dioaktivita je pre ľudí nebezpečná. Aj keď jad-
rová havária postihuje rastlinstvo iba v malej 
miere, pre ľudí má veľmi negatívny dosah.
Prejavili o váš výskum záujem aj 
z japonskej strany?
S japonskou kolegyňou rozmýšľame o zalo-
žení pokusných políčok pri Fukušime. Ale to 
je ešte hudba budúcnosti. Taktiež mi už pri-
šlo zopár otázok od japonských farmárov...
Pokračuje váš černobyľský výskum 
naďalej? Môžete sa podeliť s nami o nové 
poznatky?
Výskum pokračuje, v súčasnosti analyzu-
jeme už semiačka tretej generácie rastlín 
rastúcich v rádioaktívnej Černobyľskej oblas-
ti. Tento rok sme rozšírili naše experimenty 
aj o jačmeň ako zástupcu obilnín.
Rozhovor pripravil E. Borčin

O VÝSKUM MARTINA HAJDUCHA JE V MÉDIÁCH 
ZÁU JEM... Foto: Vladimír Šmihula
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AUTORI VÝSTAVY CHÉMIA A TECHNIKA V UMENÍ – VĽAVO OLEG FINTORA, VEDĽA NEHO MILAN RAŠLA.

Prednáška Lydy Rychlej a Jozefa Rychlého 

U m e n i e  z  p l a s t o v 
v  o h r o z e n í

V priestoroch Centra vedecko-technických 
informácií SR v Bratislave odznela 7. aprí-
la spoločná prednáška Ing. Lydy Rychlej, 
DrSc., a Ing. Jozefa Rychlého, DrSc., z Ústa-
vu polymérov SAV pod názvom Životnosť 
plastov – ohrozené plasty v umení. Prednáš-
ka bola súčasťou cyklu Chemické horizonty, 
ktorý pripravila Slovenská chemická spo-
ločnosť pri SAV ako sprievodné podujatie 
Medzinárodného roka chémie. Autori hľa-
dali a hľadajú odpoveď na otázku, prečo sú 
ohrozené plasty v moderných umeleckých 
artefaktoch a ako im predĺžiť životnosť.

Vo všetkých významnejších múzeách 
moderného umenia sa dnes návštevník stre-
táva s artefaktmi z plastov, ktoré sa vysky-
tujú ako samostatné umelecké diela alebo 
sú ich súčasťou. Prehľadná štúdia o typoch 
plastov, ktoré sa nachádzajú v expozíciách 
Britského múzea a Victoria a Albert (V&A) 
múzea v Londýne v roku 1990 ukázala, že 

O ŽIVOTNOSTI PLASTOV PREDNÁŠALI MANŽELIA 
RYCHLÍ.

Prezentácia zaujímavých 
experimentov a výskumných 
a vyučovacích metód 

T v o r i v ý 
u č i t e ľ 
f y z i k y
V Kongresovom centre SAV Smolenice sa 
v dňoch 12. – 15. apríla t. r. konala vedec-
ká konferencia Festival fyziky. Pripravili ju 
Slovenská fyzikálna spoločnosť, Fyzikálny 
ústav SAV, Prírodovedecká fakulta UPJŠ 
a ďalší spoluorganizátori.

Festival fyziky bol predovšetkým prezen-
táciou zaujímavých experimentov, inova-
tívnych výskumných a vyučovacích metód 
a postupov, ktoré u žiakov a študentov sti-
mulujú záujem o fyziku. Ponúkol vynikajú-
cu príležitosť pre všetkých fyzikov z výsku-
mu aj z pedagogickej praxe, ktorým záleží 
na tom, aby fyzika bola prijímaná ako atrak-
tívna veda, mimoriadne užitočná pre rozvoj 
a prosperitu spoločnosti. Fyzika a jej prak-
tické aplikácie v elektronike, informačnej 
technike, doprave a energetike menia a de-
terminujú životný štýl súčasnej spoločnosti.

Konferencia vytvorila platformu pre pri-
rodzený transfer najnovších výsledkov vý-
skumu do širšej spoločenskej praxe. Určená 
bola najmä učiteľom fyziky všetkých stupňov 
škôl vrátane univerzít, ktorí mali záujem po-
deliť sa so svojimi nápadmi, ako skvalitniť 
vyučovanie fyziky. Názov „festival“ naznačil, 
že nepôjde o bežnú konferenciu s niekoľký-
mi aktívnymi prednášateľmi, ale o poduja-
tie, v ktorom sa kombinujú prvky klasických 
konferencií s modernými tvorivými diel-
ňami, seminármi a praktickými ukážkami 
uplatňovania tvorivosti vo fyzike. Dôležitou 
súčasťou podujatia bol Trh fyzikálnych nápa-
dov, pri ktorom vybraní účastníci vystupovali 
paralelne. Predviedli zaujímavé fyzikálne 
experimenty a praktické učebné pomôcky, 
pripravené na uplatnenie v pedagogickej 
praxi. Na workshopoch si potom účastníci 
mohli overiť potrebné zručnosti.

Na tohtoročnom Festivale fyziky sa zú-
častnilo 60 účastníkov. Prítomní boli členo-
via Terminologickej komisie Slovenskej fy-
zikálnej spoločnosti, účastníci medzinárod-
ných festivalov Physics on Stage a riešitelia 
súčasného projektu APVV LPP Veda na scéne 
Slovensko. Najzaujímavejšie príspevky budú 
publikované v zborníku. 

 Festival bol sprevádzaný aj dvoma vý-
stavami: výberom z umeleckých fotografií 
D. Rapavej s fyzikálnou tematikou Tajom-
stvo svetla a vody a expozíciou učebných 
pomôcok firmy Kvant. Nočné pozorovanie 
oblohy automatizovaným ďalekohľadom sa 
pre zlé počasie nekonalo, ale pozorovanie 
slnka ďalekohľadom sa vydarilo a bolo veľ-
mi zaujímavé. 
 D. Krupa, S. Klamová

v prevažnej miere ide o fenolformaldehydo-
vé živice, acetáty a nitráty celulózy, epoxi-
dy, polyamidy, PVC, polyestery, polyetylén, 
poly(metyl metakrylát), polystyrén a poly-
uretány. Od roku 2005 je však zrejmé, že 
v dôsledku inherentnej nestability plastov 
a postupne sa rozvíjajúcej degradácie spo-
jenej so stratou ich úžitkových vlastností, 
stratou lesku, vzniku prasklín, oderu, „za-
žraného“ prachu a podobne hrozí celému 
radu artefaktov kolaps a znehodnotenie. 
Pritom ide o výtvory staré len niekoľko de-
saťročí. Podľa dostupných zdrojov len asi 
štvrtina takýchto artefaktov nevyžaduje 
momentálne konzerváciu alebo prinajmen-
šom ošetrenie. 

 Prednáška manželov Rychlých sa zame-
rala aj na rozbor niektorých detailov tejto 
neradostnej situácie, vysvetľuje ako plasty 
degradujú, čo sú rozhodujúce príčiny ich 
postupného znehodnocovania a opisuje aj 
príslušne procesy v čase. Priblížila aj do-
stupné metodológie zisťovania momentál-
neho stavu životnosti artefaktov z plastov, 
ako vyplývajú z riešenia projektu 7. rám-
cového programu EÚ „Popart“ Stratégia 
zachovania umeleckých artefaktov v muzeál-
nych zbierkach (Strategy for the preservation 
of plastics artefacts in museums collections), 
na ktorom v súčasnosti obaja autori pracu-
jú.

 Po prednáške v priestoroch budovy sprí-
stupnili výstavu pod názvom Chémia a tech-
nika v umení – Obrazy a objekty, v rámci 
ktorej predstavili svoje diela dvaja sloven-
skí výtvarní umelci Oleg Fintora (objekty) 
a Milan Rašla (obrazy), používajúci netra-
dičné chemické materiály.

Text a foto: V. Šmihula



4 | 2011    s p r á v y s a v     publicistika

12

>
Lesné požiare páchajú na rastlinstve i živočíšstve nevyčísliteľné škody 

MIROSLAV SANIGA Ť a ž k o  s k ú š a n á  p r í r o d a
Vyčíňanie červeného kohúta v prírodnom 
ekosystéme (les, lúka) má ďalekosiahle 
následky: dokáže vyhubiť všetky jeho živé 
zložky, takže škody sú z environmentálne-
ho hľadiska nevyčísliteľné. V prípade loka-
lity v oblasti Horného Jelenca – Podšturca 
v južnej časti Veľkej Fatry, ktorú začiatkom 
apríla zachvátil požiar, lesné ekosystémy 
predstavujú pôvodné reliktné porasty bo-
rovice lesnej, buka lesného, jedle bielej 
a smreka obyčajného. Je to jeden z najcen-
nejších lesných komplexov v celej Starohor-
skej doline, kam prakticky do týchto čias 
vďaka neprístupnosti strmého a skalnatého 
terénu nevkročila ľudská noha. Extrémny 
sklon svahov a mimoriadna členitosť terénu 
so skalnými útvarmi robia túto oblasť prak-
ticky nedostupnou, zásluhou čoho boli tieto 
prírodné systémy ušetrené pred lesohospo-
dárskymi a turistickými záujmami človeka. 
A práve tieto stanovištia si zvolili za svoj do-
mov mnohé druhy zvierat, ktoré majú vyso-
ké ekologické nároky na životné prostredie.

V oblasti zasiahnutej požiarom bolo br-
ložisko medvedice s dvoma lanskými mlá-
ďatami. Ako oheň zasiahol do života tejto 
medvedej rodinky, zatiaľ nie je známe. 
Zostáva len veriť, že matka včas zaregistro-
vala hroziace nebezpečenstvo a stihla svoje 
potomstvo odviesť do bezpečia. V prípade, 
že jej sa únik podaril, ale mláďatá to nestíh-
li a zostali v požiarisku, bude takéto zviera 
po strate potomstva vykazovať známky zvý-
šenej nervozity a agresivity.

V ohňom postihnutej oblasti sa zdržiaval 
aj rys ostrovid a mnohé iné cicavce (jelenia, 
srnčia zver, viaceré vzácne drobné zemné 
cicavce). Z vtákov tu boli bežné ďatle, brh-
líky, kôrovníky, sýkorky, ale usadil sa tu aj 
jeden pár bociana čierneho. V lesnom kom-
plexe hniezdili sovy lesné, kuviky kapcavé 
a sovy dlhochvosté. Na hrebeni, na ktorý 
sa oheň skoro tiež vyšplhal, bolo tokanisko 
vymierajúceho pamätníka doby ľadovej – 
tetrova hlucháňa. V skalných partiách mal 
hniezdisko krkavec čierny, výr skalný a ne-
obyčajne vzácny murárik červenokrídly, 
ktorého populácia v slovenských horách do-

sahuje najviac 50 párov. Zo stavovcov oheň 
najviac postihol obojživelníky (salamandru 
škvrnitú, skokana hnedého) a plazy (vrete-
nicu severnú, jaštericu živorodú), ktoré ne-
stihli narýchlo opustiť lokalitu. Bezstavovce 
– reprezentanti pôdnej bioty, hlístovce, ulit-
níky, pavúkovce, chrobáky, motýle – v po-
žiarisku uhoreli.

Živočíchy, ktoré stihli horiaci ekosystém 
opustiť včas, si budú musieť v najbližšom 
období hľadať náhradný domov v okoli-
tom prírodnom prostredí. Bude to však 
neobyčajne náročná úloha, lebo požiar za-
chvátil lokalitu v najchúlostivejšom období 

ročného cyklu zvierat, keď sú najcitlivejšie 
na obhajovanie svojho životného priestoru 
a keď nadväzujú partnerské zväzky, aby 
mohli zachovať pochodeň rodu a založiť si 
rodiny. Uprostred jarného obdobia sú však 
všetky vhodné stanovištia obsadené inými 
jedincami, resp. pármi, ktoré sa len ťažko 
vzdávajú hoci aj okrajových častí svojich 
teritórií, nieto ešte že by sa s „privandroval-
cami“ z požiariska chceli podeliť o svoje re-
víry. Hľadanie nového životného priestoru 
bude v tomto prípade mimoriadne sťažené 
aj tým, že oheň „úradoval“ v Hornojelenskej 
doline aj pred štyrmi rokmi, keď mu padlo 

MIMORIADNE CENNÉ LESNÉ EKOSYSTÉMY PRALESNÉHO CHARAKTERU V ČLENITOM SKALNATOM TERÉNE.

OBOJŽIVELNÍKY NESTIHLI Z POŽIARISKA UTIECŤ.
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za obeť rovnako cenné prírodné územie 
v protiľahlom svahu v takmer rovnakom 
rozsahu 113 ha, a tak budú musieť postih-
nuté živočíchy migrovať do vzdialenejších 
lokalít Veľkej Fatry, resp. Starohorských 
vrchov.

Pre rastlinstvo ako determinačnú zložku 
prírodného ekosystému je jarné obdobie 
rovnako najcitlivejšie, najzraniteľnejšie, 
pretože v tomto čase precitajú rastliny, krí-
ky a stromy z vegetačného pokoja. Rastliny 
začínajú kvitnúť, kríky a stromy sa olisťujú. 
Hoci na podstatnej časti postihnutej lokality 
zhorela len najvrchnejšia vrstva pôdy – hra-
banka a stromy neboli priamo zasiahnuté, 
následky požiaru sa ukážu o niekoľko týž-
dňov. V hrabanke totiž oheň poškodil ko-
reňové systémy drevín, na následky čoho 
stromy a kríky postupne odumrú. Zostáva 
nám len veriť, že ostrovčekov pôvodného 
lesa ušetrených od ohňa zostalo čo najviac. 
Tie budú môcť poskytnúť záštitu novovzni-
kajúcemu lesu a stanú sa akýmisi génovými 

základňami a refúgiami pre šírenie rastlín 
a živočíchov do obnovujúcich sa častí prí-
rodných systémov postihnutých ničivým 
živlom. 

Na stanovištiach postihnutých požiarom 
rástlo mnoho rastlinných druhov, z ktorých 
viaceré sa viažu na špecifický skalný a lesný 
biotop. Cyklámen fatranský, veľkofatranský 
endemit (rastlina, ktorá sa vyskytuje len 
na určitom území), tu mal jednu zo svo-
jich „ťažiskových“ lokalít výskytu vo Veľkej 
Fatre. Rástol tu aj poniklec veľkokvetý, črie-
vičník papučkový a prvosienka holá.

Skutočné škody môžeme demonštro-
vať na príklade endemického cyklámenu 
fatranského, ktorého na ploche požiariska 
rástlo niekoľko tisíc jedincov. Prírodovedná 
hodnota jednej zničenej rastlinky je podľa 
Zbierky zákonov č. 93/1999 po prepočte 
okolo 60 eur. Reálne škody len na jednej 
chránenej rastline sa teda šplhajú k státi-
sícom! A to prišli o život, resp. minimálne 
dočasne, ak nie aj trvale, o životný priestor 
v požiarisku s rozlohou 100 hektárov tisícky 
jedincov chránených rastlín, bezstavovcov, 
desiatky obojživelníkov, plazov a vtákov 
a niekoľko cicavcov. A to nehovoríme ešte 
o priamych škodách na vlastnom lesnom 
poraste, ktorý lesníci odhadli na 200 000 
eur! Napokon by sme sa vo vyčíslení reálnej 
škody na celej rastlinnej a živočíšnej zložke 
požiarom zasiahnutej lokality dopracovali 
k astronomickým číslam, ktoré súdnemu 
človeku vyrazia dych a spôsobia vari aj zá-
stavu srdca!

Zvieratá, ktoré zažili vyčíňanie ohňa v les-
nom prostredí na vlastnej koži, budú týmto 
negatívnym zážitkom poznačené minimál-
ne na niekoľko dní, ak nie aj na celý zvyšok 
života. Vystrašenie a z toho prameniaca 
bojazlivosť a nervozita, ktorá sa zvieraťa 
zmocní pri takomto mimoriadne nepríjem-
nom zážitku, vyprcháva z jeho pamäti po-
maly a môže ho natrvalo poznačiť posttrau-
matickými prejavmi.   

Obnova ekosystému na požiarisku je 
finančne i časovo mimoriadne náročná, 

osobitne v extrémne exponovanom teréne, 
ako je to práve v oblasti Horného Jelenca 
– Podšturca. Zničená biota v pôde sa mu-
sí „obnoviť“ a potom môže začať pomalý 
proces sukcesie prakticky od bodu 0, ako 
to bolo v dávnej minulosti. Aby na ploche 
zničenej požiarom narástol opäť nový les, 
príroda to bude režírovať niekoľko desia-
tok rokov. V prípade svahovitého terénu jej 
s „rekonštrukčnými“ prácami pri obnove 
bude musieť pomôcť odbornými zásahmi 
aj človek, aby najmä počas letných prívalo-
vých dažďov nedošlo k odplaveniu všetkej, 
hoci už aj odumretej pôdy zo skalného pod-
kladu. V prípade odnosu lesnej hrabanky 
by zakladanie lesa na obnaženom skalnom 
podklade bolo neobyčajne náročne, ak nie 
prakticky nemožné. Preto bude treba príro-
de pri revitalizácii požiarom postihnutého 
lesa čo najskôr pomôcť všetkými dostupný-
mi spôsobmi. 

Znovuosídľovanie ohňom zdevastova-
ného lesného biotopu živočíšnou zložkou 
bude veľmi pomalé a bude nasledovať až 
po obnovení rastlinného krytu. Tento pro-
ces na extrémne strmých a skalnatých sva-
hoch potrvá aj pri priaznivých prírodných 
pomeroch bez výskytu iných negatívnych 
vonkajších faktorov prostredia (lejaky, dl-
hodobé suchá v jarnom období, neskoré jar-
né mrazy) desiatky rokov.

Lesný požiar by mal byť pre homo sapiens 
– človeka múdreho – veľkým mementom: 
aby sa svojím ľahtikárskym prístupom k ži-
votnému prostrediu nestal jeho pôvodcom. 
Vypaľovanie trávy a spaľovanie konárov 
v záhradkách najmä v jarnom období je 
ľudským zlozvykom, ktorý prírode škodí. 
Takéto, pôvodne „nevinné“, no ekologicky 
nebezpečné zásahy bývajú často prvotnou 
príčinou ničivých lesných požiarov, preto by 
sme sa ich mali vyvarovať.

Foto autor

(Autor, doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc., 
pracuje vo Výskumnej stanici Ústavu ekológie 
lesa SAV v Starých Horách)  

NA POŽIAROM POSTIHNUTEJ LOKALITE HNIEZDIL 
AJ VZÁCNY MURÁRIK ČERVENOKRÍDLY.

POHĽAD NA POŽIARISKO V OBLASTI HORNÉHO JELENCA – PODŠTURCA. V NEPRÍSTUPNOM SKALNATOM TERÉNE POMÁHALI HASIŤ POŽIAR AJ VRTUĽNÍKY.
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M á g  s e n z i b i l i t y

REŽISÉR BLAHO UHLÁR SPOLU S AUTORKOU 
ELENOU KNOPOVOU VYPREVÁDZAJÚ PAPIEROVÝMI 
SLOVAMI PUBLIKÁCIU SVET KONTROVERZNEJ 
DRÁMY NA CESTU K ČITATEĽOM. Foto: Vladimír Šmihula

V ý c h o d n á  d i l e m a  s t r e d n e j  E u r ó p y

I n š p i r á c i e  z  p r í b u z n ý c h  o d b o r o v

Rilkeho lyriky i estetických názorov vzhľa-
dom na ponuky súčasnej literárnej vedy. 
Literárni vedci z Nemecka (Bodo Zelinsky, 
August Stahl, Jutta Heinz) priniesli pohľad 
na zanedbávané, resp. výskumom margina-
lizované témy (motív masky a medzipriesto-
ru, recepcia v súčasnej nemeckej a americkej 
žurnalistike). V popredí stáli aj otázky aktua-

lizácie Rilkeho estetických názorov v oblasti 
výtvarného umenia (Ladislav Šimon, Adam 
Bžoch), ale aj výskum čitateľnosti „večnej“ 
poézie po traumatických historických skú-
senostiach 20. storočia (Katarzyna Kuczy-
ńska-Koschany, Joanna Roszak) a historická 
kontextualizácia Rilkeho poetickej špecifiky 
(Nina Pavlova). V časoch medzinárodného 

SAV, Svet kontroverznej drámy. Riaditeľka 
ústavu Dagmar Podmaková na úvod vyjad-
rila potešenie nad tým, že aj mladí vedeckí 
pracovníci prichádzajú s novými publikácia-
mi, a to práve na témy, ktoré doteraz neboli 
spracované. Autorka potom v stručnom vy-
stúpení priblížila publiku tému svojej pub-
likácie a jej podobu na Slovensku, najmä 
však svoje pocity pri spracúvaní tejto témy. 
Na jej slová nadviazal autor doslovu knihy 
a jej kolega z ústavu prof. Miloš Mistrík, 

kultúrny atašé Veľvyslanectva Ruskej fede-
rácie v Slovenskej republike, ktoré spoločne 
s Ministerstvom kultúry SR na vydanie knihy 
finančne prispelo. Publikácia prináša na vy-
še 250 stranách kapitoly sedemnástich au-
torov z Ruska, Českej republiky a Slovenska, 
ktorí sa venujú premenám vzťahov Ruska 
a strednej Európy od začiatku 19. storočia 

až po obdobie po skončení studenej vojny 
a rozpade ZSSR. Ponúka čitateľom množ-
stvo informácií o vzájomnej interakcii Ruska 
s regiónom strednej Európy ako aj o preme-
nách vnímania jeho obrazu a úlohy v eu-
rópskej a svetovej politike a kultúre medzi 
obyvateľmi Slovenska. Mnohé problémy sú 
v nej spracované vôbec po prvýkrát. Sloven-

identity v historických románoch. Zaoberá 
sa aj príbehom (naratívom), resp. funkciou 
životného príbehu konštruovaného zo život-
ných epizód v tvorbe identity a charakterom 
príbehu vytvoreného skupinou. Kostru pred-
nášky tvorili impulzy, ktoré získalo psycholo-
gické myslenie z jazykovej štruktúry a jazy-
kovej komunikácie. Príbeh sa chápe tiež ako 
výpoveď o rade udalostí, ktorý je poskladaný 
pomocou jazykových prvkov a väzieb, vy-

užíva naratívne schémy (sprostredkované aj 
literatúrou). Ako zdôraznil, psychologický 
rozbor naratíva znamená výhodu z hľadis-
ka porovnateľnosti komplexity skúmaného 
javu (identita) a výskumnej látky (životný 
príbeh), ďalej z hľadiska možnosti automatic-
kej analýzy obsahu cez tzv. moduly, ktoré sa 
vzťahujú na naratívne kompozičné kategórie: 
funkcie postáv, časopriestorové perspektívy, 
temporálne vlastnosti rozprávania a zážit-

>

>

>

V Bratislave bolo 18. marca jednodňové 
medzinárodné sympózium na tému Rilke 
dnes. Usporiadala ho výskumná grantová 
skupina Reprezentácie prirodzeného v mo-
derne a v avantgardách z Ústavu svetovej 
literatúry SAV a podporili ho bratislavský 
Goetheho inštitút a Poľský inštitút. Sympó-
zium sa venovalo otázkam reinterpretácie 

S v e t  k o n t r o v e r z n e j  d r á m y
V Malom kongresovom centre VEDY, vyda-
vateľstva SAV v Bratislave, 29. marca sláv-
nostne prezentovali publikáciu Eleny Kno-
povej z Ústavu divadelnej a filmovej vedy 

Dňa 14. apríla v Bratislave predstavili publi-
káciu autoriek Tatiany Ivantyšynovej, Danie-
ly Kodajovej a kol.: Východná dilema strednej 
Európy. Prezentácia v budove spoločensko-
vedných ústavov SAV na Klemensovej ulici 
sa konala v rámci pravidelných vedeckých 
„aperitívov“ Historického ústavu SAV. Podu-
jatia sa ako hosť zúčastnil aj Denis Arsenťev, 

V rade hosťovských prednášok vystúpil 
14. apríla v Ústave svetovej literatúry SAV 
maďarský sociálny psychológ prof. János 
László. Výskumníkom literatúry prezentoval 
nový prístup ku skúmaniu osobnej a sociál-
nej identity, vedeckú naratívnu psychológiu. 
Maďarský hosť sa vo svojich psychologických 
výskumoch už dlhšie venuje aj literatúre. 
Okrem psychologického rozboru literárnych 
diel najnovšie napr. reprezentáciám národnej 
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Z o m r e l 
I n g .  J o z e f  R o j k o 

 

Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach 
so smútkom oznamuje vedeckej obci Sloven-
ska, že vo veku nedožitých 77 rokov nás na-
vždy opustil náš dlhoročný kolega Ing. Jozef 
Rojko, CSc. (*7. 5. 1934 Považská Bystrica 
– †12. 4. 2011 Košice). Jozef Rojko zohral 
významnú rolu pri rozvoji kozmických druži-
cových experimentov v Ústave experimentál-
nej fyziky ako vedúci konštruktér detektorov 

kozmických energetických častíc. Jeho aparatúry pracovali na palube 
výskumných satelitov medzinárodných vedeckých projektov INTER-
KOZMOS-17, PROGNOZ-8, INTERSHOCK, ACTIVE, CORONAS-I, 
CORONAS-F, INTERBALL-A, INTERBALL-T a vesmírnej orbitálnej sta-
nici MIR a priniesli veľké množstvo cenných vedeckých dát, ktoré sú 
dodnes spracovávané a analyzované vedeckou komunitou. Jeho pra-
covná činnosť na Oddelení kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej 
fyziky SAV v Košiciach sa vždy vyznačovala vysokou profesionalitou 
a neprehliadnuteľným ľudským rozmerom. Opustil nás v deň päťdesia-
teho výročia letu prvého človeka do vesmíru.
Česť jeho pamiatke!

Ústav experimentálnej fyziky SAV

O d i š i e l 
d o c .  Š t e f a n  P e t r á š

 

Ústav informatiky SAV v Bratislave so smút-
kom oznamuje celej vedeckej obci Sloven-
ska, že vo veku nedožitých 86 rokov navždy 
odišiel náš dlhoročný kolega, významný slo-
venský kybernetik doc. Ing. Štefan Petráš, 
CSc. (*18. 8. 1925 Poproč – †29. 3. 2011 
Bratislava).

Svoju profesionálnu kariéru začal v Rud-
ných baniach v Poproči. Vyštudoval na Stroj-

níckej fakulte SVŠT v Bratislave a v rokoch 1953 – 1956 bol interným 
ašpirantom SAV. Bol jedným z prvých vedeckých pracovníkov Labo-
ratória teoretickej a aplikovanej mechaniky, zriadeného v roku 1956. 
Významne sa zaslúžil o vytvorenie novej štruktúry Ústavu technickej 
kybernetiky SAV, ktorý vznikol transformáciou z Laboratória strojov 
a automatizácie. V rokoch 1966 – 1970 bol jeho riaditeľom, neskôr 
(1978 – 1990) vedeckým tajomníkom.

Svoju vedecko-výskumnú orientáciu na teóriu riadenia (optimálne 
a adaptívne riadenie spojitých a diskrétnych procesov, učiace sa systé-
my automatického riadenia) doc. Petráš realizoval ako vedúci riešiteľ 
štátnych úloh a národných projektov. Bohaté poznatky a skúsenosti 
uplatňoval aj vo vedeckej výchove – vyškolil šiestich ašpirantov, bol čle-
nom komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore 
technická kybernetika – automatizácia. Výsledky jeho vedeckej práce 
sa uplatnili vo viacerých významných slovenských podnikoch (VSŽ, 
Duslo, Chemlon, Technické sklo a iné). Z bohatej vedecko-organizač-
nej činnosti Štefana Petráša je potrebné spomenúť aspoň funkciu pred-
sedu Slovenskej spoločnosti pre kybernetiku a informatiku pri SAV, 
ktorá bola založená v roku 1966. V roku 2005 získal ocenenie tejto spo-
ločnosti za prínos v oblasti kybernetiky a informatiky.
Česť jeho pamiatke!

Ústav informatiky SAV

Z Á P I S N Í K  S P R Á V

Z Á P I S N Í K  S P R Á V

prekladateľského boomu Rilkeho a výskumu 
orientovaného na recepciu prinieslo sympó-
zium pohľad, ktorý umožňuje porozumieť 
tomuto z Prahy pochádzajúcemu nemecké-
mu básnikovi v dobových estetických a his-
torických súvislostiach na pozadí mnohora-
kých skúseností dnešných životných svetov.
A. B.

ktorý sa priznal, že k zvolenej téme spočiat-
ku pristupoval s istým skepticizmom, dnes 
však oceňuje autorkinu prácu. Knižku me-
dzi čitateľov spolu s autorkou vyprevadil 
dramatik a režisér Blaho Uhlár, „krstiacim 
médiom“ v tomto prípade nebola voda, ale 
slová – vo zvukovej aj v podobe neveľkých 
lístkov so slovami z tohto typu drám... Kni-
hu vydali Ústav divadelnej a filmovej vedy 
SAV a VEDA, vydavateľstvo SAV.
V. Š.

ská spoločnosť tak má aj touto cestou mož-
nosť, aby sa vyrovnala so svojou slovanskou 
tradíciou a objektívne zhodnotila jej pozitíva 
i negatíva. Kapitoly publikácie sú dôkazom, 
že idea slavizmu nie je ani zďaleka spätá len 
so slovenským konzervativizmom alebo ko-
munistickým totalitarizmom.
Matej Hanula

kov, kognitívne procesy, hodnotenia, emócie, 
negáciu, sebareflexiu jedinca alebo skupín, 
atď. Podnetnosť prednášky, ktorú potvrdila 
dlhá diskusia, spočívala pre výskumníkov lite-
ratúry v inakosti prístupu. Prístup naratívnej 
psychológie totiž pridáva literárnovedným 
kategóriám ďalšie rozmery, ktoré môžu po-
ukázať na ďalšie charakteristiky i literárnych 
príbehov.
Judit Görözdi
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Predsedníctvo SAV
 
prerokovalo:

 informáciu z hodnotenia vedeckých or-
ganizácií I. oddelenia vied SAV,

 informáciu o dosiahnutej úrovni prie-
merného zárobku a kvalifikačnej štruk-
túre zamestnancov organizácií SAV za 
rok 2010,

 komentár k návrhu východísk príjmov 
a výdavkov rozpočtovej kapitoly SAV na 
roky 2012 – 2014 s pripomienkami,

 informáciu o príprave hodnotenia ve-
deckých organizácií SAV a možnosti spo-
ločného hodnotenia výskumu na sloven-
ských VŠ a SAV,

 program výjazdového zasadnutia do 
Košíc spojeného s vyhodnotením súťaže 
mladých vedeckých pracovníkov SAV do 
35 rokov;
 

schválilo:

 Výročnú správu o činnosti SAV za rok 
2010 s pripomienkami,

 návrh záverečného účtu rozpočtovej ka-
pitoly SAV za rok 2010 s pripomienkami,

 50 % navrhovanej finančnej dotácie ča-
sopisov SAV na rok 2011 podľa odporú-
čania Edičnej rady SAV,

 novelu Pravidiel výberového konania 
na obsadzovanie miest riaditeľov vedec-
kých organizácií SAV s účinnosťou od 
15. 4. 2011,

 rozpis finančných príspevkov na projek-
ty VEGA v roku 2011 – bežné výdavky,

 rozdelenie finančných prostriedkov na 
prebiehajúce Centrá excelentnosti SAV 
na rok 2011,

 výsledky súťaže mladých vedeckých pra-
covníkov SAV do 35 rokov:

I. oddelenie vied
1. cena
Ing. Zuzana Orolínová, PhD.
Ústav geotechniky SAV
2. cena
Mgr. Nataliya Dilna, PhD.
Matematický ústav SAV
3. cena
RNDr. Tomáš Orfánus, PhD.
Ústav hydrológie SAV

II. oddelenie vied
1. cena
Mgr. Naďa Pavlendová, PhD.
Ústav molekulárnej biológie SAV
2. cena 
RNDr. Tatiana Mikušková, PhD.
Virologický ústav SAV
3. cena
MVDr. Daniela Antolová, PhD.
Parazitologický ústav SAV
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III. oddelenie vied
1. cena
Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD.
Ústav hudobnej vedy SAV 
2. cena 
Mgr. Andrej Škoviera, PhD. 
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
3. cena 
PhDr. Vladimír Mitáš, PhD.
Archeologický ústav SAV
Čestné uznanie: 
Ing. Marcela Lauková, PhD. 
Ústav experimentálnej endokrinológie 
SAV
Ing. Dušan Račko, PhD. 
Ústav polymérov SAV

 zriaďovaciu listinu Prognostického ústa-
vu SAV,

 plán podujatí v Kongresovom centre SAV 
Smolenice a v Kongresovom centre Aca-
demia v Starej Lesnej v roku 2012;

 
udelilo:

 Čestnú plaketu SAV Aurela Stodolu za zá-
sluhy v technických vedách
prof. Dr. Robertovi Danzerovi

 Čestnú plaketu SAV Jána Jessenia za zá-
sluhy v lekárskych vedách 
prof. Jose Oberholzerovi, MD.

 Pamätnú plaketu SAV
Güntherovi Stanglovi
RNDr. Ľubošovi Haladovi, PhD.

 Ceny SAV za popularizáciu vedy:
a)  za propagáciu významu vedy a presa-

dzovanie jej rozvoja  
 prof. Ing. Štefanovi Lubymu, DrSc., 

Fyzikálny ústav SAV, za celoživotné dielo 
s prihliadnutím na množstvo knižných 
publikácií

b)  za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu 
činnosť

 kolektívu riešiteľov vedecko-populari-
začných projektov Mikrokozmos, Vedec-
ký inkubátor pre žiakov a študentov, Ho-
dina vedy na návrh Ústavu experimentál-
nej fyziky SAV v zložení: RNDr. Eduard 
Kladiva, CSc., RNDr. Ladislav Šándor, 
CSc., doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc., 
RNDr. Ivan Králik, CSc., RNDr. Pavol 
Striženec, CSc., RNDr. Mária Zent-
ková, CSc., RNDr. Marián Mihalik, 
CSc., Mgr. Pavol Szabó, CSc., prof. 
RNDr. Peter Samuely, DrSc., RNDr. 
Jozef Kačmarčík, PhD., RNDr. Zuza-
na Pribulová, PhD., Ing. Emil Gažo, 
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., doc. 
MVDr. Branislav Peťko, CSc.

c)  za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu 
činnosť

 RNDr. Margite Klobušickej, CSc., 
Ústav experimentálnej onkológie SAV, 
za spoluprácu s Nadáciou Výskum rako-

viny a za masmediálne a tlačové výstupy 
s tematikou onkologického výskumu

d) za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu 
činnosť

 kolektívu pracovníkov Archeologického 
ústavu SAV pod vedením  PhDr. Mateja 
Ruttkaya, CSc., za  organizáciu popu-
larizačnej výstavy a sprievodných podu-
jatí v Ponitrianskom múzeu, v zložení: 
Mgr. Henrieta Baliová, PhD., PhDr. 
Peter Bednár, CSc., PhDr. Ján Beljak, 
PhD., Mgr. Mário Bielich, PhD., Mgr. 
Alena Bistáková, PhD., Mgr. Klau-
dia Daňová, PhD., Mgr. Jozef Ďu-
riš, PhD., PhDr. Ivan Cheben, CSc., 
Mgr. Michal Cheben, Mgr. Monika 
Kopčeková, PhD., Mgr. Róbert Mal-
ček, PhD., PhDr. Vladimír Mi-
táš, PhD., PhDr. Jaroslava Ruttkayo-
vá (pracovníčka Ponitrianskeho mú-
zea, čiastkový úväzok aj v AÚ SAV), Mgr. 
Barbara Zajacová

e)  za celoživotné dielo v oblasti vedeckej 
žurnalistiky v SAV a spoluprácu so SAV

 Mgr. Adele Štrpkovej;

 
menovalo:

doc. RNDr. Karola Flachbarta, DrSc., do 
funkcie riaditeľa Ústavu experimentálnej 
fyziky SAV s  účinnosťou od 1. 5. 2011 na 
obdobie 4 rokov;

 

vzalo na vedomie:

 správu zo zahraničnej cesty Ľ. Falťana 
z 2. stretnutia ALLEA Interest Group 
„Social Sciences and Humanities“, ktoré 
sa konalo v Bruseli pod vedením British 
Academy,

 správu zo zahraničnej cesty Ľ. Falťana 
z 19. stretnutia ESS Scientific Advisory 
Board (SAB) v Bruseli,

 správu zo zahraničnej cesty A. Gábelo-
vej a I. Hermanovskej z účasti na zasad-
nutí projektu ERA-NET-TRANSCAN v Rí-
me,

 správu zo zahraničnej cesty I. Herma-
novskej z účasti na ESF-EMRC Science 
Policy Briefing (SPB) „Health Research 
Classification Systems (HRCS)“ vo Veľ-
kej Británii,

 správu zo zahraničnej cesty P. Samue-
lyho z účasti na hodnotení výskumných 
ústavov v Chorvátsku, ktoré organizova-
la chorvátska Agentúra pre vedu a vyššie 
vzdelávanie,

 zápisnicu zo zasadnutia Bytovej komisie 
SAV zo 4. 4. 2011.

Mária Rybecká
 



SLOVNÍK SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO JAZYKA 

V druhom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (h – l) 
nájde používateľ na 1 088 stranách informácie o 25 418 heslových 
slovách, výklad významu, gramatickú charakteristiku, normatívne 
a štylistické hodnotenie, synonymá a antonymá, príklady použí-
vania slov čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov 
a mnoho ďalších užitočných údajov. Slovník obsahuje 4 397 fra-
zeologizmov a iných ustálených spojení. Uvedením 10 638 odbor-
ných pomenovaní (slov i spojení) zachytáva základnú terminoló-
giu z viac ako 100 vedných oblastí. Súčasťou je osobitná príloha 
obsahujúca názvy obcí a ich častí na Slovensku s príslušnými oby-
vateľskými menami. Pri tvorbe slovníka sa využívali počítačové 
metódy a databáza Slovenského národného korpusu, ktorá obsa-
hovala 550 miliónov textových slov. Toto výnimočné dielo poskyt-
ne používateľom nielen komplexný pohľad na lexikálne bohatstvo 
slovenčiny, ale aj kvalifikovanú pomoc pri výstavbe kultivovaného 
jazykového prejavu.

Jana Plichtová (ed.)

OBČIANSTVO, PARTICIPÁCIA A DELIBERÁCIA 
NA SLOVENSKU: TEÓRIA A REALITA

Autori monografie vychádzajú zo základných hodnotových pilie-
rov liberálnej demokracie – z ideálov politickej slobody a rovnos-
ti; kriticky analyzujú najmä reálne možnosti občanov zúčastňovať 
sa na veľkej či malej politike. V teoretických štúdiách, analýzach 
empirických dát reprezentatívneho výskumu, vo výskumných son-
dách a prípadových štúdiách odhaľujú rozmanité aspekty našej 
demokracie, upozorňujú na jej rezervy a nedostatky. Poukazujú 
aj na možnosti prehĺbenia a skvalitnenia našej demokracie. Pub-
likácia Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku: teória 
a realita je výsledkom spolupráce vedeckých kapacít z oblasti so-
ciológie, psychológie, filozofie a politológie zo Slovenskej akadé-
mie vied a Univerzity Komenského, ako aj spolupráce s viacerými 
významnými osobnosťami z mimovládneho sektora.

Anton Hrnko a kolektív:

MESTO STUPAVA V MINULOSTI A DNES

Stupava dnešných dní je dynamicky sa rozvíjajúce slovenské a eu-
rópske mesto, dalo by sa povedať predmestie veľkej Bratislavy. Väč-
šina jej obyvateľov pracuje v podnikoch a úradoch hlavného mesta, 
ba mnohí Bratislavčania objavili čaro jej polovidieckeho spôsobu 
života v blízkosti veľkomesta a stavajú si tu nové obydlia. Na pripo-
menutie starousadlíkom i poučenie nových obyvateľov obce autori 
pripravili na vydanie publikáciu, ktorá sa pokúša podať čo najob-
siahlejší pohľad na Stupavu, jej prírodné podmienky, dejiny, etno-
grafiu, hospodárstvo, šport a ďalšie, dnes často už miznúce stránky 
života jej obyvateľov.
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