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PREZIDENT SLOVENSKEJ REPuBLIKy ANDREJ KISKA SA 2. DEcEMBRA 2014 STRETOL S VEDENíM 
SLOVENSKEJ AKADéMIE VIED A NAVŠTíVIL AJ NIEKTORé VEDEcKé PRAcOVISKá AKADéMIE.  
V ÚSTAVE ANORGANIcKEJ chéMIE SAV hO PODPREDSEDA SAV PROF. PAVOL ŠAJGALíK 
OBOZNáMIL S PROJEKTOM NEPRIESTRELNéhO PANcIERA. Foto: Gabriel Kuchta

eDitoRiáL

Posledným tohtoročným číslom uzatvárame polstoročie vychádzania perio- 
dika SPRÁVY SAV. Za toto obdobie prešiel interný časopis Akadémie rôznymi 
zmenami, ale vždy mal ambície prinášať v rámci možností aktuálne informá-
cie o živote našej najvýznamnejšej vedeckej inštitúcie na Slovensku, zoznamo-
vať čitateľov s najzaujímavejšími výsledkami výskumu jednotlivých pracovísk, 
ale aj predstavovať výrazné osobnosti vedy z radov pracovníkov SAV. Raz sa 
to darilo viac, inokedy menej, čo vyplývalo aj z daných personálnych a mate-
riálnych možností redakcie. Slovenská akadémia vied prechádza v tomto čase 
zložitým obdobím, čakajú ju závažné rozhodnutia, ktoré sa iste výrazne pre-
mietnu do života celej inštitúcie i jednotlivých vedeckovýskumných pracovísk. 
Aj pre SPRÁVY SAV sa otvára nová, ale zrejme náročnejšia kapitola pôsobenia. 
Po desiatich rokoch aj s novým personálnym obsadením redakcie. Pri tejto prí-
ležitosti by som rád vyjadril poďakovanie vedeniu SAV za prejavenú dôveru, 
vďaka patrí, samozrejme, aj všetkým našim autorom a spolupracovníkom. Ča-
sopisu Správy SAV pri popularizácii Slovenskej akadémie vied, jej vedeckých 
výsledkov a osobnosti želám ešte veľa úspešných ročníkov.
Emil Borčin, 
hlavný redaktor

MIMORIADNE ROKOVANIE SNEMu SLOVENSKEJ AKADéMIE VIED 18. DEcEMBRA 2014 PRIJALO 
NáVRh NA ODVOLANIE PREDSEDu SAV PROF. JAROMíRA PASTOREKA. Foto Gabriel Kuchta

>



  

zo života SAV      s p r á v y s a v     12 | 2014

1

s p r á v y s a v s p r á v y S n e m  S A V  p r i j a l  n á v r h 
n a  o d v o l a n i e  p r e d s e d u  S A V
Snem Slovenskej akadémie vied (SAV) na svojom mimoriadnom 
zasadnutí 18. decembra 2014 prijal návrh na odvolanie predsedu 
SAV Jaromíra Pastoreka. 

Prof. Jaromír Pastorek sa po prvýkrát postavil na čelo najväč-
šej vedeckej inštitúcie v Slovenskej republike v roku 2009 a v roku 
2013 bol zvolený na štvorročné obdobie opäť.

Zasadnutie s bodom odvolávania predsedu SAV sa začalo jeho 
prejavom  a pokračovalo diskusiou. Prerušená bola príchodom mi-
nistra vnútra SR Roberta Kaliňáka, ktorý prišiel vysvetliť situáciu 
a problematiku reformy verejnej správy ESO, ktorá sa týka Sloven-
skej akadémie vied, čo vedci SAV na viacerých fórach kritizovali. 

Nasledovalo hlasovanie k odvolávaniu predsedu Slovenskej 
akadémie vied. V ňom sa za jeho odvolanie vyjadrilo 62,5 per-
centa všetkých členov Snemu SAV. Po oznámení výsledkov vo-
lieb odstúpili z výboru Snemu predsedovia všetkých troch komôr 
a ďalší dvaja členovia výboru.

„Teraz bude úlohou príslušných inštitúcií Slovenskej akadé-
mie vied, aby si zvolili nástupcu, ktorý prevedie SAV nevyhnut-
ným procesom transformácie,“ povedal po svojom odvolaní J. 
Pastorek. Medzi hlavnými argumentmi navrhovateľov odvolania 
bol spôsob rokovania predsedu SAV s predstaviteľmi štátu o roz-
počte, kritizovali ho aj pre nedostatočnú komunikáciu vo vnút-
ri Akadémie.

Snem SAV potom pokračoval voľbou nových členov výbo-
ru. Predsedom snemu sa namiesto odstupujúceho Jána Sedlá-
ka (Ústav experimentálnej onkológie SAV) stal Karol Marhold 
(Botanický ústav SAV), ktorý je aj predsedom druhej komory. 
Za predsedníčku prvej komory zvolili členovia Snemu Katarínu 
Gmucovú (Fyzikálny ústav SAV), za predsedu tretej komory Emi-
la Višňovského (Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV).

Ďalšie zasadnutie Snemu SAV naplánovali na 7. januára 2015.
M. Š. | Foto: Gabriel Kuchta

DVA POhľADy NA ZASADANIE SNEMu SAV, KTORé ROZhODOVALO O ODVOLANí PREDSEDu SAV PROF. JAROMíRA PASTOREKA.

>Prezident Slovenskej republiky Andrej 
Kiska sa 2. decembra 2014 stretol s vede-
ním Slovenskej akadémie vied. Po oficiál-
nej časti, na ktorej mu zástupcovia Aka-
démie predstavili  najdôležitejšie vedecké 
výsledky pracovísk SAV, financovanie vedy, 
medzinárodnú spoluprácu a princíp 
transformácie, navštívil Andrej Kiska aj 
Elektrotechnický ústav SAV a Ústav anor-
ganickej chémie SAV, kde si prezrel labo-
ratóriá.

Podľa pána prezidenta si slovenská veda 
zaslúži významné miesto v spoločnosti. Ďa-
lej vyjadril názor, že je to nesmierne dôleži-
tá téma, pretože veda i školstvo určujú, ako 
bude naša spoločnosť vyzerať. Transformá-
ciu SAV vníma pozitívne.

V Elektrotechnickom ústave SAV sa stre-
tol so svojím bývalým školiteľom diplomo-
vej práce Ing. Ivom Vávrom, CSc., prezrel 
si pracovisko, ktoré sa venuje supravodivos-
ti, a odniesol si plaketu s kremíkovým čipom 

so zlatým nápisom pripraveným elektróno-
vou litografiou. V Ústave anorganickej ché-
mie SAV mu predstavili nepriestrelný pan-
cier, žiarový lis, hydrosilikáty či taveninovú 
chémiu.

Nakoniec prezident prijal aj pozvanie 
od zástupcov iniciatívy Veda chce žiť!, ktorí 
s ním krátko zotrvali v rozhovore o problé-
moch vedy  na Slovensku.  
(Fotografie na III. strane obálky)
(Zdroj: www.sav.sk)

Prezident SR navštívil Slovenskú akadémiu vied

A .  K i s k a :  „ S l o v e n s k á  v e d a  S I  z a s l ú ž i 
v ý z n a m n é  m i e s t o  v  s p o l o č n o s t i “
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>>Vo štvrtok 27. novembra popoludní preru-
šili prácu asi tri stovky zamestnancov ústa-
vov SAV v Košiciach, aby sa zúčastnili na 
protestnom zhromaždení a podporili bra-
tislavských kolegov. Protestné zhromažde-
nie Za záchranu vedy otvorila a moderovala 
predsedníčka ZO OZ pri Ústave geotechniky 
SAV Zuzana Szabová, k prítomným sa pri-
hovorila jej kolegyňa, členka výboru ZO OZ 
i členka Vedeckej rady Ústavu geotechniky 
SAV Ing. Lucia Ivaničová, PhD. Hlavný pre-
jav predniesol podpredseda Výboru OZ pra-
covníkov SAV v Bratislave Ing. Andrej Rus-
nák, PhD., z Ústavu molekulárnej fyziológie 
a genetiky SAV. Okrem iného upozornil: 
„Síce už nedôjde k hromadnému prepúš-
ťaniu, ale to nás tentoraz nesmie uspokojiť. 
Máme právo na dôstojnú prácu, a nie každý 
rok sa od apríla stresovať a bojovať o preži-
tie v ďalšom roku. Ušetril by štát, keby ta-
káto skupina vzdelancov odišla do zahrani-
čia? Mnohých by rada prichýlila Maďarská 
i Poľská akadémia vied. A kto by robil na 
drahých prístrojoch, ktoré sme získali vďa-
ka európskym fondom?“     

V tomto duchu sa niesli aj ďalšie vystú-
penia. Z Bratislavy pricestoval do Košíc Ing. 
Richard Heriban, PhD., z Prognostického 
ústavu SAV, ktorý vyzýval na dôstojné finan-
covanie vedy. O tom, že slovenská veda ne-
môže každý rok bojovať s rozpočtom a potre-
buje stabilnejšie prostredie na fungovanie, 

i o tom, že iniciatíva Veda chce žiť má spájať 
vedcov z celého Slovenska v ústavoch SAV 
aj na univerzitách, postupne hovorili vo svo-
jich vystúpeniach člen Snemu SAV, zástup-
ca riaditeľky Neurobiologického ústavu SAV 
RNDr. Ján Gálik, CSc., riaditeľ Ústavu ex-
perimentálnej fyziky SAV doc. RNDr. Karol 
Flachbart, DrSc., riaditeľ Parazitologické-
ho ústavu SAV doc. MVDr. Branislav Peťko, 

DrSc. K nim sa za začínajúcich vedcov-dok-
torandov pridal RNDr. Matej Baláž z Ústavu 
geotechniky SAV, ktorý sa vyjadril na margo 
odchodu množstva mladých ľudí do zahrani-
čia: „Doma zostávajú len tí, ktorí majú prisil-
ný citový vzťah k domovu. Žiaľ, my mladí ne-
máme záruku existencie pre budúcnosť, aby 
sme sa nebáli založiť si rodinu.“ 
Text a foto: Katarína Čižmáriková

Dňa 2. decembra 2014 sa uskutočnilo stretnu-
tie predstaviteľov SAV s ministrom školstva, 
vedy výskumu a športu Jurajom Draxlerom. 
Vedenie SAV reprezentovali predseda SAV Ja-
romír Pastorek a podpredsedníčka pre vedu 
a výskum Eva Majková. Prizvaní boli aj zá-
stupcovia iniciatívy Veda chce žiť! Matej Sta-
no a Fedor Gömöry, zástupcovia Odborového 
zväzu SAV Daniela Illéšová a Andrej Rus-
nák, ako aj predseda Predsedníctva grantovej 
agentúry APVV Jozef Masarik.

Predseda SAV Jaromír Pastorek minis-
trovi vysvetlil, že navýšenie rozpočtu SAV 
o 8 miliónov eur presunom z APVV situ-
áciu slovenskej vedy nezlepšilo. Apeloval 
na to, že treba zachovať kontinuitu vo fi-
nancovaní APVV, čo bolo presadzované aj 
na Rade vlády SR. Podľa názoru SAV bez 
posilnenia súťažných zdrojov naša veda 
nemôže napredovať a zároveň musí byť 
zachovaná optimálna miera inštitucionál-
nych zdrojov.

Minister Juraj Draxler argumentoval 
tým, že zachovanie kontinuity vo financo-
vaní APVV vidí ako opodstatnené, ale spo-
menul, že sa pripravuje výrazná reforma 
grantového systému.

Ďalej zástupcovia SAV požiadali minis-
tra o presadzovanie požiadaviek Slovenskej 
akadémie vied týkajúcich sa rozpočtu, ho-
vorilo sa aj o prioritách, ako aj o priorite vý-
stavby pavilónu spoločenských vied.
M. Š.

Aj na košických pracoviskách SAV znelo:

V e d E c k ý  V Ý s k u m  P o t r e b u j e 
d ô s t o j n é  f i n a n c o v a n i e

Stretnutie predstaviteľov SAV s ministrom školstva Jurajom Draxlerom

B e z  p o s i l n e n i a  s ú ť a ž n ý c h  z d r o j o v 
v e d a  n e m ô ž e  n a p r e d o v a ť

K PROTESTu VEDcOV ZA DôSTOJNEJŠIE FINANcOVANIE VEDy SA PRIDALI AJ ZAMESTNANcI 

ÚSTAVOV SAV V KOŠIcIAch.
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>Minister školstva, vedy, výskumu a športu 
SR Juraj Draxler udelil 27. novembra 2014 
v Banskej Štiavnici vyznamenania za mi-
moriadny prínos v oblasti vedy a techniky – 
Cenu Samuela Mikovíniho.

Veľkú medailu Samuela Mikovíniho za 
celoživotné dielo v oblasti vedy a techniky 
udelil minister RNDr. Richardovi Kvetňan-
skému, DrSc., za zásluhy o rozvoj vedy v ob-
lasti neuroendokrinných regulácií za stresu 
a za mimoriadnu publikačnú aktivitu a ci-
tovanosť jeho prác. Richard Kvetňanský je 
medzinárodne vysoko uznávaný vedecký 
pracovník v oblasti výskumu odpovede ner-
vového a endokrinného systému organizmu 
na stresové podnety. V minulosti zastával 
pozíciu riaditeľa Ústavu experimentálnej 
endokrinológie SAV, ktorý bol pod jeho ve-
dením uznaný komisiou EÚ za Centrum 
excelentnosti EÚ v oblasti biologicko-le-
kárskeho výskumu. Jeho skúsenosti a me-
todické prístupy vo výskume sa využili aj 
v klinickej praxi. Bol zodpovedný za vedec-
ký program slovenského kozmonauta Iva-
na Bellu na vesmírnej stanici MIR. Výsled-
ky výskumu uverejnil v 550 publikáciách. 
Je jedným z najcitovanejších vedeckých 
pracovníkov SR a počet vyše 7 990 citácií 
a Hirschov citačný index 45 dokumentujú 
význam prínosu jeho práce do pokladnice 
svetovej vedy.

Malú medailu Samuela Mikovíniho za 
prínos v oblasti vedy a techniky v zahrani-
čí udelil minister Ing. Jánovi Tkáčovi, DrSc., 
za úspešné riešenie projektov v 7. rámco-

vom programe. Ján Tkáč je odborníkom 
v oblasti bionanotechnológií. Je jediným 
riešiteľom prestížneho ERC Starting gran-
tu na Slovensku so zameraním na využitie 
nanomateriálov pri príprave biočipov vy-
užiteľných v diagnostike ochorení vrátane 
viacerých druhov rakoviny. Nanomateriá-
ly sa v jeho skupine využívajú i pri prípra-
ve biobatérií, zariadení schopných vyrábať 
elektrickú energiu priamo z cukrov – je to 
problematika, ktorej sa venujú ako jediní na 
Slovensku.

„Týmto ocenením vyjadrujeme vďaku 
vedcom, ktorí trpezlivo, často aj v nie cel-
kom adekvátnych podmienkach tvoria vý-
znamné hodnoty, rozvíjajú našu spoloč-
nosť, posúvajú ľudstvo dopredu,“ povedal 
počas udeľovania vyznamenaní minister 
Juraj Draxler. Zároveň dodal, že rezort 
pod jeho vedením pripraví nový systém ve-
rejných ocenení špičkových vedcov. „Cie-
ľom je posilniť mediálne pokrytie a zvýšiť 
spoločenskú prestíž cien, ktoré udeľujeme. 
Verejnosť musí vedcov spoznávať cez ko-
munikačné aktivity aj prostredníctvom ta-
kýchto podujatí a prostredníctvom takých-
to ocenení“.

Juraj Draxler zároveň odovzdal Pamätný 
list ministra školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR udeľovaný mladým pracovníkom vý-
skumu a vývoja do 35 rokov. Toto ocenenie 
získala Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD., 
z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinier-
stva Fakulty elektrotechniky a informatiky 
STU v Bratislave za výskum konštrukčných 

materiálov pre novú generáciu jadrových 
reaktorov.

„Máme ostrovy špičkovej vedeckej kva-
lity a v nich vychádzajúce hviezdy sloven-
skej vedy. Registrujeme ich a budeme ich 
výraznejšie podporovať,“ zdôraznil v tejto 
súvislosti minister školstva. Podotkol však, 
že pre návrat mladých slovenských vedcov 
zo zahraničia musia existovať dobré mate-
riálne podmienky aj priaznivé, kolegiálne 
prostredie. „Repatriáciu výskumníkov fi-
nančne významne podporuje aj Európska 
únia. Naše školy a vedecké pracoviská mu-
sia prejaviť vôľu a pripravenosť túto pomoc 
naplno využívať a najmä rozvíjať naozaj za-
ujímavý, kvalitný výskum, ktorý mladej ve-
deckej špičke ponúkne možnosti rozvoja.“ 
V poradí druhý ročník udeľovania Ceny 
Samuela Mikovíniho prebiehal v priesto-
roch Slovenského banského múzea v Ban-
skej Štiavnici. Je jedným z podujatí, ktoré 
pomáhajú zvýšiť povedomie o slovenských 
vedcoch, ich kvalitách, ale zároveň ucho-
vávajú v pamäti velikánov našej vedeckej 
komunity, ku ktorým patril i Samuel Miko-
víni. Ten pred viac ako dva a pol storočím 
vytvoril pre banskoštiavnický rudný re-
vír unikátny banský vodohospodársky sys-
tém, ktorý je vo svojej podstate zachovaný 
dodnes. Oceňovanie významných predsta-
viteľov vedecko-technickej komunity ná-
sledne pokračovalo seminárom o paten-
toch Jozefa Murgaša určeným odbornej 
i laickej verejnosti.
(Zdroj: MŠVVaŠ SR)

cena Samuela Mikovíniho pre Richarda Kvetňanského a Jána Tkáča

P o s i l n e n i e  s p o l o č e n s k e j 
p r e s t í ž e  v e d y

cENu SAMuELA MIKOVíNIhO ZA MIMORIADNy PRíNOS V OBLASTI VEDy A 

TEchNIKy ODOVZDáVAL V BANSKEJ ŠTIAVNIcI MINISTER ŠKOLSTVA, VEDy, 

VýSKuMu A ŠPORTu SR JuRAJ DRAxLER (V PRVOM RADE DRuhý SPRAVA). 

RNDR. RIchARD KVETňANSKý, DRSc. (VľAVO) Z ÚSTAVu ExPERIMENTáLNEJ 

ENDOKRINOLóGIE SAV SI Z RÚK MINISTRA JuRAJA DRAxLERA PREVZAL Veľkú 

medailu Samuela mikoVíniho ZA cELOžIVOTNé DIELO.
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Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu 
technológií má za sebou ďalšiu etapu a 2. decembra 2014 prebehla 
v areáli Slovenskej akadémie vied na bratislavskej Patrónke jeho 
stavebná kolaudácia. Ide o jedno z výskumných centier, ktorými 
Slovenská akadémia vied v najbližších rokoch rozšíri – najmä vďa-
ka eurofondom – možnosti pre svoje ústavy.

Popri Slovenskej akadémii vied ako hlavnom partnerovi a prijíma-
teľovi nenávratného finančného príspevku sú partnermi jednak ďal-
šie ústavy Akadémie (Elektrotechnický ústav, Fyzikálny ústav, Ústav 
anorganickej chémie, Ústav materiálov a mechaniky strojov, Ústav po-
lymérov), ale tiež bratislavské školy – Slovenská technická univerzita 
a Vysoká škola výtvarných umení. Centrum poskytne partnerom pro-
jektu kvalitnú základňu pre excelentný bádateľský výskum, strategic-
ký výskum zameraný na rozhodujúce oblasti hospodárskeho a spolo-
čenského života a aplikovaný výskum. Bude sa významnou mierou 
podieľať na budovaní intenzívnejších vzťahov pracovísk SAV s prie-
myselnou praxou. Jeho cieľom je vybudovať aj prostredie perspektív-
ne pre mladých vedcov. Vzniknú v ňom unikátne špecializované la-
boratóriá, napríklad pre elektrotechniku, laboratórium keramických 
materiálov, kovových materiálov, nanomateriálov, štruktúrnej analý-
zy materiálov či keramických materiálov. Sústredenie laboratórií do 
tohto centra umožní okrem iného aj efektívnejšie využívanie niekto-
rých drahých technologických zariadení a diagnostických prístrojov.

„Centrum okrem iného posilní spoluprácu medzi akademickou 
a podnikateľskou sférou vo výskume a vývoji a urýchli transfer ve-
deckých poznatkov do praxe,“ povedal pri dokončení hrubej stav-
by v marci 2014 o očakávaniach podpredseda SAV pre 1. oddelenie 
vied Juraj Lapin. Centrum aplikovaného výskumu nových materi-
álov a transferu technológií začali stavať v júli roku 2013 a má byť 
dokončené na jar v roku 2015, keď Slovenská akadémia vied chys-
tá slávnostné otvorenie.

Akadémia posilňuje svoju základňu pre excelentné bádanie

E e f e k t í v n e j š i e  v y u ž í v a n i e 
d r a h ý c h  z a r i a d e n í 

cENTRuM APLIKOVANéhO VýSKuMu NOVých MATERIáLOV A TRANSFERu 

TEchNOLóGIí V AREáLI SAV NA BRATISLAVSKEJ PATRóNKE Má ZA SEBOu 

STAVEBNÚ KOLAuDácIu.

INTERIéR cENTRA APLIKOVANéhO VýSKuMu NOVých MATERIáLOV 

A TRANSFERu TEchNOLóGIí.

Stavba Pavilónu lekárskych vied, ktorý bude súčasťou Univer-
zitného vedeckého parku pre biomedicínu, skolaudovali v tých-
to dňoch v areáli Slovenskej akadémie vied na bratislavskej Pat-
rónke. Podľa podpredsedu SAV pre II. oddelenie vied Richarda 
Imricha bude základný a aplikovaný výskum v oblasti biomedi-
cíny v tomto vedeckom parku zameraný na spoločensky najváž-

nejšie ochorenia, akými sú nádory, poruchy srdcovocievneho sys-
tému, cukrovka, obezita alebo autoimunitné poruchy. Výskum sa 
tam okrem iného zameria aj na pokročilé terapie pomocou kme-
ňových buniek či vývoj najmodernejších diagnostických postupov 
s využitím sekvenovania ľudského genómu či iných molekulár-
nych analýz.

M e d i c í n s k y  v ý s k u m  s a  k o n c e n t r u j e
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Stavbu šesťpodlažnej budovy výskumného 
centra PROMATECH (Progresívne materiá-
ly a technológie pre súčasné a budúce apli-
kácie) kolaudovali v týchto dňoch na Watso-
novej ulici v Košiciach. Výskumné centrum, 
ktoré sa začalo budovať v septembri 2013, 
by malo byť dokončené do 30. júna  2015.

Podľa člena Predsedníctva SAV a vedúce-
ho projektu prof. Jána Duszu z Ústavu ma-

teriálového výskumu SAV v Košiciach vy-
budovaním centra sa odstráni absencia 
koordinácie v súčasnosti excelentných, ale 
značne rozptýlených výskumných a vývo-
jových aktivít medzi pracoviskami z aka-
demickej sféry v oblasti progresívnych ma-
teriálov a technológií. Takisto sa skvalitní 
infraštruktúra pre udržateľný a konkuren-
cieschopný výskum. „V posledných rokoch 

BuDOVA PROMATEchu NA WATSONOVEJ uLIcI V KOŠIcIAch.

Hlavným partnerom a prijímateľom nenávratného finančného 
príspevku je SAV, ďalšími sú viaceré organizácie Akadémie – Viro-
logický ústav, Ústav experimentálnej endokrinológie, Ústav expe-
rimentálnej onkológie, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, 
Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Ústav experimentálnej 
farmakológie a toxikológie, Ústav merania, ale tiež Univerzita Ko-
menského a Ekonomická univerzita v Bratislave.

Výsledkom bude najväčšie výskumné pracovisko tohto druhu 
na Slovensku. „Vybudovanie vedeckého parku pre biomedicínu je 
súčasťou dlhodobého zámeru koncentrovať medicínsky výskum, 
vzdelávanie a výstavbu novej univerzitnej nemocnice v oblasti Pat-
rónky,“ pripomenul R. Imrich. Tým sa posilní prenos translačných 
poznatkov do praxe.

V rámci projektu vznikne v areáli SAV na Dúbravskej ceste do 
konca roka 2015 univerzitný vedecký park, kde budú moderné la-
boratóriá, priestory pre transfer technológií a poznatkov, ako aj 
kancelárske priestory pre pracovníkov a manažment centra. Park 
by mal okrem iného budovať prístrojovú bázu na aplikovaný vý-
skum na úrovni porovnateľnej s mnohými významnými centrami 
vo svete. Má tiež zlepšiť koordináciu medzi riešiteľskými kolektív-
mi, vytvárať excelentné motivačné prostredie pre mladých vedcov. 
Vedecký park vytvorí platformu pre technologický transfer. Inku-
bátor bude mať za úlohu previazať vedu, výskum a inovácie s pod-
nikateľskou sférou. Pracovisko by malo byť napríklad aj živnou pô-
dou pre identifikáciu možných spin-off.

C e n t r u m  p r e  p r o g r e s í v n e 
m a t e r i á l y

sa síce investovalo mnoho tisíc eur do prí-
strojovej techniky a vybavení laboratórií, 
ale naše budovy zostávali v pôvodnom sta-
ve. Som rád, že sme v tomto smere výrazne 
pokročili,“ uviedol.

Hlavným partnerom a prijímateľom 
nenávratného finančného príspevku je 
Slovenská akadémia vied, ostatnými sú 
viaceré organizácie Akadémie – Ústav ma-
teriálového výskumu, Ústav experimen-
tálnej fyziky, Ústav geotechniky (všetky 
v Košiciach) a bratislavský Ústav materiá-
lov a mechaniky strojov, a taktiež Univer-
zita P. J. Šafárika a Technická univerzita 
v Košiciach.

„V neposlednom rade je tu perspektí-
va zvyšovania inovačnej kultúry v spoloč-
nosti i vytvorenia podmienok na efektívny 
transfer vedeckých poznatkov do inovova-
ných výrobkov priemyselných spoločnos-
tí, čo posilní konkurencieschopnosť sloven-
ského priemyslu. Celkovo v rámci projektu 
postupne nakupujeme okolo 80 prístrojov, 
niektoré v hodnote vyše milión eur,“ dodal 
prof. Dusza.
M. Š., K. Č. | Foto: Gabriel Kuchta, Katarína Čižmáriková
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>Smolenický zámok privítal 1. decembra 2014 
krajinných ekológov takmer z celého Sloven-
ska, ba aj z Českej republiky, aby si spoločne 
pripomenuli významné jubileum založenia 
Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadé-
mie vied (ÚKE SAV). Oslava sa síce uskutoč-
nila v mesačnom predstihu, ale významné 
výročia sa zvyknú pripomínať skôr. 

Toto akademické pracovisko prešlo za 
päťdesiat rokov neľahkými obdobiami, po-
čas svojej existencie niekoľkokrát zmenilo aj 
svoj názov. Základom vzniku dnešného pra-
coviska bolo Oddelenie biológie a tvorby kra-
jiny Biologického ústavu SAV (1961 – 1964), 
z ktorého sa sformoval Ústav biológie krajiny 
SAV (1965 – 1974) ako predchodca dnešné-
ho ÚKE SAV. Neskôr sa zlúčili tri akademické 
pracoviská (Botanický ústav, Limnobiologic-
ký ústav a Ústav biológie krajiny) a 1. januá-
ra 1975 vytvorili Ústav experimentálnej bioló-
gie a ekológie SAV (1975 – 1990). Z bývalého 
Ústavu biológie krajiny SAV ostalo niekoľko 
oddelení, profesor Milan Ružička bol vedúci 
Oddelenia krajinnoekologických syntéz Ústa-
vu experimentálnej biológie a ekológie SAV. 
K dlhému názvu pracoviska v roku 1981 do-
datočne pribudol ešte ďalší – Centrum biolo-
gicko-ekologických vied. Priaznivé obdobie 
pre rozvoj krajinnej ekológie nastalo po 1. júli 
1990, keď vznikol samostatný Ústav krajinnej 
ekológie SAV. Pri zrode všetkých štyroch pra-
covísk stál prof. M. Ružička. Za päťdesiatroč-
né obdobie sa v ňom vystriedalo vyše 270 pra-
covníkov, dnes tu pracuje viac ako päťdesiat. 
Svoje pracoviská mal rozložené takmer po ce-
lom Slovensku: v Bratislave, Nitre, Východ-
nej, Banskej Štiavnici, Košiciach a na Starých 
Horách. Dnes sa zachovali už len prvé tri...

Na oslave sa okrem súčasných pracovní-
kov ÚKE SAV zúčastnili mnohí jeho bývalí 

zamestnanci, ktorí dnes pôsobia predovšet-
kým ako pedagógovia na rôznych vysokých 
školách. Nechýbali ani dôchodcovia, ktorí 
zažili vznik a rozvoj tohto pracoviska. Po-
zvanie prijali viacerí vzácni hostia: dvaja 
poslanci NR SR – Dušan Čaplovič a  Pavol 
Hrušovský, prof. Štefan Luby, bývalý pred-
seda SAV a viceprezident Európskej akadé-
mie vied a umení, prof. Pavol Šajgalík, pod-
predseda SAV, prof. Karol Mičieta, rektor 
Univerzity Komenského v Bratislave, doc. 
Ivan Baláž, prorektor Univerzity Konštantí-

na Filozofa v Nitre, doc. Branko Slobodník, 
dekan Fakulty ekológie a environmentalis-
tiky TU vo Zvolene, dvaja prodekani Fakul-
ty prírodných vied UKF v Nitre prof. Mária 
Bauerová a Dr. Dušan Vallo, Ing. Mária Bi-
huňová, prodekanka Fakulty záhradníctva 
a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a prof. 
Peter Fedor, prodekan Prírodovedeckej fa-
kulty UK v Bratislave. Nechýbali ani riadi-
telia niektorých akademických pracovísk – 
Mgr. Anna Guttová, riaditeľka Botanického 
ústavu SAV, prof. Vladimír Ira, riaditeľ Ge-
ografického ústavu SAV, doc. Ján Salaj, ria-
diteľ Ústavu genetiky a biotechnológií rast-
lín SAV, a Ing. Jozef Váľka, riaditeľ Ústavu 
ekológie lesa SAV, zástupcovia regionálnej 
správy a samosprávy, ako i zástupcovia spo-
lupracujúcich organizácií.

Oslava, ako je to už v ÚKE SAV na takých-
to podujatiach zvykom, sa začala rezkou ľu-
dovou hudbou v podaní člena Slovenského 
národného divadla Ľuboša Straku. Po nej na-
sledovali tri príhovory – dvoch bývalých ria-
diteľov a súčasnej riaditeľky. Prvý riaditeľ 
ÚKE SAV prof. Milan Ružička (na ÚKE SAV 
riaditeľom v r. 1990 – 1996) sa nad celým dia-
ním zamyslel filozoficky a do svojho prejavu 
vložil aj svoje osobné pocity. Druhý riaditeľ 
Ing. Július Oszlányi (1996 – 2012) a súčasná 
riaditeľka Dr. Zita Izakovičová (od 1. febru-
ára 2012) hovorili o konkrétnych úspechoch 

Ústav krajinnej ekológie SAV si v Smoleniciach pripomenul 50. výročie svojho vzniku

Š t y r i  p i l i e r e 
e n v i r o n m e n t á l n y c h  a k t i v í t

PRíhOVOR PRVéhO RIADITEľA ÚKE SAV PROF. MILANA RužIČKu. Foto: Viktória Miklósová

VZácNI hOSTIA POZORNE POČÚVAJÚ INFORMácIE O ÚKE SAV, SPRAVA DOľAVA: POSLANcI NR SR 

DuŠAN ČAPLOVIČ A PAVOL hRuŠOVSKý, PODPREDSEDA SAV PROF. PAVOL ŠAJGALíK, REKTOR uK 

PROF. KAROL MIČIETA, V DRuhOM RADE DOc. BRANKO SLOBODNíK, DEKAN FAKuLTy EKOLóGIE 

A ENVIRONMENTALISTIKy Tu VO ZVOLENE. Foto: Peter Petluš
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Ceny, ktoré so sebou prinášajú možnosť pre-
sadiť sa so svojím nápadom doma aj v za-
hraničí, boli odovzdané 28. novembra 2014 
v historickej budove SND. Slovenské star-
tupy súťažili v štyroch kategóriách, hod-
notila ich odborná porota a svoj startup si 
mohli zvoliť aj diváci v hľadisku.

V kategórii Society zaujal porotu naj-
viac startup CropTek, ktorý je postave-
ný na kombinácii hydroponického procesu 
a softvérového riešenia. Táto technológia 
uľahčí pestovanie domácim záhradkárom, 
ako aj veľkým producentom potravín, keď-
že prináša automatizáciu procesov a včasnú 
detekciu prípadných chýb pri pestovaní.

Víťazom v kategórii Art & Design sa stal 
startup FOSALI. Ide o lustre, ktoré zauj-
mú svojou veľkosťou a jedinečným dizaj-
nom. Presvedčí však aj ich technológia, kto-

rá je postavená na spojení optických vlákien 
a LED iluminátorov.

Najúspešnejším v kategórii Digital sa stal 
startup Staffino – aplikácia, ktorú môžu vy-
užiť všetci, ktorí by radi ohodnotili prístup 
k zákazníkom v obchodoch, reštauráciách 
či bankách. Hodnotenie je priamo zasiela-
né majiteľom zariadení, ktorí takto ľahko 
získajú spätnú väzbu od svojich zákazníkov.

Kategória Science priniesla výhru te-
pelnému akumulátoru, ktorý v lete zbiera 
energiu, aby ju v zime využil na odovzdá-
vanie tepla rodinnému domu. V tejto ka-
tegórii vo finále „bojoval“ aj startup biolo-
gicky degradovateľné BIOplasty, ktorého 
spolupôvodcami sú aj vedci z Ústavu poly-
mérov SAV. Ide o ekologický variant bež-
ne dostupných plastov, keďže sú vyrobené 
z čisto organických zložiek a neškodia ži-

votnému prostrediu. Konečným spotrebite-
ľom môže byť každý z nás. Konkurenčnou 
výhodou je ich pevnosť a cena porovnateľ-
ná s bežne používanými plastmi. Zaujímavý 
komerčný potenciál potvrdzuje aj záujem fi-
riem o túto výnimočnú technológiu. Účasť 
v súťaži STARTUPAWARDS.SK bola urči-
te prínosná najmä vďaka spätnej väzbe od 
odborníkov, ktorá nás posúva ďalej smerom 
k úspešnej komercializácii.  

Účasť Slovenskej akadémie vied na STAR-
TUPAWARDS.SK sa stáva pomaly tradíciou, 
preto dúfame, že aj budúci rok prinesieme 
v spolupráci s ďalšou organizáciou SAV ko-
merčne zaujímavý výsledok výskumu, ktorý 
zaujme nielen odbornú porotu a laickú verej-
nosť, ale aj investorov a potenciálnych záu-
jemcov o realizáciu v praxi.
(zdroj:www.sav.sk)

Poznáme najlepšie slovenské startupové nápady roka

V o  f i n á l e  a j  d e g r a d o v a t e ľ n é  p l a s t y

ÚKE SAV, o jeho smerovaní a o štyroch pi-
lieroch, ktoré tvoria primárnu schému ak-
tivít inštitúcie: základný vedecký výskum, 
aplikovaný výskum, pedagogicko-výchov-
ná činnosť a popularizácia a prezentácia ve-
deckých výsledkov. Potom nasledovali prí-
hovory hostí, ktorí vysoko ocenili aktivity 
ÚKE SAV. Pani riaditeľka vyskúšala schop-
nosť pohotovo reagovať dvoch krstných ot-
cov – JUDr. Pavla Hrušovského a prof. Šte-
fana Lubyho, ktorí pred rokmi uvádzali do 
života naše monografie. Z množstva publi-
kácií mali vybrať tie, pri ktorých stáli na za-
čiatku ich cesty k čitateľom. Skúšku zvlád-
li na výbornú. V závere podujatia vystúpili 
prof. László Miklós a prof. Florin Žigrai, kto-
rí sa zamýšľali nad prínosom ÚKE SAV do 
verejného environmentálneho diania.

Ako pamiatku na toto podujatie dosta-
li všetci prítomní malú brožúrku venova-
nú osobným spomienkam bývalých a sú-
časných pracovníkov ÚKE SAV. Jej hlavným 
iniciátorom bol Dr. Ľuboš Halada. Ide 
o osobné vyznanie jednotlivcov, ako vní-
mali prácu v ústave, čo im táto práca dala 
a ako sa začlenili do veľkého kolektívu – 
rodiny krajinných ekológov. Tútorom tejto 
knižočky sa stal poslanec Dušan Čaplovič. 
Spolu s časopisom Životné prostredie číslo 
3/2014, kde bola zachytená okrem iného 
história ÚKE SAV, sa môže čitateľ dozvedieť 
o vzniku a postupnom rozvoji krajinnoeko-
logického spoločenstva na Slovensku.

Po prednáškovej časti nasledovali slo-
vá vďaky riaditeľky Dr. Zity Izakovičovej 
všetkým, ktorí sa nejakým spôsobom priči-

nili o rozvoj krajinnej ekológie v ÚKE SAV 
alebo o dobrú spoluprácu s ním. Ocenení 
boli jednotlivci, ale aj kolektívy pamätnou 
medailou a pamätnými listami. Celkovo 
bolo odovzdaných 20 pamätných medai-
lí a 46 pamätných listov. Za symbolický 
akt možno pokladať počin prvého riadite-
ľa ÚKE SAV prof. M. Ružičku, ktorý odo-
vzdal súčasnej riaditeľke „pamätnú ekolo-
gickú kachličku“, vyrobenú pri príležitosti 
10. výročia založenia Ústavu biológie kra-
jiny SAV, predchodcu ÚKE SAV. Všetkých 
ocenených, a nielen ich, pozdravil krátkym 
hudobným vstupom finalista Hlasu Čes-
ko Slovenska Martin Císar. Slávnostný ce-
remoniál sa zakončil ohňostrojom a prípit-
kom riaditeľky ÚKE SAV.
Tatiana Hrnčiarová, ÚKE SAV

PROF. ŠTEFAN LuBy, BýVALý PREDSEDA SAV, ODOVZDáVA KyTIcu RIADITEľKE 

ÚKE SAV DR. ZITE IZAKOVIČOVEJ AKO PREJAV ÚcTy A VďAKy ZA VyKONANÚ 

PRácu. Foto: Viktória Miklósová

PAMäTNýMI LISTAMI BOLO OcENENých 46 PRAcOVNíKOV Z ÚKE SAV, ALE AJ 

ZO SPOLuPRAcuJÚcIch ORGANIZácIí. Z OcENENIA SA POTEŠILA AJ DR. MARTA 

DOBROVODSKá. Foto: Barbora Šatalová
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>Tohto roku vyšla v taipejskom vydavateľstve 
Hua Mulan vaša monografia z roku 1969 Mao 
Tun and Modern Chinese Literary Criticism 
v čínštine. Čo ocenila čínska kultúra na vašom 
diele, že sa rozhodla zaradiť túto monografiu 
do radu šesťdesiatich prác vydaných pri príle-
žitosti blížiaceho sa 120. výročia narodenia 
významného čínskeho spisovateľa a literár-
neho kritika Mao Tuna (1896 – 1981)?

S nikým spomedzi redaktorov som o nie-
čom podobnom nehovoril, myslím si však, 
že to bolo preto, lebo to bola vôbec prvá 
kniha o Mao Tunovom literárnom mysle-
ní, ovplyvnenom európskymi literárnymi 
smermi a tvorcami od Homéra, Platóna, 
Aristotela až po Benedetta Croceho. V kni-
he sú krátko alebo dlhšie analyzované myš-
lienky či diela presne 187 európskych, ame-
rických, japonských a bengálskych autorov, 
z ktorých značná časť (najmä európskych 
a amerických autorov z konca 19. a začiat-
ku 20. storočia) bola predtým v Číne nezná-
ma a nikto predo mnou im vo svetovej sino-
lógii nevenoval pozornosť. Do čínštiny moju 
knihu preložila doc. Yang Yuying z Pedago-
gickej univerzity v asi polmiliónovom juho-
čínskom meste Lešan, za čo jej srdečne ďa-
kujem. Je aj autorkou monografie o mojich 
prácach z oblasti novej čínskej literatúry, 
ktorá má vyjsť v roku 2015 v Pekingu. 
Druhým dôvodom zaradenia mojej knihy do 
spomínanej série bola pravdepodobne sku-
točnosť, že vznikla na základe materiálov, 
ktoré vyšli pred vznikom ČĽR v roku 1949 
a neboli upravované podľa potrieb maoistic-
kej kultúrnej politiky. Mnohé z týchto prác sú 
dostupné alebo dokonca chýbajú aj v najväč-
ších čínskych knižniciach. Preto tí, čo sa budú 
usilovať poznať ozajstnú tvár čínskeho lite-
rárneho myslenia, nájdu takpovediac kon-
zultácie v mojej monografii. Tretia príčina jej 
oneskoreného vydania sú rezíduá maoistic-
kého pohľadu na literatúru a umenie, ktoré 
možno – aj keď v poslednom čase v menšej 
miere – stále pozorovať v čínskych humanit-
ných vedách. Moja kniha s maoizmom roz-
hodne nekoketovala. V Čínskej ľudovej re-
publike sú stále problémy s akademickou 
slobodou. A bez akademickej slobody nemô-
že vzniknúť plnohodnotná veda. 

Monografia o Mao Tunovi nie je pritom jediná 
vaša práca, ktorá vyšla v čínskom jazyku...

Zatiaľ vyšli v čínštine štyri moje knižné prá-
ce. Okrem tej o Mao Tunovi to bola obsiah-
la monografia The Genesis of Modern Chinese 
Literary Criticism (1917 – 1930). Jej osud bol 
v porovnaní s tou o Mao Tunovi lepší. Na čín-

sky preklad maotunovskej monografie bolo 
treba čakať 45 rokov. Na túto iba sedem. 
V kancelárii riaditeľa Literárneho ústavu 
Čínskej akadémie spoločenských vied čaka-
la preložená od roku 1990, až napokon vyš-
la v roku 1997 a jej druhé vydanie o tri roky 
neskôr. Teraz sa ponúka v antikvariátoch za 
trojnásobnú pôvodnú cenu. Monografia na 
príkladoch šestnástich čínskych literárnych 
teoretikov a kritikov romantického, realis-
tického a avantgardného zamerania sa kon-
čí rokom 1930, keď sa vytvorila Liga čín-
skych ľavicových spisovateľov, ktorej vývin 
ma už nezaujímal. Je to moja najcitovanej-
šia kniha a jej čínska verzia sa odporúča ako 
čítanie pre univerzitných študentov a dokto-
randov. Podobný osud má moja tretia kniha 
v čínskej verzii, Milestones in Sino-Western Li-
terary Confrontation (1898 – 1979, až na to, 
že tentoraz sa nevyskytol nijaký problém pri 
jej vydávaní. Preložili ju moji dvaja mlad-
ší kolegovia z Pekinskej univerzity a o vyda-
nie bezprostredne po jej preklade sa zaslúžil 
pracovník z oddelenia pre zahraničných štu-
dentov z čias môjho štúdia na tejto univerzi-
te, ktorý v rokoch po tzv. kultúrnej revolúcii 
(1966 –1987) bol riaditeľom Peking Univer-
sity Press. Podobne ako The Genesis... vyšla 
v dvoch vydaniach: v rokoch 1990 a 2008. 
Na rozdiel od druhej sa venovala podľa mňa 
najlepším ukážkam čínskej prózy, poézie 
a dramatickej tvorby do konca sedemdesia-
tych rokov minulého storočia. Štvrtou je kni-
ha mojich esejí, ktorá vyšla v roku 2009 v Pe-
kingu iba v čínskom jazyku pod názvom Jieke 

he Siluofake hanxue yanjiu (Štúdie o českej 
a slovenskej sinológii). Vznikala postupne po-
čas päťdesiatročného obdobia od roku 1959. 
Po anglicky a po nemecky vyšli iba jednotlivé 
eseje. Začínala sa analýzou prvých záujmov 
o čínsku literatúru u Júliusa Zeyera (1841 – 
1901) roku 1881 a končila poslednými rok-
mi 20. storočia. Bola jednou z prvých lastovi-
čiek väčšieho záujmu Číňanov po roku 2000 
o práce autorov chinoiserií a svetových sino-
lógov o Čínu. Keď sa pýtate na moje práce, 
ktoré vyšli v čínštine, dovoľujem si pripome-
núť, že moje štúdie a väčšie úryvky z mo-
nografií sa začali v Číne vydávať krátko po 
otvorení sa tejto krajiny svetu v roku 1981. 
Doteraz ich vyšlo 113 z celkového počtu 360 
mojich vedeckých článkov. 

Sinológiu (a dejiny Ďalekého východu) ste 
študovali jednak na Karlovej univerzite 
v Prahe, ale dva roky aj na Pekinskej univer-
zite. Kde sú korene vášho intímneho záujmu 
o štúdium čínskej kultúry?

Ako chlapca na ľudovej škole a neskoršie na 
gymnáziu ma z Orientu najväčšmi zaujíma-
la Afrika. Čína naozaj málo. Čítal som všet-
ko, čo sa mi dostalo do rúk z afrických cesto-
pisov, napr. práce Davida Livingstona (1813 
– 1873), ďalej „českého otca Pygmejov“ Pav-
la Šebestu (1887 – 1967), neskoršie tiež fi-
lozofa a lekára Alberta Schweitzera (1875 
– 1965). Na vysokej škole v Československu 
sa v päťdesiatych rokoch afrikanistika štu-
dovať nedala, a tak mi v Prahe na prijíma-

hovoríme so sinológom Dr. Mariánom Gálikom z Ústavu orientalistiky SAV

B e z  a k a d e m i c k e j  s l o b o d y  n e m ô ž e 
v z n i k n ú ť  p l n o h o d n o t n á  v e d a 

DR. MARIáN GáLIK (DRuhý ZľAVA) ZA PREDSEDNícKyM STOLOM SVETOVéhO KuLTÚRNEhO FóRA 

V ÚLOhE MODERáTORA.
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cích skúškach v roku 1953 odporučili čín-
štinu. „Oslobodenú Čínu“ som si vybral nie 
z „lásky“, ale skôr z istého oportunizmu. 
Predstavovala nádej, možnosti štúdia v sa-
motnej ČĽR aj neskoršieho uplatnenia. Od 
svojho spolužiaka Jiřího Lexu, vnuka prof. 
Františka Lexu (1876 – 1960), zakladateľa 
českej egyptológie, som sa dozvedel niečo 
o prof. Jaroslavovi Průškovi (1906 – 1980) 
a z čítania Nového Orientu zasa o starších 
i mladších českých sinológoch. V Prahe mňa 
a moju kolegyňu Annu Doležalovú-Vlčko-
vú pekne prijali a od roku 1954 sme mali 
počas celého štúdia možnosť bývať s čín-
skymi spolužiakmi na internátoch, čo nám 
v štúdiu veľmi pomohlo. Mal som taktiež 
šťastie, že som ako posledný študent sinoló-
gie z ČSR mohol v roku 1958 odísť na dvoj-
ročné štúdium na Pekinskú univerzitu. Bolo 
to v čase, keď sa veľké nádeje, ktoré ZSSR 
a jeho satelitné štáty vkladali do svojho veľ-
kého ázijského spojenca Číny, začali pomaly 
rozplývať, a v roku 1960, keď som sa vrátil 
do vlasti, skoro aj takmer skončili. Dvojroč-
ný čínsky pobyt mi dal možno viac ako kto-
rémukoľvek mladému zahraničnému sino-
lógovi tých čias pred kultúrnou revolúciou. 
Školu som navštevoval iba tri prvé mesiace, 
lebo mi ponúkala len to, čo som sa naučil už 
v Prahe. Potom som po celý čas „blicoval“, 
ale zároveň usilovne študoval v najväčších 
pekinských knižniciach, kupoval som knihy 
v antikvariátoch a v knižných obchodoch, 
cestoval po Číne, stretal známych spisova-
teľov a kritikov. Jedným z mojich mento-
rov bol sám Mao Tun, s ktorým som sa občas 
stretával, a on bol aj čitateľom a korektorom 
mojich prvých štúdií napísaných v čínštine. 
Pekinská univerzita, moja druhá alma ma-
ter, mi dala naozaj málo, ale rád na ňu spo-
mínam, lebo mi dovolila študovať na vlastnú 
päsť, a tým mi vytvorila možnosti čo naj-
lepšie využiť pekinský pobyt. Cez jej „glej-
ty“ som sa dostával aj tam, kam mnohí ne-
mohli. V Číne sú kuan-si vzťahy či známosti 
veľmi dôležité, bez nich nič nezmôžete. 
Som zaviazaný aj Veľvyslanectvu Českoslo-
venskej republiky v Číne, že mi neodobralo 

štipendium a trpelo moje „záškoláctvo“, kto-
rému vďačím za to, že som sa dobre pripra-
vil pre svoju budúcu kariéru.
 
Patríte k spoluzakladateľom sinológie 
ako vedného a pedagogického odboru na 
Slovensku, ale zároveň k svetovo uznávaným 
odborníkom na čínsku literatúru a kultúru, 
čo je vyjadrené aj takým výnimočným 
uznaním, ako je, povedzme, Cena Alexandra 
von Humboldta. Aktívne sa zúčastňujete na 
medzinárodných konferenciách a sympó-
ziách, dokonca vás menovali profesorom na 
viacerých čínskych univerzitách, konkrétne 
v Šanghaji, Chang-čou a Čcheng-tu. Aké povin-
nosti obsahuje tieto pedagogické hodnosti? 

Pokiaľ ide konkrétne o založenie sinoló-
gie ako vedného odboru (myslím na Slo-
venskej akadémii vied), na tom má zásluhu 
Anna Doležalová-Vlčková a náš spolužiak 
Gabriel Altmann, po roku 1968 profesor na 
Univerzite v Bochume. V čase vzniku Kabi-
netu orientalistiky SAV v marci 1960 som 
bol v Číne. Pokiaľ ide o sinológiu ako študij-
ný odbor na Univerzite Komenského, tam 
som viac urobil ja. Bol som zodpovedný za 
vypracovanie najprv päť- a potom šesťroč-
nej osnovy štúdia a počas nasledujúcich ro-
kov som sám prednášal úvod do sinológie, 
čínske dejiny, filozofiu a starú čínsku lite-
ratúru. Medzi rokom 1988, keď sa založi-
la sinológia ako študijný odbor v Bratislave, 
a koncom môjho štúdia na Univerzite Karlo-
vej prešli tri desaťročia, čo je dosť dlhá doba 
prípravy na pedagogickú kariéru. Medzitým 
som mohol pracovať ako štipendista Nadá-
cie Alexandra von Humboldta na Mníchov-
skej univerzite v školskom roku 1967 – 1968 
s cieľom zbierať materiály k štúdiu vplyvu 
nemeckej Geistesgeschichte na čínsku filo-
zofiu počas 20. storočia, a v školskom roku 
1969 – 1970 v rámci štipendia Nadácie Volk-
swagen pripraviť bibliografiu a koncepciu 
tohto štúdia. V rámci „normalizácie“ som 
sa musel predčasne vrátiť na Slovensko, ale 
predbežnú bibliografiu som dokončil a kon-
cepciu vypracoval. Kniha vyšla v roku 1971 
a bola prvou z radu niekoľkých ďalších, 
spracúvajúcich túto problematiku takmer 
dve desaťročia až po rok 1989. 
Spomenuli ste Cenu Alexandra von Hum-
boldta... Dostal som ju v roku 2005 a prebe-
ral 24. marca 2006 z rúk prezidenta Nadácie 

Alexandra von Humboldta, prof. Wolfgan-
ga Frühwalda za prítomnosti vtedajšieho 
predsedu SAV prof. Štefana Lubyho. V krát-
kom laudaciu sa vyzdvihli moje práce z ob-
lasti štúdia modernej čínskej literatúry a po-
dielu Biblie na vzniku a vývine tejto literatúry 
po roku 1918. Bola to prvá Cena Alexandra 
von Humboldta pre túto oblasť v celosveto-
vom meradle. Pokiaľ ide o sinológiu vôbec, 
zasa štvrtá cena tohto druhu. Predtým ude-
lili dve americkým a jednu čínskemu ved-
covi. Zúčastnil som sa naozaj na mnohých 
zahraničných konferenciách. Len za posled-
ných päť rokov ich bolo presne 17. Najväčš-
mi si cením aktívnu účasť na 10 kongresoch 
Medzinárodnej asociácie porovnávacej lite-
ratúry (AILC-ICLA) medzi rokmi 1970 (Bor-
deaux) a 2010 (Soul). Podobný počet ne-
dosiahol nikto z krajín strednej a východnej 
Európy. Ďalej to bola účasť na niekoľkých 
kongresoch Čínskej asociácie porovnávacej 
literatúry (CCLA) medzi rokmi 1987 – 2014 
a na štyroch kongresoch Svetovej konferencie 
sinológie medzi rokmi 2007 – 2014. Na po-
slednej z nich ma vybrali za jedného z 25 čle-
nov Výkonného výboru Svetovej sinologickej 
konferencie. Pokiaľ ide o „čestné profesúry“, 
tie sa dajú porovnať s európskymi hodnosťa-
mi doctor honoris causa. Dávajú sa tým, kto-
rí sa výrazne zaslúžili o rozvoj disciplíny vše-
obecne alebo konkrétnou pomocou tej-ktorej 
univerzite. Prvý titul som dostal v Šangha-
ji v roku 1989 za organizovanie konferen-
cií na Slovensku, ktoré pomohli združovať 
európskych, amerických a ázijských (teda 
aj čínskych, taiwanských a hongkonských) 
orientalistov a sinológov ešte pred pádom ko-
munistického režimu. Bolo to ťažké a zložité, 
ale dalo sa. Druhý titul na Chang-čouskej uni-
verzite v roku 2010 mi udelili za práce v ob-
lasti čínskej literatúry a tretí na S’-čchuanskej 
univerzite v Čcheng-tu v roku 2013 za vý-
sledky v medzinárodnej literárnej kompara-
tistike. K vašej otázke si dovoľujem pridať, že 
som sa venoval sinologickému štúdiu v celku 
tri roky v Číne, takú istú dobu v Nemecku, se-
dem mesiacov v Taipeji, šesť mesiacov v Jeru-
zaleme, štyri mesiace v Benátkach, dva me-
siace v Hongkongu a počas krátkych pobytov 
na rôznych miestach mimo Afriky.

V posledných rokoch ste sa začali venovať 
štúdiu Biblie a jej vplyvu na čínsku literatúru 
a kultúru 20. storočia. Biblia je – všeobecne 
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známe – zdrojom kresťanstva, čínske 
myslenie, kultúra má však iné duchovné 
korene – v taoizme, konfucianizme atď... 
Ako sa znášajú tieto rozdielne duchovné 
(kultúrne) zdroje v čínskej realite posled-
ných storočí? 

Nebolo to len v posledných rokoch. Začalo 
sa to krátko predtým, ako sme v chladných 
jesenných dňoch roku 1989 dávali štrnga-
ním kľúčov „posledné zbohom“ stredoeu-
rópskemu komunizmu. Počas „prednáško-
vého turné“ po USA v máji roku 1990 som 
o „prvej lastovičke“ literatúry po Mao Ce-
-tungovej smrti – poviedke Na kríži, ovplyv-
nenej evanjeliami a Apokalypsou, prednášal 
na Harvardovej univerzite. Nato nasledo-
val rad podobných sedemnástich štúdií, kto-
ré vyšli tlačou v anglickom znení pod ná-
zvom: Influence, Translation and Parallels. 
Selected Studies on the Bible in China v roku 
2004 v Ústave Monumenta Serica v Ne-
mecku. Ešte predtým, v roku 2003, pri prí-
ležitosti mojich 70. narodenín organizoval 
tento ústav v Smoleniciach medzinárod-
nú vedeckú konferenciu na tému týkajúcu 
vzájomného porozumenia i nedorozumení 
vo vzťahoch medzi Východom a Západom, 
v rámci ktorej odznelo niekoľko referátov na 
túto tému, ktoré vyšli v časopise Monumenta 
Serica (ročník 54, 2006, s. 355 – 415). Moja 
kniha bola preložená do čínštiny v roku 
2009, odovzdaná do tlače v tom istom roku, 
doteraz však nevyšla. Nedozvedel som sa 
prečo. Možno z finančných dôvodov, možno 
preto, že som cudzinec. Kresťania cudzin-
ci, kňazi aj pastori, môžu pracovať v Čín-
skej akadémii spoločenských vied, predná-
šať na univerzitách, písať, publikovať, ale 
nesmú nijakým spôsobom šíriť svoju vieru. 
Možno za nihil obstat k vydaniu mojej kni-
hy je zodpovedný patričný cenzor. Inak asi 
za posledné desaťročie sú Číňania pomer-
ne benevolentní voči náboženstvám povo-
leným v krajine. Uznávajú Konfuciovu zá-
sadu harmónie medzi rozličnými učeniami, 
svetonázormi i náboženskými vyznaniami, 
pokiaľ sú lojálne voči štátu a vládnej moci. 
Pre náboženskú slobodu tam však platí to 
isté ako o akademickej slobode. Nijako nie 
je ideálna. V okrese Wen-čou v provincii Če-
-ťiang len v prvej polovici 2014 strhli z 229 
kostolov kríže alebo ich značne poškodili. Je 
to však lepšie ako v určitých obdobiach po-
čas posledných troch storočí. Na prelome 
18. a 19. storočia Čína zažila kruté prena-
sledovanie kresťanov, ale stále ich tam osta-
lo okolo dvestotisíc. Zahraničných misioná-
rov čakala smrť. Treba však povedať aj to, že 
fundamentalistická kresťanská sekta tchaj-
pingov – vyznávačov Veľkého mieru v po-
vstaní proti panujúcej mandžuskej dynastii 
v rokoch 1851 – 1864, bola spoluzodpoved-
ná za smrť asi 20 miliónov ľudí. Kresťania 
zomierali aj počas tzv. Boxerského povsta-
nia na prelome 19. a 20. storočia. Mao Ce-
-tungovo protináboženské zameranie aspoň 
od tridsiatych rokoch minulého storočia je 
známe. Ten po víťazstve nad Kuomintan-
gom v roku 1949 zmenil rétoriku, ale jeho 
strana doteraz uplatňuje systém prísnej kon-
troly všetkých náboženských zoskupení. 

Čína – táto obrovská a ľudnatá krajina – 
prešla či prechádza neustálymi zmenami. 
Čo vás tak bytostne priťahuje na nej naprí-
klad dnes?

Najmä počas posledného štvrťstoročia sa 
v Číne veľmi veľa zmenilo. V rokoch 1986 – 
1987, keď som ju po prvýkrát navštívil po od-
chode z Pekingu v roku 1960, som ju takmer 
nepoznával. To však neurobilo na mňa veľký 
dojem. Bolo to len podobné tomu, čo sa vytvo-
rilo v metropolách aj inde na svete. Čo mi chý-
balo – boli zrúcane brány mestských múrov, 
štvrte átriových domčekov, zasypané jazierka 
potrebné na výstavbu. Najväčšmi je mi ľúto 
neexistencie knižného antikvariátu na Bazá-
re východného mieru na Wangfujing Avenue. 
Tam som po dva roky chodieval každú stredu 
a kupoval knihy, bez ktorých by moja vedec-
ká a čiastočne i pedagogická činnosť nebola 
možná. Ani knihu, čo vyšla na Taiwane ten-
to rok, by som nikdy nenapísal. Najviac ma 
do Číny priťahujú moji priatelia, prekladate-
lia mojich prác a obrovská knižná produkcia. 
Veľmi mi prekáža nedokonalá knižná distri-
búcia. V Pekingu alebo v Šanghaji ťažko do-
stanete knihy, ktoré sa vydávajú v iných mes-
tách alebo vzdialených provinciách. Dajú sa 
objednať, ale pred kúpou je lepšie držať ich 
v rukách a aspoň zbežne si ich prezrieť. 

Prežili ste v čínskom prostredí niekoľko 
dlhších či kratších období. Na čo najradšej 
spomínate, čo vám natrvalo utkvelo 
v pamäti?

Najradšej si spomínam na priateľov z po-
sledných 25 rokov. Tých spred 50 rokov bolo 
menej, v tom čase sa stretávať s nimi neda-
lo, lebo boli pod neustálym dozorom svo-
jich straníckych bossov. Tí terajší priatelia 
sú väčšinou univerzitní profesori a miestom 
stretnutí je často Shaoyuan Hotel na Pekin-
skej univerzite, kde predtým stála menza pre 
zahraničných študentov. Tam som sa veľmi 
skromne stravoval počas veľkého hladomoru 
1959 – 1960. Pochybujem, že by niekto z mo-
jich hostiteľov o tejto menze niečo vedel. Iste 
ju nikto nenavštívil. Proste nebola pre Číňa-

nov. Pre mňa však najviac znamenal vzťah 
k Mao Tunovi, s ktorým som sa mohol občas 
stretať, písať si a dať mu čítať moje články, 
ktoré on opravoval a komentoval. Bol pred-
sa ministrom kultúry ČĽR a jedným z jej naj-
lepších spisovateľov pred rokom 1949! Počuli 
ste niekedy o podobnom prípade, aby minis-
ter jednej krajiny venoval svoj drahý čas oby-
čajnému štipendistovi, ktorý práve skončil 
vysokoškolské štúdium!? 

Čínska kultúra ponúka nepreberné množ-
stvo tém na štúdium. Na čo je momentálne 
zameraný váš vedecky záujem? 

O niekoľko týždňov vyjde po troch rokoch 
druhé vydanie zborníka Eastern Christiani-
ty, Judaism and Islam between the Death of 
Muhammad and Tamerlane (632 – 1405), 
ktorý som redigoval spolu so svojím žiakom 
doc. Martinom Slobodníkom. Zborník ana-
lyzuje situáciu vzťahov medzi v tom čase 
existujúcimi kresťanskými denomináciami, 
židovským náboženstvom a islamom pred 
smrťou Tímúra Veľkého (1369 – 1405) a ko-
niec Východného kresťanstva, až na malé 
skupiny veriacich v Ázii i v Afrike. To sa sta-
lo pred niečo vyše 500 rokmi. V posledných 
dvoch rokoch sa v Islamskom štáte objavu-
jú vízie celosvetového islamského kalifátu. 
Chromému Tímúrovi sa ani nesnívalo, že by 
mohol vládnuť nad celým známym svetom. 
Nesníva sa to, ale je o tom presvedčený sa-
mozvaný kalif Islamského štátu Abú Bakr al-
-Bagdadi, ktorý sa chystá pod polmesiacom 
zjednotiť veľkú časť našej planéty. Na ma-
pách jeho zaslepených prívržencov figuruje 
aj naša vlasť. Chcem taktiež dokončiť druhý 
diel mojej knihy o Biblii a o čínskej literatú-
re a kultúre. Nemám veľkú nádej na vyda-
nie mojej, na túto tému už preloženej kni-
hy, lebo v ČĽR sa v poslednom čase cenzúra 
v médiách ešte sprísňuje. Taktiež by som 
bol rád, keby sa ešte pridalo niekoľko štúdií 
k tým stotrinástim, ktoré sa doteraz dostali 
do rúk čínskych čitateľov, a keby mohol vyjsť 
môj anglicko-nemecký zborník o nemecko-
-čínskych literárnych vzťahoch. 
Rozhovor pripravil Emil Borčin | Foto archív

>
MARIáN GáLIK, DRSc., VýZNAMNá OSOBNOSť SLOVENSKEJ AKADéMIE VIED (ROK 2013).
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>Začalo sa to úplne prozaicky. Šla som na jed-
nu z mojich prvých konferencií s posterom, 
ktorý sa týkal pestovania zygotových embryí 
ľanu v kultúre in vitro. Pri posteri sa zastavila 
pani asi v mojom veku, chvíľku si poster pre-
zerala a potom sme sa pustili do rozhovoru. 
Vysvitlo, že pracuje v Austrálii na Melbourn-
skej univerzite a že sa zaoberá tiež kultúrami 
embryí. Kolegiálne sme sa dobre porozprá-
vali. Na druhý deň prišla za mnou s otáz-
kou, čo by som vraj povedala na možnosť 
prísť k nej na šesťmesačnú stáž na pozvanie 
univerzity. V prvom momente som bola veľ-
mi prekvapená a cítila som ohromnú radosť 
z možnosti, ktorá sa mi ponúkala. 

No nebolo všetko také jednoduché, ako sa 
sprvu zdalo. Vybaviť všetky formality a nále-
žitosti súvisiace s cestou bolo pomerne zloži-
té. Situácia sa ocitla niekoľkokrát na nultom 
bode. Napriek tomu, že pobyt sa mal konať 
úplne na náklady austrálskej univerzity, v ro-
koch 1985-86 bolo skoro nepredstaviteľné 
uskutočniť takú cestu. Nakoniec som sa však 
v septembri 1985 na ďalekú cestu do Austrá-
lie predsa len mohla vydať.

Cesta bola dlhá, čakali ma tri prestupy 
a po 36 hodinách som o štvrtej ráno koneč-
ne vystúpila z lietadla v Melbourne. Keďže 
moja kolegyňa Elizabeth bola práve v Indii 
na konferencii, čakal ma na letisku jej man-
žel. A prekvapenia sa začali...

Moja angličtina z jazykovej školy (na kto-
rú som, mimochodom, bola pyšná) sa ukáza-
la ako nedostatočná. Dlho som si na iný prí-
zvuk zvykala, ale nakoniec sa to poddalo. 

Cestou z letiska sme sa Ianom zastavili 
v reštaurácii, ktorá bola otvorená 24 hodín 
denne, a dali sme si palacinky. Mne sa zatvá-
rali oči, ale Ian povedal, že by som rozhodne 
nemala ísť hneď spať, a vyčkala až večer, aby 
som si vyrovnala biologické hodiny. 

Môj pobyt na univerzite bol po odbornej 
stránke veľmi užitočný. Jeho výsledkom bolo 

niekoľko odborných, dobre citovaných člán-
kov. Zvládla som nové techniky i laboratórne 
postupy. Dokonca som mala príležitosť za-
riaďovať aj nové laboratórium pre pletivové 
kultúry drevín v Morweli, kde sa nachádzalo 
pracovisko jednej papiernickej firmy, pre kto-
rú som – popri mojej hlavnej činnosti na uni-
verzite v Melbourne – riešila otázku soma-
tickej embryogenézy borovice. Po prvýkrát 
som sa stretla s modernejšími prístrojmi ako 
doma a prvýkrát aj s počítačom. 

Ale aj život mimo laboratória bol zaují-
mavý. Sprvu som však trpela určitou izolo-
vanosťou. Kolegovia boli zo začiatku zdr-
žanliví, ale postupne som si našla priateľov 
a komunikácia bola živšia. 

Každý deň, každá chvíľa bola veľmi za-
ujímavá, počnúc ľuďmi a prírodou. Príro-
da v Austrálii ma fascinovala, hltala som 
o nej všetky informácie o rastlinách, zvie-

ratách a geografických zvláštnostiach. Všet-
ko som si fotografovala a zapisovala. Ešte 
aj dnes sa k svojim poznámkam veľmi rada 
vraciam.

O týchto pozoruhodnostiach som už na-
písala niekoľko vedecko-populárnych člán-
kov a mala som aj prezentácie o austrálskej 
prírode. No aj niečo iné ma v tejto ďale-
kej krajine zaujalo: boli to ľudia, ich kul-
túra, zvyky – a aj gastronómia. V Austrá-
lii sa zmiešali asi všetky národnosti sveta 
a priniesli so sebou aj svoje jedlá a surovi-
ny. Strava bola veľmi pestrá, kombinova-
li sa najrôznejšie suroviny. Po prvýkrát som 
ochutnala avokádo. Na našich piatkových 
laboratórnych obedoch sme si ho natierali 
namiesto masla na rôzne druhy chleba pod 
paštétu. Veľmi som si obľúbila aj austrál-
sku jogurtovú zmrzlinu. Často som sa v čase 
obeda vybrala do pomerne vzdialeného ob-

Netradičné austrálske Vianoce prof. Anny Preťovej

Ď a l e k ý  s l a d k ý  s v e t

AuSTRáLSKy 

CheeSCake.

NAJVäČŠOu ZAuJíMAVOSťOu GREAT OcEAN ROAD JE TWELVE APOSTLES 

(DVANáSť APOŠTOLOV).

KOALA Z PRíRODNEJ REZERVácIE.
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chodu (cca 2 km), len aby som si pochutna-
la na tejto maškrte. Bola naozaj výnimoč-
ne dobrá. Povrch bol posypaný posekanými 
orieškami alebo poliaty jahodovou, či mali-
novou omáčkou (dnes to už ani u nás nie je 
až také výnimočné). Kým som sa vrátila do 
laboratória chutnú maškrtu som zdolala. 

V Austrálii som strávila aj Vianoce. Boli 
naozaj netradičné. Hoci mi bolo smutno 
za rodinou, zvláštnosť toho sviatku v inom 
prostredí na mňa silne zapôsobila. V deň, 
keď sme doma zvyknutí sláviť Štedrý večer, 
v Austrálii sa toho veľa nedialo, tento deň 
nebol ničím zvláštny, neplánovali sa žiad-
ne oslavy. Ja som sa utiahla do mojej izby 
na internáte, dala som si sardinky z konzer-
vy a nejaké ovocie. 

Oslavovalo sa až na druhý deň – Boxing 
Day – na obed. Bola som pozvaná do rodi-
ny profesora filozofie, ktorý sa mi pomer-
ne často venoval a snažil sa moju angličtinu 
„poaustrálčiť“. Stretla som tam aj niekoľko 
jeho doktorandov, išlo naozaj o medziná-
rodnú spoločnosť. Hlavným chodom obe-

da bola morka s mrkvou v želatíne a ša-
lát. Mrkva v želatíne mi síce nechutila, ale 
dezert bol vynikajúci. Podával sa cheesca-
ke. Nech som sa ako dumala, stále mi vy-
chádzalo, že ide o syrovú tortu. U nás som 
o takom spojení – sladké a syr – nepočula. 
Na moje prekvapenie bola torta veľmi la-
hodná. Samozrejme, že som sa zaujíma-
la o recept, keďže v našej rodine mal kolá-
če a zákusky každý rád. Už som sa tešila, 
ako rodinu doma prekvapím niečím výni-
močným. Keď som s niekým išla na obed 
alebo večeru, cheescake sa podával veľmi 
často, tešil sa mimoriadnej obľube. Odvte-
dy ho doma pečiem často a v rôznych ob-
menách. (Prikladám aj fotografiu originál-
nej austrálskej syrovej torty tak, ako si ju 
pamätám.)

Na tých Vianociach bolo ešte viac za-
ujímavostí. Síce stromček v izbe naprí-
klad bol, ale nebola na ňom nijaká čoko-
láda, ako bolo zvykom u nás; veď by sa 
v 40-stupňovej horúčave roztopila. Po obe-
de sa rozdávali darčeky. Neboli to nijaké 

veľké dary, len malé pozornosti – kalendár, 
knižka, pero a podobne. Ale všetci sme sa 
tešili, že aj keď sme boli bez rodín, boli sme 
medzi priateľmi a bolo nám dobre. Potom 
sme sa všetci vybrali do blízkeho parku za-
hrať si kriket. Neovládala som ho síce boh-
vie ako, ale bolo príjemne byť vonku v tep-
le, všade okolo zeleň a šťastní ľudia... 

Odvtedy som si na svojich ďalších ces-
tách, pracovných aj dovolenkových (bolo 
ich pomerne veľa), začala všímať aj zvlášt-
nosti rôznych kuchýň. Rada pečiem, a keď- 
že syn je cukrár (s PME  medzinárodným 
certifikátom „Majster cukrár“), teraz je to 
aj naše spoločné hoby, zaujímať sa o kolá-
če, torty a cukrovinky v iných zemiach. To 
nás priviedlo dokonca k myšlienke napísať 
malú knižku Svet na sladko so zážitkami 
z ciest a s receptami špeciálnych dezertov 
z tých krajín, ktoré som navštívila.
Foto autorka

(Autorka, prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc., 
je vedeckou pracovníčkou Ústavu genetiky a 
biotechnológií rastlín SAV v Nitre)

Na Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Mes-
te nad Váhom sa 11. novembra 2014 uskutoč-
nil seminár pre študentov školy na tému Ivan 
Markovič. Podujatie zorganizoval v spolu-
práci s vedením školy Ústav politických vied 
Slovenskej akadémie vied v Bratislave v rám-
ci akcie Deň otvorených dverí, počas ktorej 
prichádza verejnosť – študenti aj ďalší záu-
jemcovia – na jednotlivé pracoviská Sloven-
skej akadémie vied. Ústav politických vied 
SAV sa však rozhodol na návštevy pri tejto ak-
cii nečakať na vlastnom pracovisku, ale usku-
točniť výjazdovú akciu. Na seminári aktívne 
vystúpili riaditeľ ústavu Miroslav Pekník, do-
cent Masarykovej univerzity v Brne a Karlo-
vej univerzity v Prahe Vladimír Goněc, Peter 
Zelenák z Katedry histórie Filozofickej fakul-
ty Univerzity Komenského v Bratislave a pra-
covník ÚPV SAV Ferdinand Vrábel.

Vzhľadom na to, že tento rok uplynulo 100 
rokov od začiatku prvej svetovej vojny, ako aj 
od založenia vojenskej Českej družiny v Ky-
jeve, ktorej členom sa stal aj myjavský rodák 
Ivan Markovič (1888 – 1944), Ústav politic-
kých vied SAV venoval svoju akciu v Novom 
Meste nad Váhom práve Markovičovi, ktorý 
bol vynikajúcim členom československých lé-
gií v Rusku. Neskôr bol aj tajomníkom Zväzu 
Česko-slovenských spolkov v Rusku, tajomní-
kom Česko-Slovenskej národnej rady v Parí-
ži a redaktorom viacerých odbojových perio- 
dík – Čechoslovák, Slovenské hlasy, La Nation 
Tchèque a Československá samostatnost. V ok-
tóbri 1918 sa spolu so Štefanom Osuským zú-
častnil na rokovaní čs. predstaviteľov v Ženeve 
o budúcej podobe Československej republiky.

V medzivojnovej Československej repub-
like sa Markovič stal nakrátko aj ministrom 
obrany, potom ministrom pre unifikáciu zá-
konov a neskôr podpredsedom poslaneckej 
snemovne. Ako bývalý dôstojník a česko-
slovenský legionár bol aj predsedom Zväzu 
československého dôstojníctva a podpred-
sedom Československej obce legionárskej. 
Svojmu slovenskému a československému 
vlastenectvu, ideovému odkazu prvej ČSR 
a jej prezidenta-Osloboditeľa Tomáša Gar-
rigua Masaryka zostal verný aj po marci 
1939, keď sa zapojil do ilegálneho odbojo-
vého hnutia. Gestapo ho zatklo už na jeseň 
roku 1939 a väznilo v Dachau a Buchenwal-

de, kde Markovič 16. februára 1944 zahynul.
Podujatie sa v škole v Novom Meste nad 

Váhom stretlo s veľkým záujmom študen-
tov a s pomocou vedenia školy a pedagogic-
kého zboru prispelo k rozšíreniu vedomos-
tí študentov o Ivanovi Markovičovi, prvej 
svetovej vojne, československých légiách 
i o vzniku Československej republiky.

Po seminári sa účastníci seminára po-
klonili pamiatke vlastenca a odbojára Ivana 
Markoviča položením kytice kvetov k jeho 
pamätnej tabuli na markovičovskom dome 
na Ulici Československej armády v Novom 
Meste nad Váhom.
Ferdinand Vrábel | Foto: archív

ÚPV SAV pripravil v Novom Meste nad Váhom seminár o Ivanovi Markovičovi 

P a m i a t k e  v l a s t e n c a  a  o d b o j á r a

ŠTuDENTI GyMNáZIA M. R. ŠTEFáNIKA V NOVOM MESTE NAD VáhOM POZORNE POČÚVALI VýKLAD 

O SVOJOM VEľKOM RODáKOVI.
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>Projekt Slovenského národného korpusu 
(SNK) a jeho súvisiace podprojekty sú od 
začiatku riešenia otvorené verejnosti a úzko 
späté s viacerými skupinami nositeľov a po-
užívateľov slovenského jazyka na Sloven-
sku aj v zahraničí. Otvorenosť verejnosti 
sa napĺňa predovšetkým sprístupňovaním 
korpusových databáz a jazykových zdro-
jov prostredníctvom siete internet (http://
korpus.sk), úzke kontakty sa realizujú kaž-
dodennou komunikáciou s poskytovateľ-
mi textov, systematickou prácou so záujem-
cami o poznanie a využívanie korpusových 
zdrojov a nástrojov, ako aj množstvom kon-
ferenčných aktivít pracovníkov oddelenia 
SNK JÚĽŠ SAV a účastí na rôznych popula-
rizačných podujatiach (Noc výskumníkov, 
Európsky deň jazykov, Vedecká cukráreň). 
Ako však ukazujú niektoré reakcie verejnos-
ti na súčasné dianie ohľadom vedy na Slo-
vensku, mnohí ľudia majú stále pocit, že 
slovenská veda a výskum sú skryté v sivých 
budovách a o ich výsledkoch sa veľa nevie. 
Pritom aj spomínané podujatia, aj Týždeň 
vedy a techniky s dňami otvorených dve-
rí akademických ústavov majú stále viac 
a viac návštevníkov a pútajú pozornosť všet-
kých generácií po celom Slovensku.

V oddelení SNK JÚĽŠ SAV sa tento rok 
konali viac-menej pravidelné prezentácie 
a workshopy pre záujemcov už od septem-
bra, novembrový Týždeň vedy a techniky 
bol akýmsi ich vyvrcholením, po ktorom ešte 
pokračovali ďalšie dohodnuté podujatia. 

Od 10. do 13. novembra 2014 sa v priesto-
roch zasadacej miestnosti SNK JÚĽŠ SAV 
uskutočnilo 9 prednášok, 2 praktické semi-
náre a 1 kombinovaná prezentácia produk-
cie SNK, na ktorých sme zaregistrovali celko-
vo 117 účastníkov. Niektorí z nich absolvovali 
viaceré podujatia, takže jednotlivých záujem-
cov bolo približne 80 a ich zloženie bolo na-
ozaj pestré: akademickí pracovníci z Ústavu 
orientalistiky a Ústavu informatiky, kolego-
via a doktorandi z Trnavskej univerzity, Ži-
linskej univerzity, Univerzity Konštantína Fi-
lozofa v Nitre, Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre, Univerzity M. Bela v Ban-
skej Bystrici, Fakulty informatiky a informač-
ných technológií STU, Lekárskej fakulty UK, 
Pedagogickej fakulty UK, ako aj z Filozofic-
kej fakulty UK, ktorú reprezentovala predsta-
viteľka jednej z prvých poskytovateľov textov 
– Katedry kulturológie. Široké spektrum zá-
ujemcov dopĺňali dôchodcovia, samostatne 
zárobkovo činné osoby, zástupcovia komerč-
nej sféry, lektorky slovenského jazyka vo Var-
šave a Belehrade, pracovníčka Kriminálno-
-expertízneho ústavu PZ, kolegovia z iných 

oddelení JÚĽŠ SAV, zástupcovia Predsedníc-
tva SAV i redaktorka RTVS, ktorá ostala počú-
vať viaceré prednášky aj po natočení rozho-
voru o priebehu dňa otvorených dverí. 

Zdanlivo nesúrodé zoskupenie záujem-
cov súvisí s pestrosťou a špecifickou orien-
táciou jednotlivých súčastí SNK, ktoré boli 
počas Týždňa vedy a techniky postupne pre-
zentované. Účastníci programu Týždňa vedy 
a techniky v SNK sa dozvedeli podrobnejšie 
o autoroch, textoch a jazykoch v komplexe 
SNK (M. Šimková), databázach SNK (M. Šim-
ková), osobitne o Slovenskej terminologickej 
databáze (J. Levická), o nárečovom korpu-
se (K. Gajdošová), slovenskom sémantickom 
slovníku typu WordNet (R. Garabík), o para-
lelných korpusoch SNK (R. Garabík), o kon-
cepcii a realizácii slovníka slovných spojení 
(D. Majchráková, K. Chlpíková, K. Bobeko-
vá), o historickom korpuse slovenčiny (R. Ga-
rabík) a zvukovom archíve slovenských nárečí 
(A. Karčová). Posledné tri prednášky prebie-
hali v rámci Dňa otvorených dverí JÚĽŠ SAV, 
ktorý sme zavŕšili prezentáciou knižnej pro-
dukcie a počítačových nástrojov SNK prístup-
ných verejnosti: vizualizácia kolokácií, rekon-
štrukcia diakritiky, tvorba a rekonštrukcia 
morfologických značiek, prepis textu do štú-
rovskej slovenčiny. Po prednáškach 2. a 3. dňa 
nasledovali semináre zamerané na nadobud-
nutie praktických skúseností a zručností pri 
vyhľadávaní v príslušných typoch korpusov, 
ktoré viedla K. Gajdošová.

Týždeň vedy a techniky v SNK a Deň 
otvorených dverí JÚĽŠ SAV mal tento rok 

iný priebeh ako v predchádzajúcich rokoch: 
nebolo to iba jedno dopoludnie či popolud-
nie so skupinovou školskou návštevou a nie-
koľkými záujemcami o nové slovníky, hoci 
iste aj takéto formy majú svoj zmysel, ale 
celý týždeň si mohli záujemcovia vybrať zo 
širokej ponuky tém a podujatí. Malá zasa-
dačka SNK síce nebola vždy plná, o to viac 
priestoru však bolo na spoločné predisku-
tovanie koncepčných otázok, dosiahnutých 
výsledkov i ďalšieho smerovania jednotli-
vých projektov. S viacerými účastníkmi sa 
hneď prerokovalo nadviazanie konkrétnych 
spoluprác alebo pokračovanie existujúcich, 
viacerí poskytovatelia priniesli do korpusu 
svoje nové texty. Pomyselné otvorené dvere 
pokračovali aj v ďalších dňoch zas iným spô-
sobom: hneď 17. novembra 2014 M. Šimko-
vá a R. Garabík prednášali v Luxemburgu 
pracovníkom prekladateľského oddelenia 
Európskeho parlamentu o možnostiach vy-
užitia zdrojov SNK a o strojovom preklade 
a 18. – 19. novembra 2014 K. Gajdošová pre-
zentovala SNK a viedla praktické semináre 
pre pracovníkov Výskumného ústavu Ce-
loštátnej slovenskej samosprávy v Maďar-
sku u krajanov v Békešskej Čabe. 

Už aj z tohto krátkeho výseku činnos-
ti SNK vidno, že verejnosť má záujem o vý-
sledky slovenskej vedy a že prezentačné 
podujatia typu Noc výskumníkov a Týždeň 
vedy a techniky si našli svoje stabilné miesto 
v programovej štruktúre kalendárneho roka.
Mária Šimková,
vedúca odd. SNK JÚĽŠ SAV

Týždeň vedy a techniky v Slovenskom národnom korpuse JÚľŠ SAV

O D  P R E D N Á Š O K  K  P R A K T I C K Ý M 
j a z y k o v ý m  Z R U Č N O S T I A M

ÚVODNá PREDNáŠKA DňA OTVORENých DVERí V JÚľŠ SAV O SLOVNých SPOJENIAch V SLOVENČINE. 

FoTo: B. TABERyoVá
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Spoločný výskum Slovenskej akadémie 
vied a univerzity v Cardiffe viedol k tomu, 
že vedci sú bližšie k pochopeniu srdcových 
arytmií. Medzinárodnému tímu sa podari-
lo určiť štruktúru počiatočného úseku ľud-
skej bielkoviny – ryanodínového receptora 
(RyR2), ktorého poruchy vyvolávajú nebez-
pečné srdcové ochorenia. Ich vedeckú štú-
diu uverejnilo novembrové číslo prestížneho 
vedeckého časopisu Acta Crystallographica 
D – Biological Crystallography.  Vo štvrtok, 
11. decembra 2014, zástupcovia výskumné-
ho tímu o výsledkoch svojej práce informo-
vali v Bratislave novinárov.

Spoločná práca slovenských vedcov Ľu-
bomíra Borka (už pôsobí v súkromnom sek-
tore), Vladeny Bauerovej-Hlinkovej, Evy 
Hostinovej, Juraja Gašperíka a Jozefa Ševčí-
ka z Ústavu molekulárnej biológie SAV, Ale-
xandry Zahradníkovej z Ústavu molekulár-
nej fyziológie a genetiky SAV, ako aj Britov 
Konrada Becka a F. Anthonyho Laia (Car-
diff University) znamenala posun v znalos-
tiach mechanizmov zabraňujúcich nežiadu-
cemu uvoľňovaniu vápnika do buniek cez 
ryanodínový receptor. Výsledky publikova-
li v štúdii Structural insights into the human 
RyR2 N-terminal region involved in cardiac 
arrhythmias (Pohľad dovnútra štruktúry  
N-terminálnej oblasti ľudského RyR2, kto-
rá sa podieľa na vzniku srdcových arytmií).

Ako uviedla A. Zahradníková, práce tr-
vali osem rokov, vedci z dvoch ústavov SAV 
pri nich spolupracovali nielen s britskými 
kolegami, ale aj s viacerými špičkovými pra-
coviskami, ktoré disponujú zariadeniami na 
Slovensku nedostupnými, napríklad syn-
chrotrónom, alebo kryštalizačným robo-
tom. Celkom z toho vznikli štyri publikácie, 
tá tohtoročná je najvýznamnejšia. 

Ryanodínové receptory riadia kolobeh 
vápnika vnútri svalových buniek v rytmicky 
pracujúcom srdci. Narušenie kolobehu váp-
nika v dôsledku mutácií ľudského receptora 
vedie k vzniku srdcových arytmií. Medziná-
rodnému tímu sa ako prvému podarilo určiť 
štruktúru počiatočnej časti ľudskej bielkovi-

ny – RyR2. To umožňuje vyhodnotiť štruk-
túrne zmeny v prípade, keď je táto počia-
točná časť poškodená mutáciami (zmenami 
aminokyselín), ktoré spôsobujú arytmie. 
Práve v tejto počiatočnej časti sa mutácie 
vyskytujú najčastejšie, preto sa na ňu vý-
skum zameral.

Projekt slovensko-britského tímu bol za-
meraný na základný výskum, ktorý zatiaľ 
nemá priame aplikačné výstupy, no pred-
stavuje významný prínos pri poznávaní 
molekulárnych základov viacerých srdco-
vých ochorení a uľahčí hľadanie liečiv a lie-
čebných postupov, ktoré by mohli zabrániť 
vzniku a rozvoju srdcových ochorení. „Ob-
jav malej poruchy v životne dôležitom srd-
covom proteíne po prvýkrát umožnil špe-
cialistom presne určiť terapeutický cieľ pre 
budúci vývoj lieku na kardiovaskulárne 
ochorenia,“ napísal o tomto výskume inter-
netový server Phys.org. zameraný na vedu

V srdcovom svale je regulácia koncentrá-
cie vápnika vnútri buniek veľmi dôležitá. 
Počas srdcového sťahu sa z vnútrobunko-
vých zásobníkov cez ryanodínové recep-
tory vyplaví dovnútra bunky veľké množ-
stvo vápnika potrebného pre svalovú prácu. 
Pri uvoľnení sťahu je potrebné vápnik udr-

žať v zásobníkoch, a preto je presné riade-
nie otvárania a zatvárania ryanodínových 
receptorov veľmi dôležité. Mnohé srdcové 
ochorenia sa vyznačujú zvýšeným uvoľne-
ním vápnika dovnútra bunky počas uvoľne-
nia srdcového sťahu. To vedie k arytmiám. 
Pri zlyhávaní srdca sa navyše znižuje množ-
stvo vápnika v zásobníkoch a dôsledkom je 
nedostatočná sila sťahu.

„Proteín RyR2 je pre funkciu srdca taký 
fundamentálny ako ventil pre automobilo-
vý motor. Keď je poškodený, motor funguje, 
ale je len otázkou času, keď sa pokazí a pre-
stane pracovať. U ľudí je to fyzické úsilie 
alebo emocionálna trauma, čo spustí takú-
to srdcovú krízu, ktorá môže viesť k náhlej 
smrti,“ cituje tlačová správa cardiffskej uni-
verzity britského vedca F. A. Laia.

Výskum bol financovaný z grantov Agen-
túry na podporu výskumu a vývoja (APVV), 
Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slo-
venskej akadémie vied (VEGA) a z British 
Heart Foundation. Experimenty v synchro-
trónových laboratóriách boli financované 
z prostriedkov Európskej únie.

Martin Podstupka | Foto: G. Kuchta 

Slovensko-britský tím objavil spúšťač nebezpečných srdcových arytmií

B l i ž š i e  k  v ý v o j u  l i e k u

Načo je dobré skúmať našu a iné kultúry? 
Jestvuje viac prístupov k svetu a ten náš nie 
je privilegovaný? Čo hľadá slovenská etno-
logička v Guatemale? Týmito témami zau-

jala na decembrovej vedeckej kaviarni SA-
Vinci jej návštevníkov v bratislavskom KC 
Dunaj riaditeľka Ústavu etnológie SAV, re-
ligionistka Dr. Tatiana Podolinská. 

Vyštudovala filozofiu, históriu a religio-
nistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratisla-
ve. Časť doktorandského štúdia absolvova-
la v nórskom Oslo, má za sebou aj študijné 

V SAVinci rozprávala T. Podolinská o etnológii, Mayoch a prístupoch k svetu

Z í s k a ť  d ô v e r u  ľ u d í  a  n e s k l a m a ť  j u

ČLENOVIA 

MEDZINáRODNéhO 

TíMu NA TLAČOVEJ 

KONFERENcII: 

ZľAVA ALExANDRA 

ZAhRADNíKOVá 

Z ÚSTAVu 

MOLEKuLáRNEJ 

FyZIOLóGIE A GENETIKy 

SAV PRI VýKLADE, 

VLADENA BAuEROVá-

hLINKOVá, EVA 

hOSTINOVá, JuRAJ 

GAŠPERíK A JOZEF 

ŠEVČíK Z ÚSTAVu 

MOLEKuLáRNEJ 

BIOLóGIE SAV. 
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pobyty v USA či Mexiku. Pracovala na me-
dzinárodných projektoch, ktoré sa venova-
li výskumu religiozity Rómov, zúčastnila sa 
na medzinárodných výskumných projek-
toch domorodých náboženstiev v mexic-
kom Chiapase či v guatemalskej Uaxactúne. 
Pred štyrmi rokmi bola hlavnou riešiteľkou 
národného projektu Sociálna inklúzia Ró-
mov náboženskou cestou. V Ústave etnoló-
gie SAV pracuje od roku 1997, pred dvoma 
rokmi sa stala jeho riaditeľkou.

V súčasnosti dokončuje so sedemnásť-
členným medzinárodným tímom po šty-
roch rokoch práce na publikácii o spolužití 
Rómov a majoritnej spoločnosti, nazvanej 
Čierno-biele svety. Spolu s tímom exper-
tov sa bude podieľať na zostavení kataló-
gu hieroglyfických nápisov na kamenných 
monumentoch v Uaxactúne. Perspektív-
ne plánuje spracovať etnografický mate- 
riál poverových rozprávaní z tejto lokality, 
ktorý zbiera už štyri roky, a vydať ho v po-
dobe populárnej publikácie s názvom Hrô-
zostrašné historky z Domu ôsmich kameňov.

Aj na týchto mayských poverách doku-
mentovala T. Podolinská vo vedeckej ka-
viarni SAVinci prácu etnológa v teréne. 
V prezentácii sa venovala výskumu v gua-
temalskej dedine Uaxactún, stojacej vlast-
ne na mayských pyramídach. Ako poveda-
la, špecifikum výskumu etnológa v teréne 

je, že si musí získať dôveru ľudí a neskla-
mať ju. Veď od nich zisťuje často veľmi dô-
verné detaily o ich živote. Na ten život, na 
mayské rituály a rozprávanie Mayov o nad-
prirodzených bytostiach sa sústreďuje jej 
práca v Uaxactúne.

Veľká časť výskumu T. Podolinskej sa ve-
nuje náboženstvu Rómov. V tejto súvislos-
ti povedala, že oficiálne politiky vo vzťahu 
k romskej menšine sú nesprávne orientova-
né, lebo podľa nej mieria na nesprávnu časť 
obyvateľov osád, akýsi vrchol pyramídy, 
ktorý sa snažia vytrhnúť z tohto prostredia 

a „premaľovať na bielo“. Nič neponúkajú 
väčšine, ktorá chce v tej komunite ostať, ale 
zlepšiť svoj život. Zdôraznila, že spoznávať 
iné kultúry znamená im porozumieť a po-
chopiť, že nejestvuje niečo, ako všeobecný 
prístup k svetu.

Slovenská akadémia vied zorganizova-
la cyklus bratislavských vedeckých kaviar-
ní SAVinci, aby umožnila verejnosti bližšie 
spoznať prácu svojich špičkových vedcov. 
Od februára v nej predstavilo už deväť ve-
deckých pracovníkov zo SAV.
M. Š.

Predsedníctvo SAV od 1. decembra 2014 vy-
menovalo na štvorročné obdobie riaditeľov 
troch ústavov: prof. RNDr. Vladimíra Iru, 
CSc., za riaditeľa Geografického ústavu SAV 
v Bratislave (znovuzvolený), prof. Mgr. Ada-
ma Bžocha, CSc., za riaditeľa Ústavu svetovej 
literatúry SAV (znovuzvolený) a prof. PhDr. 
Slavomíra Ondrejoviča, DrSc., za riaditeľa 
Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.

Vladimír Ira (1952) absolvoval v roku 
1976 Prírodovedeckú fakultu UK v Bratisla-
ve, odbor geografia. Od roku 1981 až do-
teraz pracuje v Geografickom ústave SAV, 
v roku 2006 bol vymenovaný za jeho ria-
diteľa. Rozvíja humánno-geografickú ško-
lu na Slovensku. Svoj výskum zameriava 
na urbánnu geografiu (vnútorná štruktú-
ra mesta), behaviorálnu geografiu (časovo-
-priestorové vzorce správania človeka, geo- 
grafické aspekty udržateľnosti a kvality ži-
vota). Je autorom alebo spoluautorom 
viac ako 300 publikácií (z toho 15 vedec-
kých monografií) s viac ako 1000 citácia-
mi. Absolvoval viacero výskumných poby-
tov v zahraničí. V roku 2008 získal Cenu 

SAV za vedecko-výskumnú činnosť (za vý-
sledky v oblasti spolupráce s vysokými ško-
lami), Cenu SAV za vedecko-popularizačnú 
a vzdelávaciu činnosť, ako aj Čestnú plake-
tu SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírod-
ných vedách. 

Adam Bžoch (1966) je literárny vedec, 
germanista, nederlandista. V roku 2006 bol 
menovaný po prvý raz za riaditeľa Ústavu 
svetovej literatúry SAV. K jeho najdôležitej-
ším výsledkom patria monografie: Walter 
Benjamin a estetická moderna (1999); Ka-
rol Terebessy – Jazyk, kultúra a hlbinná psy-
chológia (1999); Signály z diaľky (2004); 
Psychoanalýza na periférii (2007); Krátke 
dejiny nizozemskej literatúry (2010) a Ho-
landské portréty (2010). Prekladá beletriu 
i vedeckú literatúru z holandčiny a nemči-
ny. Za svoju činnosť získal Cenu Jána Hol-
lého, prémie Asociácie organizácií spisova-
teľov Slovenska a Literárneho fondu, Cenu 
NLPVF v Utrechte, ako aj ocenenie Rytier 
rádu Oranžsko-nassauského (2008).

Slavomír Ondrejovič (1946), vyštudo-
val rusistiku a slovakistiku na Filozofickej 

fakulte UK v Bratislave. Externe prednášal 
na FFUK, Vysokej škole múzických umení 
v Bratislave, ako aj na univerzitách v Ban-
skej Bystrici, Trnave a  Košiciach. Od r. 1978 
je  pracovníkom Jazykovedného ústavu  
Ľ. Štúra SAV, kde v r. 1999 – 2009 zastával 
post riaditeľa ústavu, v rokoch 1996 – 2003 
bol aj predsedom Slovenskej jazykoved-
nej spoločnosti pri SAV. Od r. 2001 je hlav-
ným redaktorom Slovenskej reči a v r. 2006 
sa stal členom Učenej spoločnosti SAV. Ve-
nuje sa predovšetkým sociolingvistike, vše-
obecnej jazykovede, prozódii a ortoepii, ale 
aj sémantickej syntaxi, jazykovednej histo-
riografii a encyklopedistike. Je zakladate-
ľom a editorom knižnej série Sociolinguisti-
ca Slovaca.  Jeho najvýznamnejšie práce sú 
Medzi slovesom a vetou (1989), Encyklopé-
dia jazykovedy (1993, spoluautor), Od hovo-
riaceho stroja k sociálnej lingvistike (2000), 
Jazyk, veda o jazyku, societa (2008). Prekla-
dá najmä z nemčiny (W. von Kempelen, W.
von Humboldt). Je nositeľom Ceny Mate-
ja Bela za preklad, Medaily prezidenta SR 
a Medaily SAV za podporu vedy.

T r i  ú s t a v y  s a v  m a j ú  n o v ý c h 
r i a d i t e ľ o v

TATIANA PODOLINSKá VO VEDEcKEJ KAVIARNI SaVinCi hOVORILA O ETNOLóGII A PRíSTuPOch K SVETu.
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Ústav anorganickej chémie SAV a Ústav me-
rania SAV s hlbokým zármutkom oznamu-
jú, že 1. decembra 2014 navždy odišiel vo 
veku nedožitých 87 rokov náš dlhoročný 
spolupracovník doc. Ing. Dr. František Ha-
nic, DrSc. František Hanic (nar. 16. 12. 1927 
v Lastovciach, okres Trebišov) ukončil vyso-
koškolské štúdium na CHTF SVŠT v Brati-
slave v roku 1951. Publikoval viac ako 200 
pôvodných vedeckých prác, je autorom ka-
pitol v niekoľkých monografiách, ktoré vy-
šli v zahraničí. Podľa SCI citácie jeho prác 
sú pri čísle 1 000.

Obrazom vedeckej autority doc. Hanica 
boli aj početné pozvania na prednášky na me-
dzinárodných kongresoch a na zahraničných 
univerzitách, ako aj členstvo v redakčných ra-
dách niekoľkých medzinárodných vedeckých 
časopisov. Od roku 1980 pôsobil aj ako člen 
okruhu navrhovateľov kandidátov Nobelo-
vých cien za fyziku a chémiu. V rokoch 1957 
– 1969 bol externým učiteľom na PriF UK 
a po roku 1990 sa znovu podieľal na výcho-
ve mladých chemikov a fyzikov. Významný 
bol aj jeho podiel v rôznych štruktúrach orga-
nizácie a riadenia vedy, výskumu a vysokého 
školstva, o.i. bol riaditeľom ÚACH SAV (1963 
– 1970), po roku 1990 podpredsedom SAV, 
členom komisií COST, IUPAC, vedeckých rád 
Fakulty chemicko-potravinárskej technológie 
STU aj Prírodovedeckej fakulty UK.

Ako prvý odborník začal na Slovensku 
rozvíjať rtg. štruktúrnu analýzu a vedec-
ká verejnosť ho právom považuje za za-
kladateľa tohto výskumného smeru u nás. 
Touto metódou vyriešil viac ako 40 kryštá-
lových štruktúr: spomedzi najpozoruhod-
nejších sú to kryštálová štruktúra vitamínu 
B6 a „Hanicova štruktúra” difosforečna-
nu horečnato-sodného. Rozpracoval teó-
riu štruktúrnych polí a využil definície ich 
hraníc a prekryvov k predpovediam exis-
tencie nových fáz a typov modifikačných 
premien v zemskej kôre. Táto téma vo ve-
deckej práci F. Hanica pokračovala ďalej. 
Prednáškou Vplyv štruktúrnych vlastností 
vody a fázových premien minerálov na po-
hyb kontinentov v gravitačných poliach (do-
plnok princípov globálnej tektoniky) otvoril 
29. 11. 2007 ako čestný člen Kryštalogra-
fickej spoločnosti a Regionálneho komitétu 
českých a slovenských kryštalografov v po-
radí 274. seminár Rozhovory o aktuálnych 
otázkach röntgenovej a neutrónovej štruk-
túrnej analýzy.

Na poznatky o kryštálových štruktú-
rach doc. Hanic priamo nadväzoval prob-
lémami v oblasti materiálovedného výsku-
mu. Jeho výber nikdy nebol náhodný, ale 
vychádzal z aktuálnych vedeckých trendov 
a technologických potrieb. Dokázal pres-
ne a včas postrehnúť a formulovať otvore-

né otázky. Kryštalografia, kryštálová štruk-
túra a teória štruktúrnych polí boli pre doc. 
Hanica „vstupenkou“ aj do takých tém, aký-
mi sú otázky vzniku života na Zemi, geofy-
zikálne účinky elektromagnetických a gra-
vitačných polí, ale aj vývoj nových foriem 
energie alebo likvidácia odpadov. V roku 
1991 sa ako vedecký garant a zároveň z pos-
tu podpredsedu SAV zaslúžil o obsah a prie-
beh workshopu Progmatech 91. Bola to jed-
na z „prvých porevolučných lastovičiek“, 
na ktorej si československí a americkí vedci 
vymieňali poznatky a diskutovali o víziách 
v oblasti progresívnych materiálov a tech-
nológií a o možnostiach rozvoja čistého 
priemyslu a životného prostredia.

F. Hanicovi bola za jeho výnimočné zá-
sluhy udelená Zlatá medaila SAV, vyzna-
menanie Za zásluhy o výstavbu, Medaila 
Rumunskej akadémie vied, Zlatá medaila 
Slovenskej chemickej spoločnosti a mno-
hé ďalšie ocenenia. Vo viacerých smeroch 
na Slovensku významne ovplyvnil súčas-
ný stav kryštalografie, anorganickej chémie 
a chémie materiálov. Mnohých z nás inšpi-
rovala jeho ochota vždy sa v diskusiách po-
deliť o svoje vedomosti, ako aj vízie a názo-
ry. Rozlúčili sme sa s vynikajúcim vedcom 
a priateľským človekom. 

Česť jeho pamiatke!
Dalma Gyepesová, Peter Komadel

Geofyzikálny ústav SAV s hlbokým zármut-
kom oznamuje, že 9. decembra 2014 po dl-
hej a ťažkej chorobe vo veku 65 rokov na-
vždy odišiel náš dlhoročný spolupracovník 
a priateľ RNDr. Igor Túnyi, DrSc. Rodák 
z Kokavy nad Rimavicou (nar. 13. 11. 1949) 
ukončil vysokoškolské štúdium na Matema-
ticko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzi-
ty v Prahe v roku 1973, potom až do svojho 
úmrtia pracoval v rôznych pozíciách a funk-
ciách v Geofyzikálnom ústave SAV, výnim-
kou bolo len krátke obdobie (1980-84), keď 
ako vedúci odborný referent pre geofyziku 
a prieskum nafty a zemného plynu praco-
val v Slovenskom geologickom úrade v Bra-
tislave. V rokoch 1997 – 2005 bol riaditeľom 
Geofyzikálneho ústavu SAV, okrem toho 
dve volebné obdobia (2005 – 2012) zastá-
val funkciu člena Predsedníctva SAV.

Vo svojej vedeckej práci sa zameral na vý-
skum magnetického poľa Zeme, paleomag-

netický výskum Západných Karpát, výskum 
magnetických vlastností meteoritov a antark-
tických hornín, archeomagnetický výskum 
archeologických artefaktov i archívno-mag-
netický výskum na základe historických ban-
ských máp. Zúčastňoval sa na poľných mag-
netických a magnetotelurických meraniach, 
megnetických meraniach pre armádne a civil-
né letectvo. Zaoberal sa tiež štúdiom prekur-
zorov pohybov zemskej kôry a modelovaním 
impulzného magnetického poľa. Bol vedúcim 
riešiteľom siedmich projektov VEGA, jedné-
ho projektu financovaného zo ŠF EÚ a spolu-
riešiteľom troch projektov APVV. Bol autorom 
a spoluautorom vyše 140 vedeckých článkov, 
z ktorých viac ako 40 bolo publikovaných 
v karentovaných časopisoch, na ktoré je do-
kladovaných do súčasnosti 165 citácií pod-
ľa SCI a viac ako 200 citácií v recenzovaných 
publikáciách doma i v zahraničí, ďalej spo-
luautorom dvoch monografií vydaných v za-

hraničí, hlavných autorom jednej monografie 
vydanej na Slovensku a podieľal sa aj na vy-
pracovaní 6 kapitol v knižných publikáciách 
na Slovensku. Pracoval v redakčných radách 
dvoch vedeckých časopisov.

Pravidelne sa zúčastňoval na význam-
ných domácich a zahraničných vedeckých 
podujatiach. Spolu s kolegami z Geofyzikál-
neho ústavu AV ČR bol zakladateľom a jed-
ným z hlavných organizátorov konferencií 
týkajúcich sa problematiky paleomagnetiz-
mu a výskumu magnetických vlastností hor-
nín, ktoré sa začali usporadúvať s dvojroč-
nou periodicitou od roku 1991 a organizujú 
sa až doteraz. 

RNDr. Igor Túnyi, DrSc., významne 
ovplyvnil súčasné poznatky z geomagnetiz-
mu. Vždy bol ochotný v diskusii podeliť sa 
o svoje vedomosti a názory. 

Česť jeho pamiatke!
Ladislav Brimich

O d i š i e l  d o c e n t  F r a n t i š e k  H a n i c

Z a  g e o f y z i k o m  I g o r o m  T ú n y i m



Prezident Slovenskej republiky Andrej 
Kiska zavítal do Slovenskej akadémie 
vied. Po stretnutí s vedením Akadémie 
sa zaujímal o najdôležitejšie vedecké 
výsledky pracovísk SAV, financovanie 
vedy, medzinárodnú spoluprácu a prin-
cíp transformácie. Navštívil a pracoviská 
SAV, kde sa zaujímal o ich prístrojové vy-
bavenie. Z návštevy najvyššieho predsta-
viteľa Slovenskej republiky ponúkame 
malú fotoreportáž Gabriela Kuchtu.

N a j v y š š í  p r e d s t a v i t e ľ  S R 
n a  p ô d e  A k a d é m i e

STRETNuTIE S VEDENíM SAV – ZľAVA PREZIDENT A. KISKA, JAROMíR PASTOREK, 

JáN SEDLáK, EVA MAJKOVá A PAVOL ŠAJGALíK.

BýVALý ŠKOLITEľ DIPLOMOVEJ PRácE PáNA PREZIDENTA ING. IVO VáVRA, 

cSc., Z ELEKTROTEchNIcKéhO ÚSTAVu SAV V ROZhOVORE S ANDREJOM 

KISKOM.

NA PREhLIADKE LABORATóRIA ÚSTAVu ANORGANIcKEJ chéMIE SAV.

ANDREJ KISKA SA žIVO ZAuJíMAL O PRácu VEDcOV. PREZIDENT SA STRETOL AJ SO ZáSTuPcAMI INIcIATíVy Veda ChCe žiť!



Úspešný štart do nového roka 2015 
a veľa pracovných úspechov svojim 

spolupracovníkom a čitateľom želá redakcia 
SPRÁV SAV


