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s p r á v y s a v s p r á v y >Stabilizačná dohoda medzi dvoma rezort-
mi a Slovenskou akadémiou vied by mala 
znamenať pokojnejšie jesene. Minimálne 
tri. Začiatkom júla ju na pôde SAV podpísal 
minister financií a podpredseda vlády Peter 
Kažimír, minister školstva, vedy, výskumu 
a športu Juraj Draxler a predseda Sloven-
skej akadémie vied Pavol Šajgalík. 
Mala by zaručiť základ finančnej stabili-
ty tejto inštitúcie. Hovorí, že SAV bude mať 
v rozpočte, ktorý navrhne slovenská vláda 
na roky 2016, 2017 a 2018, minimálne 60 
miliónov eur (s tým, že táto suma sa bude 
pravidelne zvyšovať o infláciu z predošlého 
roku). Tento rok SAV hospodári s 58,5 mi-
lióna eur.

Dohoda ako historický moment

Keby peniaze neboli taká vážna vec, dali by 
sa naťahovačky o jednotlivé kapitoly roz-
počtu označiť za folklór. Rok čo rok majú 
experti na ministerstve financií ťažkú úlohu 
podeliť rezorty. Zväčša sa začína nízkymi 
sumami, aby pri lobovaní ministrov, ktoré 
nasleduje, bolo z čoho prihadzovať. Aka-
démia sa na tom musela – chtiac-nechtiac 
– každoročne zúčastniť. Jej vrcholový ma-
nažment vysvetľoval, vedci hromžili, ústa-
vy chystali krízové scenáre. Niekedy sa to 

končilo na sume, ktorá ich ako-tak uspoko-
jila, inokedy – napríklad minulý rok – urči-
te nie. Rokovanie o rozpočte sa koniec kon-
cov stalo jedným z dôvodov personálnych 
zmien na čele SAV na prelome rokov. A prá-
ve rozpočet bola jedna z prvých vecí, o kto-
rých hovoril nový predseda P. Šajgalík tesne 
po svojom zvolení. Vyjadril odhodlanie ro-
kovať na túto tému s relevantnými predsta-
viteľmi decíznej sféry čo najskôr. S cieľom 
presvedčiť ich, že SAV potrebuje v tejto veci 
konečne stabilitu. 
Nečudo, že júlový podpis Stabilizačnej 
dohody označil P. Šajgalík za historickú 
chvíľu. Veď SAV takýto pakt nemala od roku 
1989. „Som nesmierne vďačný obom minis-
trom, že sme nakoniec našli cestu k tomu, 
že Slovenská akadémia vied má pred se-
bou s vysokou pravdepodobnosťou – pokiaľ 
ide o rozpočet – tri stabilné roky,“ povedal 
pred podpisovaním. Zároveň dodal, že tie 
tri roky sú šanca, aby sa Akadémia premeni-
la na modernú dynamickú inštitúciu. V tej-
to súvislosti spomenul dokument SAV 2020: 
Dlhodobý zámer rozvoja Slovenskej akadé-
mie vied ako materiál, ktorý túto cestu rám-

cuje. Zdôraznil, že Akadémia musí získať 
novú dynamiku: „Potrebujeme sa, a aj sa 
chceme, otvoriť spoločnosti.“ Pripomenul, 
že SAV je mozgový trust, ktorý by mal prá-
ve v jej prospech pracovať. „Dostávať objed-
návky nielen z hospodárskej, ale aj decíznej 
sféry,“ dodal. 

Do vedy potečie viac 

Šéf rezortu školstva J. Draxler v tejto súvis-
losti povedal, že treba, aby sa vedecké pro-
stredie na Slovensku do istej miery stabili-
zovalo, aby štát mohol dávať peniaze tam, 
kde je to účelné, kde má krajina špičkových 
ľudí. Trojročné obdobie stability podľa neho 
umožní SAV, aby prešla transformáciou, zá-
kladným nástrojom na to bude zákon o ve-
rejných výskumných inštitúciách. „Očaká-
vame, že Akadémia vďaka tomuto nástroju 
prejde dynamickým očistným procesom.“ 
Dodal, že vláda sa popri tom snaží dostať 
viac peňazí do súťažného financovania 
vedy, čo považuje za ďalší krok k tomu, aby 
sa prostredie stabilizovalo. 
Minister financií P. Kažimír povedal, že keď 
je reč o kvalitnej vede, hovorí sa aj o kon-
kurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. 
A o tom, aby sa výsledky vedeckého skú-
mania mohli dostať v podobe aplikácií do 

praxe, do výrobných programov sloven-
ských firiem. Tiež pripomenul, že Stabili-
začná dohoda je pre SAV aj príležitosťou 
meniť sa k lepšiemu. „Štát si nemôže dovo-
liť luxus, aby si mohol fixovať svoje budú-
ce príjmy,“ povedal. „Ale ak chceme hovoriť  
naozaj čestne o podpore vedy, potom musí-
me prijať pravidlo, že nech sa v najbližších 
rokoch darí akokoľvek, vedci budú mať ga-
rantované peniaze, o ktorých tu dnes vraví-
me,“ zdôraznil.
Na tomto stretnutí sa spomínal aj význam 
transformácie SAV pre väčšie zapojenie sú-
kromného kapitálu do vedy a výskumu, plá-
ny na výraznejšie posilnenie súťažnej zložky 
financovania vedy, hodnotenie vedcov a ve-
deckých inštitúcií, plány SAV na výkonové 
financovanie, ale hovorilo sa aj o tom, do 
akej miery môže byť táto dohoda garanciou 
i po budúcich voľbách. P. Kažimír k tomu 
zdôraznil, že okrem iného je podpis doho-
dy dvoma ministrami verejný záväzok... No 
podstatná je vôľa podporovať vedu, ktorú 
iste nezaprie žiadna relevantná slovenská 
politická strana.
(pod)

KoniEc nEiSToTy

Na otázky Správ SAV od-
povedá Juraj Koppel, 
podpredseda SAV pre 
ekonomiku

Čo znamená pre 
Akadémiu takáto 
dohoda?

Je to okrem iného unikátna deklarácia re-
levantných ministrov, že uznávajú, že pre 
rozvoj Akadémie ako vedeckej inštitúcie je 
nevyhnutné zabezpečiť stabilitu financova-
nia v trojročnom cykle. Fakt, že sa opúšťa 
doterajšia prax každoročného vyjednáva-
nia o peniazoch z rozpočtu pre SAV, vníma-
me aj ako prejav podpory vedy a výskumu. 
Hoci suma, o ktorej hovoríme, nie je v po-
rovnaní s minulosťou výrazne vyššia, odbú-
rava každoročnú neistotu.

O podobnú dohodu sa snažila SAV dlho, 
prečo to vyšlo teraz?

Podľa mňa je to jednoznačný prejav uzna-
nia Akadémie zo strany decíznej sféry a vý-
sledok trpezlivých rokovaní, ktoré mal 
predseda SAV s ministrom školstva a minis-
trom financií. Myslím, že sa podarilo vysvet-
liť, aké ťažké je plánovať fungovanie vedy 
bez stability financovania.

Žičili aj okolnosti? Lepšia situácia štátnej 
kasy, pripravovaná transformácia, aktív-
nejšia SAV...

Určite aj to. Vrátane skutočnosti, že minis-
tri, ktorí dohodu podpisovali, sú vede a SAV 
priaznivo naklonení a vypočuli si argumen-
ty o tom, aká je v tomto ohľade stabilita dô-
ležitá.

Zohrala pri tejto dohode v pozadí úlohu 
aj vyššia aktivita Akadémie smerom 
k potrebám spoločnosti, ktorá sa prejavila 
okrem iného v dokumente SAV 2020?

Určite áno. Tento dokument sme prezento-
vali aj predstaviteľom decíznej sféry, nuž to 
iste malo svoj podiel. Ak by sme to zhrnuli, 
všetci to vnímajú tak, že SAV musí byť fle-
xibilná, moderná, kvalitná organizácia. Vo 
výhľade je finančná stabilita, preto sa také 
vlastnosti od nás očakávajú.   
(pod) Foto: archív

S t a b i l i t a  j e  p r í l e ž i t o s ť

2011 2012 2013 2014 2015

Prvý návrh MF 52,381 58,986 57,459 60,076 50,521

Schválené v NR SR 59,551 58,986 60,076 60,796 58,521

PRAMEŇ: ETO ú SAV

ROZPOčTOVá kAPITOLA SAV (MIL. EuR) 

Foto: Vladimír Šimíček
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>SASPRO nie je jednoduchý projekt. Zámer 
prilákať zahraničných vedcov a slovenských 
kolegov pôsobiacich v zahraničí na praco-
viská Slovenskej akadémie vied nie je nový. 
No i tak – keď v roku 2013 začali projekt 
rozbiehať – mal dosť oponentov. „Presadiť 
ho nebolo jednoduché,“ povedal začiatkom 
júla na seminári k tejto téme predseda SAV 
Pavol Šajgalík. Spomenul aj hlavné dôvody. 
Jedným sú peniaze, lebo Akadémia sa za-
viazala prispievať na projekt 60 percentami 
(zvyšok platí EÚ). Druhým sú – tiež penia-
ze. Totiž vedci, ktorých projekt zo zahrani-
čia láka, majú na výplatnej páske viac ako 
ich tunajší kolegovia, čo vyvoláva nerov-
nováhu v kolektívoch. Predseda SAV však 
pripomenul cieľ: posunúť Slovenskú aka-
démiu vied na európsku úroveň. Aj cestu: 
získať nových kvalitných ľudí, lebo na tých 
štrukturálne fondy, ktoré pomohli zlepšiť  
infraštruktúru, jednoducho použiť nemož-
no. Zdôraznil aj fakt, že projekt priláka 
zdravú konkurenciu vedcov. 

Nová krv

Ako hovorí Zuzana Hrabovská, vedúca od-
boru vedy a výskumu Úradu SAV, mala 
Akadémia už pred SASPRO snahu spus-
tiť program, ktorý by na jej pracoviská lá-
kal zahraničných alebo odídených sloven-
ských vedcov. Bol to program Štipendium 
SAV, v ktorom sa uskutočnila jedna výzva. 
Potom prišla možnosť uchádzať sa o penia-
ze zo 7. rámcového programu – Akcií Ma-
rie Curie – schémy Ľudia. Akadémia uspela 
a namiesto Štipendia SAV vznikol program, 
ktorý má prilákať vedcov zo zahraničia a vy-
tvoriť im motivačné podmienky na prácu 
v rámci SAV. Rovnako dôležitá je aj snaha 
umožniť slovenským vedcom návrat zo za-
hraničia na Slovensko (viac na inom mieste 
– Dve časti programu).

Podpredsedníčka SAV pre výskum Eva Maj-
ková hovorí, že keď zámer projektu SASPRO 
prerokovávali vo vedení SAV a s riaditeľmi 
ústavov, väčšina ho podporila, lebo vníma-
li jeho hlavný prínos. Že na Slovensko prí-
du ľudia s inými skúsenosťami, návykmi, 
iným štýlom práce i novými kontaktmi. To 
by malo pre Akadémiu znamenať ožive-
nie, ktoré je pre vedecké prostredie vyspe-
lých krajín typické. „Kvalitné pracovisko je 
tam zásadne medzinárodné, prichádzajú 
ľudia z rôznych častí sveta,“ vraví a dodá-
va, že slovenské vedecké pracoviská z histo-
rických dôvodov také nie sú. A pre rozdiel 
v odmeňovaní vedcov medzi starými a no-
vými krajinami Únie sa tento hendikep ne-
prekonáva ľahko. Zároveň však pripomína, 
že schéma Marie Curie je nastavená tak, že 
aj keď príde vedec v rámci tejto schémy na 
pracovisko v Anglicku, zarába viac ako jeho 
tamojší kolegovia. „Ani tam sa to všetkým 
nepáči,“ pripomína E. Majková.

Frčka z Moravy

Schéma Marie Curie má podporovať mobi-
litu vedcov. SASPRO, ako jej súčasť, je po-
stavené tak, že motivuje zahraničných i slo-
venských vedcov pôsobiacich v cudzine 
k príchodu do Akadémie. Podobné projek-
ty využívajú aj susedné krajiny. Ako hovorí 
E. Majková, zdvihnutým prstom pre Sloven-
skú akadémiu vied bol fakt, že vedecké pra-
coviská na južnej Morave lákali našich post-
doktorandov na plat nielen výrazne vyšší 
ako ten, čo mali na Slovensku, ale dostali aj 
viac ako ich noví tamojší kolegovia.
V týchto programoch stanovuje EÚ mzdu, 
ktorú má prichádzajúci vedec dostávať, 
celkom presne. Na otázku, ako vychádza 
priemerné porovnanie príjmu tunajšie-
ho postdoktoranda a človeka, ktorý využi-
je program SASPRO, odpovedá E. Majková, 

že ak by ten prvý dostával len toľko, čo mu 
patrí podľa tarifnej tabuľky, ten druhý do-
stane zhruba dvojnásobok. Zmeniť to môže 
osobné ohodnotenie. Podpredsedníčka SAV 
dodáva, že podľa skúseností napríklad z jej 
pracoviska (Fyzikálny ústav SAV) rozdiel je 
– vďaka osobnému ohodnoteniu – menší. 
Zhruba 1 : 1,5. 
Podľa nej sa pohľad ľudí na tento fakt zme-
nil, odkedy sa SAV podieľa významnej-
šie na rámcových programoch Európskej 
únie. Uvádza príklad, že keď bola riaditeľ-
kou ústavu, prišla v rámci jedného projek-
tu k nim doktorandka, ktorá brala vďaka 
programu takmer dvojnásobok riaditeľské-
ho platu. „Kedysi by to bolo nepredstavi-
teľné, ale zvykli sme si na to. Rýchlejšie tie 
ústavy, pre ktoré je obvyklé zapájať sa do 
európskych projektov. Ja to vnímam ako 
cenu za to, že sem takíto ľudia prídu,“ do-
dáva. 
Na otázku o odlišnostiach medzi oddelenia-
mi vied SAV hovorí, že v každom oddelení 
sa našli ústavy, ktoré boli projektu SASPRO 
naklonené viac, iné menej. „Ale už aj výsle-
dok prvej výzvy ukazuje, že každé oddele-
nie chce mať – a má – účastníkov progra-
mu,“ pripomína.

Čísla a výpočty

Podľa Z. Hrabovskej reagovalo na prvú vý-
zvu veľa záujemcov špecializovaných na on-
kológiu, viacerí na filozofiu a materiály, na-
notechnológie... „Niektoré ústavy si samy 
hľadali uchádzačov, rozhodili vlastné sie-
te a prejavilo sa to v počte záujemcov o šti-
pendium práve u nich,“ hovorí a dodáva, že 
práve aktivita ústavov pri získavaní vedcov 
z tohto zdroja je veľmi dôležitá, ale na zá-
ujme sa iste odráža kvalita pracoviska, jeho 
smerovanie a chýr.
V rámci prvej výzvy Akadémia zaevidova-

P r o j e k t  a k o  
p e r s o n á l n a  i n f ú z i a

PRIJATí ucháDZAčI Z PRVEJ VýZVy PROgRAMu
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la 107 uchádzačov. Prijala 43 prihlášok, 
z ktorých 37 sa dostalo do druhého kola 
hodnotenia. Z tých bolo 20 zaradených do 
A kategórie, čiže boli odporučené na finan-
covanie, no jednu z nich uchádzač stiahol. 
Takže prvá výzva znamenala príchod 19 
vedcov. Z toho sú piati v prvom oddelení 
vied pre neživú prírodu, desiati v druhom 
pre živú prírodu a zvyšní štyria v treťom od-
delení, ktoré sa zameriava na vedy o spo-
ločnosti a kultúre. Dvanásti z nich sú Slo-
váci, medzi zvyšnými možno nájsť občanov 
Chorvátska, Nórska, Maďarska, Nemecka, 
Ukrajiny, Indie a Holandska. „Musím zdô-
razniť, že prišli zo špičkových univerzít ale-
bo iných vedeckých organizácií a boli rie-

šiteľmi významných projektov,“ hovorí  
Z. Hrabovská.
V druhej výzve prišlo 38 prihlášok a začiat-
kom leta Predsedníctvo SAV schválilo 10 
z nich do A kategórie. V tretej výzve, ktorá 
mala uzávierku na konci júla, sa registrova-
lo viac ako 370 uchádzačov.
„Projekt SASPRO má hodnotu zhruba 7,7 
milióna eur. Tak sa dimenzoval s predpo-
kladom, že prijmeme 54 účastníkov. Dnes 
už viem povedať, že toľko ich určite nebu-
de,“ hovorí E. Majková. Predpokladá, že na 
konci to bude najviac 40 ľudí. „Vtedy bude-
me môcť povedať presné čísla, koľko nás to 
stálo. Vieme, že naša horná hranica je 60 
percent z tých 7,7 milióna,“ dodáva pod-
predsedníčka SAV. 
Akadémia zľavila z ambícií na počet uchá-
dzačov po tom, čo väčšina uchádzačov žia-

dala o pobyt na 36 mesiacov, kým rozpo-
čet sa tvoril na priemernú dĺžku dva roky. 
Ale vplyv mali aj škrty v jej kapitole tohto-
ročného štátneho rozpočtu. Jednoducho 
nechcela prijať záväzok, ktorý by nemoh-
la dodržať. V tejto súvislosti oceňuje E. 
Majková (a nezabudol na to ani P. Šajga-
lík na seminári o SASPRO) postoj Minister-
stva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
ktoré napríklad tento rok prevzalo značnú 
časť záväzku platiť 60 percent z projektu 
na seba.
Počet prijatých limituje aj to, že výzvy sa 
musia robiť relatívne v krátkom slede za se-
bou, lebo každý musí mať možnosť využiť 
plnú dĺžku projektu – tri roky. Navyše pod-
ľa nariadení EÚ nemožno prijať viac ako 
polovicu prihlásených uchádzačov každej 
výzvy. Z hodnotení A až E prijali len tých, 
čo sa dostali do kategórie A. Podľa E. Maj-
kovej sa prísne držali rozhodnutia brať len 
tých najlepších. Okrem iného aj preto, že 
pri nich má ústav dobrý argument pre vy-
svetlenie, prečo majú títo väčšie platy ako 
ostatní.
Pravidlá pre odmeňovanie štipendistov 
boli stanovené už v projekte, ktorý SAV 
predkladala Európskej komisii, stanovujú-
cej základné medze. „A stráži, aby sme sa 
– keďže je to zo schémy Marie Curie – tých-
to hraníc držali. Sleduje najmä, či vedcov 
nepodfinancovávame,“ pripomína Z. Hra-
bovská. Dodáva, že ústav, ktorý takéhoto 
štipendistu má, dostáva na neho komplet-
ný finančný balík vyskladaný z peňazí SAV 
a Európskej únie. 

Radosť z bilancie

Hodnotenia prihlášok nie sú v žiadnom 
prípade výsledkom nejakého subjektívne-
ho rozhodnutia. Predchádza im jasný po-
stup, do veľkej miery predpísaný Európ-
skou úniou. Keď sa výzva uzavrie, žiadosti 
(ktorých súčasťou je okrem iného projekt 
odkonzultovaný s cieľovým ústavom SAV) 
sa rozdelia medzi tri komisie (podľa troch 
oddelení vied, pričom členovia komisií nie 
sú pracovníkmi SAV), potom každý projekt 
smeruje k minimálne trom medzinárod-
ným expertom. Keď tí pošlú svoje posud-
ky, nasleduje vypočutie kandidáta a ver-
dikt vyjadrený stupňom od A až po E. Ten 
schvaľuje Predsedníctvo SAV.
Úspešní uchádzači z prvej výzvy nastúpili 
do svojich ústavov vlastne len na jar tohto 

roku, no E. Majková hovorí, že kvôli tomu, 
že ide o pilotný projekt, sa bude Akadémia 
ich priebežnými výsledkami zaoberať už 
na prelome rokov. Pripomína, že traja ľu-
dia, ktorí využili predchádzajúci program 
Štipendium SAV, musia takto s vedením 
SAV bilancovať každý rok. „Vždy sa poteší-
me, lebo sú to schopní vedci,“ hovorí pod-
predsedníčka SAV, „publikujú a podávajú 
medzinárodné projekty. A toto pripomína-
me aj štipendistom SASPRO. Nikto nezaru-
čí, že ten medzinárodný projekt bude pri-
jatý, ale chceme, aby ich podávali a snažili 
sa ich získať. Aj preto im vytvárame takéto 
podmienky,“ pripomína.
Každý ústav má svoje zameranie, sú v ňom 
tímy so svojím vybavením a projektmi a ve-
dec, ktorý sa chce v rámci SASPRO do neho 
začleniť, ho musí poznať, vopred o ňom 
hovoriť s vedením ústavu a snažiť sa svoj 
projekt do zamerania ústavu zapasovať. 
Pri téme o budúcom osude účastníkov 
SASPRO po ukončení projektu zdôrazňu-
je podpredsedníčka SAV E. Majková práve 
ich schopnosť získavať medzinárodné pro-
jekty. „Nemyslím si, že by boli odkázaní na 
to, že zapadnú do tabuliek,“ hovorí. „Snaží-
me sa vyberať tých najlepších, ktorí sa pri-
najmenšom vyrovnajú našej špičke. Ústavy 
majú viacero možností, ako platy modifiko-
vať. Niektorí vedci majú európske alebo iné 
veľké projekty, sú takí, čo majú spoluprácu 
s hospodárskou sférou. A po transformácii 
sa to môže ešte zlepšiť,“ dodáva. 
Program SASPRO je dimenzovaný na päť 
rokov. Bude pokračovať do roku 2018 a po-
čas nasledujúcich troch rokov by chcela 
SAV pripraviť podobný, ktorý by mal naň 
nadviazať. Ako hovorí Z. Hrabovská, uva-
žuje sa o tom, že by sa pripojili medzi hos-
titeľské organizácie aj pracoviská univerzít.

Martin Podstupka |Foto: Vladimír Šimíček

Dve Časti pRogRaMu

Program SASPRO je rozdelený na dve 
mobilitné schémy, ktoré sú zamerané na 
odlišné cieľové skupiny:
incoming – určená pre vedcov (obča-
nov členských štátov EÚ, asociovaných 
krajín a tretích krajín), ktorí sa v priebe-
hu troch rokov predchádzajúcich poda-
niu prihlášky nezdržiavali alebo nevy-
konávali svoju hlavnú činnosť na území 
Slovenskej republiky dlhšie ako rok.
Reintegrácia – určená pre občanov 
Slovenskej republiky, ktorí svoju hlav-
nú činnosť (práca, štúdium a iné) vyko-
návali v tretej krajine (mimo členských 
štátov EÚ a asociovaných krajín) mini-
málne tri roky pred podaním prihlášky 
a ktorí sa zdržiavajú alebo vykonávajú 
svoju hlavnú činnosť na území Sloven-
skej republiky maximálne tri mesiace 
pred podaním prihlášky.
Vedci môžu v rámci SASPRO žiadať 
o pracovné pobyty od 12 do 36 mesia-
cov. V rámci programu boli naplánova-
né tri výzvy.

PODPREDSEDNíčkA SAV PRE VýSkuM EVA MAJkOVá

ZuZANA hRABOVSká, VEDúcA ODBORu VEDy A VýSkuMu úRADu SAV
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>Devätnásť vedcov, ktorí uspeli v prvej výzve 
projektu SASPRO, už zarezáva na svojich 
nových pracoviskách. Stretli sa na seminári, 
ktorý Slovenská akadémia vied pripravila 
v júli, aby predstavila ich osobne, ako aj 
ich projekty a prezentovala výskum troch 
vybraných štipendistov. Dvoch prijatých 
vedcov Správy SAV požiadali o ich pohľad 
na projekt. 

„vesmír, ktorý hľadám...“

Ing. Filip Rázga, PhD., je Slovák, navrátilec, 
absolvent špecializácie fyzikálna chémia na 
Chemicko-technologickej fakulte (dnes Fa-
kulta chemickej a potravinárskej technoló-
gie) STU. Jeho novým pôsobiskom je – vďa-
ka SASPRO – Ústav polymérov SAV. 
Chémia pôvodne nebola jeho prvou voľ-
bou. Túžil byť lekárom, no nevyšlo to. 

A na technike chcel vlastne len prečkať do 
nových prijímacích pohovorov. „Ale keď 
som tam videl laboratóriá, povedal som si: 
toto je vesmír, ktorý hľadám,“ spomína. Po 
skončení školy skúsil postgraduál na príro-
dovedeckých fakultách štyroch univerzít. 
Na brnianskej Masarykovej našiel výbor-
né podmienky. Od laboratórií, cez mladý 
kolektív, až po zameranie. „Veľa sa tam 
točilo okolo matematiky, fyzikálnej chémie 
a aplikovania výpočtov na biologické systé-
my, tak som veľmi nemal o čom premýšľať,“ 
spomína. Dostal sa do kolektívu, kde bola 
latka veľmi vysoko. 
Tam sa rozhodol, že sa chce venovať vede. 
A neustúpil od toho, ani keď sa mu po skon-
čení doktorandského štúdia nepodari-
lo nájsť vhodné miesto a istý čas pracoval 
ako laborant v brnianskej nemocnici. Na-
koniec mu umožnili robiť vlastný projekt, 
ktorý súvisel s rezistenciou na niektoré lie-
čivá. Priviedlo ho to k poznaniu, že rieše-
ním mnohých problémov medicíny je inter-
disciplinarita. Hľadal pracovisko, kde by 

dostal možnosti, a predložil dva svoje pro-
jekty Ústavu polymérov SAV. V termíne, 
ktorý sa šťastnou náhodou stretol s prvou 
výzvou SASPRO. Po dohode s riaditeľom 
ústavu sa do nej prihlásil s projektom (Kon-
jugovaný antisense systém pre selektívne a 
špecifické umlčanie BCR-ABL: Inovatívna 
stratégia pre liečbu CML), ktorý podľa neho 
nadväzuje na predchádzajúce roky jeho vý-
skumu a je zameraný na riešenie pre chro-
nickú myeloidnú leukémiu. „Laicky: stále 
rastie snaha, aby bola chemoterapia ciele-
nejšia. Projekt sa sústreďuje na to, ako do-
siahnuť, aby liečivo zničilo len to, čo má,“ 
vysvetľuje F. Rázga.
„Pochopiteľne, že som sa snažil prísť s pro-
jektom, ktorý bude prínosom pre ústav,“ 
hovorí. „SASPRO totiž nie je len o mne, ale 
o mne, o ústave, o SAV,“ hovorí. Zdôrazňu-
je, že každý človek, ktorý v rámci tohto pro-
jektu do Akadémie prichádza, prináša nie-
čo nové. Má inšpirovať, ponúkať inovatívne 
projekty.
Tento vedec verí, že aj po troch rokoch šti-
pendia bude projekt, ktorý teraz rozbie-
ha, pokračovať a za svoju úlohu okrem iné-
ho považuje mať na mysli jeho perspektívu, 
možnosť budovať tím, projektové zázemie, 
udržateľnosť... 
Na otázku, či dostal pocítiť, že jeho príjem je 
(podľa pravidiel SASPRO) vyšší ako plat ko-
legov, ktorí robia podobnú prácu, F. Rázga 
odpovedá: áno – hoci nie priamo. Berie to 
ako fakt s tým, že sa bude stále snažiť získať 
grantové prostriedky na to, aby boli s príj-
mami spokojnejší aj jeho kolegovia v tíme. 
„Navyše cítim obrovskú podporu od riadite-
ľa i mnohých ďalších kolegov, čo znamená 
i veľkú zodpovednosť,“ dodáva. 

slovakista zo Záhrebu

Dr. Siniša Habijanec, PhD., je Chorvát, jazy-
kovedec a slovakista, ktorý vyštudoval vše-
obecnú jazykovedu a fonetiku na Filozofic-
kej fakulte Záhrebskej univerzity. 
V roku 1993 využil možnosť zúčastniť sa na 
Letnej škole slovenského jazyka a kultúry 
Studia Academica Slovaca. To nasmerovalo 
jeho profesionálny záujem na slovenčinu. 
„A definitívne sa rozhodlo o pár rokov 
neskôr, keď som dostal štipendium na dok-
torandské štúdium na bratislavskej Filozo-
fickej fakulte UK,“ hovorí. Skončil ho v roku 
2002 a vrátil sa učiť slovenčinu na domov-
skú Záhrebskú univerzitu. Na katedru slo-
venského jazyka a literatúry, fungujúcu už 
pár rokov. „Naše jazyky, a koniec koncov aj 
krajiny, sú blízke. Je dosť chorvátskych štu-
dentov, ktorí chcú tento jazyk študovať,“ 
dodáva.
Ale – ako hovorí – na univerzite je okrem 
učenia, ktoré často nadväzuje na vedec-
ký výskum, aj mnoho formálneho adminis-
trovania. Podľa neho je to do istej miery na 
úkor serióznej vedeckej práce, pre ktorú sa 

už dávno rozhodol. Možnosť dlhodobého 
a uceleného vedeckého výskumu sa načrt-
la, keď sa dozvedel, že Akadémia pripravuje 
program SASPRO. „Hneď som začal pripra-
vovať projekt, ktorý som mal už dlho v hla-
ve a je aj pokračovaním mojich predchádza-
júcich prác,“ hovorí. 
Nepovažuje totiž za ideálne robiť izolova-
né projekty. „Zdá sa mi logické, že pôsobe-
nie vedca je jeden veľký projekt, jeho práce 
spolu súvisia a nadväzujú jedna na druhú,“ 
zdôrazňuje. Takže jeho projekt (Fonologic-
ký vývin slovenčiny vo svetle súčasného sta-
vu historickej jazykovedy) je pokračovaním 
jeho dlhoročného výskumu vývinu sloven-
činy, ktorý sa začal ešte doktorandskou prá-
cou. Zaoberá sa hláskovým (fonologickým) 
vývinom tohto jazyka. Projekt má za cieľ vy-
pracovať novú historickú fonológiu sloven-
ského jazyka. Na otázku, či tento zámer za-
pasoval do smerovania ústavu, odpovedá, 
že inverzne. Inak povedané: touto témou 
sa nikto nezaoberal, a tak projekt zapĺňa 
tematickú medzeru v práci ústavu. Jeho ve-
denie projekt privítalo, S. Habijanec ho po-
dal a uspel. 
Fakt, že ako Chorvát skúma slovenčinu, ne-
vníma ako nezvyčajný. Skôr naopak. „Už 
dávno neplatí, že musíte byť príslušníkom 
národa, ktorého jazyk skúmate. Veď čo by 
sme potom vedeli napríklad o starej gréčti-
ne bez Nemcov!?“ vysvetľuje. Ako predsta-
viteľ iného národa, ktorého reč je blízka, 
si trúfa obohatiť slovenskú jazykovedu po-
znatkami, ktoré porovnávajú, sú kvalifiko-
vané, ale majú istý odstup. 
„Jazyk poznáme okrem iného tak, že sa 
od neho vzdialime. Musíme ísť do minu-
losti, a v tom nám pomôže, keď spoznáme 
iné slovanské jazyky,“ vysvetľuje tento 
chorvátsky vedec, ktorý je teraz na tri roky 
v službách slovenskej jazykovedy.
(pod) | Foto: Vladimír Šimíček

N á p a d y  s p o z a  h r a n í c

INg. FILIP RáZgA, PhD., SLOVák, NAVRáTILEc, 

ABSOLVENT ŠPEcIALIZácIE FyZIkáLNA chéMIA

DR. SINIŠA hABIJANEc, PhD., chORVáT, 

JAZykOVEDEc A SLOVAkISTA

>
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>ten pohyb pozná každé vedecké praco-
visko. príde čerstvý absolvent, a keď je 
z neho nádejný vedec, skočia po ňom 
kolegovia zo zahraničia. ako to vní-
mať? správy sav prinášajú tri pohľa-
dy...

Boj o vzdelancov sa bude vyostrovať

RNDr. Branislav Šprocha, phD., odborný pracovník prognos-
tického ústavu sav

Únik mozgov („brain-drain“) sa po otvorení hraníc a vstupe Slo-
venska do medzinárodných štruktúr stal veľmi dôležitou súčas-
ťou nášho priestoru. Aj keď empirických údajov o tomto fenoméne 
je veľmi málo, viaceré signály naznačujú, že jednoznačne ťaháme 
za kratší koniec povrazu. Slovensko pri-
tom neodchádza len do sveta, ale svet 
často zavíta k nám. Expanzia rôznych 
nadnárodných korporácií a prehlbova-
nie medzinárodných kooperačných vä-
zieb vo viacerých oblastiach prispievajú 
k celkovej globalizácii pracovného trhu. 
K tomu je potrebné prirátať aj rozširo-
vanie možností zahraničných štipen-
dijných pobytov, rôznych študijných 
programov, a to nielen pre študentov, 
ale aj samotných výskumných pracov-
níkov. Globalizácia vzdelávania tak vý-
znamne rozširuje možnosti odlevu mla-
dých osôb. Pripomeňme len vysoké 
počty študentov zo Slovenska vzdeláva-
júcich sa na českých vysokých školách. 
A tu môžeme hľadať jednu z príčin úni-
ku mozgov zo Slovenska. 
Pristavme sa pri našich absolventoch 
terciárneho vzdelávania. Slovensko 
najmä v poslednej dekáde zažíva his-
toricky nebývalý nárast počtu a podie-
lu osôb ukončujúcich túto formu vzde-
lania. Zvyšuje sa aj počet mužov a žien, 
ktorí pokračujú v doktorandských 
programoch a rozširujú tak skupinu 
mladých nádejných vedeckých pracov-
níkov. V tomto smere by určite bola zau-
jímavá štatistika, koľko osôb nastúpi na 
doktorandské štúdium a koľkí z nich ho napokon úspešne ukon-
čia. Navyše pre naše potreby by bola nesmierne dôležitá aj štatisti-
ka o tom, aká časť z absolventov napokon zostane aktívne pôsobiť 
vo vedeckých kruhoch. Únik mozgov tak môže mať nielen podobu 
fyzického vysťahovania sa mimo územia Slovenska, ale z pohľadu 
vedeckých a výskumných inštitúcií je to aj odlev do iných sfér hos-
podárskej činnosti. 
Poslednou, treťou kapitolou je priamo odchod „už hotových“ ve-
deckých pracovníkov. Okrem finančného stimulu je jedným z kľú-

čových faktorov aj výrazne väčšia možnosť participovať na špič-
kových výskumoch často s renomovanými vedeckými kapacitami 
v danom odbore. Aj napriek spomínanej globalizácii vzdelávania 
a vedy je predsa len na nezaplatenie byť priamo súčasťou týchto 
výskumných projektov, nehovoriac o technickom vybavení a oveľa 
jednoduchšom nadväzovaní nových kontaktov. Nie je to však len 
otázka finančného ohodnotenia, ale Slovensko môže byť pre mno-
hých (najmä špičkových) vedcov jednoducho „malé“, keďže z rôz-
nych dôvodov tu nemôžu naplno rozvinúť svoj potenciál a apliko-
vať vo výskume svoje myšlienky.
Natíska sa otázka, aké možnosti má Slovensko, aby si udržalo nie-
len svojich potenciálnych, ale aj už vo vede pôsobiacich pracov-
níkov. Proti nám už teraz hrajú viaceré skutočnosti. Prvou je sú-
časná veková skladba zamestnancov vedeckých inštitúcií. Druhou 
demografický vývoj, ktorý prinesie neustále sa zmenšujúci okruh 
potenciálnych mladých vedcov. Navyše nemôžeme ani veľmi 
predpokladať, že by sa výraznejšie obmedzil odlev študentov do 
zahraničia. Je preto veľmi dôležité pristúpiť k tejto problematike 
aktívne. Možno niečo na spôsob vedeckého skautingu, aký sa bež-
ne využíva v športových odvetviach. Treba vyhľadávať a podchy-
távať talenty už priamo v školách. Pomôcť im, snažiť sa ďalej pre-
hlbovať ich záujem o vedu a postupne sa pokúšať o začlenenie do 

vedeckých kolektívov. Domnievam 
sa, že rovnako aktívne treba praco-
vať aj v zahraničí. Napríklad v su-
sednej Českej republike každoroč-
ne končia štúdium stovky Slovákov 
– potenciálnych vedeckých pracov-
níkov v rôznych oblastiach. Prečo 
sa nesnažiť o ich návrat a uplatne-
nie na našom trhu práce a v našich 
vedeckých inštitúciách?! Podobne 
je to aj s vedeckými pracovníkmi 
zo zahraničia. Už dnes môžeme vi-
dieť viaceré pozitívne príklady, keď 
k nám prichádzajú vysokovzdelaní 
pracovníci z krajín mimo EÚ. Je to 
aj určitý spôsob, ako sa dá nahradiť 
časť našich odborníkov, ktorí odišli 
do zahraničia. 
Určite kľúčovou otázkou sú finan-
cie. Nejde len o samotné plato-
vé ohodnotenie, ale aj objem fi-
nančných prostriedkov plynúcich 
na vedu a výskum. Nemenej dôle-
žité je aj spoločenské postavenie 
vedy a vedeckých pracovníkov. Aj 
na tomto poli existujú veľké rezer-
vy, ktoré môžu predstavovať jeden 
z dôležitých aspektov, prečo sa ne-
darí zaujať mladých ľudí pre prácu 
vo vedeckých inštitúciách.

Netreba však zabúdať ani na ľudí, ktorí odišli do zahraničia. S ich 
prispením možno budovať pozitívne väzby so zahraničnými vedec-
kými inštitúciami, prehlbovať kontakty a prípadne sa zapájať aj 
priamo do výskumných projektov. Komplikovanejšie je to so snaha-
mi o ich návrat. Musíme pripustiť, že v tomto smere sú naše mož-
nosti značne obmedzené a vo voľnej súťaži prehrávame. Nebolo by 
však dobré, ak by sme na túto možnosť úplne rezignovali. Jednou 
z ciest by mohla byť aj snaha pochopiť skutočné príčiny, prečo nás 
vedeckí pracovníci opúšťajú v spojitosti s identifikáciou                  	

T é m a  d e b a t y :  ú n i k  m o z g o v  
a  š a n c e  n a  n á v r a t  v e d c o v

BOJ O VySOkOkVALIFIkOVANých A VZDELANých 

PRAcOVNíkOV SA V EuRóPSkOM PRIESTORE BuDE 

LEN VyOSTROVAť A SLOVENSkO V ŇOM ZATIAľ 

JEDNOZNAčNE PREhRáVA.

Foto archív
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faktorov, ktoré by prispeli k zmene ich 
rozhodnutia, resp. by im uľahčili ich 
návrat.
Je zrejmé, že v európskom priestore 
už dnes prebieha neľútostný boj o kva-
lifikovaných pracovníkov a do budúc-
nosti sa bude tento boj len vyostrovať. 
Slovensko sa zdá v mnohých ohľadoch 
naň nepripravené a zatiaľ v ňom aj 
jednoznačne prehráva. Je preto v zá-
ujme celej spoločnosti, aby sa situácia 
aspoň zmiernila. Zatiaľ však mám po-
cit, že vlak nám uniká čoraz viac a my 
v tejto situácii zostávame len v pozícii 
pasívneho pozorovateľa.

živná pôda pre  
únik mozgov

ing. peter Matiašovský, Csc., 
riaditeľ Ústavu stavebníctva  
a architektúry sav

Zmenu pracoviska, odchod za lepší-
mi podmienkami považujem za priro-
dzený jav. Ambiciózni ľudia bez ohľa-
du na povolanie vždy odchádzali, a aj 
teraz odchádzajú, na nové pracovis-
ká, ktoré ponúkajú lepšie podmien-
ky, ak sú nespokojní a vidia možnosť 
zlepšenia, respektíve ak ich túžba po zmene preváži nad doteraj-
ším pocitom istoty.
Podmienkou úspešnej vedeckej činnosti je podnikavosť a medzi-
národná spolupráca a s tým súvisiaca stála perspektíva krátkodo-
bej alebo trvalej zmeny pôsobiska. Vedec pracuje na rôznych pro-
jektoch, ktoré sa celkom prirodzene začínajú a končia na rôznych 
pracoviskách. Hľadá a rozvíja témy, ktoré sú mu najbližšie, tam, 
kde sa dá na nich pracovať najlepšie.
Na Slovensku je však tento prirodzený jav determinovaný a defor-
movaný nízkymi mzdami. Platy vedeckých pracovníkov sú v po-
rovnaní s inými európskymi krajinami nízke. Perspektíva, že vy-
vrcholením kariéry doktora vied alebo profesora je dosiahnutie 
tarifného platu 1 100 eur, so starobným dôchodkom približne 600 
eur, nie je motivujúca. 
Jediným riešením je hľadanie ďalších príjmov, ideálne tiež v ob-
lasti výskumu a pokiaľ možno doma, vo vlasti. Bežným riešením 
je získavanie dodatočných mzdových prostriedkov z výskumných 
projektov. Podmienkou toho však je existencia domácich i zahra-
ničných grantových agentúr vydávajúcich pravidelné výzvy na po-
dávanie dostatočne vysoko financovaných projektov. 
Na Slovensku sú však výzvy skôr nepravidelné a úspešnosť získa-
nia projektu býva v ostatnom období malá. Mnohé výzvy sú za-
merané na projekty aplikovaného výskumu s účasťou národných 
priemyselných partnerov – takíto partneri však na Slovensku 
v mnohých odvetviach prakticky neexistujú. Ak sa z uvedených 
dôvodov dodatočné mzdové prostriedky z projektov dlhodobejšie 
nezískavajú, vzniká riziko úniku mozgov. Vedec sa snaží pracovať 
v domácom výskume, pokiaľ je to únosné. Ak to nie je reálne, hľa-
dá uplatnenie v zahraničí a v horšom prípade v iných oblastiach, 
ktoré tiež umožňujú využitie jeho kreativity, zriekajúc sa výsku-
mu a kompenzujúc to výrazne vyšším príjmom. A konflikty me-
dzi túžbou venovať sa vede a ekonomickou realitou mávajú v ro-
dinnom živote vedca rôzne riešenia. Napríklad zrieknutie sa bytu, 
ktorý nebol  v mieste vedeckého pracoviska. Alebo rozvod s part-
nerom, ktorý chcel bývať len v rodnom meste alebo nechcel opus-
tiť krajinu. Odchod zo sféry základného výskumu a po rokoch ná-
vrat späť atď.
Mimoriadne živnou pôdou pre únik mozgov sú nízke mzdy mla-

dých vedeckých pracovníkov, kto-
ré neumožňujú zabezpečenie ele-
mentárnych životných podmienok 
ich rodín. Nie všetci majú bydlisko 
v sídle vedeckého pracoviska a ná-
jomné byty na Slovensku prakticky 
nejestvujú. Mať hypotekárny úver pri 
plate 600 eur je nezmysel. Ideálnym 
riešením je získať miesto na lepšie 
platiacom zahraničnom pracovisku. 
Iným riešením, ale spojeným s rezig-
náciou, je nájdenie si lepšie platené-
ho zamestnania v mieste bydliska, no 
už nie vo výskume. 
Nezanedbateľným faktorom ovplyv-
ňujúcim rozhodovanie o odchode 
mladých vedcov z domáceho výsku-
mu je tiež pocit perspektívnosti a vý-
znamnosti vedeckej inštitúcie, v kto-
rej pracujú. V deväťdesiatych rokoch 
minulého storočia v dôsledku pocitu 
neistoty a straty perspektívy práce vo 
výskume opustila Slovenskú akadé-
miu vied jedna celá generácia post-
doktorandov. Táto situácia sa v mi-
nulom roku začala opakovať. 
Atribútmi práce vedca sú túžba po 
poznaní a tvorivosť, podmienené ta-
lentom. Jej zmyslom je dosahova-
nie úspešných výsledkov, ocenených 
ohlasmi vedeckej komunity. Pod-
mienkou úspešnosti tejto práce je 
však existencia prostredia vedeckej 
inštitúcie, ktoré vytvára optimálne 

podmienky na výskum a zahŕňa okrem technickej infraštruktúry 
aj mzdové ocenenie vedeckých pracovníkov zodpovedajúce jedi-
nečnosti ich výsledkov. Bez ohľadu na svoju špecifickosť je práca 
vo výskume hlavne zamestnaním, ktorého zmyslom  – popri seba-
realizácii – je najmä mzda umožňujúca existenciu vedcov na kon-
kurencieschopnej úrovni.

Pobyt v zahraničí  
inšpiruje

RNDr. Barbora izrael vlková, phD., vedecko-výskumná pra-
covníčka Molekulárno-medicínskeho centra sav

O migrácii vedcov viem iba sprostredkovane. Stretla som sa s via-
cerými z tých, ktorí odišli zo Slovenska do zahraničia vyskúšať, 
aké je to žiť a robiť vedu tam. Mne takáto skúsenosť chýba, ale aj 
na základe ich príbehov vidím, že to treba skúsiť. Všetci, ktorí boli 
alebo stále sú „vonku“, to považujú za veľmi pozitívnu skúsenosť. 
Pobyt v zahraničí a konfrontácia s iným prostredím totiž inšpiruje, 
nastavuje zrkadlo, a tým nevyhnutne mení spôsob vedeckej práce 
a myslenia. Pri návštevách slovenských vedcov v zahraničí som si 
kládla viacero otázok.
Prečo odchádzajú? Z rôznych dôvodov. Niektorí chcú zmeniť 
vzduch, vyskúšať niečo iné, niečo nové sa naučiť, stretnúť špič-
kových odborníkov v danej oblasti a nechať sa ovplyvniť ich pri-
rodzeným entuziazmom a vysokou odbornosťou, lebo prostre-
die nás všetkých formuje – pozitívne i negatívne. Iní odchádzajú 
za výhodnejšími finančnými podmienkami, lebo tie sú v zahrani-
čí lepšie asi v každej oblasti, vedu nevynímajúc. Mnohí však chcú 
hlavne odísť zo Slovenska – a to je smutné. Majú pocit, že prostre-
die je tu neinšpiratívne a kontraproduktívne. 
Komu to nevyhovuje, má tri možnosti. Odísť niekam, kde je to 
iné a lepšie, a byť tam spokojnejší. Zostať a dúfať, že sa to zme-
ní, a byť sklamaný, prípadne sa prispôsobiť systému, lebo samo 
sa to nezmení. Alebo zostať a pokúsiť sa to zmeniť a byť neobľú-

VEDEc PRAcuJE NA RôZNych PROJEkTOch, 

kTORé SA cELkOM PRIRODZENE ZAčíNAJú  

A kONčIA NA RôZNych PRAcOVISkách. hľADá  

A ROZVíJA TéMy, kTORé Sú Mu NAJBLIžŠIE, TAM, 

kDE SA Dá NA NIch PRAcOVAť NAJLEPŠIE.

Foto archív
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bený, priam nežiaduci, lebo zmeny sa 
tu vnímajú ako prevažne nepopulár-
ne a nepohodlné.
Do zahraničia často odchádzajú tí ne-
spokojní, ktorým sa tu z rôznych dô-
vodov nedarí a ktorým nevyhovuje 
nastavený systém alebo majú pocit, 
že im priamo znemožňuje robiť kva-
litnú vedu. Naopak, niektorí doma 
úspešní nemajú potrebu odísť, často 
zostávajú a po pár rokoch sa situácia 
otočí. Tí, čo zostali, stagnujú, neroz-
víjajú sa, lebo prostredie bez reálnej 
konkurencie im to vlastne ani nedo-
voľuje, a tí pôvodne neúspešní, čo 
odišli, získavajú jednu výbornú pub-
likáciu za druhou. Nemusí to byť pra-
vidlo, ale takýchto paradoxných prí-
kladov poznám viacero.
Dôležité je prostredie, pracovná at-
mosféra, systém. Lenže systém tvorí-
me my ľudia v ňom. Mimo Slovenska 
je bežná mobilita vedcov. Znamená 
to, že vedec zotrvá na jednom pra-
covnom mieste iba niekoľko rokov 
a podľa toho, ako sa mu darí vedu 
robiť, čiže publikovať svoj výskum, 
môže alebo musí zmeniť pracovisko. 
Tým získava novú skúsenosť, zruč-
nosti, iné pohľady na vedecké prob-
lémy, ale vyhýba sa aj personálnym 
väzbám a animozitám na pracovis-
ku. Neustále porovnávanie sa pritom 
v systéme vytvára tlak, ktorý síce via-
cerí z tých úspešných označili za menej príjemnú, ale o to dôleži-
tejšiu stránku vedeckej práce v zahraničí. Evolúcia funguje aj vo 
vede. Variabilita medzi vedcami je u nás podobná ako v zahraničí. 
Odlišný je len selekčný tlak.
Je pre vedca dôležité odísť? Všetci, ktorí odišli, nech už to urobili 
z akéhokoľvek dôvodu, sa zhodli, že je. Zároveň priznávajú, že ne-
bolo jednoduché odísť zo svojho pohodlného domáceho prostre-

dia do niečoho neznámeho. Ale opla-
tilo sa. Dostali možnosť uplatnenia 
sa aj uznania, ktoré by za súčasného 
stavu u nás nedostali. Vplyvom od-
lišného prostredia sa zmenila aj ich 
perspektíva vo vede a zistili, že vše-
ličo sa dá. A pritom si doma mysleli, 
že to nejde.
Vrátia sa? Vrátili by sa a radi. Takmer 
všetci. Po rokoch strávených v zahra-
ničí ich to ťahá domov, aj (ale nie-
len) kvôli rodine. Ale kto by ich tu 
vítal? Tých vedcov, ktorí odišli, lebo 
im nevyhovoval systém, ktorý my tu 
doma tvoríme? Tých úspešných ved-
cov, popri ktorých by sme my menej 
úspešní vyzerali ešte o niečo horšie? 
Treba veľkú dávku sebareflexie, aby 
sme boli schopní uznať vlastné chy-
by a povedať, že niekto vie niečo lep-
šie. Mnohí z nás sme sa to tu ešte ne-
naučili a prízemná závisť nám bráni 
úprimne sa tešiť z úspechov druhých, 
ktoré sme my nedosiahli. Napokon aj 
predstava, že skúsení dlhoroční riadi-
telia, prednostovia, vedúci katedier 
či primári ustupujú zo svojich pozícií 
v prospech mladých zelenáčov, hoci 
aj publikačne už oveľa produktívnej-
ších, nám je cudzia.
Možno by stačilo priniesť kúsok mo-
bility a flexibility zo zahraničia 
k nám, aby sa naše stagnujúce vedec-
ké prostredie, zaoberajúce sa viac ve-

deckou pseudopolitikou a verejným obstarávaním, ako vedecký-
mi výstupmi, niekam posunulo a vytvorilo lepšie podmienky pre 
tých, ktorí by sa chceli vrátiť, ale aj pre tých, ktorí sú tu a radi by 
robili v inšpiratívnej a stimulujúcej konkurencii aj na úkor soci-
álnych a pracovných istôt. Vo vede toho treba vymyslieť a obja-
viť ešte veľa, ale to, ako ju robiť úspešne a efektívne, už vymysle-
li inde.

POByT V ZAhRANIčí A kONFRONTácIA S INýM 

PROSTREDíM INŠPIRuJE, NASTAVuJE ZRkADLO,  

A TýM NEVyhNuTNE MENí SPôSOB VEDEckEJ 

PRácE A MySLENIA.

Foto archív

Foto katarína Selecká
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>Edície ako Rastlinné spo-
ločenstvá Slovenska sa tvo-
ria roky. Sú okrem iného aj 
výsledkom práce mnohých 
expertov, ktorí sa v zozna-
me autorov neobjavia. To 
však neznamená, že by 
boli zabudnutí. Vystupu-
jú z databázy, ktorá je pre 
takéto dielo prepotreb-
ná. Jej význam zdôrazňu-
je aj Mgr. Iveta Škodová, 
PhD., z Botanického ústa-
vu SAV, jedna z editorov 
piatej časti edície. Za mo-
nografiu nazvanú Rastlin-
né spoločenstvá Slovenska 
5. Travinno-bylinná vege-
tácia dostal kolektív auto-
rov Cenu SAV za vedecko-
-výskumnú činnosť.
Prvý diel, Pionierska vegetácia, vyšiel v roku 
1995. Podľa I. Škodovej sa postupne riešili 
viaceré projekty zamerané na spracovanie 
ďalších skupín vegetačných jednotiek. „Na 
piatom zväzku sme začali pracovať pred 
šiestimi rokmi,“ spomína. Tento diel je ve-
novaný predovšetkým travinno-bylinnej ve-
getácii, zahŕňa výsledky revízie klasifikácie 
teplomilných trávnikov, lemových spolo-
čenstiev, nížinných a horských lúk a pasien-
kov, kríčkovitej vegetácie vresovísk a sla-
nísk. 
Nadväzuje na prvé štyri diely, ktorými sú 
Pionierska vegetácia (1995), Synantropná 
vegetácia (1997), Vegetácia mokradí (2001) 
a Vysokohorská vegetácia (2007). I. Škodo-
vá pripomína, že pri takýchto projektoch 
ide vždy o beh na dlhé trate. Ten ich sa však 
už končí, pripravuje sa posledný diel o les-
nej a krovinovej vegetácii.

Základom sú zápisy

V roku 2007 vyšla publikácia Travinno-by-
linná vegetácia Slovenska – elektronický ex-
pertný systém na identifikáciu syntaxónov, 
kde sú po prvýkrát zhrnuté poznatky o čas-
ti travinno-bylinnej vegetácie na Slovensku. 
Podkladom bola centrálna databáza fytoce-
nologických zápisov (súpisy rastlín vysky-

tujúcich sa v danom spoločenstve – pozn. 
red.), ktorá v súčasnosti obsahuje takmer 
55-tisíc zápisov. „Laicky povedané, tie-
to zápisy zaznamenávajú, aké rastliny na 
konkrétnej lokalite rastú a koľko ich tam 
je (početnosť, percentuálna pokryvnosť),“ 
vysvetľuje I. Škodová obsah zápisu, ktorý 
slúži na zachytenie vegetačného typu. Už 
v tejto knihe boli spracované niektoré sku-
piny vegetácie, takže poslúžila ako podklad 
pre monografiu Travinno-bylinná vegetácia. 
„Metodicky sme postupovali podobne, len 
sme do spracovania zahrnuli aj ďalšie ve-
getačné typy,“ pripomína vedkyňa. Podľa 
nej bola travinno-bylinná vegetácia na Slo-
vensku veľmi rozmanitá a dobre vyvinutá 
vďaka tomu, že veľký podiel poľnohospo-
dárskej pôdy sa v minulosti využíval ako tr-
valé trávne porasty. „Svoju rolu zohrala aj 
skutočnosť, že geologické zloženie Sloven-
ska je veľmi pestré,“ hovorí, „prírodné pod-
mienky sú rozmanité, a tak sa v krajine vyvi-
nuli rôzne typy rastlinných spoločenstiev.“ 
Kvôli kolektivizácii, sceľovaniu súkrom-
ných pozemkov, hnojeniu, odvodňovaniu 
plôch, prípadne neobhospodarovaniu naj-
mä v posledných desaťročiach sa pestrosť 
travinno-bylinnej vegetácie začala strácať. 
Botanička upozorňuje, že skupina vegetá-
cie podmienená poľnohospodárstvom za-

niká nielen na Slovensku, ale aj v celej Eu-
rópe. „Keďže mnohé z týchto rastlinných 
spoločenstiev patria k biotopom európske-
ho významu, poznanie ich stavu a rozšíre-
nia je prvým krokom k ich zachovaniu,“ do-
dáva I. Škodová. 
Ako hovorí, pri tvorbe mali autori veľkú po-
moc v tom, že na Slovensku pôsobilo viace-
ro botanikov, ktorí v minulých desaťročiach 
zbierali fytocenologické zápisy travinno-
-bylinnej vegetácie a tie publikovali ale-
bo priamo poskytli do centrálnej databázy.  
Takže autori teraz neštartovali z nuly a ne-
čakalo ich také množstvo terénnej práce ako 
pri niektorých iných dieloch. „Aj my sme – 
samozrejme – robili nové terénne zápisy,“ 
hovorí táto botanička, „ale mali sme veľmi 
dobrý základ v databáze.“

Doplnenie v teréne

Centrálna databáza fytocenologických zápi-
sov sa v Botanickom ústave SAV buduje od 
roku 1995. Vkladajú sa tam publikované aj 
nepublikované zápisy, ktoré vznikli na Slo-
vensku. Pred analýzou vegetačných jedno-
tiek treba zistiť, ako sú rôzne časti Sloven-
ska pokryté. Po zobrazení polohy zápisov na 
mape sa ukáže, kde ich je veľa a kde málo, 
prípadne žiadne. „Ideálne je,“ vysvetľuje  

B o t a n i c i  u p r a t u j ú  v e g e t á c i u 
( d o  k n i ž n i c e )
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I. Škodová, „keď zápisy vstupujúce do ana-
lýzy nie sú staršie ako dvadsať rokov. Mno-
hé zápisy, ktoré sú uložené v databáze, sú 
historické a dokladujú spoločenstvá, ktoré 
sa už teraz na Slovensku takmer nevyskytu-
jú. My sme sa pokúsili v publikácii zachytiť 
aktuálny stav a poukázať na to, aké zmeny 
nastali a ktoré typy vegetácie sa už vyskytu-
jú len vo fragmentoch,“ hovorí. Ďalšou fá-
zou prípravy takejto knihy bolo teda urobiť 
doplňujúci zber fytocenologických zápisov, 
čomu sa treba venovať počas niekoľkých ve-
getačných sezón. Pre botanikov to znamená 
výjazdy do terénu, ktorých výsledkom je, že 
územie Slovenska majú autori viac-menej 
rovnomerne pokryté a databáza zápisov je 
doplnená tak, že sa môžu začať analýzy ve-
getačných typov.
„To je druhá fáza prípravy knihy. V tej sme 
pracovali s veľkým množstvom fytocenolo-
gických zápisov – bolo ich viac ako 48-tisíc,“ 
opisuje ďalší postup prípravy knihy I. Škodo-
vá. Bola – spolu s Mgr. Katarínou Hegedü-
šovou-Vantarovou, PhD. – editorkou publi-
kácie. Pomohli si pri tom metodikou, ktorú 
použili aj ich kolegovia z Českej republiky 
pri spracovaní prehľadu tamojšej vegetácie. 
Pri analýze použili metódy tzv. formalizova-
nej klasifikácie. 
Ako uvádza I. Škodová, na základe priprave-
ného rozsiahleho súboru, ktorý obsahoval 
zápisy všetkých vegetačných jednotiek vy-
skytujúcich sa na Slovensku, sa vytvorili tzv. 
druhové skupiny a formálne definície s pres-
ne stanovenými kritériami, ktoré by mal zá-
pis daného rastlinného spoločenstva spĺ-
ňať. Druhové skupiny obsahujú tri až osem 
druhov, ktoré majú tendenciu vyskytovať sa 
spolu vo fytocenologických zápisoch a majú 
teda aj podobné ekologické nároky. Kritériá 
definícií zahŕňajú predovšetkým prítomnosť 
či absenciu druhových skupín, ktoré sú pre 
vybraný vegetačný typ charakteristické, ale-
bo naopak – nemali by sa v ňom vyskytovať. 
Ďalším dôležitým kritériom je zastúpenie 
vybraného druhu v spoločenstve. Pri tvorbe 
definícií autori vychádzali z pôvodných opi-
sov rastlinných spoločenstiev.

„Na základe vytvorených definícií jednotli-
vých vegetačných typov sa z rozsiahleho dá-
tového súboru vyčlenili skupiny fytoceno-
logických zápisov, čo sa na seba podobajú, 
majú spoločné rastlinné druhy, ktoré ich od-
lišujú od ostatných spoločenstiev, a zvyčaj-
ne sú ekologicky dobre charakterizované,“ 
vysvetľuje I. Škodová. Výsledkom sú tzv. sy-
noptické tabuľky, v ktorých je uvedená per-
centuálna frekvencia rastlinných druhov 
v jednotlivých spoločenstvách a kde sú zvý-
raznené druhy, ktoré tieto spoločenstvá od 
seba odlišujú. 

Kapitoly aj pre laikov

Botanici považujú takéto edície za štan-
dard okolitých krajín – majú ich Rakúša-
nia, Maďari, Poliaci aj Česi. Nie vo všetkých 
krajinách však tvorbe vegetačných prehľa-
dov predchádzala dôkladná revízia fytoce-
nologického materiálu tak, ako sa to robi-

lo na Slovensku alebo v Českej republike.
„Určovali sme spôsob, ako majú byť zosta-
vené texty, koľko na to majú autori priesto-
ru, aký má byť obsah charakteristík jednot-
livých jednotiek,“ hovorí o práci editoriek 
pri tvorbe tejto monografie I. Škodová. Pod-
ľa nej je kniha určená najmä pre expertov 
– botanikov nielen zo Slovenska, ale vďa-
ka anglickým súhrnom za každou kapito-
lou aj botanikom zo zahraničia. Využiť ju 
však môžu aj pracovníci zo štátnej ochra-
ny prírody, prípadne študenti. No dodáva, 
že kapitoly obsahujúce charakteristiku jed-
notlivých spoločenstiev sú zrozumiteľné 
aj pre laika, ktorého zaujíma príroda a jej  
ochrana.
Martin Podstupka |Foto: archív

KTo Má PodiEl

Cenu SAV za vedecko-výskumnú činnosť 
získal kolektív pracovníkov Botanické-
ho ústavu sav v zložení: Mgr. Katarína 
Hegedüšová-Vantarová, PhD., Mgr. Iveta 
Škodová, PhD., RNDr. Daniel Dítě, PhD., 
RNDr. Daniela Dúbravková, PhD., Mgr. 
Monika Janišová, PhD., Mgr. Zuzana 
Melečková, PhD., RNDr. Milan Valacho-
vič, CSc., RNDr. Mária Zaliberová, CSc. 
A spolupracovníci: RNDr. Ján Kliment, 
CSc., z Botanickej záhrady univerzi-
ty Komenského v Bratislave, pracovis-
ko Blatnica; RNDr. Eva Uhliarová, CSc., 
z univerzity Mateja Bela v Banskej Bys-
trici; kolektív pracovníkov Masarykovej 
univerzity v Brne v zložení: doc. Mgr. 
Michal Hájek, PhD., Mgr. Petra Hájková, 
PhD., Mgr. Marcela Řezníčková, PhD., 
doc. Mgr. Ľubomír Tichý, PhD., doc. Ing. 
Karol Ujházy, PhD., z technickej uni-
verzity vo Zvolene a Ing. Pavol Eliáš, 
PhD., zo slovenskej poľnohospodár-
skej univerzity v Nitre. 

TrAVinno-bylinná  
VEGETáciA

V monografii sa odrážajú skúsenosti ex-
pertov nazbierané počas mnohých rokov 
štúdia a dlhoročných terénnych pozo-
rovaní. Odzrkadľuje súčasný stav vedo-
mostí o druhovom zložení a štruktúre, 
fenológii, vývoji, ekológii, syntaxonómii 
(klasifikácii), vzácnosti, stupni ohroze-
nosti a rozšírení travinno-bylinnej vege-
tácie na Slovensku. Cieľom autorov bolo 
zachytiť rozmanitosť travinno-bylinnej 
vegetácie tak, aby vedomosti zosumari-
zované v diele v budúcnosti slúžili ako 
podklad na ďalšie štúdium. V publikácii 
je podrobná klasifikácia rastlinných spo-
ločenstiev celkovo do 118 asociácií (jed-
notiek), patriacich do 26 zväzov, 16 ra-
dov a 8 tried. Kniha obsahuje za každou 
kapitolou anglický súhrn, takže je urče-

ná nielen domácim profesionálnym bo-
tanikom a vedeckej komunite, ale aj eu-
rópskym fytocenológom. (lt)

gRATuLácIu OD PREDSEDu SAV PROF. RNDR. PAVLA ŠAJgALíkA, DRSc., PRIJíMAJú ZľAVA RNDR. DANIEL 

DíTě, PhD., MgR. kATARíNA hEgEDüŠOVá-VANTAROVá, PhD., MgR. IVETA ŠkODOVá, PhD., MgR. ZuZANA 

MELEčkOVá, PhD., A RNDR. MáRIA ZALIBEROVá, cSc.

Foto Vladimír Šimíček



4 | 2015    s p r á v y s a v     ľudia

12

>Za vedeckú prácu publikovanú v kolektív-
nej monografii Dejiny Slovenskej akadémie 
vied dostal začiatkom leta Cenu SAV za ve-
decko-výskumnú činnosť PhDr. Dušan Ko-
váč, DrSc., a kolektív autorov z jeho Histo-
rického ústavu SAV a z Ústredného archívu 
SAV. Viac o tejto knihe, dejinách, vede, ústa-
ve, Akadémii, ale aj politike a občianskych 
postojoch v rozhovore s týmto historikom.

Historici často pripomínajú, že z dejín sa – 
okrem iného – učíme o budúcnosti. Máte 
pocit, že tomu spoločnosť venuje dostatok 
pozornosti?

Múdri ľudia sa dokážu poučiť z minulosti, 
napríklad z vlastných chýb. To isté platí aj 
pre kolektívy či spoločenstvá. Ale nie je to 

jednoduché, lebo história sa neopakuje ab-
solútne. Opakujú sa určité modelové situá-
cie. Keď vieme, ako sa naši predkovia sprá-
vali v istej modelovej situácii, a vieme, že 
urobili chybu, tak by sme sa toho mali pre 
budúcnosť vyvarovať. U nás je však zvykom, 
že ľudia očakávajú od historikov, že im budú 
potvrdzovať ich predstavy, ich pravdy, ktoré 
už majú v hlavách. Na Slovensku máme už 
pomaly toľko znalcov histórie ako futbalu. 

Ste jedným z autorov knihy Dejiny SAV, za 
ktorú získal kolektív autorov Cenu SAV. 
Aké poučenie pre Akadémiu vyplýva z jej 
histórie?

Myslím si, že pozorný čitateľ tam nájde vý-
znamné poučenie. A síce, že Slovenská aka-

démia vied sa ťažko rodila, jej vznik nebol 
úplne samozrejmý, presadiť túto ideu stálo 
veľa energie – je to krehká inštitúcia. Fun-
guje už vyše šesťdesiat rokov, ale jej existen-
cia je – podľa môjho názoru – veľmi závislá 
od toho, ako sa ľudia v Akadémii budú voči 
nej správať. Či si ju budú vážiť a dokážu jej 
záujmy predsunúť pred svoje individuálne. 
Ak to tak bude, a bude tu kolektívne vedo-
mie, že si túto inštitúciu musíme chrániť, 
tak to bude zrejme to najdôležitejšie pouče-
nie z našej knihy. 

Zlepšuje sa vnímanie histórie v spoločnosti?

Ani nie. S príchodom nových médií, rozší-
rením internetu sú ľudia čoraz náchylnejší 
veriť hlúpostiam, najmä ak vyzerajú aspoň 

A k a d é m i a  j e  k r e h k á  
i n š t i t ú c i a
Správy SAV hovoria s historikom Dušanom kováčom

Phdr. dušAn KoVáč, drSc., ABSOLVOVAL FILOZOFIckú FAkuLTu uNIVERZITy kOMENSkéhO V BRATISLAVE V ROku 1964. BOL STREDOŠkOLSkýM PEDAgógOM, 

OD ROku 1968 PRAcuJE V SLOVENSkEJ AkADéMII VIED, V ROkOch 1990 Až 1998 BOL RIADITEľOM hISTORIckéhO úSTAVu SAV. BOL čLENOM PREDSEDNícTVA SAV 

A V ROkOch 2005 Až 2009 AJ JEJ PODPREDSEDOM. ABSOLVOVAL ŠTuDIJNé POByTy VO VEľkEJ BRITáNII, uSA I RAkúSku. ŠPEcIALIZuJE SA NA SLOVENSké DEJINy  

19. A 20. STOROčIA, NAPíSAL ALEBO BOL SPOLuAuTOROM cELéhO RADu MONOgRAFIí, JE AJ AuTOROM TELEVíZNych A ROZhLASOVých hIER, POVIEDOk A ESEJí.
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trochu hodnoverne. Samostatnou kapi-
tolou sú diskusie. Mnohí využívajú mož-
nosť vyjadriť sa na webe a neprekáža im, 
že o téme nič nevedia. Ale hlbšie štúdium 
pre túto spoločnosť skutočne nie je veľmi 
typické.

Ako teda vyriešiť problém nedostatočného 
historického vedomia?

Problém je, že médiá – aj tie, ktoré by histó-
ria mala zaujímať – sa venujú dejinám pod-
statne menej, ako to poznám z iných krajín. 
Stačí pozrieť do Česka, kde majú v médi-
ách veľa diskusných relácií na túto tému. 
Rovnako Poliaci či Maďari. Na Slovensku 
médiá históriu viac či menej ignorujú. Ako 
keby to spoločnosť nepotrebovala a médiá 
– aj verejnoprávne – ako keby boli stále a vo 
všetkom závislé od divákov či poslucháčov. 
Takže tí ich formujú. Aj keď by sme potre-
bovali, aby to bolo – aspoň v tomto prípa-
de – naopak.

Nielen úvodné kapitoly o predchodcoch 
a formovaní SAV hovoria dosť o politike 
svojej doby – teda o prvej republike, sloven-
skom štáte z rokov 1939 – 1945, povojnovej 
republike i nástupe socializmu. Je veda 
nevyhnutne závislá od politiky, keď práve 
vedci veľmi zdôrazňujú dôležitosť slobody 
bádania? 

Vysvetlenie je zrejmé: je to problém fi-
nancovania vedy. Veda vyžaduje peniaze,  
a keďže v našej spoločnosti nejestvujú šted-
rí mecenáši, je závislá od štátneho rozpoč-
tu. V takom prípade sa nevyhne tomu, že sa 
musí vždy nejako konfrontovať s politickou 
mocou. Nemalo by to tak byť, v moderných 
demokratických štátoch považuje každá 
vláda podporu vedy za samozrejmosť.

História je veda, ktorú si politici chcú 
neustále nejako prispôsobovať. spojenie 
politiky a výskumu dejín môže z tohto 
hľadiska byť aj nebezpečné, nie?

Z istého pohľadu áno. V totalite strana a vlá-
da určovala nielen to, čo sa má skúmať, ale 
z veľkej časti aj to, k čomu má výskumník 
dospieť. Takže je dlhoročným zvykom, 
že to nie historik prichádza so záverom, 
ale je to tak, ako chce politická moc alebo 
hoci len starosta, ktorý rozhoduje o neja-
kom pamätníku. Výskum sa robil aj za to-
tality. Historici vedeli oveľa viac, než mohli 
publikovať. Možno má preto história – a do 
istej miery aj iné humanitné, spoločen-
ské vedy – čiastočne pošramotený kredit. 
 
Fyzik príde pri skúmaní nejakého javu vždy 
k podobným záverom, či je pravičiar, ná-
rodovec alebo liberál. Pri historikoch sa to 
zrejme povedať nedá. Má to tak byť?

Súvisí to s charakterom predmetu výsku-
mu. Historik skúma spoločnosť, ale záro-
veň je aj jej súčasťou. Je teda súčasťou vý-
skumného objektu. Fyzik, ktorý skúma 
neživú hmotu, je mimo neho. Subjektivi-
ta môže byť daná aj tým, že historiografia 
bola u nás od samého začiatku ideologic-

ky poznačená. Napríklad mnohí historici sa 
pasujú do úlohy obrancov slovenského ná-
roda. V praxi to znamená, že chránia všet-
ko slovenské, nedopustia žiadnu kritiku... 
A to ich limituje. Pritom historiografia je 
kritická veda. Každý prameň, fakt, udalosť 
musí podrobiť kritike. Nie zniesť pod čier-
nu zem. Ale klásť si otázky. Pochybovať. Po-
kúsiť sa urobiť antitézu. To je súčasť našej 
vedeckej metódy, ktorú však nie sú ochotní 
používať všetci vedci.

Ako je to na pôde Historického ústavu 
SAV? Z vyhlásení, ktoré ústav z času na 
čas poskytuje k spoločenským problémom, 
je zreteľné, že jestvuje istý konsenzus pri 
prístupe k tejto vede, k vykladaniu minu-
losti... Súvisí to s tým, že vedenie ústavu 
stráži vedeckú úroveň ľudí, ktorí v ňom 
pracujú?

Do istej miery je to dané i tým, že ľudia, 
ktorí do ústavu prichádzajú, prechádzajú 
historickým školením. Tu dobiehajú to, čo 
nestihli na vysokých školách. Súčasťou je aj 
korektnosť argumentácie. Lebo ako občan 

máte právo mať svoj názor. Ako historik to 
právo – pokiaľ ide o dejiny – nemáte, kým 
ho nedokážete vyargumentovať. Doložiť 
nejakým historickým materiálom. Pochopi-
teľne, že aj tu v ústave je pomerne rôzno-
rodá spoločnosť ľudí, vedú sa tu debaty na 
mnohé témy...

osem rokov ste ústav viedli. ako na to 
obdobie spomínate?

Boli to zaujímavé roky. Prevzal som ho po 
novembri osemdesiatdeväť. Zrazu sme sa 
ocitli – prepáčte za prirovnanie – ako stádo, 
ktoré je v ohrade, a tá zmizne. A otvoria sa 
cesty na všetky strany. Môžete ísť kamkoľ-
vek. Ale kam?! Problém bol v tom, že jedna 
ideológia sa skončila, a okamžite sa začala 
presadzovať iná: nacionalizmus. A jej nosi-
telia – aj tí, čo prišli zo zahraničia – nech-
celi pochopiť, že veda má fungovať bez  
ideológie. Nebolo ľahké sa starej ideológie 
zbaviť (a novú odmietnuť). Lebo odideolo-
gizovanie vedy nefunguje, ako keď si odne-
siete košele do práčovne a vrátia sa čisté. Je 
to proces, ktorý sme museli prekonávať aj 
sami v sebe. Teraz však môžem povedať, že 
sa nám podarilo dostať slovenskú historic-
kú vedu na svetovú úroveň.

Ako sa, ako bývalý riaditeľ ústavu, ale aj 
podpredseda SAV, pozeráte na pripravo-
vanú transformáciu Akadémie?

Už keď som bol podpredsedom SAV, netajil 
som sa s tým, že transformáciu považujem 
za veľký prínos. Nemôžem povedať, že by 
sa to vtedy stretlo s porozumením medzi 
kolegami z nášho oddelenia vied. Ja však 
považujem za dôležité, že verejná inštitú-
cia je niečo iné ako štátna. Slúži verejnos-

ti. Štát ju financuje, ale nemôže ju natoľko 
kontrolovať. Podľa mňa je tá sloboda báda-
nia vo verejnej inštitúcii zakotvená oveľa 
hlbšie. Nerobím si ilúzie, že to môže fungo-
vať hneď. Navyše teraz sa mi zdá, že sme sa 
dostali trochu do závozu.

Ako to?

Lebo podľa mňa sa začala transformácia 
spájať s korekciou pracovísk, ústavov. Ale 
to sú dve otázky, ktoré spolu vôbec nesú-
visia. Asi bude časť ústavov hľadať spoje-
nie s inými. No nesmie sa z toho robiť prin-
cíp. Veď Akadémia vied ČR transformáciou 
prešla a túto otázku pri tom vôbec nerieši-
la.

považujete ostražitosť (alebo skepsu), 
s ktorou niektoré ústavy pristupujú 
k tejto téme, za prirodzenú?

Skepsa, ktorú som ja vnímal, vyplývala 
z toho, že sa ľudia báli akejkoľvek reformy. 
Obávali sa, že naruší ich život, začali sa ší-
riť fámy, že ústavy si na seba budú musieť 
zarobiť, že nedostanú toľko peňazí ako do-
teraz. Bol to nedostatok informácií. Pakt 
stability, ktorý uzavreli Akadémia a rezor-
ty školstva a financií [Správy SAV o ňom in-
formujú na inom mieste – pozn. red.], na to 
dáva jasnú odpoveď.

ako by mal s transformáciou narábať 
Historický ústav?

V poslednom čase sa zamýšľam nad tým, 
či má byť publikovanie jeho konečným cie-
ľom. Či nie je treba viac myslieť na to, aby 
sa to, čo napíšeme, čítalo. Máme viacero 
projektov prostredníctvom Agentúry na 
podporu výskumu a vývoja. Jej granty ne-
umožňujú financovať vydanie knihy, kto-
rá je určená na trh. Rozumiem, že APVV 
nechce podporovať komerciu, ale tým pá-
dom bráni dielu aj v ceste medzi čitateľov. 
A to je len časť problému. Aj o tých dielach, 
ktoré na trh prídu, sa málo vie alebo o ne 
nie je záujem. Takže problém možno na-
zvať takto: ako dostať publikovanú litera-
túru medzi verejnosť. Jedna z ciest je oživiť 
záujem o dejiny cez médiá. Najmä elektro-
nické.

v poslednom čase sa začali častejšie 
objavovať populárne relácie o histórii, 
ako príklad môžeme použiť Dejiny.sk na 
Rádiu slovensko...

Áno, toto môžeme považovať za určitý 
prielom. Je otázka, do akej miery je rozhlas 
populárny a počúvaný. Čosi sa objavuje aj 
v televízii, možno sa začína blýskať na lep-
šie časy.

vyvíja sa aj vzťah vedcov-historikov 
k popularizácii vedy?

Som presvedčený, že vnímajú, aké je to 
dôležité. Trochu je problém v tom, že keď 
mladí kolegovia chcú robiť vedeckú karié-
ru, v našej chorej scientometrii je na také-
to aktivity minimálny priestor. Pritom 		

MáME už POMALy TOľkO ZNALcOV  

hISTóRIE AkO FuTBALu. 
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napríklad v USA je bežné, že významní ved-
ci, ktorí urobia objavy, okamžite pracujú na 	
 ich popularizácii. Ak to nedokážu sami, náj-
du na to profesionála – novinára, s ktorým 
urobia takú populárnu knihu. Ale chcem 
zdôrazniť, že túto stránku našej práce be-
rieme vážne. A máme aj dobré reakcie ve-
rejnosti, napríklad na minuloročných pred-
náškach k výročiu prvej svetovej vojny sme 
mali plno a rušno.

Nie je pri popularizácii vedy na Slovensku 
problém aj s tým, že slovenské dejiny sú viac 
skryté, menej vystavené? Len si zoberme 
porovnanie napríklad s českými, plnými 
panovníkov, udalostí, zmien, prevratov...

Slovensko je s históriou späté. A nie sú to 
len hrady a kaštiele. Keď sme robili učeb-
nice pre základné školy, prijali sme zásadu: 
dajme priestor lokálnym, regionálnym de-
jinám. Dokonca by žiaci mali začať svojou 
rodinou, lebo na každej sa dejiny nejakým 
spôsobom podpísali. Deti by začali spozná-
vať históriu. Potom cez obec, mesto... A tak 
by sa učili vnímať to, čo sa stalo v ich rodine 

a obci aj v širších súvislostiach. Aby sme slo-
venskú históriu zhmotnili do nejakého sys-
tému.

okrem odborných publikácií ste aj 
autorom šiestich beletristických kníh, 
viacerých televíznych a rozhlasových 
hier. Bol problém zmeniť prístup, jazyk 
– aby boli veci prístupné pre laikov či 
dokonca pre deti?

Ja s tým problém nemám. Chce to istú em-
patiu. Schopnosť vžiť sa do kože adresáta, aj 
keď je to sedemročné dieťa. To neznamená, 
že by som ho mal podceňovať. Treba ho vní-
mať ako partnera.

Boli ste nielen autor, editor, ale aj tvorca 
koncepcie Dejín slovenskej akadémie 
vied. ako vznikala?

Nebolo to jednoduché. Problém bol presa-
diť zásadu, že dejiny SAV sa odohrávali v is-
tom priestore. Že neboli samy pre seba. Bolo 
treba presvedčiť všetkých, že sa treba zao-
berať aj spoločenským prostredím, v kto-
rom sa tie dejiny Akadémie odohrávali. 
Okolo toho bolo aj najviac polemík. Za vý-
znamné považujem i to, že sa podarilo pre-
svedčiť všetkých autorov, že to nemôžu byť 
len dejiny inštitúcie, ale aj toho, čo SAV za 
tie roky vede priniesla. Aspoň tých najdôle-
žitejších vecí. Nemusím zdôrazňovať, že bol 
veľký problém vybrať to „naj“.

Ako dlho ste na knihe robili?

Šesť rokov.

Martin Podstupka |Foto: Vladimír Šimíček

MonoGrAfiA o hiSTórii SAV 

Autorom takmer 700-stranovej knihy Dejiny Slovenskej akadémie vied pod vedením 
Dušana Kováča sa podarilo napísať komplexné dejiny SAV metodológiou exaktného pô-
vodného historického výskumu, opierajúceho sa o kritické spracovanie  archívnych pra-
meňov a iných dokumentov vrátane úspešnej snahy o hodnotenie v širších kultúrnych 
a politických súvislostiach. 
Okrem hlavného autora, editora a tvorcu koncepcie diela Dušana Kováča to boli mladí 
historici Adam Hudek a Karol Hollý z Historického ústavu SAV, ale aj vynikajúci znalec 
problematiky Jozef Klačka, skúsené archivárky Alexandra Marčeková, Lýdia Kamencová 
a Ľudmila Nemeskürthyová. Mladú generáciu archivárok zastupovali v autorskom kolek-
tíve Iveta Gažová, Jana Gubášová-Baherníková, Kristína Majerová a Júlia Pavlová. Práca 
vyšla vo VEDE, vydavateľstve SAV, v starostlivosti redaktora Emila Borčina a v grafickej 
úprave Jany Sapákovej. 
Výsledkom je originálne a profesionálne dielo, pôvodné najmä využitím širokej škály ar-
chívnych prameňov, detailným skúmaním a interpretáciou vedeckých, kultúrnych a po-
litických súvislostí a modernou exaktnou historickosťou koncepcie. Túto koncepciu robil 
okrem D. Kováča predovšetkým Adam Hudek, autor s najväčším podielom textov. Dielo 
čitateľa sprevádza od prvých snáh o inštitucionalizáciu slovenskej vedy, počnúc projekt-
mi Mateja Bela cez vedecké odbory Matice slovenskej, vedecké inštitúcie prvej Českoslo-
venskej republiky, Slovenskú akadémiu vied a umení až po založenie SAV, ktorej 60-roč-
nej histórii je venovaná ťažisková pozornosť. Periodizácia výkladu je odvodená od etáp 
a medzníkov politického vývoja, pod vplyvom ktorých sa vyvíjal vedecký výskum na pôde 
Akadémie, s pozitívnym úsilím budovania inštitucionálnej základne, ale aj pod negatív-
nym ideologickým tlakom štátostrany i medzinárodnej situácie. Autori osobitnú pozor-
nosť venujú vývoju vzťahov SAV k ostatným vedeckým inštitúciám a vysokým školám, 
osobitne k Československej akadémii vied. 
Druhá časť prvého dielu knihy je dokumentačná a okrem výberu najvýznamnejších ve-
deckých výsledkov je venovaná riadeniu SAV, vedeckej príprave, zahraničnej spolupráci, 
finančnému, materiálnemu a personálnemu zabezpečeniu činnosti SAV, vydavateľským 
aktivitám, patentovým výstupom a vedeckým spoločnostiam pôsobiacim pri SAV. 
Druhý diel prináša základné dokumenty inštitucionálneho vývoja SAV, ako aj spoločen-
ského zázemia tohto vývoja, čo podporuje objektivitu záverov autorov. Podobne podpor-
ný charakter majú aj prílohy, najmä bohatá obrazová príloha, zoznamy členov Predsed-
níctva, Snemu a ďalších orgánov SAV, krátke životopisné medailóniky predsedov SAV 
a ďalšie. (lt)

AkO OBčAN MáTE PRáVO MAť SVOJ NáZOR.  

AkO hISTORIk TO PRáVO – POkIAľ IDE  

O DEJINy – NEMáTE, kýM hO NEDOkážETE 

VyARguMENTOVAť.
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Mladosť a zrelosť. Elán a skúsenosť. V ka-
tegórii mladí vedeckí pracovníci SAV do 35 
rokov dostali Cenu SAV za rok 2015 mladí 
vedci Ing. Ladislav Valkovič, PhD., Ing. Da-
niel Gogola, PhD., RNDr. Andrej Krafčík, 
PhD., RNDr. Oliver Štrbák, PhD., z Ústavu 
merania SAV, vedení šéfom oddelenia zo-
brazovacích metód prof. Ing. Ivanom Frol-
lom, DrSc.

Jednou nohou v medicíne

Akadémia ich ocenila za výsledky výsku-
mu na báze metód nukleárnej magnetickej 
rezonancie v oblastiach energetického me-
tabolizmu ľudských orgánov a slabo mag-
netických materiálov, makro- a nanočastíc 
v súvislosti s ich aplikáciami v medicíne. 
V rokoch 2010 až 2014 publikovali svoje vý-
sledky v 18 medzinárodných vedeckých ča-
sopisoch evidovaných v databáze Current 
Contents. Vychádzali pri tom z projektov 
podporovaných agentúrami VEGA a APPV 
a zo spolupráce s Exzellenzzentrum Hoch-
feld MR, Universitätsklinik für Radiologie 
und Nuklearmedizin, Medizinische Univer-
sität Wien. 

vyhrala sloboda

Pre O. Štrbáka nie je Ústav merania SAV 
prvým vedeckým pracoviskom. Hovorí, že 
po prvý raz začal robiť s magnetickou rezo-
nanciou v roku 2007 v brnianskom Ústave 
prístrojovej techniky Akadémie vied Českej 
republiky. Keď tento absolvent biofyziky na 
bratislavskej Matematicko-fyzikálnej fakul-
te (dnes Fakulta matematiky, fyziky a infor-
matiky) Univerzity Komenského po troch 
rokoch ukončil svoje pôsobenie na Morave, 

chcel v špecializácii pokračovať – a v Ústave 
merania SAV na to dostal príležitosť. 
Môže porovnávať. Pred pôsobením v Brne 
robil napríklad i v biotechnologickom ko-
merčnom výskume. Na otázku, čo ho od-
viedlo z komerčnej sféry, spomína okrem 
rodinných dôvodov aj veľký tlak na komerč-
ne úspešný produkt. Za pôsobenie v  Aka-
démii hovorila najmä vedecká sloboda. „Tá 
je tu absolútna. Teda má limit – a to sú pe-
niaze,“ dodáva. No pripomína, že sloboda 
vybrať si smer výskumu, čo ho baví a ktorý 
považuje za zmysluplný, je pri jeho rozho-
dovaní o pracovisku veľmi dôležitá.
 
ako vidieť parkinsona

Podľa neho pre laikov možno jednu časť vý-
skumu opísať tak, že pomocou magnetic-
kej rezonancie zobrazujú magnetické na-

noštruktúry, ktoré majú možnosti využitia 
v biomedicínskych aplikáciách. Sú to syn-
tetické magnetické nanočastice, ktoré majú 
potenciál na cielený transport liečiv. Nano-
častice sa upravujú tak, aby boli schopné 
jednak naviazať liečivo, cielene ho dopra-
viť na určené miesto v tele a tam ho „vypus-
tiť“. A to tak, aby pôsobilo len tam, kde tre-
ba, a nie v celom organizme. 
„Sledujeme napríklad to, ako sa tieto na-
nočastice zabudujú do nosiča,“ hovorí ten-
to biofyzik. Ďalej vysvetľuje, že choroby, 
napríklad zápalové procesy, sa vyznačujú 
istými markermi. „A my vieme nanočasti-
cu obaliť takým spôsobom, aby sa naviazala 
na ten marker. Ak sa to stane, tak vieme, že 
tá nanočastica už nie je taká, ako bola pred-
tým, a môžeme diagnostikovať prítomnosť 
toho ochorenia,“ dodáva. 
To je však len jedna – a nie hlavná časť ich 
výskumu. Nosnou náplňou je zobrazovanie 
biologických nanoštruktúr, napríklad feri-
tínu (proteín uskladňujúci železo – pozn. 
red.). „Tieto častice majú tú vlastnosť, že pri 
niektorých patologických procesoch, naprí-
klad pri Parkinsonovej chorobe, sa akumu-
lujú v tkanive. Zatiaľ nevieme prečo, ale je 
to tak. Takže pri Parkinsonovej chorobe vi-
díme na magnetickej rezonancii niektoré 
časti mozgu stmavnuté,“ vysvetľuje. S tým, 
že ako marker to môže slúžiť, ak to budú ve-
dieť presne kvantifikovať. „To je jeden z ve-
deckých problémov, ktoré teraz riešime,“ 
dodáva. 
Pri téme „aplikácie“ vysvetľuje, že táto sku-
pina výskumníkov je im tak blízko, koľko 
je na to peňazí. „Aby sme náš projekt Fer-
roQuang – Vývoj diagnostického nástroja pre 
kvantitatívne MRI zobrazovanie biogénneho 
železa v klinickej praxi vedeli dostať oveľa 
bližšie k aplikácii, chce to investície do ľudí, 
technológií, času a ideálnu spoluprácu s tí-
mom lekárov. Tí na tom výskume síce majú 
záujem, ale ich podiel na projekte teraz zá-
visí len od ich dobrej vôle,“ vysvetľuje. 	

C e n a  p r e  „ j u n i o r o v “ 

ing. Daniel gogola, phD. Po absolvovaní Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, 
špecializácia aplikovaná rádioelektronika, nastúpil na doktorandské štúdium v Ústave 
merania SAV. V dizertačnej práci analyzoval možnosti merania vlastností kontrastných 
látok vo forme magnetických kvapalín obsahujúcich nanočastice vo vonkajšom magne-
tickom poli s cieľom pochopenia mechanizmov ovplyvňujúcich správanie, ako aj pohyb 
magnetických nanočastíc v kvapalnom prostredí. Dva roky po absolvovaní doktorand-
ského štúdia nastúpil v júli tohto roku na jednoročný pobyt do janovskej firmy Paramed 
Medical System.
RNDr. andrej Krafčík, phD. Magisterské štúdium ukončil v roku 2008 na Fakulte ma-
tematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave v odbore biofyzika 
a molekulová fyzika. Tam pokračoval v doktorandskom štúdiu na katedre jadrovej fyzi-
ky a biofyziky v odbore chemická fyzika. Po obhajobe dizertačnej práce (2012) nastúpil 
na Strojnícku fakultu STU v Bratislave ako odborný asistent. Krátko potom dostal pra-
covnú ponuku z Ústavu merania SAV, ktorú aj prijal. Zaujíma sa o štúdium transportu 
a cielenia liečiv do vnútra buniek využitím magnetických častíc ako ich nosičov a gra-
dientných magnetických polí použitím počítačových simulácií. 

ZľAVA IVAN FROLLO, OLIVER ŠTRBák A ANDREJ kRAFčík
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Rakúska šanca

Zo štyroch mladých vedcov, ktorí cenu do-
stali, sa L. Valkovič venuje najmä projektu 
označovanému ako „Energetický metaboliz-
mus ľudských orgánov analyzovaný a skú-
maný pomocou NMR spektroskopie a zobra-
zovania“. 
Tento vedec prišiel s magnetickou rezonan-
ciou do kontaktu už vtedy, keď písal na Ži-
linskej univerzite diplomovú prácu. Na ta-
mojšej Elektrotechnickej fakulte ukončil 
v roku 2009 štúdium biomedicínskeho in-
žinierstva a doktorandské štúdium robil už 
v Ústave merania SAV. Po prvom roku zís-
kal od Nadácie SPP grant na štvormesač-
ný výskumno-vzdelávací pobyt na zürišskej 
univerzite ETH, ktorá patrí medzi desať 
najlepších technických univerzít na svete. 
„Tam som dostal možnosť pracovať na vý-
voji nových meracích sekvencií pre magne-
tickú rezonančnú spektroskopiu (MRS),“ 
spomína. Pár mesiacov po návrate na Slo-
vensko dostal v rámci spolupráce medzi 
Ústavom merania SAV a MR Centrom vo 
Viedni možnosť pokračovať v práci, kto-
rú rozbiehal vo Švajčiarsku. V rakúskom 
hlavnom meste pôsobí doteraz. „Venujem 
sa najmä vývoju a aplikácii nových techník 
merania metabolizmu svalov a pečene po-
mocou multi-nukleárnej MRS (využívajú-
cej jadrá vodíka, fosforu a uhlíka). V rámci 
výskumu metabolizmu svalov úzko spolu-
pracujem aj s kolegami z Ústavu experi-
mentálnej endokrinológie SAV,“ dodáva.
Vysvetľuje, že magnetická rezonančná 
spektroskopia umožňuje neinvazívny ná-
hľad do biochemického zloženia orgánov 
a poskytuje i možnosť merať procesy spo-
jené s metabolizmom buniek. „V rámci 
spolupráce s MR Centrom vo Viedni sa za-
meriavame na štúdium energetického me-
tabolizmu pečene a svalov v pokoji, kde 
pomocou techniky saturačného transfe-
ru sledujeme rýchlosť syntézy ATP (zdroj 
a zásobáreň energie vnútri buniek). V pi-
lotnej klinickej štúdii sme boli schopní ne-
invazívne odlíšiť pacientov so zápalovou 
steatohepatitídou a bežnou steatózou pe-
čene. Rozlíšenie týchto odlišne postupujú-
cich ochorení je v súčasnej klinickej praxi 
možné len pomocou biopsie pečene,“ do-
dáva.
Martin Podstupka |Foto: Vladimír Šimíček

>
Publikovať, publikovať, publikovať... 
Túto zásadu sa prof. Ing. Ivan Frollo, 
DrSc., z Ústavu merania SAV snaží všte-
piť kolegom, ktorých na oddelení zo-
brazovacích metód tohto ústavu vedie. 
O skupinke, ktorá dostala Cenu SAV pre 
vedcov pod 35 rokov, hovorí, že sú to veľ-
mi snaživí mladí výskumníci. 
„Podľa posledných štyroch-piatich rokov 
má naše oddelenie najlepšiu publikačnú 
činnosť v ústave,“ hovorí. Pochvaľuje si 
spoluprácu s viedenským MR Centrom aj 
napriek tomu, že Ing. Ladislava Valkovi-
ča, PhD., toto pracovisko odlákalo z Bra-
tislavy a vlastne aj nasmerovalo na ďal-
šie zahraničné pôsobenie na Oxfordskej 
univerzite. V októbri tam nastupuje na 
projekt energetického metabolizmu srd-
ca. „Už ako doktorand sa prejavil ako vy-
nikajúci vedec. Máme dohodnutú formu 
spolupráce, takže o neho neprichádza-
me definitívne,“ hovorí I. Frollo. Dodá-
va, že je na jednej strane hrdý (veď jeho 
bývalý doktorand ide na špičkové praco-
visko), na druhej smutný. „Vyškolil som 
dvanásť doktorandov a všetci odišli. Ne-
môžeme sa im čudovať, že nechcú robiť 
za zhruba sedemsto eur, keď tam majú 
niekoľkonásobok,“ vysvetľuje. A na otáz-
ku, či sa niekto z nich vrátil, odpovedá 
stroho: nikto. „Všetci sú na svojich za-
hraničných pracoviskách mimoriadne 
úspešní,“ dodáva. 
Tomuto vedcovi, šéfovi oddelenia a bý-
valému riaditeľovi Ústavu merania SAV 
(1998 až 2006), neurobila radosť ani 
ďalšia téma debaty: absolventi vysokých 
škôl v jeho špecializácii. „Aj z toho som 
dosť smutný. Školy vypúšťajú predovšet-
kým informatikov. Chodím aj na obhajo-
by diplomových i dizertačných prác a už 
tam je to vidieť. Do našej brandže prichá-
dzajú veľmi zdatní informatici, ale už 
menej silní sú v matematike, fyzike, ché-
mii, technológiách. A to mi prekáža,“ ho-
vorí tento elektrotechnik. Ale spolupráca 
so školami mu pomáha hľadať nové ta-
lenty. „Šikovných sa snažíme zlákať, aby 
k nám prišli robiť doktorandúru,“ dodá-
va. Tak už získali štyroch či piatich. No 

– ako pripomína – väčšinou je pre nich 
SAV len prestupná stanica medzi školou 
a zahraničím.
K magnetickej rezonancii ho zlákal v se-
demdesiatych rokoch študijný pobyt na 
University of California, Berkeley. Naj-
významnejšie výsledky za viac ako šty-
ri desaťročia výskumu meracej techniky 
dosiahol v meracích metódach a prístro-
joch pre biológiu, fyziológiu, kardiochi-
rurgiu a respirológiu, elektronické me-
racie prístroje na báze mikropočítačovej 
techniky pre fyziológiu a tomografické 
metódy a systémy na báze nukleárnej 
magnetickej rezonancie s aplikáciou pre 
fyziku a medicínu. Získal 22 patentov.
Podľa I. Frolla je spojenie výskumu toh-
to oddelenia s medicínou pre mladých 
vedcov veľmi atraktívne. „Ale máme aj 
viacero zaujímavých výskumov z oblasti 
materiálov,“ pripomína a spomedzi prí-
kladov vyberá zviditeľnenie magnetic-
kého poľa, výskum nanočastíc, detego-
vanie usporiadania dát na magnetických 
nosičoch, zviditeľnenie skrytých znakov 
na dokumentoch, magnetických kartách 
a tiež tajných znakov bankoviek.
Okrem uznania za to, ako vedie štyroch 
ocenených mladých vedcov, získal na za-
čiatku leta aj Cenu SAV za vedecko-po-
pularizačnú a vzdelávaciu činnosť. A síce 
za „aktivity v oblasti nových diagnostic-
kých metód pre medicínu a materiálový 
výskum so zameraním na meranie a zo-
brazovanie na princípe magnetickej re-
zonancie“. Tento vedec sa aktívne venuje 
popularizačným aktivitám v klasických 
médiách, na výstavách, na internete i vo 
filmovej tvorbe. Za posledných päť rokov 
bol autorom 30 popularizačných aktivít 
vedeckého tímu. K tomu dodáva, že kaž-
dý, kto pracuje v tejto sfére, musí vedieť 
aj úplnému laikovi v krátkosti vysvetliť, 
čo robí. „Aby daňový poplatník chápal, 
že to nie je len nejaká publikácia v – pre 
neho – nezrozumiteľnom časopise, ale 
v konečnom dôsledku má z toho spoloč-
nosť úžitok,“ zdôrazňuje. 

(pod)

IVAN FROLLO

OLIVER ŠTRBák: ZA PôSOBENIE V  AkADéMII  

hOVORí NAJMä VEDEcká SLOBODA.

PrEčo JE šéf SMuTno-hrdý
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>Informatika mení svet 
rýchlosťou, ktorá prud-
ko zvyšuje nároky na ľudí, 
technológie i nápady. Viac 
v rozhovore Správ SAV 
s novou riaditeľkou Ústa-
vu informatiky SAV Ing. 
Ivanou Budinskou, PhD.
Na jar ste prevzali vedenie ústavu 
vlastne uprostred funkčného 
obdobia vášho predchodcu. Čo sa 
udialo?

Nič dramatické. Môj predchodca docent La-
dislav Hluchý viedol ústav od roku 1992. 
A rozhodol sa, že sa chce intenzívnejšie ve-
novať vedeckým projektom. Potreboval si 
uvoľniť ruky na ne aj na vedenie oddelenia. 
Zložil funkciu a ja – ako jeho zástupkyňa – 
som bola v apríli poverená vedením ústa-
vu. Od prvého júla som sa stala jeho riadi-
teľkou.

po konkurze?

Áno, bola som jedinou kandidátkou.

s čím ste prišli pred akademickú 
obec?

Smerovanie ústavu bolo dobré, nie je dôvod 
ho meniť. Chcem v tom pokračovať. S bý-
valým riaditeľom sme vždy dobre vychá-
dzali. Ak som mala nejaké zámery či pred-
stavy o práci ústavu, nikdy mi nebránil ich 
zaviesť. Niečo sa podarilo, niečo nie – takže 
pokračujem v tom, čo sme robili. Akademic-
kú obec ústavu som teda pri konkurze pre-
kvapiť veľmi nemohla (a ani nechcela). Ale 
pripomenula som naše priority, ktorými sú 
veda a výskum, projekty a aplikácie, dokto-
randské štúdium.

prečo ste sa rozhodli pre 
informatiku?

Študovala som automatizáciu a biokyber-
netiku. Tomu sa aj venujem. No ako sa roz-
víjajú informačné technológie, odbory sa 
čoraz viac prekrývajú. Nemôžete sa veno-
vať automatizácii bez informatiky. Takže už 
počas doktorandského štúdia som sa zača-
la orientovať na aplikovanú informatiku. Tá 
je nosnou témou nášho ústavu. Nerobíme  
teoretickú informatiku. Tí, ktorí sa na ňu za-
merali, sa sústredili v takzvanom Kabinete 
informatiky a ten je teraz súčasťou Matema-
tického ústavu SAV.

prečo ste sa rozhodli pre 
slovenskú akadémiu vied?

Bol pre to veľmi prozaický dôvod. Praktický. 
Mala som tri deti a potrebovala som voľný 
pracovný čas. A ten mi tu umožnili.

to je legitímny dôvod...

Ale áno. 

... neskôr sa však človek v istom 
momente začne rozhodovať 
podľa iných kritérií. Zažili ste to? 
pre dobrého informatika nie je 
problém nájsť miesto v súkromnej 
sfére.

Áno. Boli momenty, keď som hľadala aj vy-
skúšala – popri zamestnaní – čosi iné. Ale 
nakoniec som sa rozhodla pre vedu. Pod-
statným dôvodom bolo, že v nej má človek 
slobodu tvoriť, byť kreatívny, nezapadne do 
rutiny. 

ale aj tá vie byť príjemná...

S pribúdajúcimi rokmi si to čoraz viac pri-
púšťam. Mladí ľudia sú plní energie, majú 
chuť stále hľadať nové myšlienky. Ja už ob-
čas cítim ako záťaž, že sa musím stále via-
zať na nové trendy. Môže byť príjemné prísť 
ráno do práce a nemusieť neustále študo-
vať nové veci. Netrápiť sa tým, že vás kto-
si predbehol pri riešení problémov, ktorým 
sa venujete. Je to frustrujúce. Ale stáva sa. 
Nie je neobvyklé, že to, čo riešime urobí nie-
kto skôr, efektívnejšie a nám ostanú len „oči 
pre plač“.

vašej generácii vlastne brandža 
explodovala pod nohami... 

Áno. Prešla obrovskými zmenami. Keď som 
bola v škole, ešte vládli počítačom dierne 
štítky. Potom prišiel boom osobných počíta-
čov a v deväťdesiatych rokoch ďalší, keď sa 
všetko zosieťovalo. V niektorých odvetviach 
sa základné veci takmer nemenia. U nás 
platí, že čomu sme sa venovali pred pár rok-
mi, je už teraz zastarané. Týka sa to mno-
hých technológií, ktoré sa vyvíjali a teraz už 
nemajú opodstatnenie. Dostali sa do slepej 
uličky alebo boli prekonané. 

Do akej miery diktujú rytmus 
v informatike veľké súkromné 
firmy, ktoré investujú veľa do 
vývoja?

Je to cítiť. U nás prakticky nejestvuje  
základný výskum, ktorý by nemal aplikač-
né výstupy. Okrem odborov v teoretickej in-
formatike, ktoré sa venujú napríklad otáz-
ke, kedy bude umelá inteligencia lepšia 
ako prirodzená, je väčšina informatických 
odborov silno zameraná na prax. A výraz-
ne sa s ňou navzájom ovplyvňujú. Prax vy-
tvára stále nové otázky. Vzniknú odpovede  
– riešenia, ktoré nastoľujú ďalšie otázky.

ak sme hovorili, že tento vedný 
odbor v posledných desaťročiach 
úplne explodoval, ústav sa mu 
iste nemôže venovať v plnej šírke, 
musel si vybrať. podľa čoho?

Podľa ľudí. Stojíme a padáme na nich. Ale 
faktom je, že momentálne už máme nasta-
vené, čomu sa venujeme. Je to vyhranené 
na niekoľko hlavných oblastí, na tie sa sú-
streďujeme.

aké sú to?

Budujeme infraštruktúru pre vysokovýkon-
né počítanie. Máme silnú skupinu, ktorá sa 
venuje spracovaniu reči. Ďalšia spracovaniu 
textov a vyhľadávaniu znalostí. Iná skúma 
systémy na čipe, čo je oblasť informatiky,  

U d r ž a ť  ľ u d í  j e  v e ľ k ý  p r o b l é m

ing. ivana Budinská, phD., absolvova-
la Elektrotechnickú fakultu SVŠT (dnes 
Slovenská technická univerzita) v Bra-
tislave. Od roku 1992 pracovala v Ústa-
ve teórie riadenia a robotiky SAV, neskôr 
v Ústave informatiky SAV. V roku 2003 
obhájila dizertačnú prácu, zameranú na 
riešenie optimalizačných úloh vo výrob-
ných systémoch. Od roku 2008 je vedú-
cou oddelenia modelovania a riadenia 
diskrétnych procesov v Ústave informati-
ky SAV, od 1. júla je jeho riaditeľkou. Jej 
výskumná činnosť sa orientuje na oblasť 
kybernetiky a aplikovanej informatiky. 
Pôsobí ako externý pedagóg na Fakulte 
informatiky a informačných technológií 
STU. 
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čo je veľmi zaujímavá aj pre komerčné pro-
stredie. Ja som v skupine, ktorá sa zame-
riava na aplikácie kybernetiky a umelej in-
teligencie pre optimalizáciu procesov vo 
výrobe, v logistike. Venujeme sa aj robotike 
z toho hľadiska, že sa do nej snažíme pridať 
inteligenciu, zlepšiť poznávacie schopnos-
ti. Máme tu však aj ľudí, ktorí sú špecialis-
tami na modelovanie zložitých prírodných 
javov, napríklad požiarov. Jednotiacim prv-
kom všetkých týchto oblastí je využívanie 
vysokovýkonného počítania.

súčasné smerovanie ústavu súvisí 
s históriou projektov? vybrali ste 
sa niekoľkými smermi a držíte sa 
ich?

Vysokovýkonné počítanie tu má tradíciu 
ešte spred osemdesiateho deviateho. Boli 
tu odborníci aj na umelú inteligenciu. Pod 
vedením akademika Ivana Plandera sa 

v Smoleniciach organizovali medzinárod-
né konferencie na túto tému. Kolegovia ich 
zvykli označovať za mekku umelej inteli-
gencie. Takže základom smerovania ústa-
vu je tradičný silný ťah na umelú inteligen-
ciu, paralelizáciu výpočtov, vysokovýkonné 
počítanie.

smerovanie ústavu vychádza 
z tejto tradície?

Je logickým dôsledkom toho, z čoho sme 
vyšli. A my sa toho držíme. Navyše sa otvo-
rili obrovské možnosti v súvislosti s pros-
triedkami, ktoré sa dajú využiť v mnohých 
iných sférach – cez medicínu, sociológiu až 
po fyziku. Nebránime sa žiadnej spoluprá-
ci, ktorá sa týka našich vybraných smerov.

ak riešite analýzu a syntézu 
ľudskej reči, potrebujete v tíme 
jazykovedca?

To je odbor, kde je nemožné pohnúť sa len 
s informatickými znalosťami, takže za-
mestnávame aj fonetika a lingvistu. V rám-

ci fonetického výskumu bola pozornosť 
okrem iného venovaná aj pohybu artiku-
lačných orgánov človeka. Lebo je dôležité 
vedieť, ako vzniká zvuková podoba slov – 
aby to bolo možné využiť pri syntetizáto-
roch reči. Tie už dávno nerozprávajú tým 
smiešnym strojovým spôsobom. Dnes na-
podobnia intonáciu živého človeka a nau-
čia sa rozprávať prirodzene.

to sme zašli do jedného 
z projektov...

Výskumný tím pod vedením inžiniera Mi-
lana Ruska robí na dvoch hlavných sme-
roch. Na syntéze reči, teda že z písané-
ho textu vie automaticky urobiť hovorené 
slovo, čo využívajú napríklad nevidiaci. 
A opačný smer: prepis hovoreného slova 
do textu. To už využíva napríklad sloven-
ské súdnictvo. V poslednom čase je oddele-
nie zapojené do veľkého medzinárodného 

projektu, kde je zodpovedné za kontro-
lu identity účastníkov rádiovej komuniká-
cie medzi posádkami lietadiel a riadiacimi 
centrami leteckej prevádzky podľa hlasu – 
a vyhodnotenie prípadného stresu v hla-
soch hovoriacich.

sme pri kontakte s praxou. ak 
sa ústav venuje modelovaniu 
a počítačovej simulácii požiarov, 
aký je z toho výstup?

Niektoré výstupy sú priame, premietnuté 
do zmlúv a peňazí, ako napríklad pri tom 
súdnictve. S požiarnikmi náš tím pod ve-
dením docenta Ladislava Haladu veľmi 
úzko spolupracoval. Musel svoje mode-
ly nastavovať aj podľa ich znalostí a skú-
seností. Zámerom je využiť prácu našich 
vedcov napríklad ako trenažér pre požiar-
nikov. V jednom prípade bol ich model po-
užitý ako ilustračný príklad na súde pri po-
sudzovaní toho, či veliteľ zásahu urobil 
chybu pri nasadzovaní ľudí. Aby sa výsled-
ky výskumu dotiahli do nejakého produk-
tu, chýbajú peniaze – nám i požiarnikom.

pri tom spracovaní reči pre 
súdnictvo sa to však podarilo. ako?

Tento náš doposiaľ najväčší aplikačný vý-
stup sme dosiahli v spolupráci s košickou 
Technickou univerzitou. Doteraz bolo na 
slovenských súdoch aktivovaných viac 
ako dvetisíc licencií diktačného progra-
mu. Využívajú ho predovšetkým sudcovia 
pri príprave dokumentov. Systém umož-
nil odbremeniť súdne asistentky – dokáže 
z priameho diktátu alebo nahrávky urobiť 
textový zápis vo wordovom dokumente. 

vaši ľudia sa starali aj o nasadenie 
tej aplikácie?

Áno. Spolupracovali s ministerstvom spra-
vodlivosti už pri jeho vývoji. A zúčastňova-
li sa aj na jeho zavádzaní do praxe priamo 
na súdoch. 

ako vlastne vznikla táto 
spolupráca?

Akadémia pred časom vybrala niekoľko 
oblastí, ktoré by sa hodili na spoločenské 
uplatnenie. Táto sa dotiahla až do praxe.

priniesla ústavu peniaze?

Áno.

pokračuje táto spolupráca ďalej?
Momentálne tím pracuje na podobnom sys-
téme pre prokuratúru. Laikovi sa to môže 
zdať jednoduché, veď aplikácie na prepis 
hovoreného slova nájdete aj na interne-
te. Ale ak to má byť spoľahlivé – a to musí  
– bolo treba vytvoriť špeciálnu rečovú data-
bázu a natrénovať modely jazyka a reči, na 
základe ktorých pracuje. Sú odlišné aj pre 
také blízke oblasti, akými sú zdanlivo súd-
nictvo a prokuratúra. Navyše tento systém 
umožní hlasom vkladať údaje priamo do 
informačného systému prokuratúry.

Nedávno ste prezentovali prácu 
vášho ústavu na ta3 a okrem iného 
tam išlo aj drony. Môžete to bližšie 
priblížiť?

Náš tím sa venuje koordinácii a kooperácii 
medzi mobilnými robotmi a skúšali sme, či 
to funguje na dronoch. Na tejto téme robí-
me asi štyri roky. Ak by sa podarila dotiah-
nuť, bola by využiteľná napríklad pri strá-
žení bezpečnostne citlivej infraštruktúry. 
Teda priestorov jadrových elektrární, ply-
novodov, ale napríklad aj zelenej hranice. 
Zatiaľ ide o základný výskum. Chcelo by to 
ďalšie peniaze na projekty. 

ak vedci vidia využiteľnosť 
v relatívne bohatých odvetviach, 
v ktorom momente oslovujú ľudí 
z praxe?

My vlastne v každom. Teda – samozrejme 
– nie vo fáze, keď je to ešte len myšlienka. 
Ale len čo máme prvé výsledky, ktoré mož-
no prezentovať, už s tým chodíme a pre-
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sviedčame. Tím docenta Hluchého má 
napríklad výborné výsledky s vyhľadáva-
ním informácií v textoch. V dlhých, ale aj  
v tweetoch či SMS-kách. Ponúkajú to poli-
cajtom, ministerstvu obrany – na vyhľadá-
vanie potenciálne nebezpečných komuni-
kácií. Napríklad na odhaľovanie teroristov. 
Ale to je zložité, lebo okrem iného ide aj 
o ochranu osobných údajov, etiku.

to však už nie je vaša úloha... Či 
áno?

Nemôžeme sa tváriť, že sa nás to netýka. 
Naplno som si to uvedomila, keď sme pra-
covali s dronmi: vedec musí myslieť aj na 
možné etické dôsledky využitia toho, čo 
vyvíja.

Medzi projektmi, ktoré sa 
v tomto ústave riešili, je aj jeden 
na riešenie „antipersonálnych“ 
(protipechotných) mín...

Áno, ale na tom sme spolupracovali len 
čiastočne. Bol to veľký európsky projekt, 
ktorý bol zameraný na humanitárne odmí-
novanie, t. j. také, aby zasiahnuté územia 
mohlo bezpečne používať civilné obyvateľ-
stvo. Boli sme jedným z riešiteľov. Zo Slo-
venska tam bol zapojený aj výrobca odmí-
novacieho systému Božena. 

podľa toho, čo hovoríte, máte 
s hospodárskou sférou dosť 
kontaktov a transformácia na 
verejnú výskumnú inštitúciu by pre 
váš ústav mala byť výhodou...

Vyzerá to tak, ale je to zložitejšie. Transfor-

mácia prinesie, že budeme mať viac mož-
ností. Ale pre nás to môže znamenať aj to, 
že nám odíde viac ľudí. Faktom je, že jad-
ro našich príjmov tvoria peniaze z projek-
tov a projektovej spolupráce. Z hospodár-
skej sféry tiež čosi bolo a bude azda aj viac. 
Určite bude pre nás prínosom, ak budeme 
môcť zakladať spin off firmy, čo sa teraz 
nedá. Niektoré technológie by sme vedeli 
touto formou využiť a speňažiť. Som však 
realistka, zázraky od toho nečakám.

ako ste mali naplánovanú 
transformáciu?

Nebránime sa spojeniu. Len sa nás predtým 
pokúšali prepojiť s ústavmi, s ktorými to 
veľmi nemalo zmysel. Teraz je to inak. Do 
úvahy pripadajú ústavy, s ktorými máme 
širšiu spoluprácu a sú postavené na podob-
ných nosných myšlienkach ako ten náš.

ale máte to vymyslené...

Vieme si predstaviť užitočné spojenie s via-
cerými ústavmi z prvého oddelenia vied. 
Napríklad s takými, kde pracujú s umelou 
inteligenciou, majú silné informatické od-
delenia, spracovávajú dáta – napríklad me-
dicínske. Takéto spojenie by malo byť prí-
nosom pre všetky zúčastnené strany.

takže keď sa pohne vo vláde 
uviaznutý zákon o verejných 
výskumných inštitúciách, prejdete 
na takú právnu formu sami a potom 
sa uvidí?

Áno, zatiaľ sme sa rozhodli takto. Nepod-
nikli sme žiadne kroky, aby sme sa s nie-

kým spojili. Limity kvôli veľkosti sa nás 
netýkajú – máme vyše 60 vedeckých pra-
covníkov.

skúsite odhadnúť, koľko percent 
pracovného času vám popri 
riaditeľovaní ostane na vedu?

Dúfam, že sa to bude zlepšovať. Bola som 
presvedčená, že ma to – vzhľadom na to, 
že tú prácu ako bývalá zástupkyňa riadite-
ľa poznám – nezaskočí. Ale mýlila som sa. 
Je toho podstatne viac, ako som myslela. 
No už viem viac. Napríklad to, že nemusím 
všetko robiť sama a môžem sa spoľahnúť 
na ľudí okolo seba.

Keď hovoríme o ľuďoch okolo 
vás, ako je to medzi informatikmi 
s únikom mozgov?

S tým máme veľké problémy. Už so získava-
ním na doktorandské štúdium sú ťažkosti. 
A potom sú kolegovia stále jednou nohou 
preč. Lebo tých ponúk, ktoré prichádzajú  
– najmä zo súkromnej sféry –, je veľa. Tí 
starší sú možno zvyknutí, že v Akadémii sa 
pracuje za menšiu mzdu. Ale mladí to veľ-
mi ťažko akceptujú. Veď vieme, že si za-
kladajú rodiny, potrebujú bývať... Robíme 
všetko pre to, aby sme si ich udržali, ale je 
to veľmi ťažké. Za zotrvanie u nás hovo-
ria najviac zaujímavé projekty, a k tomu 
hľadáme externé zdroje, aby sme ich ako 
tak zaplatili. Ale ešte raz: všetko závisí od 
toho, či sa nám podarí získať granty na pro-
jekty.

Martin Podstupka |Foto: Vladimír Šimíček

Bezproblémová komunikácia pre krízový manažment (Sea-
mless Communication for Crisis Management)
Trinásť partnerov z ôsmich krajín EÚ spojilo v projekte SECRICOM 
svoje riešiteľské kapacity na vytvorenie konkurencieschopného rie-
šenia pre bezpečnú komunikáciu a spoluprácu krízových zložiek s 
pokročilými funkciami. Ústav informatiky SAV bol hlavným riešite-
ľom a autorom návrhu a implementácie bezpečnej agentovej plat-
formy SAI (Secure Agent Infrastructure), kde v spolupráci s ďalší-
mi inštitúciami boli integrované bezpečnostné a externé systémy 
podporujúce záchranné zložky. Projekt bol vyhodnotený ako naj-
lepší v 7. rámcovom programe programu „Bezpečnosť obyvateľ-
stva“.  doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.

simulácia správania pre asymetrické scenáre v urbanizáciách 
(European Urban Simulation for Asymmetric Scenarios)
Projekt bol zameraný na riešenie asymetrických bezpečnostných 
hrozieb v mestskom prostredí s cieľom vytvoriť integrovaný sys-
tém pre realistické modelovanie ľudského správania. Do projektu 
bolo zapojených šesť partnerov z Európy. Ústav informatiky navr-
hol a implementoval generickú a modulárnu architektúru agentov, 
ktorí v simulačnom systéme reprezentovali ľudí. Agenti predstavu-
jú členov davu, ale aj príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorí 
majú tento (potenciálne agresívny) dav zvládnuť. Vnútorné modu-
ly agentov obsahujú vzorce správania, rôzne typy motívov (emócie 
ako hnev a strach, telesné potreby ako smäd a hlad, cieľavedomé 

rozhodnutia a pod.), ktoré aktivujú príslušné vzorce správania, ale 
aj pomocné funkcie. Napríklad detailné zaznamenávanie vnútor-
ného stavu agenta počas simulácie do databázy na dodatočnú ana-
lýzu.  doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.

technológie miniaturizácie v polovodičovej výrobe na báze 
elektrónového lúča
Ústav informatiky SAV má tradíciu vo výskume technológií minia-
turizácie polovodičových obvodov. Špecializuje sa na technológiu 
na báze elektrónového lúča, ktorá je v súčasnom výskume hlavnou 
technológiou prípravy elementov obvodov s nanometrovými roz-
mermi (10 – 100 nm). Súčasné technológie vo výrobe už dosahujú 
10 nm rozmery a môžu podstatne ovplyvniť klaudové počítanie, ale 
aj výrobu mobilov.  RNDr. Ivan Kostič

Manažment globálnej bezpečnosti riadenia leteckej prevádzky 
(Global ATM Security Management)
Projekt GAMMA reaguje na hrozby pre riadenie letovej prevádz-
ky a v oblasti využívaných distribuovaných výpočtových systémov, 
komunikácie a tokov informácií. Ústav informatiky rieši verifiká-
ciu účastníkov hlasovej komunikácie pri riadení leteckej prevádzky 
podľa hlasu a automatickú indikáciu zvýšenej úrovne stresu hovo-
riaceho z jeho hlasu. Riešiteľmi sú firmy dodávajúce leteckú techni-
ku (Airbus, Boeing), špeciálnu techniku, letecké prevádzkové služ-
by, výskumné ústavy a univerzity.  Ing. Milan Rusko, CSc.

Z ProJEKToV ÚSTAVu inforMATiKy SAV
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>Začalo sa to neúspešným pokusom. V roku 
2011 vyšiel Archeologický ústav SAV a Pa-
miatkový úrad SR s iniciatívou urobiť pri 
príležitosti 1 150. výročia príchodu Cyrila 
a Metoda na územie súčasného Slovenska 
exkluzívnu výstavu Veľká Morava. Chceli 
v nej zachytiť nielen veci týkajúce sa kres-
ťanstva, ale oveľa širšie súvislosti – naprí-
klad ako fungoval politický systém, spoloč-
nosť, umenie, remeslo, obchod... „Na tento 
projekt sme podporu nezískali, bol koncipo-
vaný príliš veľkoryso a širokospektrálne,“ 
spomína riaditeľ Archeologického ústavu 
SAV doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. 

Kroky do vatikánu

„Ale ministerstvo kultúry sa podujalo finan-
covať menšiu výstavu, venovanú počiatkom 
kresťanstva na Slovensku. Aj v súvislosti 
s Cyrilom a Metodom, ale nielen s nimi,“ ho-
vorí. Z toho vznikol projekt, v ktorom fun-
govali dve nosné inštitúcie: Archeologický 
ústav SAV a Slovenské národné múzeum. 
Tie pripravili výstavu Saint Cyril a Metho-
dius – Patrons of Europe (Sv. Cyril a Metod 
– patróni Európy), ktorá bola najprv vo Vati-
kánskych múzeách v Ríme (november 2013 
– február 2014) a neskôr, trochu pozmene-
ná, na Bratislavskom hrade (február – júl 
2014).
„Koncepcia vychádzala z jednej predchá-
dzajúcej výstavy, ktorú sme pripravili na za-
čiatok júla 2013 do nitrianskej katedrály,“ 
pripomína M. Ruttkay. Podľa neho si tam 
mohli ľudia pozrieť takmer tri štvrtiny toho, 
čo videli neskôr návštevníci Vatikánskych 
múzeí. Bola to síce v podstate malá výstava, 
ale s mnohými skvostami – predmetmi 
dôležitými pre obraz o slovenských 
dejinách. Návštevníci to ocenili. Podľa ria-
diteľa Archeologického ústavu SAV sa málo-
kedy stáva, že by sa na výstavu čakalo v zá-
stupe. A na tú nitriansku si prvé dva týždne 
bolo treba zhruba hodinku postáť. 

aj za priestor sa lobuje

Projekt výstavy Sv. Cyril a Metod – patróni 
Európy financovalo ministerstvo kultúry, 
a ako hovorí M. Ruttkay, veľmi razantne sa 
na ňom podieľalo aj Veľvyslanectvo Sloven-
skej republiky pri Svätej stolici vo Vatikáne. 
To sa staralo okrem iného o tamojšie kon-
takty, ktoré sú pri organizovaní takejto ak-
cie veľmi dôležité. 
„Vďaka ich kontaktom, ale aj tým, čo sme 
tam mali my, akceptovali Vatikánske múzeá 

túto výstavu, čo nie je celkom obvyklé,“ do-
dáva archeológ. Táto inštitúcia totiž povo-
ľuje cudzie výstavy vo svojich priestoroch 
len zriedka. Okrem kontaktov na to bolo 
treba, aby slovenskí vedci pripravili podrob-
ný scenár výstavy, v ktorom bol napríklad 
výber vystavovaných nálezov, ale aj „odbor-
ný i populárny sprievodný text“ s námetom: 
Cyril a Metod – patróni Európy. Ani to by 
nemuselo stačiť. Ale – ako spomína M. Rutt-
kay – téma sa zapáčila generálnemu riadite-
ľovi Vatikánskych múzeí, vedcovi svetového 
kalibru, profesorovi Antoniovi Paoluccimu. 
Okrem iného vraj aj preto, že o Slovensku 
tam veľa nevedia. Slovenský projekt bol pre 
nich zaujímavý aj tým, že bol trochu exotic-
ký.

Návštevníkom pod nosom

Tak nejako vznikol súhlas Vatikánskych mú-
zeí s ponukou zvonku. „Nie je bežný aj pre-
to, že táto inštitúcia má veľmi prísne pod-
mienky pre vystavovateľa, niektoré až 
neštandardné,“ hovorí M. Ruttkay. 
Je to podľa neho veľmi náročné napríklad 
z bezpečnostného hľadiska, ale vo Vatikán-
skych múzeách sú veľmi dôkladní, aj pokiaľ 
ide o odovzdávanie exponátov či prostredie, 
v ktorom sú vystavované. Veci prevezmú len 
vtedy, keď je všetko veľmi precízne pripra-
vené a nálezy v stopercentnom stave. Na-
príklad každý nález sa podrobne fotografo-
val, dokumentoval, aby po skončení výstavy 
neboli problémy. „To pre personál Vatikán-
skych múzeí znamená prácu navyše, lebo 
ich hlavným biznisom je starať sa o ich vlast-
né zbierky a expozície. Veď len obdobiu po-
čiatkov kresťanstva tam majú venované jed-
no celé múzeum,“ zdôrazňuje M. Ruttkay.
Oproti nitrianskej výstave sa organizátori 
museli starať o mnoho ďalších vecí. Naprí-
klad o špeciálne vitríny vyhovujúce vatikán-
skym požiadavkám. O bezpečnosť: veď sa 
tam vystavovali len originály. Alebo o dvoj-
jazyčnosť: texty boli v taliančine a angličti-
ne. Či o to, aký výstavný priestor budú v Ta-
liansku mať. 
„Je to tam obrovské,“ vraví M. Ruttkay. 
„A väčšina návštevníkov vstúpi cez hlavný 
vstup, pokračuje po Sixtínsku kaplnku a ďa-
lej už nejde. Pôvodnú ponuku, mať našu vý-
stavu až za touto »hranicou«, sa nám poda-
rilo zmeniť a nakoniec sme ju mali vlastne 
vo vstupnom priestore. Čo bolo pre návštev-
nosť dosť významné. Prezreli si ju aj ľudia, 
ktorí o téme nič nevedeli a ktorí by sa inak 
o ňu ani nezaujímali,“ hovorí. 

iná „storka“ pre Japonca

Na otázku, či práve kvôli takýmto návštev-
níkom musia vystavovatelia „príbeh“ roz-
právať úplne inak, podrobnejšie, ako po-
vedzme v Nitre, M. Ruttkay vysvetľuje, že to 
inak nejde. „Keď sme na Slovensku, vieme, 
komu to prezentujeme. Ľudia vedia, čo vi-
dia, čo to znamenalo v tej dobe, čo pre naše 
územie...“ dodáva. „Vo Vatikáne sme dali na 
úvod základné panely, ktoré návštevníkom 
pomohli zorientovať sa v čase a priestore 
v rámci Európy. Lebo ani Európanom – o Ja-
poncoch či Američanoch nehovoriac – nič 
nehovorí ani Nitra, nieto ešte Bojná,“ pripo-
mína. 
Podľa M. Ruttkaya sa potom výstava pre po-
treby expozície v Bratislave veľmi neupra-
vovala. Jednou zo zmien bolo to, že sa pri-
spôsobila priestoru predsália Rytierskej sály 
Bratislavského hradu. Nebolo to, ako hovo-
rí, úplne ideálne riešenie: vatikánsky i nit-
riansky priestor považuje za lepší. Napriek 
tomu sa výstava tešila i tu dobrej návštev-
nosti.

príprava: test profesionality

Ako hovorí M. Ruttkay, spoluprácu pri kon-
cipovaní výstav riadili traja kurátori. Kým 
on bol gestorom za archeologickú časť, 
historickú garantovala najmä PhDr. Ale-
na Piatrová, CSc., zo Slovenského národ-
ného múzea a riaditeľ tohto múzea Mgr. 
Branislav Pánis, PhDr., sa zasa staral pre-
dovšetkým o komunikáciu s tými, čo na prí-
pravách pracovali. Na otázku, či pri tvorbe 
výstavy nedochádzalo k sporom, šéf Arche-
ologického ústavu SAV hovorí, že o konflik-
ty určite nešlo, ale výmenám názorov sa 

Ú s p e š n ý  p r í b e h  o  C y r i l o v i  
a  M e t o d o v i
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nevyhli. Lebo ako a čo prezentovať je vždy 
téma na diskusiu a pri takejto zriedkavej 
príležitosti dvojnásobne. 
Ako pripomína, projekt prešiel veľmi ná-
ročnou kontrolou už na slovenskej stra-
ne. „Ministerstvo kultúry ho dalo posúdiť 
nezávislým expertom, čo je pri takýchto  
podujatiach samozrejmosťou,“ zdôraz-
ňuje. Podľa neho je na slovenskom trhu 
rad výborných publikácií o tomto obdo-
bí histórie. Ale sú aj mnohé – najmä v po-
slednom období – veľmi neprofesionálne, 

v ktorých sa nezmysly vydávajú za histo-
rickú pravdu. Takže kontrola podľa neho 
nie je vec nedôvery, ale profesionality.
Príprava výstavy bola pestrou záležitos-
ťou. Pri tvorbe „libreta a scenára“ majú 
svoje miesto archeológovia, historici, kun-
sthistorici, architekt, fotograf... 
Bolo treba riešiť aj zaujímavé a dôležité 
praktické problémy, napríklad bezpečný 
a utajený prevoz exponátov cez pol Euró-
py, čo je záležitosť, pri ktorej iste znervóz-
nie každý správca zbierky. To sa spravidla 

zveruje do rúk profesionálnych medziná-
rodných firiem s praxou. 
Vo Vatikánskych múzeách videlo výstavu 
počas dvoch mesiacov 200-tisíc ľudí, takže 
patrí k rekordérom medzi slovenskými vý-
stavami v zahraničí. 
Celý súbor exponátov sa neskôr stal slo-
venskou časťou výstavy Veľká Morava, 
ktorú mohli v lete tohto roku postupne vi-
dieť návštevníci Prahy, Brna a nakoniec od 
augusta – opäť na hrade – aj Bratislavy.
Martin Podstupka |Foto: archív

Koho ocEnili

Cenu SAV za popularizáciu vedy dostali 
autori výstavy: 

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., PhDr. 
Peter Bednár, CSc., PhDr. Karol Pieta, 
DrSc., PhDr. Jaroslava Ruttkayová a zo 
Slovenského národného múzea v zlože-
ní: Mgr. Branislav Pánis, PhDr. Vladimír 
Turčan, PhDr. Alena Piatrová, CSc. 

ĎALŠí S cENAMI SAV

Laureátmi Ceny SAV za vedecko-výskumnú 
činnosť sú aj členovia kolektívu pracov-
níkov Ústavu molekulárnej fyziológie 
a genetiky SAV v zložení Mgr. Marta Ga-
burjáková, PhD., RNDr. Ivan Zahrad-
ník, CSc., Ing. Alexandra Zahradníková, 
DrSc., a pracovníci Ústavu molekulár-
nej biológie SAV Mgr. Vladena Bauero-
vá, PhD., Ing. Jozef Ševčík, DrSc., za sú-
bor vedeckovýskumných prác “Štruktúra 
a funkcia ryanodínového receptora vo 
vzťahu k funkcii srdca”. (Viac Správy SAV 
1/2015, Úspešný projekt ponúkol odpo-
vede aj ďalšie otázky).
Cenu SAV pre mladého vedeckého pra-
covníka získala aj Mgr. Diana  Duchoňo-
vá, PhD., z Historického ústavu SAV za 
vedeckú prácu, ktorá bola publikova-
ná v monografii Diana Duchoňová, Mi-
chal Duchoň: Zločin v meste: Krimina-
lita a každodennosť v ranonovovekom 
Pezinku.
Cenu SAV v oblasti medzinárodnej spo-
lupráce v roku 2015 získal Mgr. Andrej 
Čerňanský, PhD., z  Geologického ústa-
vu za  mimoriadne vedecké výstupy 
v oblasti systematiky, diverzity a evolú-
cie plazov. Cenu SAV  za popularizáciu 
vedy získal Ing. Igor Lacík, DrSc., a ko-
lektív oddelenia pre výskum biomateri-
álov Ústavu polymérov SAV za vedecko-
-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť a 
prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., z Ústavu 
polymérov SAV za propagáciu významu 
vedy a presadzovanie jej rozvoja a Tina 
Čorná. 
Ocenených vedcov zo SAV predstavia 
Správy SAV aj vo svojich ďalších číslach. 
 

čo VidEli náVšTEVníci

Výstava priblížila verejnosti to, na čom je podiel Cyrila a Metoda najväčší – šírenie 
a upevňovanie kresťanstva v stredodunajskom priestore. V 12 vitrínach boli v skratke 
prezentované najvýznamnejšie archeologické nálezy, resp. nálezy z múzejných a ar-
chívnych zbierok dokladajúce počiatky kresťanstva na Slovensku. Na sprievodných pa-
neloch boli predstavené osudy sv. Cyrila a Metoda a ich putovanie po európskom konti-
nente, ako aj osudy Veľkej Moravy, ale aj základné informácie o Slovensku. Za spojovník 
so súčasnosťou bola vybraná najnovšia dvojeurová minca s vyobrazením týchto osob-
ností, ktorá vyvolala toľko diskusií v EÚ.
Prvé vitríny zachytávali šírenie kresťanských myšlienok v prvých ôsmich storočiach 
nášho letopočtu. Jedným z vrcholov výstavy bol súbor medených pozlátených pla-
kiet, nový objav slovenskej archeológie. Ide o najucelenejší súbor kresťanských pamia-
tok v západoslovanskom svete 9. storočia. Výnimočné je aj použitie písma. Absolútnym 
unikátom je nález zvona. Patrí k malej skupine podobných včasnostredovekých nále-
zov z územia Európy. Aj preto ho nazvali „zvestovateľ viery“. Jeho najbližšia paralela 
je práve v zbierkach Vatikánskych múzeí a je označená ako najstarší kresťanský zvon 
na svete.
Azda trochu nenápadne vyzneli železné kovania opaskov zdobené krížmi. Ale práve tie 
sú dokladom jednoznačného víťazstva kresťanských ideí nad pohanstvom. Ich nosite-
lia sa totiž už verejne – navonok svojím oblečením označovali za kresťanov. Kresťanstvo 
nebolo izolované vo vzduchoprázdne, ale bolo pevnou súčasťou každodenného živo-
ta. Aj preto autori výstavy aspoň v skratke priblížili vojenstvo, obchod s otrokmi alebo 
šperk vyššie postavenej skupiny obyvateľov. V záverečnej časti boli vystavené kópie vý-
znamných písomností z 9. a 10. storočia, medzi ktorými má pre naše krajiny nesmier-
ny význam listina pápeža Jána VIII. adresovaná kniežaťu Svätoplukovi, Industriae tuae. 
V poslednej vitríne boli vystavené rôzne formy korpusov a ceremoniálnych krížov z ro-
diaceho sa vrcholného stredoveku. 
(ru)



4 | 2015    s p r á v y s a v     ľudia

22

>Hoci doma je v kanadskej 
Ottawe, o Geologickom 
ústave SAV (teraz súčasť 
Ústavu vied o Zemi SAV) 
hovorí stále ako o mater-
skom. Dodáva, že základy, 
ktoré tam získal, mu pri 
jeho práci poskytli neoce-
niteľnú službu. Slovenský 
rodák, prof. Dr. Ján Vei-
zer, PhD., z Department 
of Earth Sciences kanad-
skej University of Ottawa 
sa stal svetovou kapacitou 
vo výskume geochémie se-
dimentov. No upozorňuje, 
že výskum ho zaviedol do 
priestoru na pomedzí nie-
koľkých vied.
 
prečo práve geológia?

Pravdou je, že som nemal na výber. Pre 
správanie. Vyrastal som v Bratislave pod 
hradom, dnes je tam časť Židovskej ulice 
a autostráda. Potom sme sa presťahovali, 
chodil som na inú školu. Správanie, ktoré sa 
považovalo v starej škole za normálne, bolo 
v novej poburujúce. Takže keď som chcel 
pokračovať v štúdiu na bratislavskom gym-
náziu či priemyslovke, prišiel riaditeľ školy, 
vraj – aby som sa ani nenamáhal to skúšať. 
Tak som išiel do Spišskej Novej Vsi na baníc-
ku a geologickú priemyslovku.

spomeniete si niekedy na to, že o kariére 
budúcej vedeckej kapacity rozhodla 
takáto okolnosť?

Bola to náhoda. Ale stala sa. Z tých dvoch 
tamojších odborov som si vybral geoló-
giu – a išla mi. Dostali sme tam veľmi dob-
ré základy. Potom na Prírodovedeckej fa-
kulte Univerzity Komenského nás bolo na 
odbore geológia pomerne málo. Myslím, 
že dvanásť a navyše pred nami neotvárali 
ročník. Boli tam dobrí pedagógovia a mali 
čas sa nám venovať. Vtedy ma to už zača-
lo baviť. Po skončení štúdia som robil v ško-
le ako asistent a poslali ma na ašpirantúru 

do Geologického ústavu SAV. Profesor Cam-
bel [prof. RNDr. Bohuslav Cambel, DrSc., 
bol okrem iného rektorom UK a riaditeľom 
Geologického ústavu SAV, pozn. redakcie] 
chcel v ústave vybudovať geochémiu. Aj ja 
som chcel ísť tým smerom. Normálna geoló-
gia bola pekná, ale pre mňa nie dosť kvanti-
tatívna, vyčísliteľná. Tak ma tento pedagóg 
nasmeroval na ústav a na tento smer. Uro-
bil som si rýchlo kandidatúru a začal sa ob-
zerať po príležitosti ísť sa pozrieť na nejaké 
pracovisko do sveta.

to bol koniec šesťdesiatych rokov, 
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím 
aj viac príležitostí...

Áno. Tak sa mi podarilo dostať sa na dok-
torandské štúdium na austrálsku národ-
nú univerzitu. Išiel som tam tesne po oku-
pácii Československa vojskami Varšavskej 
zmluvy. Ten pobyt bol pre mňa životný pre-
lom. Nešlo iba o to, že to bol iný systém. 
Vtedy sa navyše diali v geológii veľké veci. 
Očakávali sa vzorky Mesiaca z Apolla 11, 
k tomu obdobiu sa viažu tiež začiatky plat-
ňovej tektoniky – skrátka, išla sa mi z toho 
všetkého rozletieť hlava.

Bol to veľký skok z prostredia slovenskej 
vedy?

Austrálska národná univerzita bola jedným 
z najlepších vedeckých pracovísk na sve-
te. Vybavením, ľuďmi – jednoducho všet-
kým. Najväčší rozdiel bol v prístupe. U nás 
mala klasická geológia podobu: terén, vzor-

ky, skúmanie a viera, že z toho niečo vyjde. 
Tam takmer nebolo klasického geológa. To 
boli fyzici, matematici, chemici, ktorí skú-
mali zemské vzorky a meteority. A neskôr 
mesačné vzorky, ktoré priviezlo Apollo 11. 
Na tých som mal pôvodne robiť aj ja. Ale 
mňa viac zaujímali sedimenty. Tak som sa 
z toho – na všeobecné počudovanie (lebo tie 
vzorky tam chcel skúmať každý) – vyvliekol. 
A začal som pracovať na sedimentoch, kto-
ré vtedy veľmi nikoho nezaujímali. Ale mňa 
áno. Veď som mal na skúmanie k dispozí-
cii kontinent, ktorý obsahoval vzorky celej 
histórie planéty. Vyše štyri miliardy rokov. 
O takých možnostiach mladý doktorand 
inde nemôže ani snívať. Bola to obrovská 
príležitosť.

Domov ste sa už nevrátili...

Nie, lebo som dostal upozornenie, že by 
som tu mohol mať problémy. Mal som zná-
meho na univerzite v nemeckom Göttinge-
ne, a keď som v Austrálii v roku 1971 skončil 
PhD., nastúpil som tam. Neskôr som dostal 
ponuku z Kanady, tak som išiel do Ottawy. 
Potom sa môj život trochu upokojil, ale ne-
možno celkom povedať, že som sa usadil. 
Veľmi často som bol na pracovných poby-
toch na univerzitách v zahraničí. V Chica-
gu, Štrasburgu, Jeruzaleme, v kalifornskej 
Pasadene, opäť v Austrálii a Nemecku. Od 
roku 1988 až do penzie som bol profesorom 
na univerzite v Kanade aj v Nemecku.

sú vedecké prostredia v rôznych kraji-
nách zásadne odlišné?

N a d a n i e  j e  l e n  p r e d p o k l a d , 
r o z h o d u j e  v y t r v a l o s ť
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Špičkoví ľudia sa medzi sebou poznajú. 
Takmer ako celosvetová komunita. Ale sys-
témy sú iné, aj keď teraz sa to vyrovnáva. 
V severoamerickom systéme nie je taká hie-
rarchia ako v Európe. Aj sa učí inak. V Eu-
rópe študenti dostávali a očakávali látku, 
akoby išlo o „kuchárske recepty“. Za oceá-
nom je oveľa viac seminárov, samostatného 
štúdia. Viac sa učia, ako sa učiť, než aby do-
stávali bezprostredné fakty.

Je to vidieť aj na ľuďoch, ktorých tie 
školy vypúšťajú?

Myslím si, že áno. Mal som veľa doktoran-
dov v Kanade i Nemecku. Vo vede sa uchy-
tilo viac tých, čo som viedol za oceánom. 
Ale aj v rámci krajín sú medzi systémami 
veľké odlišnosti.

v čom?

Napríklad medzi tými, ktoré sú založené na 
osobnostiach (čo je obvyklé nielen v USA, ale 
čiastočne aj v Max Planck Gesellschaft), a re-
zortnými ústavmi (akadémie či Fraunho-
fer inštitúty). Tie prvé sú efektívnejšie, lebo 
sú viazané na osobnosti, ktoré určujú kon-
cepty a ťahajú skupiny. Oni si budujú in-
fraštruktúry, ktoré sa automaticky rozpus-
tia, ak tieto vedecké „hviezdy“ prestanú 
dodávať granty. Naopak, rezortné ústa-
vy sa dajú ťažko rušiť či usmerňovať. Po-
chopiteľne, medzi týmito dvoma modelmi 
je mnoho variácií, každá krajina má svoje 
špecifiká.

ako by ste to videli na slovensku?

Pre menšie krajiny, ako je Slovensko, je sys-
tém založený čisto na osobnostiach zrejme 
ťažko možný. Ale štruktúry, ktoré by boli – 
aspoň čiastočne – orientované týmto sme-
rom, sú asi predpokladom na presadenie sa 
na medzinárodnej úrovni. Hoci nie cez celú 
paletu vedy, ale aspoň v určitých odboroch.

venujme sa trochu téme interdisciplina-
rity vo vede...

Keď som hovoril o svojom austrálskom pô-
sobení a o kolegoch fyzikoch, chemikoch, 
nezdôraznil som odlišnosť prístupu. Geo-
lóg pozbiera vzorky a skúma, verí, že nájde 
zaujímavý problém, kým napríklad fyzici 
rozmýšľajú nad problémom. Uvažujú, ako 
na to pôjdu. Rozmýšľajú, ako nájsť vzor-
ky, ktoré pomôžu riešiť problém. Namiesto 
toho, aby si – ako je to v klasickom postu-
pe – vytvorili problém zo vzoriek. A inter-
disciplinarita? Často si len treba uvedomiť, 
že napriek tomu, že každá disciplína má 
svoj jazyk, terminológiu, základné koncep-
cie sú analogické. Mám s tým dosť skúse-
ností. Robil som s rôznymi expertmi – od 
astronómie, biológie až po životné prostre-
die. Aj kvôli tomu, že som viedol veľké la-
boratóriá s drahými a zložitými prístrojmi, 
ktoré si vyžadujú špecialistov.

Keď sme sa dotkli veľkých pracovísk, je 
zložité ich riadiť?

Príkladov veľkých laboratórií, ktoré sa vy-
tratili, je veľa. Peniaze na prístroje sa dajú 
zohnať, ale potrebujete infraštruktúru 
a dobrý koncept, aby sa také pracovisko 
udržalo medzi špičkou. Ako jeho vedúci sa 
teda musíte starať okrem iného aj o to, aby 
boli zariadenia čo najlepšie využité. Ale aj 
toto je v rôznych systémoch iné. Dokonca 
aj v rámci krajín. Napríklad na nemeckom 
Max Planck Institute môžete dostať finan-
covanie na prístroje i infraštruktúru. Ale na 
hociktorej tamojšej univerzite je bežné, že 
o peniaze na prevádzku a personál sa mu-
síte postarať.

a ako to funguje v zámorí?

Aj tam záleží, kde práve ste. V USA to 
býva nastavené tak, že univerzita dostane, 
povedzme, dvadsať, ale i päťdesiat percent 
z grantu za služby. Preto to spojenie kva-
litných univerzít a vedeckých špičiek... Tie 
získajú veľké granty a z toho majú univer-
zity peniaze. Takže tí ľudia dostávajú výho-
dy, lebo sa sami zaplatia. Kanada je zasa do 
istej miery iná...

ako je to s pôsobením vedeckých kolek-
tívov?

Tiež je to rôzne. Ale veda je čoraz viac 
a viac vecou kolektívnej práce. Podporujú 
to aj grantové agentúry. No stále sú veľmi 
významné osobné vzťahy. A vždy je dôleži-
té líderstvo. Niekto ten kolektív musí ťahať. 
Mať silné meno, aby dokázal zohnať penia-
ze, zostaviť tím...

vyžaduje si geológia nejaké špeciálne 
osobné vlastnosti?

Myslím si, že čaro je vo vytrvalosti. Nielen 
štúdium, ale aj kariéra vedca je vytrvalosť. 
Schopnosť je takmer predpoklad. Veda je 
plná príkladov ľudí, ktorí boli považovaní 
za nových Einsteinov a nakoniec zapadli. 
Lebo nemali výdrž, ťah...

Je to podobné ako v športe?

Do istej miery áno. Opakujem: nadanie 
je predpoklad. Ale rozhodujúce je to, do 
akej miery je človek ochotný a schopný 
sa tomu obetovať. Takže úspešní vedci sú 
tí so schopnosťami, nadaním. A tá úplná 
špička k tomu pridala aj mimoriadnu vytr-
valosť.

Spolupracujete so slovenskými vedcami?

Po tridsiatich rokoch bez možnosti kon-
taktov so Slovenskom relatívne málo. 
Svojho času som pomohol Geologickému 
ústavu Dionýza Štúra zohnať peniaze na 
hydrogeológiu, pomohol som im aj s nie-
ktorými meraniami [J. Veizer podporil 
tiež snahu dostať časopis Geologického 
ústavu SAV Geologica Carpathica do Cur-
rent contents – pozn. red.]. Ale stále pla-
tí, že mám CSc. z Geologického ústavu SAV 
a že základnej geológii som sa naučil prá-
ve na Univerzite Komenského a v SAV. Pri 
mojej práci mi práve tieto vedomosti ne-

skôr veľmi pomohli. Hoci to, čomu sa ve-
nujem teraz, už geológiou ani veľmi nazvať 
nemožno.

a ako teda?

Je to kombinácia fyziky, chémie, geológie 
a biológie.

Martin Podstupka |Foto: gabriel kuchta

cEnA PrE VýZnAMného 
GEochEMiKA

Za mimoriadny prínos v oblasti sedi-
mentológie odovzdali v máji v Bratisla-
ve prof. Dr. Jánovi Veizerovi, PhD., z De-
partment of Earth Sciences kanadskej 
University of Ottawa Medailu akademi-
ka Bohuslava Cambela za podporu vedy 
a rozvoj Geologického ústavu SAV.
J. Veizer pracoval v Geologickom ústa-
ve SAV do roku 1968. Potom absolvoval 
doktorandské štúdium v izotopovej geo-
lógii v Austrálii (Australian National Uni-
versity). Neskôr pracoval a učil v USA a 
Nemecku (University of California v Los 
Angeles a na univerzitách v Göttinge-
ne a Tübingene). Od roku 1973 pôsobí 
na University of Ottawa, kde je profeso-
rom geológie. Od roku 1988 je taktiež 
profesorom sedimentárnej a izotopovej 
geológie v Ústave geológie, mineralógie 
a geofyziky na Ruhr-Universität v neme-
ckom Bochume.
Počas svojej kariéry sa stal sveto-
vým lídrom výskumu geochémie sedi-
mentov, hlavne v oblasti diagenézy kar-
bonátov a evolúcie chemizmu morskej 
vody. Významnú časť jeho práce za po-
sledné obdobie tvorí modelovanie klima-
tických zmien a venuje sa otázkam súvi-
siacim s globálnym otepľovaním. Získal 
viaceré významné ocenenia, napríklad 
Leibnizovu cenu Nemeckej agentúry 
pre vedu (Deutsche Forschungsgemein-
schaft) za vynikajúce výsledky v oblasti 
geochémie sedimentov (1992) alebo Lo-
ganovu medailu, ktorá je najväčším vy-
znamenaním Kanadskej geologickej spo-
ločnosti (1995).
Počas svojej návštevy Slovenska mal 
okrem iného aj prednášky na pracovis-
kách vtedajšieho Geologického ústavu 
SAV v Banskej Bystrici a Bratislave.
(pd) | Foto archív

OcENENIE Z Rúk RIADITEľA úSTAVu  
RNDR. IgORA BROSku, DRSc.
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Konferencia o seizmickom 
pohybe

Štvrtá konferencia Numerical Modeling 
of EarthquakeMotions: Waves and Rup-
tures – NMEM 2015 sa konala začiatkom 
júla na Smolenickom zámku. Tradične 
ju usporiadali Geofyzikálny ústav SAV 
(teraz súčasť Ústavu vied o Zemi SAV) 
v spolupráci s  Fakultou matematiky, fy-
ziky a informatiky Univezity Komenské-
ho. 
Konferencie sú zamerané na dynamiku 
seizmického zdroja (inicializáciu a šíre-
nie trhliny), generovanie seizmických 
vĺn šíriacou sa trhlinou a silný seizmic-
ký pohyb povrchu Zeme. Pochopenie 
týchto procesov je kľúčom k predikcii 

seizmického pohybu na záujmovej 
lokalite počas budúcich zemetrasení. 
Zo 65 účastníkov bolo 24 z USA aj 
vďaka tradične najväčšiemu finančnému 
sponzorovi – americkej National Science 
Foundation. Zo západnej Európy bolo 18 
účastníkov, z Ázie 12, deväť z východnej 
Európy, dvaja z iných krajín.  
(gu) | Foto archív

významná zmluva
o spolupráci v Bratislave

Každý z ústavov Slovenskej akadémie vied 
má aspoň jednu vedeckú spoločnosť, s kto-
rou spolupracuje a vyvíja aktivity. Zmlu-
va, ktorú podpísal predseda Rady Sloven-
ských vedeckých spoločnosti (RSVS) Viktor 
Milata a Martin Horváth, výkonný riaditeľ 
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, 
má za cieľ zvýšiť tak úroveň kongresovej tu-
ristiky v Bratislave, ako aj šancu mesta ob-
stáť v súťaži pri získavaní usporiadateľstva 
vedeckých podujatí. Rieši aj podporu ta-
kýchto podujatí zo strany Bratislava Tourist 
Board (BTB). Zmluvné strany sa dohodli, 
že budú spolupracovať v záujme dosiahnu-
tia kandidatúry mesta Bratislavy ako hos-
ťovského mesta konania konferencií. Ako 
zdôraznil V. Milata, Rada slovenských ve-
deckých spoločností pri SAV verí, že toto je 
významný krok vpred v popularizácii Bra-
tislavy vo svete a vedy v Bratislave a spolu-
práca bude osožná pre obe strany. Vedecké 
spoločnosti (a teda ústavy), ktoré sú členmi 
RSVS (momentálne 55 vedeckých spoloč-
ností), ako aj BTB. Plný text zmluvy bude 
uverejnený na www.rsvs.sav.sk.  (pd)

D i s k u s i a  P r o C e S I  o  m i g r a n t o c h
Migranti a Slovensko – súčasný 
vývoj, trendy a postoje obyvateľ-
stva bola téma júlového bratislav-
ského stretnutia iniciatívy Pro-
CeSI (Prognostické centrum pre 
spoločenskú integráciu). 
Iniciatíva vznikla na pôde Prog-
nostického ústavu SAV a zdru-
žuje vedcov z rôznych inštitúcií, 
ktorí si dali za cieľ prispieť do od-
borných diskusií a rozhodova-
cích procesov v oblasti spoločen-
skej integrácie.
Tému Toky nelegálnych migran-
tov do Európy a demografia a star-

nutie – súhrnný pohľad na Európu, Afriku a Áziu prezentovala riaditeľka Prognostického 
ústavu SAV Martina Lubyová a jej kolega Branislav Šprocha. M. Lubyová priblížila podiel 
kontinentov na svetovej populácii. Kým v roku 1950 sa na nej Európa podieľala 22 percen-
tami a Afrika deviatimi, v roku 2010 bol podiel starého kontinentu len 11 percent (Afriky 
15) a v roku 2050 by to mohlo byť už len osem európskych a 25 percent afrických (domi-
novať bude stále Ázia – 54 %). Podľa údajov, ktoré prezentoval Branislav Šprocha z toho 
istého ústavu SAV, bolo v roku 2000 na Slovensku na nejaký druh pobytu 30-tisíc cudzin-
cov, minulý rok vyše 76-tisíc. Najviac Čechov, Ukrajincov a Maďarov. Podľa tohto vedca 
prognózy ukazujú, že bez migrácie bude mať Slovensko koncom roku 2035 o vyše 103-tisíc 
obyvateľov menej ako začiatkom tohto roku. Kým s ňou by to bolo o 130-tisíc viac.
Postoje k migrantom na Slovensku a v Európskej únii boli témou prednášky riaditeľa ko-
šického Spoločenskovedného ústavu SAV Michala Kentoša, ktorý použil okrem iného aj 
výsledky Európskej sociálnej sondy. Podľa jeho záverov sú postoje k migrantom relatív-
ne stabilné, sú medzi nimi geografické rozdiely. Negatívne postoje sú v Grécku, Turecku, 
na Cypre, pozitívne napríklad vo Švédsku. Slovenské postoje sa dajú charakterizovať ako 
mierne pod priemerom Európskej únie.
O vývoji postojov k migrantom hovoril aj Michal Vašečka, sociológ z Fakulty sociálnych štú-
dií Masarykovej univerzity v Brne, migráciu do SR a trh práce – slovenský foresight (ana-
lytický postup na pochopenie očakávaní a obáv občanov), pripravený v rámci projektu 
SEEMIG, priblížila prítomným Lucia Mýtna-Kureková z Inštitútu pre dobre spravovanú 
spoločnosť.
(pd) | Foto: Richard heriban

DISkuTuJE VLADIMíR kRIVý  

ZO SOcIOLOgIckéhO úSTAVu SAV.

P o z o r n o s ť  v ý z n a m n ý m  j u b i l e á m
Slávnostné otvorenie výstavy Roky bojov, obe-
tí a nádejí (1914 – 1920) bolo 25. júla pri príle-
žitosti 135. výročia narodenia Milana Rastisla-
va Štefánika v priestoroch jeho rodného domu 
v Košariskách. 
Výstava je jedným z projektov, ktorými okruh 
spolupracovníkov a partnerských organizá-
cií Ústavu politických vied SAV pravidelne pri-
náša výsledky nielen vo vedeckej oblasti, ale 
aj v oblasti popularizácie a podpore historic-
kého vedomia spoločnosti. Jedným z takýchto 

projektov je aj výstava, na ktorej spolupracoval tento ústav s Nadáciou Milana Rastislava  
Štefánika. Približuje významný medzník – obdobie, keď sa na troskách rakúsko-uhorskej 
monarchie vytvorili podmienky na vznik slobodného štátu, v ktorom sa Slováci po prvý raz 
v histórii stali štátotvorným národom.
Začiatkom septembra sa výstava presunie do Bratislavy a v putovaní bude pokračovať 
prostredníctvom siete regionálnych pobočiek Slovenského národného múzea. Zmenšenú 
verziu využije Ústav politických vied SAV pri seminároch a besedách organizovaných na 
stredných školách. Po vlaňajšom pilotnom projekte v rámci Dňa otvorených dverí v SAV 
zmenilo pracovisko prístup k takýmto aktivitám. Napríklad vlani vycestovali jeho vedec-
kí pracovníci za študentmi do Nového Mesta nad Váhom, kde v Gymnáziu M. R. Štefánika 
pripravili seminár na tému Dr. Ivan Markovič – politik, legionár a publicista. Zároveň daro-
vali gymnáziu publikácie o osobnostiach slovenskej politiky, ktoré pomôžu rozšíriť študen-
tom aj učiteľom pohľad na slovenskú politickú históriu. 
(pet) | Foto archív
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Medaila petrovi Komadelovi

Medailu SAV za podporu vedy si v júli pre-
vzal z rúk predsedu SAV prof. RNDr. Pavla 
Šajgalíka DrSc., vedecký pracovník Ústa-
vu anorganickej chémie SAV RNDr. Pe-
ter Komadel, DrSc. Ocenený je vedeckou 
osobnosťou v oblasti výskumu chemických 
vlastností ílov a ílových minerálov, najmä 
jemných frakcií bentonitov, so zameraním 
na ich charakterizáciu a chemické modifi-
kácie. Získal viacero ocenení, napríklad aj 
trojnásobnú prémiu za vedecký ohlas v ka-
tegórii technické vedy a geovedy, udeľova-
nú Literárnym fondom v období od 2000 
do 2008, Čestnú plaketu SAV Dionýza  

Štúra za zásluhy v prírodných vedách 
(2005), od r. 2008 je členom Učenej spo-
ločnosti SAV. Kolektív pracovníkov ústavu 
získal pod jeho vedením v roku 2010  Cenu 
SAV za súbor vedecko-výskumných prác 
v interdisciplinárnom výskume prírodných 
nanomateriálov. (it)

Dni Milana Hodžu

Posledný júnový týždeň tradične patrí podu-
jatiu Dni Milana Hodžu. Ústav politických 
vied SAV a spoluorganizátori usporiadali už 
jeho jedenásty ročník, pritom časti progra-
mu boli postupne v Bratislave, Sučanoch 
a Martine. Akcie sú venované všetkým veko-
vým kategóriám. U žiakov základných škôl 
sa buduje národné povedomie prostred-
níctvom literárnej súťaže Hodžov novinový 
článok, žiaci stredných škôl môžu svoju li-
terárnu tvorivosť naplno prejaviť v súťaži 
Hodžova esej. K tradičným podujatiam Dní 
Milana Hodžu patrí aj udeľovanie Ceny Mi-
lana Hodžu, ktorá bola tento rok udelená ve-
deckému pracovníkovi Historického ústavu 
SAV PhDr. Valeriánovi Bystrickému, DrSc., 
za výskum života a diela Milana Hodžu 
a ďalších osobností slovenskej politiky a za 
celkový prínos v rozvoji poznania dejín Slo-
venska v 20. storočí v širšom medzinárod-
nom kontexte. Vedecká konferencia s me-
dzinárodnou účasťou ako súčasť Dní Milana 
Hodžu sa pravidelne koná v priestoroch Slo-
venskej národnej knižnice v Martine. Tento 
rok bola venovaná osobnosti Ivana Marko-
viča (1888 – 1944), právnika, českosloven-
ského politika medzivojnového obdobia, 
ktorý predstavuje významnú osobnosť soci-
álnej demokracie na Slovensku. (siv)

N o v í  r i a d i t e l i a
Nových riaditeľov vymenovalo od 1. júla a 1. 
augusta do funkcií Predsedníctvo SAV. 

RNDr. Ján gálik, Csc., 
je riaditeľom Neurobio-
logického ústavu SAV. 
V roku 1984 ukončil štú-
dium v odbore biofyzi-
ka a chemická fyzika na 
Prírodovedeckej fakulte 

Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach s titu-
lom RNDr. V roku 1997 získal vedeckú hod-
nosť CSc. na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského. V Neurobiologickom ústave 
SAV pôsobí od roku 1984, v rokoch 2011 až 
2015 bol zástupcom riaditeľky ústavu. Od 
roku 2007 vyučuje aj v Ústave biologických 
a ekologických vied na Prírodovedeckej fa-
kulte UPJŠ v Košiciach. Bol zakladajúcim 
členom Slovenskej spoločnosti pre neuro-
vedy pri SAV, je členom výboru Snemu SAV.

ing. ivana Budinská, phD, je riaditeľkou 
Ústavu informatiky SAV. (Viac na inom 
mieste Správ SAV.)

RNDr. Dušan Žitňan, 
Drsc., je riadite-
ľom Ústavu zoológie 
sav. V roku 1982 ukon-
čil štúdium v odbore bio-
lógia na Prírodovedeckej 
fakulte UK v Bratislave. 
Ako zamestnanec 

Ústavu experimentálnej biológie a ekológie 
SAV získal v roku 1983 titul RNDr. a v roku 
1990 obhájil vedeckú hodnosť kandidáta 
biologických vied (CSc.). V rokoch 1990 až 
1995 pôsobil ako vedecký pracovník na nie-
koľkých univerzitách v USA. Od roku 1995 

pracuje v Ústave zoológie SAV, kde v roku 
2007 obhájil hodnosť doktora biologických 
vied (DrSc.). V rokoch 1997 až 2011 absol-
voval niekoľko dlhodobých študijných po-
bytov v zahraničí. 

ing. Zdena sulová, 
Drsc., je riaditeľkou 
Ústavu molekulárnej fy-
ziológie a genetiky SAV. 
V roku 1981 ukončila 
štúdium v odbore kvas-
ná chémia a biotechno-

lógia  na Chemicko-technologickej fakul-
te SVŠT v Bratislave. V roku 1989 získala 
vedeckú hodnosť CSc. v Chemickom ústa-
ve SAV v odbore biochémia. V tomto ústave 
pracovala do konca roku 2002 ako vedec-
ká pracovníčka, potom nastúpila do Ústa-
vu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV. 
Vedeckú hodnosť DrSc. získala v roku 2012 
v odbore molekulárna biológia.

Mgr. Lucia Kučero-
vá, phD., je riaditeľkou 
Ústavu experimentálnej 
onkológie SAV od 1. au-
gusta. Absolvovala Príro-
dovedeckú fakultu Uni-
verzity Komenského, 

odbor biochémia, a doktorandské štúdium 
v odbore onkológia na lekárskej fakulte tej 
istej univerzity. Bola poverenou riaditeľkou 
Ústavu experimentálnej onkológie SAV. 
V tomto ústave bola zástupkyňou riadite-
ľa, vedúcou oddelenia onkológie i labora-
tória molekulárnej onkológie. Na prelome 
milénia bola dva roky vedeckou pracovníč-
kou Laboratória Maxa S. Perutza, odde-
lenie mikrobiológie a genetiky, v Biocen-
tre Viedeň. Vedecká skupina, ktorú vedie, 
sa sústreďuje na funkčné štúdie bunkovej 
biológie nádoru. (Viac Správy SAV 3/2015, 
Manažérska škola ako z malého princa.)
(it)

P. kOMANDEL S PREDSEDOM SAV P. ŠAJgALíkOM.

O c e n e n i e  z  A g r o k o m p l e x u
Medzi 527 vystavovateľmi 42. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravi-
nárskej výstavy Agrokomplex Nitra mala koncom augusta Slovenská akadémia vied za-
stúpenie prostredníctvom Parazitologického ústavu SAV, Ústavu genetiky a biotechno-
lógií rastlín SAV, Ústavu krajinnej ekológie SAV, Ústavu ekológie lesa SAV a Arboréta 
Mlyňany SAV, Chemického ústavu SAV, Ústavu polymérov SAV a Ústavu anorganickej 
chémie SAV. Akadémia si odniesla aj ocenenia Zlatý kosák. 
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV ho získal za prvú slovenskú odrodu ama-
rantu „Pribina“. Parazitologický ústav prezentoval výsledky dlhodobých výskumov 
a opatrení na ochranu ľudí, zvierat a poľnohospodárskych plodín pred najzávažnejší-
mi parazitmi v posledných dvoch desaťročiach na Slovensku. Ocenenie Zlatý kosák do-
stala aj publikácia Zavlažovanie poľných plodín, zeleniny a ovocných sadov (autori Š. Re-
hák, V. Bárek, Ľ. Jurík, M. Čistý, D. Igaz, Š. Adam a kol.), ktorá vyšla v týchto dňoch vo 
VEDE, vydavateľstve SAV.
Ústav krajinnej ekológie sa na výstave zameral na prezentáciu novodobej kon-
cepcie ochrany prírody založenej na ochrane reprezentatívnych geoekosystémov 
a ekosystémových služieb. Chemický ústav prezentoval komerčne najžiadanejšie pro-
dukty, vzácne sacharidy, ktoré sa vyrábajú na základe originálnych metód podľa požia-
daviek zákazníkov už viac ako 25 rokov a ktorých hlavnými odberateľmi sú Anglicko, 
USA a Švajčiarsko. (mš)
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Debata o výskume najstarších slovenských 
dejín, objavoch a zisteniach vedcov o spo-
ločnosti z čias Veľkomoravskej ríše, o ži-
vote vo vtedajších hradiskách – aj to môže 
byť súčasť programu hudobného festiva-
lu. Vedecká kaviareň SAVinci sa z tradičné-
ho miesta v bratislavskom KC Dunaj v polo-
vici augusta premiestnila do stánku tohto 
kultúrneho centra na piešťanskom festivale 
Grape. O práci archeológov hovoril riaditeľ 
Archeologického ústavu SAV Matej Ruttkay 
a jeho zástupca Karol Pieta.

príbehy kniežacej hrobky

Karol Pieta priblížil návštevníkom európ-
sky unikát – kniežaciu hrobku z Popradu, 
ktorú objavili v tamojšej mestskej časti Ma-
tejovce v roku 2005. Je z prelomu 4. a 5. 
storočia nášho letopočtu a ako zdôraznil 
tento vedec, je to v stredoeurópskych pod-
mienkach unikátny nález. 
Aj vďaka prírodným podmienkam sa tam 
zachovali výnimočné predmety, napríklad 
aj organické materiály, časti nábytku, pred-
mety z kože či textilu. Hostia vedeckej ka-
viarne SAVinci sa od K. Pietu dozvedeli, že 
tento nález skrýva niekoľko príbehov. Prvý 
je o tom, ako hrobku objavili a ako ju skú-
majú, ďalší o jej zariadení, o živote a smr-
ti muža z Popradu. Ale napríklad aj príbeh 
o tom, ako hrob jeho vrstovníci pred 1 600 
rokmi vykradli. Podľa poznatkov vedcov sa 
to stalo zhruba desať rokov po jeho smrti 
a náradie, ktoré po seba páchatelia v hrob-
ke zanechali, teraz putuje po výstavách. 
Podľa K. Pietu si skúmanie takéhoto mi-
moriadne cenného objektu vyžaduje veľa 
peňazí, veľký medzinárodný tím a koope-
ráciu viacerých pracovísk v rôznych štá-
toch, špičkové laboratóriá a šikovných ľudí. 
Vedci z Archeologického ústavu SAV oce-

nili spoluprácu so špecializovaným labo-
ratóriom v severonemeckom Schleswi-
gu i ďalšími odbornými pracoviskami. Na 
spracovaní, konzervovaní a vyhodnotení 
nájdeného materiálu robí teraz (pod ga-
ranciou SAV) tím približne 20 ľudí z piatich 
európskych krajín. 

ako sa objavujú hradiská

Riaditeľ ústavu M. Ruttkay nadviazal vo 
svojej časti ich vystúpenia na Grape na 
tému o moderných výskumných metódach 
v súvislosti s archeologickými výskuma-
mi, ktoré sa venujú obdobiu Veľkej Mora-
vy. Upozornil na zmeny, ktoré ich brandža 
za posledné roky pri osvetľovaní našich 
najstarších dejín zaznamenala. Popri tom, 
že sa zintenzívnili archeologické výskumy 
venujúce sa tejto téme, dynamicky sa roz-
víjajú vedecké metódy, ktoré posúvajú ich 
bádanie rýchlejšie, ako to bolo v predchá-
dzajúcich desaťročiach. 
M. Ruttkay priblížil návštevníkom vedec-
kej kaviarne SAVinci význam interdiscipli-
nárneho výskumu veľkomoravských hra-

dísk. Tých je na Slovensku viac ako sto, 
pričom len na jednej tretine z nich sa do-
teraz uskutočnili rozsiahlejšie archeologic-
ké výskumy. 
Hovoril napríklad o tom, aký význam má 
v ich práci prvé datovanie, a predstavil jeho 
moderné metódy, ako je uhlíková chrono-
lógia alebo dendrochronológia (stanovenie 
veku dreva na základe počtu a tvaru leto-
kruhov – pozn. redakcie). 
Spomenul tiež, ako pri mapovaní hradísk 
pomáha napríklad skenovanie z lietadla 
(lidar), z ktorého vzniká trojdimenzionál-
ny obraz, ale aj ortofoto snímky. „Pre ar-
cheológiu sú tieto metódy veľmi dôležité, 
lidar nám napríklad pomáha objaviť nové 
mohyly, staré cesty či hradiská,“ vysvetlil 
M. Ruttkay.

s pomocou technológií

Archeológovia hovorili o ďalších moder-
ných technológiách. Nové prístupy skúma-
nia a 3D technológie prinášajú podľa nich 
prevratné zmeny v dokumentácii nálezov 
a rekonštrukcii dávnovekých objektov. 
V súvislosti s výskumom v Bojnej M. Rutt-
kay ešte dodal, že jedným z jeho výsled-
kov (okrem tých vedeckých) je aj fakt, že 
komunita, ktorá v okolí žije, sa začala viac 
zaujímať o túto pamiatku, dokonca do tej 
miery, že dbá na to, aby sa nálezisko v Boj-
nej nevykrádalo (čo je vraj na Slovensku jav 
stále pomerne častý).
Vedci z Archeologického ústavu SAV s náv-
števníkmi vedeckej kaviarne SAVinci na 
Grape debatovali aj o vzťahu k histórii, oso-
bitne o pripravovanej výstavbe v areáli Bra-
tislavského hradu.
V septembri séria vedeckých kaviarní SA-
Vinci pokračuje opäť v Bratislave.
(pod) | Foto: Igor Machata

A r c h e o l ó g o v i a  n a  h u d o b n o m  f e s t i v a l e

VEdci nA dETSKEJ uniVErZiTE 

Detská univerzita Komenského sa počas dvoch prázdninových 
mesiacov už po trinástykrát konala v Bratislave. Deti vo veku de-
väť až štrnásť rokov raz do týždňa navštevovali prednášky v di-
vadle Aréna a v ponuke mali množstvo workshopov a interak-
tívnych akcií.
Prednášajúcimi boli poprední slovenskí vedci, medzi nimi aj pra-
covníci Slovenskej akadémie vied. Na tohtoročnej letnej univer-
zite v auguste prednášala prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. 
(Ústav experimentálnej endokrinológie SAV) na tému Prečo je 
cukor jed? a doc. Ing. Jozef Šimúth, DrSc. (Ústav ekológie lesa 
SAV), na tému Prečo nevieme žiť bez včiel? Archeológ doc. 
PhDr. Matej Ruttkay, CSc., uviedol workshop na Bratislavskom 
hrade prednáškou Moderné technológie a záhady Veľkej Mora-
vy. So svojimi spolupracovníkmi študentov sprevádzali po expo-
zícii Veľká Morava a s firmou Datalan ich zapojili do prezentácie 
modernej techniky v službách archeológie.
Mladí študenti absolvovali svoje štúdium v dennej forme, pre 
deti zo vzdialených oblastí Slovenska bolo otvorené on-line štú-
dium prostredníctvom portálu www.duk.sk. (sub)

kAROL PIETA A  RIADITEľ ARchEOLOgIckéhO 

úSTAVu SAV MATEJ RuTTkAy (V POPREDí) NA 

PIEŠťANSkOM gRAPE.

Foto: ľubica Suballyová
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Dvořáková, Daniela a kol.:
Človek a svet zvierat v stredoveku
Viaz., formát 165 x 230 mm, 576 strán, ilustrované, edícia Svet vedy
Zvieratá boli pre stredovekého človeka každodennou súčasťou života, 
nebolo azda oblasti, v ktorej by sa svet ľudí nestretával so svetom zvie-
rat. Kým donedávna zostávala táto problematika na periférii záujmu, 
dnes sa situácia prudko mení. Téma zvierat je v európskej historiogra-
fii už dlhší čas veľmi atraktívna a výsledkom tohto záujmu je vyprofi-
lovanie novej interdisciplinárnej historickej vedy – zoohistórie. Svoje 
miesto si nachádza aj v našich dejinách, čoho dôkazom je táto kniha. 
Kolektív českých a slovenských autorov v nej ponúka vzrušujúci po-
hľad na svet vybájených aj skutočných zvierat od najstarších čias až po 
raný novovek.

MuDr. Ján Jánošdeák a ing. Ján Jánošdeák 
sebamasáž pre každého 
Brož., formát 170 x 240 mm, 160 strán, ilustrované
Dlhoroční odborníci v oblasti masáží prichádzajú vo svojej novej pub-
likácii s tradičnými postupmi sebamasáže, ktoré rozširujú o nové a ori-
ginálne spôsoby. Kniha je určená širokej verejnosti, športovcom, oso-
bám starším a zdravotne znevýhodneným. V súčasnosti sa sebamasáž 
zdôrazňuje viac než v minulosti, a to ako alternatívna forma s viace-
rými pozitívami, akými sú napríklad lepšia dostupnosť, menšia časo-
vá náročnosť, jednoduchšia organizácia realizovania. Okrem zvýšenej 
motivácie treba pri sebamasáži zdôrazniť jej ekonomickú výhodnosť. 
Cieľom autorov je prispieť k uľahčeniu prijatia tejto užitočnej snahy, 
pomôcť pri zvládnutí nárokov na realizáciu sebamasáže v uplatňovaní 
potrieb bežných ľudí a športovcov pri ich úsilí o zdravie, stav tela a vý-
konnosť. Napomôcť majú aj početné inštruktážne fotografie.

slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry  
20. storočia, a – K
Zostavili: O. Kovačičová, M. Kusá
Viaz., formát 170 x 240 mm, 464 strán, ilustrované
Publikácia prostredníctvom portrétov takmer štyroch stoviek prekla-
dateľov a ich výberových bibliografií prináša súhrnný obraz podstat-
nej časti knižnej produkcie svetovej literatúry, ktorá bola preložená 
a vydaná na Slovensku v 20. storočí. Poskytuje nielen profily osobnos-
tí slovenského umeleckého prekladu, charakteristiku ich dominantné-
ho prekladateľského zamerania a prekladateľských poetík, ale vo svo-
jej komplexnej podobe je aj svojho druhu dejinami recepcie svetovej 
spisby u nás, kľúčovom pre slovenský preklad. Slovník je výsledkom 
niekoľkoročnej práce kolektívu pracovníkov Ústavu svetovej literatú-
ry SAV (rozšíreného o pracovníkov FFUK v Bratislave a UMB v Ban-
skej Bystrici), dlhodobo orientovaného na skúmanie dejín umeleckého 
prekladu na Slovensku.

Štefan peciar a moderná lexikografia
Editori: S. Ondrejovič, L. Satinská, J. Vrábľová
Brož., formát 110 x 195 mm, 528 strán
Zborník zhŕňa referáty, ktoré odzneli na medzinárodnej vedeckej kon-
ferencii Slovník a jeho používatelia (Smolenice 8. – 10. decembra 
2012), uskutočnenej pri príležitosti 100. výročia narodenia Š. Pecia-
ra, jednej z významných osobností slovenskej jazykovedy, o. i. hlavné-
ho redaktora legendárneho šesťzväzkového Slovníka slovenského jazy-
ka (1959 – 1968). Prednášatelia sa na konferencii venovali koncepcii 
a spoločenskému kontextu tohto slovníka, Peciarovmu životu a súvis-
lostiam jeho doby, ale aj rôznym lexikografickým, lexikologickým, gra-
matickým, pravopisným i iným problémom jazyka.




