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Významný podiel SAV na Noci výskumníkov na Slovensku

U h r a n č i v á  a t m o s f é r a  v e d y

>

S t a n o v i s k o  S n e m u  S A V 
k navrhovanej výške rozpočtovej kapitoly SAV na rok 2015

Snem Slovenskej akadémie vied vyjadruje protest voči plánova-
nému poklesu výdavkov štátneho rozpočtu v kapitole Slovenská 
akadémia vied v roku 2015.

Slovenská akadémia vied je dlhodobo najvýkonnejšou slo-
venskou inštitúciou v oblasti vedy a výskumu, ktorá pri počte vý-
skumných pracovníkov, tvoriacom približne 11 % pracovníkov 
vedy a výskumu na Slovensku, produkuje 34 % vedeckých výstu-
pov. Pri celkovom medziročnom náraste výdavkov štátneho roz-
počtu poskytovaných MŠVVaŠ SR na vedu a techniku o 2,98 % 
však v návrhu rozpisu štátneho rozpočtu na rok 2015 kapitola SAV 
klesá o 18 % oproti stavu z roku 2014. V porovnaní s rokom 2009 
je pri započítaní kumulatívnej inflácie situácia ešte alarmujúcej-
šia: reálny pokles financovania SAV je na úrovni približne 45 %.  
Takáto situácia, keď je kvalita výsledkov práce trestaná krátením 
rozpočtu, je v európskom priestore neakceptovateľná.

Návrh štátneho rozpočtu počíta aj s výrazným krátením roz-
počtu osobných výdavkov, ktoré je zdôvodňované viazaním tých-
to výdavkov za účelom realizácie Programu ESO (Efektívna, 
spoľahlivá a otvorená verejná správa). Zamestnanci SAV však ne-
prichádzajú do styku s občanom v rámci vybavovania agendy ve-

rejnej správy, a tak sa optimalizácia nákladov na fungovanie SAV 
nedá dosiahnuť kopírovaním administratívnych opatrení vo ve-
rejnej správe. Kritériom pre hodnotenie fungovania SAV je kvali-
ta pôvodných vedeckých a aplikačných výstupov a úspešnosť jej 
kolektívov v uchádzaní sa o projekty v rámci domácich aj medzi-
národných grantových schém. Napríklad v rámci štrukturálnych 
fondov Európskej únie získala SAV významný objem prostriedkov 
na vybavenie svojej prístrojovej infraštruktúry, avšak plánovaný 
pokles výdavkov štátneho rozpočtu v kapitole SAV bude mať za 
následok aj nedostatok prostriedkov na to, aby túto infraštruktú-
ru mohla efektívne využívať v prospech Slovenska. Budú chýbať 
prostriedky potrebné na materiál a prevádzku zariadení. Kráte-
nie osobných výdavkov v navrhovanom rozsahu povedie k hro-
madnému prepúšťaniu. Napriek spomínanej výkonnosti SAV je 
už dnes priemerný plat zamestnanca SAV nižší ako priemerný 
plat na Slovensku a výrazne nižší ako priemerný plat v Bratislav-
skom kraji. Takýto stav zhoršuje intelektuálnu bezpečnosť štátu 
a povedie k odlivu expertov, ktorí nenájdu kariérne záruky pre 
svoju odbornú orientáciu vo sfére vedy a výskumu na Slovensku.
Ján Sedlák, predseda Snemu SAV

Už ôsmy ročník Festivalu vedy – Európskej 
noci výskumníkov na Slovensku pripravili na 
26. septembra t. r. organizátori, medzi kto-
rými je už štandardne aj Slovenská akadé-
mia vied. Jej podpredseda prof. Pavol Šaj-
galík na tlačovej konferencii pred podujatím 
zdôraznil, že Akadémia berie popularizáciu 
vedy veľmi vážne a jej pracovníci ju pova-
žujú za súčasť svojej práce. To dokumentuje 
aj fakt, že zo zhruba 154 vedeckých stánkov 
v piatich slovenských mestách tretina patri-
la práve SAV.

V Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej 
Bystrici a Tatranskej Lomnici čakal návštev-
níkov podujatia celodenný maratón pred-
nášok, prezentácií, ukážok a debát vo ve-
deckých stánkoch, ktorého hlavnou témou 
bola veda a výskum. V Bratislave sa tento 
rok sústredili akcie do Starej tržnice v cen-
tre mesta.

Na slávnostnom otvorení Festivalu vedy 
– Európskej noci výskumníkov na Sloven-
sku sa v piatok večer zúčastnil aj minister 
školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter 
Pellegrini, primátor mesta Bratislava Mi-
lan Ftáčnik, podpredseda SAV pre ekono-
miku Pavol Šajgalík a ostatní zástupcovia 
partnerov podujatia.  P. Šajgalík v tejto sú-
vislosti uviedol: „Vy všetci dnes máte jedi-
nečnú možnosť vnímať a absorbovať atmo-
sféru vedy.“

Mnohoraké podoby výskumu

Ako zefektívniť diagnostiku rôznych ocho-
rení a ich liečbu? Aj túto tému ponúkal ve-
decký stánok Chemického ústavu SAV. 

Ing. András Hushegyi bol medzi tými, čo 
ráno pripravovali prezentáciu a chystali sa 
na príval školákov. Lebo tí rok čo rok do-
poludnia ovládnu priestory venované tej-
to vedeckej šou. A. Hushegyi je z oddelenia 

SLáVNOSTNé OTVOrENIE FESTIVALu VEDy V BrATISLAVSKEJ STArEJ TržNIcI ZA účASTI MINISTrA 

ŠKOLSTVA, VEDy, VýSKuMu A ŠPOrTu Sr PETrA PELLEGrINIhO (PrVý SPrAVA), PrIMáTOrA BrATISLAVy 

MILANA FTáčNIKA (PO JEhO PrAVIcI), PODPrEDSEDu SAV PAVLA ŠAJGALíKA (V STrEDE) A ďALŠích 

ZáSTuPcOV PArTNErOV PODuJATIA.  
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glykobiotechnológie a venuje sa výskumu 
využitia biosenzorov vo výskume biomar-
kerov v klinickej praxi. „Viem, že vysvetliť 
to laikom, a navyše deťom, je takmer ne-
možné. Pre nich sme pripravili čosi jed-
noduchšie. Viac poslucháčov k tejto téme 
budeme mať poobede a večer, keď Noc vý-
skumníkov pritiahne viac dospelých,“ ho-
vorí. Dodáva, že tento vedecký smer je 
veľmi mladý, ale perspektívny – veď ide 
o možnosť včas diagnostikovať ochorenia. 
Prezentácia sa volá Sladké tajomstvo vzni-
ku chorôb, lebo pri detekcii sú dôležité prá-
ve sacharidy. A. Hushegyi má jasno v tom, 
prečo treba prezentovať výsledky vedeckej 
práce aj týmto spôsobom. „Je dôležité, aby 
ľudia vedeli, že i na Slovensku sa robia dô-
ležité výskumy, ktoré môžu ovplyvniť ich 
život. Okrem iného aj preto, aby mala veda 
väčšiu podporu verejnosti,“ hovorí.

Mgr. Andrej Vojtko odolával otázkam 
školákov v stánku Fyzikálneho ústavu 
SAV pri prezentácii označenej ako Nano-
technológie budúcnosti. Na jednoduchom 
modeli im tento doktorand vysvetľoval, 
ako superhydrofóbny povrch odoláva vode 
– a prečo. Oceňuje akcie na popularizáciu 
vedy. Porovnáva Noc výskumníkov s Týž-
dňom otvorených dverí. „Týždeň“ láka viac 
ľudí, ktorí majú záujem o konkrétnu vedu, 
kým „Noc“ – keďže je priamo v meste – zasa 
širšiu verejnosť.

V stánku Geologického ústavu SAV de-
batuje skupinka detí s Mgr. Adamom Stra-
kom nad kopou exponátov. „Deti sa zaují-
majú viac o to, čo ich zaujme na pohľad. 
Napríklad obsidián,“ hovorí a pýta sa sku-
pinky žiakov, či vedia, na čo ho pračlovek 
používal. Keďže je ostrý, uhádnu. Podľa 
A. Straku je záujem o geológiu u školákov 
menší, ako to bolo kedysi, často o tejto vede 
nič nevedia. Jeho do tejto branže prilákala 
záľuba objavovať skrytý svet, čo je v zemi, 
zbieranie minerálov, skamenelín. Geológo-
via z Akadémie mali v bratislavskej Starej 
tržnici pripravenú aj prezentáciu o prave-
kých sopkách Slovenska, ktorá lákala mo-
delom aktívnej sopky.

Ústav experimentálnej farmakológie 
a toxikológie SAV pripravil pre túto príle-
žitosť prezentáciu témy Cesta nového lieku. 
Keďže RNDr. Magdaléna Májeková, PhD., 
je na tejto akcii už po piaty raz, vie, že táto 
téma viac zaujíma dospelých ľudí. Pre deti 
pripravili jednoduché ukážky z práce vý-

skumníka. Pri ceste nového lieku si vedci 
dali za úlohu priblížiť tento proces od iden-
tifikácie ochorenia cez vývoj účinnej látky 
až po liekovú formu, testy a odsúhlasenie 
štátnou inštitúciou. Iste zaujme, že pokiaľ 
ide o náklady, predklinický výskum sa na 
nich podieľa 36 percentami, klinický 60 
percentami a registrácia štyrmi percentami.

Puzzle najstarších dejín – tak nazva-
li svoju prezentáciu v bratislavskej Starej 
tržnici pracovníci Archeologického ústa-
vu SAV. Ako hovorí Mgr. Barbara Zajacová, 
pripravili skladačku pre všetky generácie. 
Tie najmenšie deti baví skúšať v kontajne-
ri s pieskom prácu archeológa v teréne, tie 
väčšie si mohli len o kúsok ďalej vyskúšať 
naozajstné puzzle – objaviť, ako sa spája-
jú časti nájdených exponátov. Pritom ne-
šlo o žiadne repliky, ale kúsky staré aj päť-
sto rokov. Ozajstný dotyk so storočiami. Pre 
tých, čo dávajú prednosť moderným tech-
nológiám, pripravil tento ústav prezentáciu 
najmodernejších metód výskumu a špičko-
vých prístrojov.

Veda verzus biznis

Technologický inštitút SAV si do bratislav-
skej Starej tržnice pripravil prezentáciu s ná-
zvom Veda či biznis?, v ktorej predstavili svo-
ju prácu v oblasti komercializácie výsledkov 
a vývoja manažmentu duševného vlastníc-
tva. Pre detských návštevníkov bola pripra-
vená už druhá séria informačných kartičiek 
s informáciami o významných vedcoch Slo-
venskej akadémie vied a ich výskume. Tento 
rok išlo o štvoricu vedcov, konkrétne o prof. 
RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc., doc. Ing. Vla-
dimíra Farkaša, DrSc., prof. Ing. Ivana Cho-
dáka, DrSc., a Dr. Ing. Františka Simančíka. 
Na otázky návštevníkov o významných vy-
nálezoch, patentoch a mnohých oceneniach 
vedcov SAV odpovedal juniorský manažér 
pre transfer technológií Ing. Martin Gróf, 
PhD. Tohtoročnú akciu hodnotil veľmi pozi-
tívne a dúfa, že sa bude tento rok opakovať 
situácia z vlaňajška, keď stánok navštívili aj 
zástupcovia rôznych firiem, ktorí mali záu-
jem o spoluprácu.

Hneď pri vstupe do Starej tržnice hos-
tí vítal stánok Elektrotechnického ústavu 
SAV s ponukou technologických noviniek, 
vizuálne atraktívnych aj pre deti a bežných 
návštevníkov. Prezentácia niesla názov Sup-

ravodivosť, elektronika a fotovoltaika. Bolo 
možné vidieť levitáciu supravodivých ma-
teriálov v silnom magnetickom poli, tvore-
nom permanentnými magnetmi uloženými 
v stole, technológiu prípravy novej generá-
cie tranzistorov v radarovej technike ale-
bo vysoko-efektívne nabíjačky, ktoré mohli 
návštevníci pozorovať cez mikroskop. RNDr. 
Dagmar Gregušová, CSc., sa zúčastnila už 
na treťom ročníku podujatia a akciu tiež 
hodnotila pozitívne, najmä kvôli záujmu 
detí a študentov. Oproti podobnému Dňu 
otvorených dverí v rámci tradičného Týžd-
ňa vedy a techniky jej však na nej chýba po-
kojné prostredie a menej komercie v okolí. 

RNDr. Ivan Záhradník, CSc., vedúci od-
delenia pre výskum svalových buniek, vítal 
návštevníkov v stánku Ústavu molekulár-
nej fyziológie a genetiky SAV. Pre tohtoroč-
né podujatie pripravil prezentáciu s názvom 
Živé srdcové bunky. Ivana Záhradníka tešil 
záujem ľudí o ich stánok, v ktorom mali náv-
števníci možnosť dozvedieť sa o tom, ako sa 
v laboratóriách získavajú živé bunky zo srd-
cového svalu a aký je postup pri ich využití 
vo výskume. Zariadenie na získavanie živých 
buniek skonštruovali priamo v Ústave fyzio-
lógie a genetiky SAV. Ďalšou zaujímavosťou 
bolo vypreparované srdce potkana, umožňu-
júce návštevníkovi sledovať jednotlivé svalo-
vé bunky pomocou mikroskopu.

Malé domáce zemetrasenie

Vyrob si malé zemetrasenie – taký bol názov 
prezentácie Geofyzikálneho ústavu SAV, 
ktorá mala za cieľ priblížiť a vysvetliť ničivý 
prírodný jav, akým je zemetrasenie. Náv-
števníci sa dozvedeli, prečo a kde zemetra-
senia vznikajú, ako sa prejavujú ich účinky 
a ako ich možno zaznamenávať a skúmať. 
Zároveň si mohli pozrieť meraciu aparatú-
ru na zaznamenávanie zemetrasení s mož-
nosťou výroby vlastného zemetrasenia; na-
príklad tak, že sa jednoducho dupne na 
zem a prístroj zachytávajúci otrasy na ne 
upozorní. Zaujímavosťou bolo, že prístroj 
zachytával aj otrasy v okolí, napríklad pre-
jazd blízkej električky. Animovanú mapu 
seizmologicky aktívnych častí sveta hos-
ťom podrobne opísala Mgr. Miriam Kriste-
ková, PhD. A tak sme sa poučili, prečo na 
istých miestach vznikajú zemetrasenia čas-
tejšie aj ako sa meria ich sila, rovnako nám 
priblížila aj históriu zemetrasení na území 
Slovenska.

S doktorandom Mgr. Martinom Štefán-
kom sa návštevníci mohli porozprávať o pre-
zentácii Ústavu materiálov a mechaniky 
strojov SAV s názvom Energeticky sebestač-
ný dom. Pre deti a zvedavých dospelých toto 
pracovisko pripravilo ukážku výroby peno-
vého hliníka, vo vývoji ktorého sú svetovou 
špičkou, a návštevníci sa dozvedeli množ-
stvo informácií o jeho využití v praxi. Ako 
prezrádza názov prezentácie, tento materi-
ál sa môže uplatniť pri výrobe interiérových 
panelov, schopných vďaka prietoku vody 
klimatizovať, prípadne vykurovať obytné 
a kancelárske priestory. Ide o vysoko ener-
geticky úsporné riešenie na báze obnovi-
teľných zdrojov. V stánku vystavili aj jeden 

„SOM VEDEc, 

PýTAJTE SA MA!“ 

– ADAM STrAKA 

Z GEOLOGIcKéhO 

úSTAVu SAV
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z týchto panelov, ktoré môžu dokonca za-
bezpečovať rozvod elektrického prúdu.

Detašované pracovisko Ústavu ekoló-
gie lesa SAV v Bratislave si pripravilo ak-
tivity zamerané prevažne na detského 
návštevníka. Prezentácia s názvom Smart 
governance ponúkala rozhodovacie hry. Ich 
cieľom bolo simulovať podmienky rozho-
dovania v neistote a komplexnosti tak, že 
ponúknu hráčom pozície s istými záväz-
kami a motiváciami, ktoré majú sledovať 
a uplatňovať počas hry v modelovom prí-
klade. Ako sa mohli návštevníci dozvedieť 
od doktorandky Mgr. Evy Sreberovej, stá-
nok Ústavu ekológie lesa SAV na podujatí 
Noc výskumníkov bol spojený aj so stánkom 
Slovenskej technickej univerzity v rámci 
spolupráce v medzinárodnom výskumnom 
centre CETIP Network. Spoločne priprave-
né hry sa venujú oblasti manažmentu lesa, 
udržateľnej energie, ale aj včelárstva ako 
významnej súčasti ekosystému.

Na nezáujem sa nemohli sťažovať

Mediálne najvyťaženejším výskumní-
kom počas skorých popoludňajších ho-
dín bol určite ichtyológ Mgr. Ladislav Pe-
karík, PhD., z Ústavu zoológie SAV. Pre 
Noc výskumníkov si pripravil prezentá-
ciu pod názvom Evolúcia očami rýb. Keď-
že jeho práca sa odohráva najmä v teréne, 
v priestoroch Starej tržnice bolo kompliko-
vané simulovať zodpovedajúce podmienky. 
V akváriách prezentoval L. Pekarík modelo-
vé druhy, na ktorých sa snaží skúmať evo-
lučné mechanizmy, ako napríklad význam 
sfarbenia pre rozmnožovanie.

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra 
SAV reprezentovala na podujatí PhDr. Má-
ria Šimková, ktorá sa zúčastnila už sied-
meho ročníka Noci výskumníkov. Podľa jej 
slov záujem návštevníkov o podujatie kaž-
doročne rastie, čo je výsledkom veľmi dob-
rej propagácie. Prezentácia JÚĽŠ SAV Po-
klady jazyka využívala najmä elektronickú 
databázu Slovenského národného korpusu. 
Návštevníci mali k dispozícii korpusy súčas-
ných písaných textov, historických textov, 
paralelných textov, štandardnej hovorovej 
reči, nárečových prehovorov a ich prepisov. 
V stánku si záujemcovia mohli vyskúšať na-

príklad prepis súčasného slovenského tex-
tu do štúrovskej slovenčiny, opis textu bez 
mäkčeňov a dĺžňov do správnej podoby ale-
bo si overiť správne tvary v slovníku sloven-
ských podstatných mien a slovies.

Aj Mgr. Michal Teplan, PhD., bol počas 
Noci výskumníkov veľmi vyťažený. Každé-
ho, kto sa v stánku Ústavu merania SAV 
pristavil, totiž okamžite zaujal prístroj na 
meranie elektrických vĺn v mozgu. Ďalším 
lákadlom bola možnosť vložiť ruku do Mi-
rror boxu, ktorý človeku umožní pochopiť, 
ako funguje zrkadlová terapia pri neurore-
habilitácii. Úspech ich prezentácie M. Tep-
lana na jednej strane tešil, na strane druhej 
sa nevyhol miernej kritike organizácie po- 
dujatia. Podľa jeho názoru by mala byť Slo-
venská akadémia vied viac zapojená do prí-
pravy celého podujatia...

Pracovníci Ústavu informatiky SAV, 
Ing. Ján Zelenka, PhD., a Mgr. Ján Mojžiš  
vycestovali do Banskej Bystrice, kde náv-
števníkom umožnili ovládať virtuálny svet 
pomocou jednoduchých gest. Záujemci sa 
okrem toho dozvedeli, aké princípy riade-
nia, odpozorované z prírody, sa používa-
jú pri koordinovaní pohybu skupiny mobil-
ných robotov (swarm robotics) a v akých 
aplikáciách sa dajú využiť. Okrem toho si 
návštevníci mohli pozrieť ukážky, ako si 
robot mapuje priestor a vytvára 2D mapu 
prostredia, deteguje farbu resp. vyhľadáva 
farebný objekt v reálnom prostredí.  

Pútavá Noc v Košiciach

Medzi európske mestá, v ktorých sa posled-
ný septembrový piatok niesol v znamení 
vedy, sa začlenili aj Košice. Noc výskumní-
kov sa v nich konala po šiesty raz, posled-
ných päť ročníkov bolo v Obchodnom cen-
tre Optima, konkrétne v jeho átriu. Aj po iné 
dni zaplnené parkovisko bolo 26. septem-
bra ešte plnšie, značnú časť obsadili auto-
busy s poznávacími značkami od Kežmar-
ku po Trebišov. Priviezli žiakov základných 
a stredných škôl z celého východného Slo-
venska, ktorí sa prišli oboznámiť so zaujíma-
vosťami práce vedcov a výskumníkov. „Keby 
sa fyzika učila takto, to by ma bavilo,“ od-
povedal vari desaťročný mládenček spod 
Tatier na otázku, či sa mu pokusy v jednot-

livých stánkoch páčia. Bolo zrejmé, že detvá-
ky ako magnet priťahovalo všetko, čo sa hý-
balo, dymilo, fučalo, ukazovalo na monitore 
háky-báky. Jednoducho predovšetkým to, 
na čo mohli siahnuť, poťažkať, pozapínať, 
uviesť do pohybu. „Pre nás, vedeckých pra-
covníkov a ostatných účinkujúcich, je to vy-
vrcholenie niekoľkotýždňového úsilia,“ po-
delil sa o dojmy organizátorov šéf košického 
tímu za SAV Mgr. Pavol Szabó, CSc., skúse-
ný popularizátor vedy z Ústavu experimen-
tálnej fyziky SAV. „Návštevníci prichádzajú 
vo vlnách, predpoludním najmä školy, po-
tom rodičia s menšími deťmi a podvečer sa 
pri nás pristavia nakupujúci. Sme tu vlastne 
od deviatej do deviatej.“

Na slávnostné otvorenie opäť prijal po-
zvanie poslanec Národnej rady SR, pred-
seda jej výboru pre zdravotníctvo a primá-
tor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., 
MPH a jeho námestníčka MUDr. Renáta Le-
nártová, PhD. Prítomní boli riaditelia všet-
kých ústavov SAV v Košiciach i zástupcovia 
univerzít v Košiciach i Prešove. Na košic-
kej Noci výskumníkov sa predstavili Ústav 
experimentálnej fyziky SAV, Ústav ge-
otechniky SAV, Neurobiologický ústav 
SAV, Archeologický ústav SAV, Spolo-
čenskovedný ústav SAV, Ústav fyziológie 
hospodárskych zvierat SAV a nechýbal 
ani Parazitologický ústav SAV (o košic-
kej Noci výskumníkov viac v budúcom čís-
le SPRÁV SAV).

xxx

Festival vedy – Noc výskumníkov 2014 pri-
pravila Slovenská organizácia pre vý-
skumné a vývojové aktivity (SOVVA), spo-
lu so Slovenskou akadémiou vied, Centrom 
vedecko-technických informácií SR a por-
tálom EurActiv.sk. Podujatie sa uskutočnilo 
v 300 mestách v 29 krajinách Európy. Pod-
ľa informácií organizátorov ho minulý rok 
na celom kontinente navštívilo zhruba 1,3 
milióna ľudí.

Martin Podstupka, Filip Krpelan, Katarína 
Čižmáriková
Foto: Gabriel Kuchta

(Viac fotografií z Noci výskumníkov na III. 
strane obálky)

AJ MLADých NáVŠTEVNíKOV ZAuJAL PríSTrOJ NA MErANIE ELEKTrIcKých 

VĺN V MOZGu.

DOSPELí I DETSKí NáVŠTEVNícI NOcI VýSKuMNíKOV V STArEJ TržNIcI 

OBDIVOVALI rOBOTOV.
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>Profesor Dr. Ing. Pavel Cheben prevzal 5. 
septembra t. r. z rúk predsedu SAV prof. Ja-
romíra Pastoreka Medzinárodnú cenu Slo-
venskej akadémie vied. Dostal ju za vynika-
júce dielo v oblasti technických vied.

Na slávnostnom odovzdávaní v Zrkad-
lovej sieni Primaciálneho paláca v Bratisla-
ve sa zúčastnili predstavitelia vedenia SAV, 
zástupcovia Snemu SAV, rektor Sloven-
skej technickej univerzity prof. Robert Red-
hammer, dekan Elektrotechnickej fakulty 
Žilinskej univerzity prof. Milan Dado, ako 
aj kanadská chargé d‘affaires na Sloven-
sku Kathy Bunka. Laudáciu predniesol pod-
predseda SAV pre I. odd. vied Juraj Lapin.

Kto je prof. Pavel Cheben

Pôvodom je zo Slovenska, v súčasnosti žije 
a pracuje v Ottawe. Je Senior Research Of-
ficer (slovenský ekvivalent DrSc.) v Národnej 
výskumnej rade Kanady (National Research 
Council – NRC, Canada). Zároveň je hono-
rárnym asociovaným profesorom na Fakul-
te fyzikálnych vied Univerzity Complutense 
v Madride a na Fakulte telekomunikácií na 
Univerzite v Malage, prednáša aj na ďalších 
univerzitách. Prezídium NRC ho navrhlo na 
postup do pozície akademika (Principal Re-
search Officer) na rok 2015, čo je najvyššia 
vedecká pozícia v Národnej výskumnej rade 
Kanady.

Výskum prof. P. Chebena zahŕňa integro-
vanú optiku a fotoniku, špeciálne kremíkovú 
fotoniku a nanofotonické štruktúry a zaria-
denia. Okrem iného je vedúcim výskumným 
pracovníkom v niekoľkých kľúčových pro-
jektoch v NRC Canada vrátane mikro- 
spektrometrov, subvlnných nanoštruktúr, bio- 
senzorov a mikrofotonických vlnovodných 

štruktúr, ako aj jedným z vedúcich vý-
skumných pracovníkov vo vývoji biosen-
zororových čípov. Za vynikajúce vedecké vý-
sledky a priemyselné aplikácie NRC Canada P. 
Chebena aj dvakrát vyznamenala.

Bol jedným z kľúčových vedcov, ktorí 
naštartovali telekomunikačný podnik Op-
tenia Inc. a vyvinuli prvý komerčný WDM 
multiplexor na svete na báze vlnovodných 
mriežok v planárnom vlnovode (v súčas-
nosti ho prevzala nadnárodná firma Ena-
blence, Inc.). So spolupracovníkmi vy-
vinul kompaktný multiplexor s použitím 
sfázovaných vlnovodov (AWG) na báze kre-
míka. Bolo dosiahnuté jedno z najvyšších 
spektrálnych rozlíšení pre podobný kom-
paktný multiplexor. Nedávno prof. Cheben 
a kol. vyvinuli ultrakompaktný multiple-
xor, ktorý používa patentovanú subvlnnú 
nanoštruktúru, čo je najmenší optický mul-
tiplexor s porovnateľnými optickými para-
metrami. Okrem toho prof. Cheben so svo-
jím kolektívom vynašiel fundamentálne 

nový typ optického vlnovodu na baze sub- 
vlných mriežok (SWG). Spolu vyvinuli rôz-
ne prvky pre telekomunikačne vlnové dĺžky, 
viaceré s najlepšími parametrami na svete, 
napr. vysoko učinné mikrofotonické väzob-
né členy, vlnovodné prekríženia, polari-
začne deliče a rotátory, širokopásmové 
multimodové interferenčné spojky, širo-
kopásmové smerové väzobné členy, atermál-
ne vlnovody a ultrarýchle optické prepínače. 
Všeobecne sa uznáva, že subvlnné fotonic-
ké štruktúry vynájdene prof. Chebenom 
a jeho kolektívom sú kľúčovými prvkami pre 
budúce integrované fotonické obvody na báze 
kremíka. 

Revolučné vynálezy

Prof. Cheben so spolupracovníkmi vyvinul na-
nokompozitné optické sklo s najvyšším neli-
neárnym optickým zosilnením v tej dobe. Vý-
sledky boli publikovane vo vysoko prestížnom 
časopise Nature. Toto sklo vykazuje vynika-
júcu odolnosť proti kryštalizácii a výnimoč-
nú stabilitu indukovanej optickej nelinearity 
druhého radu. Vysoký optický zisk a zodpo-
vedajúca modulácia indexu je dôležitá pre 
holografické aplikácie, koherentné zosilne-
nie obrazu, fázovú konjugáciu, optické filtre 
a obmedzovače a elektro-optické mo-
dulátory. Tiež vyvinuli nove fotocitlivé 
nanokompozitné sklo s najvyššou modulá-
ciou indexu lomu v tom čase. 

Prof. Cheben je ďalej vedúcim vyná-
lezcom vlnovodného mikrospektrometra 
založeného na báze Fourierovej transfor-
mácie. Na rozdiel od konvenčného Fourie-
rovho spektrometra vlnovodný FT spektro-
meter je plne statický, a teda nevyžaduje 
skenovacie mechanické prvky. Spektro- 
meter ma viac než 100-krát vyššiu účin-

Medzinárodnú cenu SAV si prevzal profesor Pavel cheben

O C E N I L I  v y n i k a j ú c e  d i e l o 
v  t e c h n i c k ý c h  v e d á c h

LAurEáT 

MEDZINárODNEJ cENy 

SAV 2014 PrOF. Dr. ING. 

PAVEL chEBEN.

LAuDácIu NA 

LAurEáTA PrEDNIESOL 

PODPrEDSEDA SAV 

PrE I. ODD. VIED JurAJ 

LAPIN.

>
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nosť nadviazania svetelného výkonu v po-
rovnaní s konvenčnými vlnovodnými spek-
trometrami, čo umožňuje detekciu aj 
slabých signálov s vysokou citlivosťou. 
Vzhľadom na malú veľkosť čípu a vysoký 
index lomu v kremíkových vlnovodoch stov-
ky FT interferometrov môžu byť naintegro-
vané v jednom kremíkovom čípe veľkosti 
len niekoľkých milimetrov. V spoluprá-
ci s Kanadskou vesmírnou agentúrou 
a ComDev Ltd. bol vyvinutý prototyp mik-
rospektrometra na monitorovanie verti-
kálnej distribúcie vodných pár v strato-
sfére z mikrosatelitu. Spektrometer bol 
identifikovaný Kanadskou vesmírnou 
agentúrou ako strategická technológia. 
Tento vynález prevzala tiež NASA a Aidi 
Corporation. Experti z NASA sa o tom-
to zariadení vyjadrili ako o „revolučnom 
miniatúrnom vlnovodnom Fourierovom 
spektrometri”.

Zoznam Chebenových publikácií za-
hŕňa 13 knižných kapitol, vyše 250 člán-
kov vo vedeckých časopisoch a zborníkoch 
z konferencií, vrátane vedeckých časopisov 
najvyššej prestíže, ako napr. Nature, okrem 
toho je autorom 30 aplikácií patentov, 
vyše 100 pozvaných a plenárnych predná-
šok na konferenciách a v medzinárodných 
výskumných centrách. Ako redaktor sa 
podpísal pod sedem špeciálnych vydaní 
vedeckých časopisov a zborníkov konfe-
rencií. Ohlasy na jeho prácu boli publikova-
né v takých prestížnych svetových médiách 
ako Nature, New York Times, Nature Scien-

ce Update, Physics Today, European Journal 
of Chemical Physics and Physical Chemistry, 
Chemical and Engineering News, New Scien-
tist a iných. 

Vedecký prínos pre Slovensko 

Ako pripomenul vo svojom príhovore pod-
predseda SAV Ing. Juraj Lapin, Vedecká 
rada SAV udelila prof. P. Chebenovi Me-
dzinárodnú cenu SAV nielen ako prejav 
ocenenia jeho vynikajúcich vedeckých vý-
sledkov, ale aj uznanie za jeho vedecký 
prínos pre Slovensko a za propagáciu Slo-
venska, slovenskej vedy a podporu sloven-
ských vedcov v zahraničí. Tá má mnoho-
raké podoby. 

Prof. Pavel Cheben inicioval vedecko-
-technickú spoluprácu so Žilinskou uni-
verzitou a Inštitútom Aurela Stodolu 
v aplikáciách integrovanej optiky v oblasti 
telekomunikácií. V rámci tejto spolupráce 
sa podarilo vyvinúť mikrofotonické vlno-
vodné väzobné členy s najvyššou účinnos-
ťou na svete (0.4 dB). P. Cheben v tejto 
súvislosti zdôraznil, že je spokojný, že sa 
rozbehla spolupráca so Žilinskou univerzi-
tou. „Jednou z foriem je, že k sebe do Ka-
nady pozývam stážistov z tejto univerzi-
ty a táto spolupráca po skončení stáže aj 
pokračuje,“ povedal ocenený vedec, kto-
rý okrem iného zaradil túto žilinskú ško-
lu medzi univerzity, na ktoré chodí pred-
nášať.

Tým prináša na Slovensko cenný know-
-how v oblasti integrovanej optiky, čo je 
odbor,  v ktorom Slovensko historicky za-
ostáva v porovnaní s okolitými štátmi ako 
Česko, Rakúsko a Poľsko. Je aj iniciátorom 
medzinárodného workshopu na Slovensku 
a zároveň otvára možnosti pre slovenských 
vedcov nadviazať nové kontakty so zahra-
ničnými kolegami v rámci programov EÚ. 
Pomáha pri organizovaní medzinárodnej 
konferencie Applied Physics of Conden-
sed Matter na Slovensku (Nový Smokovec) 
a ako člen organizačného výboru propagu-
je túto konferenciu v zahraničí. Je členom 
medzinárodného výboru Európskej konfe-
rencie o integrovanej optike ako jediný zá-
stupca za Slovensko, Česko, USA, Kanadu, 
a východnú Európu, pričom lobuje za orga-
nizovanie tejto prestížnej konferencie v bu-
dúcnosti na Slovensku.

Svojou činnosťou a vedeckými výsled-
kami prof. P. Cheben zviditeľňuje Slovákov 
ako národ s radom eminentných priekopní-
kov vo vzdelaní, vede a technike svetového 
významu, akými sú napr. Stodola, Petzval, 
Ilkovič, Bel, Murgaš, Bahýl, Hellovci, Ba-
nič, Jessenius, Mikovíny, Segner a iní. Ne-
zaprie ani svoj pôvod, lebo je aj aktívnym 
členom slovenskej komunity v Kanade, kto-
rú oboznamuje s pokrokmi v oblasti teleko-
munikácií, optiky a fotoniky prostredníc-
tvom kanadsko-slovenských médií.

(Zdroj: I. OV SAV, pod)
Foto: Branislav Németh

>Pri príležitosti podpísania Memoranda o porozumení krajín V4 
a Medzinárodného višegrádskeho fondu a Japonskej agentúry 
pre vedu a technológie – JST navštívil 22. septembra 2014 are-
ál SAV na bratislavskej Patrónke prezident JST Dr. Michiharu Na-
kamura.

Prednáška Dr. Michiharu Nakamuru na tému Vision of Japanese 
Science for the Near Future (Vízie japonskej vedy v blízkej budúcnos-
ti) sa uskutočnila v auditóriu Fyzikálneho ústavu SAV. Prezident 
JST v nej predstavil systém financovania výskumu  v Japonsku. 
V prednáške ďalej poukázal na úlohu univerzít v hraničnom zák-
ladnom výskume, zatiaľ čo národné výskumné inštitúcie orientujú 
svoj výskum v zmysle stratégií určených vládou. Japonsko je zná-
me vysokým podielom financovania výskumu japonskými hospo-
dárskymi subjektmi. Veľké zahraničné spoločnosti nemajú podľa 
Dr. Nakamuru ani v Japonsku záujem o významnú podporu vý-
skumných aktivít. K vysokej efektivite japonského výskumu pri-
spieva fakt, že výskum je podporovaný v rámci stabilného systému 
súťažného financovania viacerými agentúrami s jasne vymedzený-
mi úlohami a cieľmi.

Prednášku otvoril veľvyslanec Japonského cisárstva J. E. Akio 
Egawa. Po prednáške navštívil Dr. Nakamura vybrané laboratóriá 
Elektrotechnického ústavu SAV, Fyzikálneho ústavu SAV a Ústavu 

polymérov SAV, pričom ocenil dobré prístrojové vybavenie navští-
vených laboratórií.
Eva Majková | Foto: Gabriel Kuchta

Prezident Japonskej agentúry pre vedu a technológie Dr. M. Nakamura navštívil areál SAV

V í z i e  j a p o n s k e j  v e d y

PrEDNáŠA Dr. MIchIhAru NAKAMurA.
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Dňa 25. septembra 2014 Matematický ústa-
ve SAV v spolupráci s Predsedníctvom SAV 
a Slovenskou technickou univerzitou pripra-
vili spomienkovú slávnosť venovanú storoč-
nici významného slovenského matematika 
a pedagóga, akademika Štefana Schwarza 
(*18. 5. 1914 – † 6. 12. 1996).

Riaditeľ MÚ SAV prof. Anatolij Dvurečen-
skij privítal podpredsedníčku SAV RNDr. Evu 
Majkovú, DrSc., ktorá zastúpila predsedu SAV 
prof. RNDr. Jaromíra Pastoreka, DrSc., ďalej 
rektora STU prof. Ing. Roberta Redhamme-
ra, PhD., prof. Emeritus Paula Mosterta z Uni-
versity of Kansas (USA), bývalého predsedu 
SAV prof. Ing. Štefana Lubyho, DrSc., riadite-
ľa Ústavu informatiky a matematiky FEI STU 
prof. RNDr. Otokara Grošeka, PhD., ktorí vy-
stúpili so slávnostnými referátmi venovanými 
prof. Š. Schwarzovi. Popoludní o matematic-
kom diele prof. Š. Schwarza hovorili podrob-
nejšie prof. RNDr. Štefan Porubský, DrSc., 
z Ústavu informatiky AV ČR, mimochodom 
bývalý ašpirant Š. Schwarza, a prof. RNDr. 
Marie Demlová, CSc., z FEL Českého vysoké-
ho učení technického v Prahe. 

Účastníci s potešením privítali aj dcéry 
prof. Š. Schwarza, matematičku Dr. Annu 
Hrabovskú a architektku Katarínu Schwar-
zovú s ich rodinami. Moderátorom vydarené-
ho spoločensko-vedeckého podujatia bol doc. 
RNDr. K. Nemoga, CSc., z MÚ SAV a poduja-
tie spestrilo aj hudobné vystúpenie huslistky 

B. Štorcelovej z Komorného orchestra súbo-
ru Technik a gitaristu K. Samuelčíka z VŠMU.

Súčasťou podujatia bolo aj odhalenie 
busty Š. Schwarza na budove SAV na Šte-
fánikovej ul. v Bratislave, na ktorom sa zú-
častnil aj jej autor doc. akad. sochár Jo-
zef Barinka z VŠMU. Umelecký zámer jeho 
diela spočíval vo zvýraznení pedagóga, 
ktorý sa aj dnes rád a zápalisto prihová-
ra poslucháčovi. Jednotlivé riadky vyse-
kané v kameni reprezentujú matematika 
Schwarza – sú to vlastne akoby matema-
tické formuly...

Osobnosť na matematickej scéne

Keď povieme Štefan Schwarz, iste sa väč-
šine toto meno neodmysliteľne spojí s vý-
znamným slovenským matematikom, 
bývalým predsedom SAV, riaditeľom Mate-
matického ústavu SAV, dlhoročným vedú-
cim Katedry matematiky na Elektrotech-
nickej fakulte SVŠT, predchodkyne dnešnej 
STU, a vynikajúcim vedcom a pedagógom.

Dejiny slovenskej matematiky nie sú dlhé 
a do vzniku Československa sa matematici 
zo Slovenska prezentovali skôr v službách 
Budapešti alebo Viedne. Aj napriek tomu 
sú so Slovenskom spojení niektorí význam-
ní matematici, ako napríklad Regiomonta-
nus (1436 – 1476), profesor matematiky na 
Academii Istropolitane, prof. Corsan-Aven-
dano Gabriel (1827 – 1903), rodák zo Smol-
níka a profesor matematiky na vojenskej 
akadémii v Budapešti, člen-korešpondent 
Uhorskej kráľovskej akadémie vied, Jozef 
Wolfstein (1773 – 1859), prof. matemati-
ky na Kráľovskej akadémii v Košiciach a po-
tom v Pešti, alebo Jozef Maximilián Petzval 
(1807 – 1891), rodák zo Spiša, ktorý bol 
profesorom vyššej matematiky na Vieden-
skej univerzite a na jej nádvorí má bustu. 
Netreba zabudnúť ani na bratislavského ro-
dáka Jána Andreja Segnera (1704 – 1777), 
prof. matematiky na univerzitách v Jene 
a v Göttingene, alebo na dvorného matema-
tika saského kniežaťa, polyhistora Samuela 
Mikovíniho (1686 – 1750). Všeobecne zná-
my je aj slávny rodák z Liptovského Mikulá-
ša Aurel Stodola (1859 – 1942), ktorý bol 
síce svetoznámy predovšetkým ako technik 
na ETH v Zürichu, ale pri svojej teórii par-
ných a plynových turbín rozvíjal aj matema-
tické metódy, ktoré potom s úspechom pou-
žíval. Nie veľmi sa vie, že slávny matematik 

Storočnica významného slovenského matematika a pedagóga 

A k a d e m i k  Š t e f a n  S c h w a r z 
a  j e h o  o d k a z

MATEMATIK, PEDAGóG 

A PrEDSEDA SAV PrOF. 

ŠTEFAN SchwArZ.

BuSTA PrOF. ŠTEFANA 

SchwArZA S PAMäTNOu 

TABuľOu NA BuDOVE 

úrADu SAV.
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>Slovensko hosťovalo rokovania Rady pre vý-
skum a technológie v NATO. Ich cieľom je 
prijímať rozhodnutia, ktoré zefektívnia spo-
luprácu v rozvoji obrany prostredníctvom 
vedy, výskumu a nových technológií. 

V rámci programu konferencie NATO na-
vštívila delegácia 16. septembra 2014 aj nie-
ktoré špičkové pracoviská  SAV.

Na akademickej pôde v pavilóne QUTE 
Fyzikálneho ústavu  SAV ich privítali pred-
seda SAV Jaromír Pastorek, podpredsedo-
via SAV, ako aj riaditeľ tohto pracoviska Sta-
nislav Hlaváč. Po krátkom  uvítacom prejave 
predsedu sa hostia odobrali na prehliadku la-
boratórií Fyzikálneho ústavu, Ústavu anorga-
nickej chémie a Ústavu polymérov.  Prezreli si 
prístroje, ktoré sú unikátmi v Európe.

Na pokračovaní konferencie vystú-
pil  predseda SAV Jaromír Pastorek v rám-

ci zasadaní FALL 2014 STB NATO s pre-
zentáciou, v ktorej účastníkov  informoval 

o SAV, ako aj o oblastiach možnej  spolu-
práce.

Slovenskú akadémiu vied navštívila delegácia NATO

V e d a  p r e  r o z v o j  o b r a n y

z Viedenskej univerzity, prof. Alfred Tauber 
(1866 – 1942) pochádzal z Bratislavy. 

Skutočný rozvoj matematiky na Sloven-
sku sa začal vtedy, keď sa na matematic-
kej scéne objavil prof. Jur Hronec (1881 – 
1959) a neskoršie prof. Štefan Schwarz. Ja 
rád hovorievam, že prof. J. Hronec patril 
k nultej generácii a prof. Š. Schwarz k prvej 
a veľmi významnej generácii slovenských 
matematikov. Keď v roku 1953 vznikla Slo-
venská akadémia vied, či presnejšie pove-
dané keď sa SAVU premenovala na SAV, 
vznikol aj zbor akademikov a medzi prvý-
mi 12 akademikmi boli menovaní aj prof. 
J. Hronec a prof. Š. Schwarz, čo vypovedá 
a vtedajšej sile našich matematikov.

Kto teda bol prof. Štefan Schwarz? Na-
rodil sa v Novom Meste nad Váhom ako 
druhé dieťa v rodine drobného živnostní-
ka – obchodného cestujúceho. Štefan mal 
ešte dve sestry, staršiu Kornéliu a mladšiu 
Vieru, veľmi nádejnú matematičku, ktorá – 
podobne ako on – úspešne riešila gymna-
ziálne úlohy uverejňované v časopise Roz-
hledy matematicko-fyzikální. Po maturite 
na reformnom reálnom gymnáziu v rodis-
ku vyštudoval v rokoch 1932 – 1936 mate-
matiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte 
Karlovej univerzity v Prahe. Pod vedením 
prof. K. Petra vypracoval dizertačnú prá-
cu, ktorá bola podkladom udelenia titu-
lu RNDr. (1939). Od roku 1937 bol asis-
tentom na Matematickom ústave Karlovej 
univerzity v Prahe. V čase búrlivej jari roku 
1939, keď sa rozpadla Československá re-
publika, vrátil sa na Slovensko a od 1. mar-
ca 1939 pôsobil na I. ústave matematiky 
Slovenskej vysokej školy technickej v Bra-
tislave ako asistent, neskôr ako suplent. 
Od roku 1943 ho angažovali aj na Príro-
dovedeckej fakulte Slovenskej univerzity 
(dnes Univerzita Komenského) v Bratisla-

ve. V novembri 1944 bol deportovaný do 
koncentračného tábora, kde sa dožil v aprí-
li 1945 oslobodenia (prežil transport do 
Melku). Jeho dve sestry zahynuli v koncen-
tráku. Po návrate prevzal od roku 1946 ako 
prednosta vedenie I. ústavu matematiky na 
SVŠT. V tom istom roku sa habilitoval na 
Prírodovedeckej fakulte SU prácou Teória 
pologrúp. Členom-korešpondentom ČSAV 
sa stal roku 1952, akademikom roku 1960. 
V rokoch 1965 – 1970 bol predsedom SAV 
a podpredsedom ČSAV. V Matematickom 
ústave SAV bol od roku 1964 externým ria-
diteľom, potom interným riaditeľom(1982 
– 1988). Na Slovenskej vysokej škole tech-
nickej pôsobil až do roku 1982.

Zakladateľská rola v teórii pologrúp

Prof. Š. Schwarz vyučoval matematiku celé 
generácie slovenských technikov – inžinie-
rov. Mal neuveriteľnú schopnosť podať aj 
tie najťažšie partie matematiky čo najzro-
zumiteľnejším spôsobom. Medzi študent-
mi sa povrávalo, že kto nerozumie Schwar-
zovým prednáškam, nech radšej zmení 
štúdium. Priam legendárnymi sa stali jeho 
prednášky pre dospelých. Pod jeho ve-
dením vyrástlo 20 kandidátov vied, me-
dzi nimi J. Bosák, P. Brunovský, J. Eliáš, J. 
Gruska, J. Ivan, V. Kolibiarová, B. Riečan, 
Z. Riečanová, ale aj ďalší významní slo-
venskí matematici, ako napríklad O. Gro-
šek a K. Nemoga, ktorý bol jeho posledným 
ašpirantom.

Vedecké dielo prof. Schwarza tvoria 
monografie, učebné texty i vyše stovky pô-
vodných vedeckých prác, ktoré zasahujú 
do takých disciplín, ako sú teória koneč-
ných polí, teória pologrúp, boolovské a sto-
chastické matice, harmonická analýza a te-

ória čísel. V teórii pologrúp zohral prof. 
Schwarz významnú zakladateľskú rolu vo 
svetovom meradle. Podrobnejšie o tom roz-
prával prof. P. Mostert z USA, ktorý zvýraz-
nil jedinečnú úlohu medzinárodnej kon-
ferencie o teórii grúp organizovanej prof. 
Schwarzom v Smoleniciach v roku 1968 
ešte pred inváziou vojsk Varšavskej zmlu-
vy do Československa, kde sa načrtli smery 
výskumu na mnoho rokov dopredu. Jeho 
teoretické výsledky našli uplatnenie v teó-
rii automatov, kódovania a kryptológie.

Odrazom jeho vedeckej aktivity bolo aj 
členstvo a predsedníctvo v mnohých ria-
diacich orgánoch vedy, redakčných radách 
popredných vedeckých a odborných časo-
pisov. Spolu s prof. Ilkovičom bol v roku 
1951 zakladateľom Matematicko-fyzikál-
neho sborníka, neskoršie rozdeleného na 
Matematicko-fyzikálny časopis SAV, ktorý 
sa transformáciou cez Matematický časopis 
premenoval na Mathematica Slovaca a stal 
sa najvýznamnejším slovenským vedeckým 
matematickým časopisom. Fyzikálna časť 
časopisu sa dnes volá Acta Physica Slovaca.

Prínos prof. Š. Schwarza pre vedu poctili 
početnými oceneniami. No čo bolo zaujíma-
vé, bol vedecky aktívny do posledných dní 
svojho života. Pamätám sa, že keď som vo 
februári 1987 nastúpil do Matematického 
ústavu SAV, kolegovia mi povedali, že aka-
demik Schwarz býva v práci hlavne v pia-
tok, pretože vtedy sa u nich doma upratuje. 
Svoju sviežosť si udržiaval pravidelným po-
obedňajším „šlófikom“, a aj napriek tomu, 
že rád fajčil, najmä počas diskusií, dožil sa 
v dobrom stave pomerne vysokého, ale pre-
dovšetkým aktívneho veku. 
Anatolij Dvurečenskij | Foto: róbert Grznár a archív

(Použitá literatúra – Hlavač, A. et al.: Ma-
tematici, fyzici a astronómovia na Sloven-
sku 2. JSMF, Bratislava, 1999)

DELEGácIA NATO NA 

PrAcOVISKu FyZIKáLNE-

hO úSTAVu SAV. FOTO: 

ArchíV SAV



       

9 | 2014    s p r á v y s a v     publicistika

8

>Cambridge je meno slávneho univerzitného 
mesta v Anglicku. Britská kolonizácia sve-
ta v minulosti spôsobila, že mestá s týmto 
menom sa nachádzajú na viacerých konti-
nentoch, dokonca aj na Novom Zélande. Iba 
dve mestá tohto mena sa však preslávili ako 
centrá vedy a vzdelávania.

Cambridge v štáte Massachusetts v Spo-
jených štátoch amerických je satelitné 
mesto Bostonu s dvoma významnými uni-
verzitami: Harvard University a Massachu-
setts Institute of Technology. Harvard nesie 
meno po Johnovi Harvardovi, Angličano-
vi, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o jej 
vznik a rozvoj prevodom zdedeného majet-
ku. Bol to absolvent univerzity v anglickom 
Cambridgi, kde končil v roku 1635 ako pro-
testantský kazateľ na Emmanuel College 
(Kolégium Emmanuela) s titulom MS. Do 
Ameriky sa dostal na lodiach prvých anglic-
kých kolonistov nového kontinentu. Počas 
mojej vedeckej kariéry som mal možnosť 
spoznať Harvard. Vďaka vtedajšiemu riadi-
teľovi Chemického ústavu Dr. Ing. Štefano-
vi Bauerovi, DrSc., a nastupujúcej Pražskej 
jari som na Harvard Medical School strávil 
v Laboratóriu sacharidov jeden rok (1968 – 
1969) ako postdoktorand. 

 

Spojilo nás štúdium biosyntézy

Až v tomto roku sa mi však podarilo navštíviť 
anglický Cambridge, podľa ktorého americkí 
kolonisti koncipovali univerzity na druhej stra-
ne Atlantiku. Z Department of Biochemistry 
som dostal pozvanie predniesť prednášku o sa-
charidových esterázach mikroorganizmov, kto-
ré sa podieľajú na degradácii rastlinnej hmoty, 

konkrétne rastlinných hemicelulóz. Ide o en-
zýmy, ktoré sme v roku 1985 objavili a vo vý-
skume ktorých aj v súčasnej dobe celkom jasne 
dominuje naša bratislavská skupina v Chemic-
kom ústave SAV. Pozvanie mi poslal prof. Paul 
Dupree z katedry biochémie, ktorého skupina 
na molekulárnej úrovni študuje procesy bio-
syntézy bunkových stien rastlín s cieľom získať 
informácie, do akej miery sa dá štruktúra rast-
linných polysacharidov v stenách modifikovať 
a prispôsobiť požiadavkám človeka prostred-
níctvom genetických zásahov.

Rastlinné polysacharidy sú najrozšírenej-
šie prírodné látky na svete, ktoré majú obrov-
ské možnosti využitia vo výžive, poľnohos-
podárstve i v rôznych oblastiach priemyslu. 
Jedným z cieľov tohto výskumu je znížiť rezis-
tenciu rastlinných bunkových stien k mikrobi-
álnym enzýmom, aby sa stali ľahšie hydroly-
zovateľné, ľahšie rozložiteľné na jednoduché 
sacharidy, ktoré sa dajú fermentovať na rôz-
ne užitočné produkty vrátane chemických 
palív. Podmienkou akýchkoľvek zmien che-
mického zloženia a stavby rastlinných bunko-
vých stien je, samozrejme, udržať ich normál-
ny rast a prežívanie, pretože nie všetky umele 
vyvolané zmeny sú rastliny schopné tolerovať. 

V skupine prof. P. Dupreeho zvládli veľ-
mi dobre technológiu genetickej modifiká-
cie procesov biosyntézy modelovej rastliny 
Arabidopsis thaliana (slov. Arábovka Tha-
lova, čes. Huseníček rolní). Využívajú na 
to buď elimináciu rastlinných génov zod-
povedných za niektoré kroky v biosynté-
ze, alebo expresiu cudzorodých génov, kto-
ré kódujú enzýmy narúšajúce prirodzenú 
štruktúru bunkových stien. Enzýmy, ktoré 
sme ako prví opísali a ktoré sa u nás študu-
jú, v Cambridgi využívajú na charakterizá-
ciu modifikovaných polysacharidov. 

Na návšteve v anglickom cambridgi

K o l í s k a  n o b e l o v s k ý c h  l a u r e á t o v
PETEr BIELy

PrOF. PAuL DuPrEE 

(VľAVO) A AuTOr Dr. 

PETEr BIELy PrED 

MAGDALENE cOLLEGE. 

BráNA DO ST. 

JOhN´S cOLLEGE.
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Natrvalo v histórii vedy

Mesto Cambridge to je predovšetkým uni-
verzita. V anglicky hovoriacich krajinách 
patrí spolu s Oxfordom medzi najstar-
šie. Univerzita v Cambridgi bola založená 
v roku 1209. Má 31 právnych subjektov, 
útvarov, ktoré sa označujú ako „college“, 
kolégium, a vyše 100 katedier (Depart-
ments), ktoré sú súčasťou šiestich škôl 
(Schools). Okrem toho je tu univerzitné 
múzeum a jedno z najstarších a najväčších 
knižných vydavateľstiev – Cambridge Uni-
versity Press. Svoju knižnicu majú všetky 
kolégiá. Podľa agentúry Thomson Scien-
tific sa Cambridge University vyznaču-
je najvyššou publikačnou aktivitou medzi 
britskými vysokými školami a podľa hod-
notenia britskou vládou je najlepšou uni-
verzitou v krajine. V meste a v jeho okolí 
je úspešne napojená na podnikateľské pro-
stredie najmä v oblasti náročných „high-
-tech“ technológií. Hovorí sa tomu „Cam-
bridge Phenomenon“, ktorý nezaostáva 
veľmi ani za americkým Silicon Valley.

Počas 800-ročnej existencie Cambrid-
ge University sa veľa jej absolventov na-

trvalo zapísalo do histórie vedy a kultúry 
ľudstva. V Cambridgi sa zrodili Newtono-
ve fyzikálne zákony, evolučná teória Char-
lesa Darwina, Malthusova teória, Caven-
dish tu objavil vodík, Crick a Watson zasa 
dvojitú špirálu nukleových kyselín. Študo-
val tu básnik lord Byron, ale aj princ Char-
les a deväť ďalších európskych monarchov. 
Štatistici narátali 61 absolventov základné-
ho univerzitného vzdelávania kurzov (un-
dergraduates), ktorí získali Nobelovu cenu. 
Toto číslo neprekonala nijaká iná univerzi-
ta vo svete. Iba z Cavendishovho laborató-
ria (Department of Physics) získalo v 20. 
storočí Nobelovu cenu 29 vedcov.

Úchvatná architektúra

Duchovný rozmer univerzity sa priam neuve-
riteľným spôsobom snúbi s úchvatnou archi-
tektúrou jej budov, ktoré tvoria centrum mes-
ta na pravom brehu rieky Cam. Cambridge má 
údajne najväčšiu koncentráciu dobre zacho-
vaných historických budov v celom Anglicku. 
Jednotlivé kolégiá univerzity sú komplexy po-
stavené v mimoriadne náročnom, bohato zdo-
benom gotickom slohu. Jedno kolégium kraj-

šie ako druhé. Ako keby v dobe ich výstavby 
vyhlasovali súťaž o najkrajšiu stavbu. 

Typické kolégium je vlastne obrovské 
nádvorie obkolesené stavbami, v ktorých 
sa učí. V nich študenti bývajú aj sa stravu-
jú. Zvyšnú časť lemujú bohato dekorované 
vstupné brány a steny, prípadne kaplnka ale-
bo samotná jedáleň, tiež v gotickom slohu. 
Tie posledné dve vyzerajú rovnako krásne, 
na prvý pohľad sa nedajú ani rozlíšiť, ľahko 
sa však zorientujete podľa typickej kuchyn-
skej vône. Každá večera v gotickej jedálni je 
na úrovni slávnosti. Študenti aj učitelia po-
vinne prichádzajú v tmavých plášťoch, kto-
ré by sa dali nazvať talármi. Obsluhuje ich 
platený personál. Všetci, či študenti, alebo 
učitelia, patria k určitému kolégiu. To sa sta-
rá o bývanie, stravovanie, spoločenský ži-
vot a o výučbu základných predmetov. Ko-
légium rozhoduje, kto z jeho absolventov 
bude študovať na univerzite ďalej. Proces 
prijímania na štúdium je dosť zložitý a jeho 
opis by si vyžiadal oveľa väčší priestor. 

Mosty cez rieku Cam

Malá rieka Cam, ktorá sa vinie okolo kom-
plexov kolégií, dotvára malebný obraz mesta 
a prináša so sebou kus prepotrebnej prírody. 
Klenie sa ponad ňu viacero historicky cen-
ných mostov, ale aj tzv. matematický most, 
ktorým spojili Queen‘s College s parkom na 
druhom brehu. „Matematický“ sa volá preto, 
lebo ho postavili z dreva bez použitia klincov 
na základe starostlivých statických výpočtov. 
Iba jedno kolégium, Magdalene College, po-
stavili na druhej strane rieky. Väčšina kolégií 
je za malý poplatok prístupná turistom, av-
šak neskôr popoludní alebo večer ostávajú 
ich brány otvorené iba pre domácich. 

Štúdium na Cambridge University nie je 
lacné, aj keď univerzita poskytuje pôžičky 
a štipendiá v obmedzenom rozsahu. V kaž-
dom prípade jej návšteva je zážitok na celý 
život, s pravdepodobnosťou exportu pole-
tujúceho prachu a nanočastíc, ktoré tu za-
nechali ľudia, pre ktorých sa stala Cam-
bridge University kolískou výnimočného 
diela a celosvetovej slávy.
Foto: autor

(Autor RNDr. P. Biely, DrSc., je vedeckým 
pracovníkom Chemického ústavu SAV)

KAPLNKA KINGS cOLLEGE. „MATEMATIcKý MOST“ cEZ rIEKu cAM.

PrOF. PAuL DuPrEE S BIcyKLOM PrED uNIVErZITNýM MúZEOM.
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ústav polymérov SAV organizoval 22nd International conference on Bioencapsulation

V y u ž i t i e  p r i n c í p o v  e n k a p s u l á c i e
Ústav polymérov SAV v spolupráci s Bioen-
capsulation Research Group zorganizoval 
v dňoch 17. – 19. septembra 2014 22nd Inter-
national Conference on Bioencapsulation, 
ktorá bola zároveň 21th Bratislava Interna-
tional Conference on Macromolecules.

Bioencapsulation Research Group, ve-
dená prof. Denisom Ponceletom z Ecole des 
Mines de Nantes, je medzinárodná organi-
zácia združujúca okolo 6 000 členov z aka-
demického a priemyselného prostredia. 
Zaoberá sa všetkými aspektmi štúdia a apli-
kácie (bio)enkapsulácie, t.j. oblasti biome-
dicíny, biotechnológie, farmaceutických, 
kozmetických, potravinárskych a iných apli-
kácií, vývoja technológií, technologických 
zariadení, enkapsulačných postupov, mate-
riálov a pod.

Využitie princípov enkapsulácie pre bio-
medicínske a biotechnologické aplikácie 
v SAV, ako aj dlhodobý aktívny kontakt s Bio-
encapsulation Research Group boli zákla-
dom toho, že organizáciou tohtoročnej kon-
ferencie bol poverený Ústav polymérov SAV. 
Pozvanie na konferenciu prijalo 120 účastní-
kov z celého sveta, ktorí počas troch dní mali 
možnosť oboznámiť sa s novými poznatka-
mi v piatich sekciách: (1) inovatívne postupy 
v mikroenkapsulácii, (2) enkapsulácia pan-
kreatických ostrovčekov a iné biomedicínske 
aplikácie, (3) materiály vhodné na enkapsu-
láciu, (4) aplikácie v potravinárstve, poľno-
hospodárstve, životnom prostredí a biotech-
nológii, (5) rôzne technológie a procesy. Na 
konferencii sa zúčastnilo aj niekoľko vysta-
vovateľov, ktorí prezentovali najmä nové en-
kapsulačné technológie.

Na otvorení konferencie privítali pred-
sedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka a Dr. 
Alberta Hwaa, vedeckého projektového 
manažéra Juvenile Diabetes Research Fo-
undation (JDRF). Podujatie sa konalo pod 
záštitou Ministerstva zdravotníctva SR, 
Ústavu polymérov SAV, neinvestičného fon-
du Cukrovka, n.f. Hlavnými sponzormi kon-
ferencie boli Bioencapsulation Research 
Group, ktorá poskytla na základe kvality 
príspevkov granty umožňujúce na konfe-
rencii účasť hlavne doktorandom a mladým 
vedcom. Juvenile Diabetes Research Foun-
dation sponzorovala sekciu venovanú en-
kapsulácii pankreatických ostrovčekov, čo 
umožnilo účasť niekoľkých členov enkapsu-
lačného konzorcia JDRF. Členom tohto kon-

zorcia je vďaka nedávno získanému projek-
tu aj tím Ing. Igora Lacíka, DrSc., z Ústavu 
polymérov SAV v spolupráci s UIC Chica-
go. Konferenciu podporili aj firmy Procter & 
Gamble a CentralChem.

Poďakovanie za organizáciu a úspeš-
ný priebeh konferencie patrí prof. Denisovi 
Ponceletovi na strane BRG, tímu z oddele-
nia pre výskum biomateriálov Ústavu poly-
mérov SAV a Dr. Silvii Podhradskej z Ústavu 
polymérov SAV na strane hostiteľskej orga-
nizácie, ako aj zamestnancom hotela Holi-
day Inn v Bratislave za vytvorenie profesio-
nálnej a priateľskej atmosféry.

Igor Lacik, 
predseda organizačného výboru

V poradí tretie medzinárodné vedecké po- 
dujatie mykológov zamerané na skupinu ba-
zídiových húb plávkotvarých (Russulales) 
úspešne prebehlo 8. – 13. septembra t. r. pod 
taktovkou Slavomíra Adamčíka z Botanic-
kého ústavu SAV. V organizačnom výbore 
spolupracoval s Annemieke Verbeken (Bel-
gicko), Perom Marstadom (Nórsko), Soňou 
Jančovičovou (Prírodovedecká fakulta UK, 
Bratislava) a so svojím doktorandom Miro-
slavom Caboňom (Botanický ústav SAV).

Po Belgicku (2010) a Nemecku (2012) tak 
40 odborníkov na skupinu Russulales z Bel-
gicka, Českej republiky, Francúzska, Holand-

ska, Indie, Nemecka, Nórska, Slovenska, 
Slovinska, Švajčiarska, Švédska, Talianska, 
Toga a USA hostila naša krajina v Jedľových 
Kostoľanoch. Spolu s Botanickým ústavom 
SAV podujatie podporila Mykologická vý-
skumná skupina z Univerzity v Ghente, Uni-
verzita Komenského v Bratislave a Štátne 
lesy Slovenskej republiky. Výber miesta a ex-
kurzných trás súvisel s výskytom biotopov, 
v ktorých sa zástupcovia skúmanej skupiny 
húb vyskytujú. Sú nimi teplomilné dubiny na 
rôznych geologických podkladoch. 

Cieľom medzinárodného vedeckého 
stretnutia bolo získať študijný materiál na 

terénnych exkurziách, prezentovať výsled-
ky výskumu v prednáškových blokoch, dis-
kutovať o ďalšej spolupráci a o implemen-
tácii výsledkov výskumu do praxe. Hostia 
mali k dispozícii 32-stránkovú informačnú 
brožúru s charakteristikou prírodných po-
merov na jednotlivých lokalitách, ktorú au-
torsky pripravili Slavomír Adamčík, Soňa 
Jančovičová, Milan Valachovič (Botanic-
ký ústav SAV) a Annemieke Verbeken a na 
fotografiách a mapách sa podieľali Dušan 
Senko (Botanický ústav SAV) a Per Marstad.

Anna Guttová

Medzinárodné vedecké podujatie v Jedľových Kostoľanoch

T E R É N N Y  M Y K O L O G I C K Ý  V Ý S K U M

KONFErENcIu OTVárALI rIADITEľ úSTAVu POLyMérOV SAV IGOr LAcíK, PrEDSEDA SAV PrOF. JArOMír PAS-

TOrEK A Dr. ALBErT hwA, VEDEcKý PrOJEKTOVý MANAžér JuVENILE DIABETES rESEArch FOuNDATION
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Konferencia o výrobe, uskladnení a využití energie

s k ú m a j ú  o b n o v i t e ľ n é  z d r o j e
Konferencia na tému Výroba, uskladnenie 
a využitie energie z obnoviteľných zdrojov sa 
konala 18. septembra 2014 v Bratislave. Pri-
pravil ju Technologický inštitút Slovenskej 
akadémie vied spolu s partnermi projektu 
Efektívne riadenie výroby a spotreby ener-
gie z obnoviteľných zdrojov (ENERGOZ), fi-
nancovaného zo štrukturálnych fondov EÚ.

Riaditeľ Technologického inštitútu SAV 
RNDr. Jozef Šebek, CSc., na úvod informo-
val o príspevku Slovenskej akadémie vied 
vo výskume inovatívnych materiálov a rieše-
ní pre obnoviteľné zdroje energie. Predsta-
vil projekt ENERGOZ, ktorého hlavným pri-
jímateľom je práve inštitút, ktorému šéfuje. 
Pripomenul, že z hlavných smerov projektu, 
teda výroby, uskladnenia a využitia energie 
z obnoviteľných zdrojov, ostáva stále najväč-
šou výzvou uskladnenie. Ďalší prednášajúci 
predstavili podiel svojich pracovísk na rieše-
ní otázok, na ktoré sa projekt sústreďuje.

Doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., z Elek-
trotechnického ústavu SAV hovoril na tému 
konverzia DC na AC (jednosmerného prú-
du na striedavý) využitím supravodičov. 
Ing. Pavel Švec, DrSc., z Fyzikálneho ústa-

vu SAV sa zasa venoval téme konverzie te-
pelnej energie na elektrickú pomocou nové-
ho typu termomagnetického motora. Jeho 
kolega z Elektrotechnického ústavu SAV 
doc. Ing. Jozef Novák, DrSc., ktorý predná-
šal na tému inovatívnych solárnych panelov 
a článkov, sa zameral na výsledky výskumu 
v oblasti tandemových článkov. V téme so-
lárnych panelov a článkov pokračoval aj Dr. 
Ret. Nat. Peter Šiffalovič, PhD., z Fyzikál-
neho ústavu SAV, ktorý hovoril o plazmo-
nických a semi-transparentných solárnych 
článkoch.

Keďže projekt ENERGOZ rieši aj efektív-
ne využívanie energie z obnoviteľných zdro-
jov, v Ústave anorganickej chémie SAV skú-
mali tiež možnosti využitia oxynitridových 
luminofórov pre nové typy LED svietidiel. 
Informoval o tom Ing. Jaroslav Sedláček, 
PhD. O technológii prípravy kovokeramic-
kých kompozitných platní pre bipolárne 
batérie hovoril Dr. Ing. Juraj Koráb z Ústa-
vu materiálov a mechaniky strojov SAV. Dr. 
Ing. František Simančík z toho istého ústa-
vu prednášal o paneloch z hliníkovej peny 
pre stropné a stenové vykurovanie a veľko-

plošné chladenie. Pripomenul, že doteraz 
sa penový hliník používal najmä na absorp-
ciu nárazovej energie, ale málo sa myslelo 
na to, že má výborné vlastnosti na ohrieva-
nie a chladenie. Jeho ústav to zmenil a pra-
coval práve na výskume tohto využitia. Prí-
tomní sa v prednáške Ing. Viliama Pavlíka, 
PhD., z Ústavu anorganickej chémie SAV 
venovali aj uskladneniu energie v tavenino-
vých sústavách či analýze podmienok pripá-
jania obnoviteľných zdrojov energie do slo-
venskej elektrizačnej sústavy. O tejto téme 
bolo aj vystúpenie doc. Ing. Antona Beláňa, 
PhD., zo Slovenskej technickej univerzity.

Účastníci vedeckej konferencie si ďalej 
vypočuli prednášku Dr. Ing. Jaroslava Jer-
za z Ústavu materiálov a mechaniky strojov 
SAV na tému SMART GRID demonštrujúci 
efektívne riadenie výroby a spotreby ener-
gie z obnoviteľných zdrojov. Ojedinelé tes-
tovacie laboratórium SMART GRID, ktoré 
vzniklo v rámci projektu ENEROZ a umož-
ní overiť nové technológie pre obnoviteľné 
zdroje energie, si mohli aj prezrieť.

Martin Podstupka | Foto: Gabriel Kuchta

Dňa 29. septembra 2014 si pripomíname 
60. výročie založenia Európskej organizácie 
pre jadrový výskum – CERN v Ženeve, ktorej 
členským štátom je Slovensko od roku 1993. 

O poslaní CERN-u, jeho histórii a o spoluprá-
ci Slovenska informovala dvojvýstava Sloven-
ská cesta  do mikrokozmu a CERN – 60 rokov 
európskej integrácie v časticovej fyzike, ktorú 

inštalovali v Slovenskom technickom múzeu 
v Košiciach (trvala do 26. septembra t.r.).

Organizátormi expozícií boli Ústav ex-
perimentálnej fyziky SAV, Prírodovedec-

Zaujímavá košická dvojvýstava o európskej integrácii v časticovej fyziky

S l o v e n s k á  c e s t a  d o  m i k r o k o z m u

Dr. ING. JArOSLAV JErZ Z úSTAVu MATErIáLOV A MEchANIKy STrOJOV SAV 

PrEDNIESOL PrEDNáŠKu NA TéMu SMArT GrID DEMONŠTruJúcI EFEKTíVNE 

rIADENIE VýrOBy A SPOTrEBy ENErGIE Z OBNOVITEľNých ZDrOJOV.

DOc. ING. FEDOr GöMöry, DrSc. Z ELEKTrOTEchNIcKéhO úSTAVu SAV 

hOVOrIL O KONVErZII JEDNOSMErNéhO PrúDu NA STrIEDAVý VyužITíM 

SuPrAVODIčOV. 
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Septembrová vedecká kaviareň SAVinci s Borisom Klempom

P r e č o  j e  d ô l e ž i t é  s k ú m a ť  v í r u s y
Je označenie Lovec vírusov pre vedca takej 
serióznej inštitúcie, ako je Slovenská akadé-
mia vied, prisilné? Alebo na Borisa Klempu 
z Virologického ústavu jednoducho sedí? 
Ako je to s najdiskutovanejšou témou vi-
rológov týchto týždňov – ebolou? Čo sú to 
hantavírusy? Aké tajomstvá skrýva sloven-
ská časť Európskeho vírusového archívu? 
O týchto i ďalších témach hovoril B. Klempa 
v prvej jesennej vedeckej kaviarni SAVinci 
v bratislavskom KC Dunaj 9. septembra t. r. 

Venuje sa vírusom, ktoré sa na človeka 
môžu preniesť zo zvierat. Jeho srdcovou zá-
ležitosťou sú hantavírusy, spôsobujúce he-
moragické horúčky prenášané hlodavcami 
a vyskytujúce sa aj na Slovensku. Podieľal sa 
na objave viacerých takýchto vírusov nielen 
u nás či v Rusku, ale najmä v Afrike. Prispel 
tiež k poznaniu, že hantavírusy sa nevysky-
tujú len medzi hlodavcami, ale napríklad aj 
pri netopieroch či krtoch. Vo Virologickom 
ústave SAV vedie oddelenie ekológie vírusov. 

Návštevníkom vedeckej kaviarne tento vi-
rológ vysvetlil, prečo sa nebráni označeniu 
„lovec vírusov“. Ale tiež to, prečo je dôležité 
stále hľadať nové vírusy. Povedal, že ako ved-
covi by mu možno stačila len časť odpovede: 
pretože sú. Ale grantovým agentúram, ktoré 
financujú výskum, by to iste nestačilo. Tak-
že je dôležité povedať aj druhú časť: pretože 

„...v ideálnom svete by sme mali poznať všet-
ky vírusy ešte pred tým, ako spôsobia prvú 
epidémiu“. Na príklade koronavírusov, kto-
ré spôsobujú ochorenia ako SARS a MERS, 
B. Klempa dokumentoval, aké je dôležité ob-
javovať a skúmať vírusy pre budúci boj s ich 
následkami. Veď v prípade MERS bol vírus 
identifikovaný – vďaka predchádzajúcim vý-
skumom – už do štyroch dní.

Návštevníci septembrovej vedeckej ka-
viarne SAVinci sa v diskusii pýtali na to, ako 
je Slovensko ohrozené ebolou. Odkiaľ ved-
ci vedia, kde nové vírusy hľadať. Zaujíma-
li sa o špecializáciu Borisa Klempu – o han-

tavírusy, koľko je pre ne na Slovensku ročne 
prípadov ochorenia, ako sa prejavuje, ako sa 
im vyhnúť. Hovorilo sa aj o možnosti vyu-
žiť vírusy pri terapii, no tiež o podmienkach 
pre vedu na Slovensku, porovnaní s jej fi-
nancovaním v zahraničí, či o Európskom ví-
rusovom archíve, na ktorom sa podieľa aj 
Virologický ústav SAV.

Októbrová vedecká kaviareň SAVin-
ci privíta profesora Petra Mocza z Geofyzi-
kálneho ústavu SAV a Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky UK. Na programe budú 
zemetrasenia, seizmológia Zeme a vesmíru. 
Martin Podstupka | Foto: Gabriel Kuchta

>
ká fakulta UPJŠ, Katedra fyziky Technic-
kej univerzity, Cryosoft, s.r.o., Centrum 
voľného času Regionálneho centra mlá-
deže v Košiciach a Slovenské technic-
ké múzeum v Košiciach. Na vernisáži sa 
zúčastnili bývalý prezident SR Rudolf 
Schuster, riaditeľ Ústavu experimentál-
nej fyziky SAV doc. Karol Flachbart, ve-
dúci Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ 
v Košiciach prof. Alexander Feher a mno-
hí odborníci a priaznivci časticovej fyzi-
ky. Prítomných privítal generálny riadi-
teľ Slovenského technického múzea Ing. 
Eugen Labanič, ktorý ocenil ich sústavný 
záujem o spoluprácu s múzeom, zamera-
nú na vedu a techniku a „honbu“ za po-
znaním.

Na výstave sa návštevníci mohli zozná-
miť s históriou CERN-u, medzinárodnej 
organizácie a špičkovej vedeckej inštitú-
cie v oblasti časticovej fyziky, s činnosťou 
urýchľovacieho komplexu a detektorov, 
s vývojom a dodávkou špičkových zariade-
ní pre urýchľovač aj detektory častíc. Táto 
organizácia v súčasnosti združuje 21 riad-
nych členov a spolupracuje s mnohými ďal-
šími krajinami z celého sveta. Slovenskí 
fyzici sa v rámci CERN-u podieľajú na naj-
náročnejších vedeckých výskumoch vráta-
ne experimentov na najväčšom urýchľova-
či častíc na svete LHC. Dvojvýstava ponúkla 

tiež informácie o možnostiach, ako sa do 
spolupráce s CERN-om môžu zapojiť štu-
denti stredných a vysokých škôl a sloven-
ské firmy.

Panelová výstava Slovenská cesta  do 
mikrokozmu vznikla v rámci popularizač-
ného projektu „Mikrokozmos“, podpore-
ného APVV. Výstavu pripravil RNDr. Edu-
ard Kladiva, CSc., z ÚEF SAV. Posterovú 
expozíciu CERN – 60 rokov európskej integ-
rácie v časticovej fyzike pripravili pracovní-
ci CERN-u, autormi jej slovenskej imple-
mentácie sú RNDr. Marek Bombara, PhD., 
a RNDr. Alexander Dirner, CSc., z Katedry 

jadrovej a subjadrovej fyziky Ústavu fyzi-
kálnych vied PF UPJŠ v Košiciach.

V rámci výstavy pripravili organizátori 
pre verejnosť aj dve prednášky: 18. septem-
bra na tému Higgsov bozón – našli sme ho? 
Ak áno, čo ďalej? prednášal doc. RNDr. Du-
šan Bruncko, CSc., vedúci slovenskej skupi-
ny v experimente ATLAS. Druhá prednáš-
ka sa uskutočnila 26. septembra a na tému 
CERN – 60 rokov európskej integrácie v čas-
ticovej fyzike“ hovoril RNDr. Ladislav Šán-
dor, CSc., podpredseda Výboru SR pre spo-
luprácu s CERN-om. 
Katarína Čižmáriková | Foto: autorka

EDuArD KLADIVA 

Z úSTAVu 

ExPErIMENTáLNEJ 

FyZIKy SAV, JEDEN 

Z AuTOrOV 

DVOJVýSTAVy 

V SLOVENSKOM 

TEchNIcKOM 

MúZEu V KOŠIcIAch 

V KOŠIcIAch

V PrVEJ JESENNEJ 

VEDEcKEJ KAVIArNI 

SAVINcI PrIVíTALI 

VIrOLóGA BOrISA 

KLEMPu (VPrAVO).
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>Režisérskym osobnostiam 
slovenského divadla sa ve-
novala konferencia Diva-
delní režiséri na prelome ti-
sícročí. Cieľom podujatia, 
ktoré sa konalo 11. septem-
bra t. r. v Bratislave bolo 
poskytnúť pohľad na vplyv 
režisérskych osobností pô-
sobiacich v slovenských 
profesionálnych divadlách 
na vývoj týchto scén.

Konferenciu pripravilo Združenie slo-
venských divadelných kritikov a teoretikov 
v spolupráci s Ústavom divadelnej a filmo-
vej vedy SAV v rámci projektov Umelecké 
a spoločenské funkcie súčasného slovenského 
divadla (APVV) a 100 rokov Slovenského ná-
rodného divadla Divadelné inscenácie 1920 – 
1938 (činohra, opera) – I. etapa.

V prvom bloku vystúpila napríklad prof. 
PhDr. Soňa Šimková, CSc., z Divadelnej fakul-
ty VŠMU s témou Trendy súčasnej európskej di-
vadelnej réžie a slovenský divadelný kontext. Vo 
svojom vystúpení okrem iného upozornila na 
spoločenské súvislosti vývoja európskej i slo-
venskej divadelnej réžie a na mnohorakosť 
– doslova „závratné bludisko“ – ciest, ktoré 
používa. Mgr. Martin Timko, PhD., z Divadel-
ného ústavu sa venoval tvorbe Pavla Haspru. 
V prednáške Hasprove porevolučné réžie v kon-
textoch jeho tvorby uviedol, že tento režisér 
nadväzoval na najlepšie tradície slovenskej 
(a českej) divadelnej réžie a na tvorbu svojich 
učiteľov, osobitne Jozefa Budského. Vyznával 
divadlo bohaté na emócie, vášne, dramatický 
konflikt. Jána Sládečka ako režiséra sloven-
skej klasiky predstavil vo svojom vystúpení 
PhDr. Andrej Maťašík, PhD., z Ústavu diva-
delnej a filmovej vedy SAV. Zdôraznil význam 

tohto režiséra pri spracovávaní slovenskej kla-
siky, osobitne jeho snahu skúmať nové inter-
pretačné možnosti slovenskej drámy. Ocenil 
jeho hľadanie takých diel klasických sloven-
ských autorov, ktoré mu umožňujú vyjadriť 
v súčasnosti aktuálne posolstvá.

Prof. PhDr. Zuzana Bakošová-Hlavenko-
vá, PhD., z Divadelnej fakulty VŠMU sa ve-
novala Jurajovi Nvotovi, ktorého charak-
terizovala už názvom svojho vystúpenia 
– Povolanie: Režisér. Sloboda a anarchia? 
Tichý rebel Juraj Nvota. Hneď dvaja vystupu-
júci, prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., 
z Ústavu dizajnu médií, Fakulty masmédií 
Paneurópskej vysokej školy a PhDr. Dagmar 
Podmaková, CSc., z Ústavu divadelnej a fil-
movej vedy SAV sa venovali tvorbe režisé-
ra Romana Poláka. Prvá prednášajúca hod-
notila jeho mizanscény (kompozičné režijné 
stvárnenia), druhá sa zaoberala jeho spôso-
bom stvárnenia Čechovových diel.

Nielen obdivným, ale aj kritickým hod-
notením (najmä posledných rokov) tvorby 

výraznej osobnosti tejto branže zaujala prí-
tomných Mgr. Michaela Mojžišová, PhD., 
z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV. 
Vo svojom vystúpení Jozef Bednárik – Homo 
musicus sa venovala režisérovi, ktorý sa stal 
fenoménom kultúry deväťdesiatych rokov 
nielen na Slovensku, ale aj v Českej repub-
like, s osobitným dôrazom na jeho význam 
pre slovenské a české hudobné divadlo. 
Ocenila jeho stvárnenie Fausta a Margaréty 
Charlesa Gounoda, ktoré označila za pre-
lom v slovenskej opernej réžii. 

Vystupujúci sa venovali aj Ivete Škrip-
kovej a jej významu pre rozvoj feministic-
kého divadla na Slovensku, poetike Sve-
tozára Sprušanského a Gejzu Dezorza, 
práci Jána Šimka, Doda Gombára či Edu-
arda Kudláča.

Verejnosť bude mať možnosť zoznámiť 
sa s výstupmi konferencie v zborníku, ktorý 
vyjde do konca roka.

Martin Podstupka | Foto: Gabriel Kuchta

Predseda SAV Jaromír Pastorek a členo-
via Predsedníctva SAV prijali na akade-
mickej pôde  primátora hlavného mesta 
SR Bratislavy Milana Ftáčnika. Na spoloč-
nom stretnutí prebrali víziu SAV, ciele, ale 

aj koncepciu Centra aplikovaného výskumu 
nových materiálov a transferu technológií 
a Pavilónu lekárskych vied, ktorý bude sú-
časťou Univerzitného vedeckého parku pre 
biomedicínu. 

Primátor Ftáčnik potom navštívil aj ústa-
vy SAV na Patrónke a pavilóny, ktoré sú vo 
výstavbe. 

(red.)

Konferencia o práci režisérov slovenských profesionálnych scén

O s o b n o s t i  s l o v e n s k é h o  d i v a d l a

Vízie a ciele Akadémie

P r i m á t o r  B r a t i s l a v y  n a  p ô d e  S A V

POhľAD NA účASTNíKOV KONFErENcIE V MALOM KONGrESOVOM cENTrE VEDy, VyDAVATEľSTVA SAV.
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>Botanický ústav SAV a Slovenská botanická 
spoločnosť pri SAV zorganizovali 17. sep-
tembra 2014 v priestoroch BÚ SAV v Bra-
tislave vedecký seminár, ktorý venovali 
poprednej osobnosti česko-slovenskej fy-
ziológie rastlín RNDr. Márii Luxovej, DrSc. 
(1924 – 2000) pri príležitosti jej nedožitých 
90. narodenín. Dr. Mária Luxová je Osob-
nosťou SAV a nositeľkou ďalších ocenení 
vrátane čestného miesta v nedávno otvo-
renej Galérii osobností Botanického ústa-
vu SAV.  

V úvodnom slove riaditeľ tohto praco-
viska RNDr. Ivan Jarolímek, CSc., vyzdvi-
hol prínos vedecko-organizačnej práce Má-
rie Luxovej pre ústav. Vybudovala a viedla 
Laboratórium rastlinnej biológie SAV, kto-
ré sa stalo jedným zo základov budúceho 
Botanického ústavu SAV. Na tomto praco-
visku formovala vedecké základy štruktúr-
nej botaniky a dosiahla svetovo uznávané  
poznatky v oblasti cytológie, vývinovej his-
tológie a funkčnej anatómie koreňov rast-
lín. V príspevku o vedeckom diele a živote  
M. Luxovej v ústave pripomenula RNDr. Mi-
lada Čiamporová, CSc., jej najvýznamnej-
šie výsledky, ktoré komplexne charakteri-
zujú rastový vrchol koreňov a štruktúrne 
základy transportných funkcií koreňov rast-
lín. M. Luxová spolu s manželom RNDr. An-
drejom Luxom, CSc. (1923 – 2006) prispela 
k poznaniu zákonitostí  tvorby stonkových 
adventívnych koreňov. K jej osobnosti sa 
viazali také vlastnosti ako skromnosť a mi-
moriadny záujem o pokrok vo vedeckom 
bádaní a v poznávaní biológie rastlín. Pre-
to sa podstatná časť programu venovala 
najnovším poznatkom v disciplíne, ktorou 
sa zaoberala. Prezentovali ich špičkoví čes-
kí a slovenskí vedeckí pracovníci, pričom vo 
všetkých príspevkoch sme mohli „čítať“ zá-
klady poznania štruktúry a funkcie koreňov 
rastlín položené práve Máriou Luxovou.    

Pokračovateľ nielen rodiny, ale aj ve-
deckej práce tejto osobnosti botanickej 
vedy, prof. RNDr. Alexander Lux, CSc., 
z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 
predniesol výsledky, nadväzujúce na po-
sledné výskumy Dr. M. Luxovej, o štruk-
túrnych modifikáciách špecializovaného 
koreňového pletiva, endodermy a o ich vý-

zname pre funkcie koreňov v normálnych 
a v stresových podmienkach. K tejto prob-
lematike prispel aj jeho spolupracovník 
RNDr. Michal Martinka, PhD., poznatka-
mi o génoch zodpovedných za zakladanie 
endodermy a o depozícii kremíka počas jej 
vývinu. Na poznatky Márie Luxovej o hete-
rogenite rastového vrcholu koreňa nadvä-
zuje aj výskum vo svete uznávaného prof. 
RNDr. Františka Balušku, DrSc. Na bun-
kovej a molekulovej úrovni demonštroval 
úlohu špecifickej oblasti koreňového vr-
cholu v percepcii signálov z vonkajšieho 
prostredia a ich prenose vnútri rastliny. 
Jeho výsledky naznačujú, že aktívne odpo-
vede na podnety sa súhrnne prejavujú ako 
správanie sa rastlín, v ktorom sú parale-
ly so správaním sa živočíchov vrátane člo-
veka. Koreňový systém, ktorý rastliny vy-
tvárajú viac alebo menej bohatou tvorbou 
bočných koreňov, je dobre známy po kvan-
titatívnej a morfologickej stránke. S nový-
mi výsledkami o variabilite anatomickej 
stavby a funkčných vlastností pletív jed-
notlivých typov koreňa v rámci koreňové-

ho systému zoznámili účastníkov seminára 
RNDr. Edita Tylová, PhD., a RNDr. Aleš So-
ukup, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK 
v Prahe. Reálne nebezpečenstvo toxicity 
organických polutantov, prítomné v našom 
prostredí, a ich vplyv na rast a anatomickú 
stavbu koreňov rastlín prezentovali doc. 
RNDr. Marie Kummerová, CSc., a RNDr. 
Štěpán Zezulka, PhD., z  Prírodovedec-
kej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. 
Doc. Mgr. Miroslav Ovečka, PhD., pred-
stavil fascinujúce zábery z mikroskopickej 
dokumentácie dynamiky fyziologických 
procesov na molekulárnej úrovni v živých 
bunkách, získané pomocou super-rezoluč-
nej mikroskopie na pracovisku Centra re-
giónu Haná pre biotechnologický a poľno-
hospodársky výskum v Olomouci. 

Seminár priniesol prehľad súčasných po-
znatkov, ktoré sú priamym pokračovaním 
a rozvíjaním výsledkov vedeckej práce Dr. 
Márie Luxovej a potvrdil trvalé hodnoty vý-
sledkov jej vedeckej práce.
Milada Čiamporová, Pavol Mereďa
Fot archív: Bú SAV

Seminár pri príležitosti nedožitých 90. narodenín osobnosti čs. fyziológie rastlín

T r v a l é  h o d n o t y 
v e d e c k e j  p r á c e  M á r i e  L u x o v e j

rIADITEľ BOTANIcKéhO úSTAVu SAV IVAN JArOLíMEK OTVOrIL SEMINár A PrEDSTAVIL Dr. MárIu 

LuxOVú AKO OSOBNOSť BOTANIcKEJ VEDy AJ Ich úSTAVu.
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R o z l ú č k a  s  I n g .  A n t o n o m  Z e n t k o m 

O d i š i e l  B r a n i s l a v  H u s á r

Literárny fond udelil výročné ceny a prémie za rok 2013

Z a  v e d e c k ú  a  o d b o r n ú  l i t e r a t ú r u

S hlbokým zármutkom sme prijali sprá-
vu, že vo veku 75 rokov nás  9. septembra 
2014  opustil Ing. Anton Zentko, DrSc., náš 
dlhoročný vedúci vedecký pracovník, býva-
lý vedúci oddelenia fyziky magnetických 
javov Ústavu experimentálnej fyziky SAV 
a bývalý člen Predsedníctva SAV.

Narodil sa 19. februára 1939 v Starej Ľu-
bovni. Vysokoškolské štúdium ukončil na Fa-
kulte technickej a jadrovej fyziky ČVUT v Pra-
he v roku 1963 a v tom istom roku nastúpil 
v Košiciach najprv do košickej pobočky Fyzi-
kálneho ústavu SAV a po vzniku Ústavu expe-
rimentálnej fyziky SAV (1969) sa stal jedným 
z jeho prvých zamestnancov. Vo svojej vedec-
kej práci sa venoval štúdiu rôznych typov mag-
netických materiálov – od amorfných materiá-
lov, intermetalických zlúčenín až po zavedenie 

problematiky magnetických kvapalín na ko-
šickom vedeckom pracovisku. V rokoch 1985 
– 1992 spolupracoval s viacerými podnikmi 
na aplikácii magnetických kvapalín pri vý-
robe nekonvenčných hydraulických prvkov, 
respektíve elektronicky ovládateľných tlmi-
čov. Je spoluautorom dvoch patentov a auto-
rom či spoluautorom viac ako 200 vedeckých 
a odborných článkov a dvoch monografií. 
K jeho najvýznamnejším výsledkom patrí 
najmä vysvetlenie mechanizmu vzniku tak- 
zvaných záporných Barkhausenových sko-
kov v procese premagnetovania kovových fe-
romagnetík, pozorovanie koexistencie mag-
netického usporiadania typu spinového skla 
a ďalekodosahového feromagnetického uspo-
riadania v amorfných Fe(Co)- Pd-Si zliati-
nách, objasnenie závislosti kritickej teploty 

magnetického fázového prechodu od odklonu 
od stechiometrie intermetalických fáz systé-
mu urán – prechodový kov, pozorovanie mag-
neticky usporiadaného stavu v systémoch ber-
línskej modrej typu urán – prechodový kov.

Dlhé roky sa podieľal na vedeckej vý-
chove mladých vedeckých pracovníkov – 
najprv ako predseda komisie pre obhajobu 
CSc. prác v odbore fyzika kondenzovaných 
látok a akustika, neskôr ako podpredseda 
SOK pre obhajoby  PhD. prác v tom istom 
odbore. V rokoch 1992 – 1995 bol členom 
Predsedníctva SAV. Za dosiahnuté vedecké 
výsledky bol ocenený Štátnou cenou, Strie-
bornou a Zlatou plaketou Dionýza Ilkoviča 
a Medailou Karlovej univerzity.       

Česť  jeho pamiatke!
Karol Flachbart

Dňa 17. septembra 2014 nás náhle opus-
til vo veku 33 rokov náš kolega a kamarát 
Mgr. Branislav Husár, PhD. Bol to človek na 
pravom mieste, so srdcom výnimočne cie-
ľavedomého vedca. Vyštudoval organic-
kú chémiu na Prírodovedeckej fakulte Uni-
verzity Komenského v Bratislave a hneď 
po nástupe do Ústavu polymérov SAV väč-
šiu časť svojho doktorandského štúdia rea-
lizoval v Clermont-Ferrand (Francúzsko), 
kde aj úspešne obhájil titul PhD. Hneď po 

návrate sa aktívne zapojil do práce kolektí-
vu. Zúčastnil sa mesačného študijného po-
bytu v Pise v rámci Európskeho projektu, 
kde sme mali možnosť spoznať ho bližšie. 
Bol pilierom pre celý kolektív. Jeho húžev-
natosť bola ocenená ziskom Štipendia Ern-
sta Macha, ktoré odštartovalo jeho kariéru 
na Technickej univerzite vo Viedni. Úspeš-
ne sa tam etabloval a následne prišiel jeho 
„husársky“ kúsok v podobe Štipendia Marie 
Curie. Okrem vlastných projektov participo-

val na ďalších zahraničných projektoch, ako 
aj na významných konferenciách pod vede-
ním prof. Roberta Lišku (TU Wien), kde po-
tvrdil svoje vysoké kvality. Okrem vedeckej 
činnosti sa aktívne venoval svojim ďalším 
záľubám, ku ktorým patrila turistika, beh, 
ako aj cyklistika. Odišiel nečakane a nesti-
hol sa s nami ani rozlúčiť. Posledné zbohom 
sme mu dali 21. septembra 2014 v evanjelic-
kom kostole v Martine. 
Helena Švajdlenková

Cena za vedeckú a odbornú literatúru

V kategórii spoločenské vedy:
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., PhDr. Miroslav Londák, DrSc., 
a kolektív
za dielo Gustáv Husák: moc politiky – politik moci (VEDA, vydava-
teľstvo SAV)

V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra: 
cenu neudelili

V kategórii biologické a lekárske vedy:
prof. MUDr. František Novomeský, PhD.
za dielo Potápačská medicína (Osveta)

V kategórii prírodné a technické vedy: 
prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., Katsumi Hirose, Michio Aoyama 
za dielo Fukushima Accident: Radioactivity Impact on the Environment 
(Elsevier, New York)

rNDr. MIrOSLAV LONDáK, DrSc., 

PO PrEVZATí cENy LITErárNEhO 

FONDu ZA ODBOrNú A VEDEcKú 

LITErATúru. 

Foto: Gabriel Kuchta 
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Prémie za vedeckú a odbornú 
literatúru

V kategórii spoločenské vedy:
doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.
za dielo Sloboda prejavu a sloboda po preja-
ve (Heuréka)

PhDr. Stanislav Sikora, CSc.
za dielo Po jari krutá zima. Politický vývoj na 
Slovensku v rokoch 1968 – 1971 (HÚ SAV)

doc. Mgr. Ivona Kollárová, PhD.
za dielo Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ. 
Typografické médium v jozefínskej dobe (RAK)
 
doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.
za dielo Vlastnícka správa spoločnosti (Wol-
ters Kluwer)

PhDr. Peter Slavkovský, DrSc.
za dielo Slovenský roľník – pramene k štúdiu 
spôsobu života (VEDA, vydavateľstvo SAV)
 
MVDr. Miloš Jesenský, PhD., a kolektív
za dielo Gorali, veľká kniha o Goraloch Ora-
vy, Liptova a Kysúc (MS)
prof. PhDr. František Novosád, CSc., PhDr. 
Dagmar Smreková, CSc., a kolektív
za dielo Dejiny sociálneho a politického mys-
lenia (Kaligram)
 
V kategórii slovníková a encyklopedická 
literatúra: 
PhDr. Peter Jašek, PhD., Mgr. Branislav 
Kinčok, PhDr., Martin Lacko, PhD.
za dielo Slovenskí generáli 1939 – 1945 (Ot-
tovo nakladateľstvo)

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.
za dielo Slovník diplomacie (PAMIKO)
 
Ing. Ivan Truchlík, PhDr. Michal Zeman
za dielo Encyklopédia futbalu (Ottovo na-
kladateľstvo)
 
V kategórii biologické a lekárske vedy: 
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., a ko-
lektív 
za dielo Pľúcny surfactant z laboratória 
k pacientovi (Osveta)

prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc. Dr. 
SVS a kolektív 
za dielo Internistická propedeutika (HERBA)

doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc., mim. prof. 
za dielo Klinický význam dopplerovského so-
nografického vyšetrenia cirkulácie počas te-
hotnosti (Osveta)

doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., MUDr. 
Ľubomíra Fábryová, PhD., doc. MUDr. Pa-
vol Holéczy, CSc., prof. MUDr. Iwar Klimeš, 
DrSc. a kolektív 
za dielo Klinická obezitológia (FAMA)

doc. Ing. Peter Strapák, PhD., a kolektív
za dielo Chov hovädzieho dobytka (SPU)
 
V kategórii prírodné a technické vedy: 
RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.
za dielo Matematická kartografia (STU BA)

 doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc.
za dielo Diferenčné posety a ich grafická re-
prezentácia (Akadémia ozbrojených síl)

doc. Ing. Andrea Miškufová, PhD.,a prof. 
Ing. Tomáš Havlík, DrSc. 
za dielo Spracovanie a recyklácia hliníko-
vých odpadov (EQUILIBRIA)
 
RNDr. Ladislav Šamaj, DrSc., a Zoltán Bajnok 
za dielo Introduction to the Statistical Phy-
sics of Integrable Many-body Systems (Cam-
bridge University Press)

prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.
za dielo Sopečná činnosť – jej dobrodenia, 
ale aj postrach ľudstva (UK Bratislava)

prof. Ing. Karol Rástočný, PhD., a doc. Ing. 
Juraj Ždánsky, PhD.
za dielo Riadiace systémy so safety PLC 
(EDIS Žilina)

Prémia za trojročný vedecký ohlas 
za rok 2014 

V kategórii spoločenské vedy:
I. miesto 
doc. Mgr. Peter Halama, PhD.

I. miesto 
PhDr. Karol Pieta, DrSc.

II. miesto 
 prof. PhDr. Jozef Džuka, CSc.

III. miesto 
Mgr. Martina Chylová, PhD.

V kategórii prírodné a lekárske vedy:
I. miesto neudelili

II. miesto 
doc. Mgr. Vasil Andruch, CSc. 

III. miesto neudelili
 
V kategórii technické vedy a geovedy:
I. – III. miesto neudelili

Prémia za výnimočný vedecký ohlas 
na jedno dielo 2014

V  kategórii spoločenské vedy:
I. miesto 
prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc., PhDr. 
Ladislav Veliačik, DrSc., prof. PhDr. Jozef 
Vladár, DrSc.
na dielo Furmánek, V., Veliačik, L., Vladár, 
J.: Slovensko v dobe bronzovej (VEDA, Bra-
tislava 1991, 406 s., ISBN 80-224-0350-4)

II. miesto 
doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 
na dielo Jankuv, J.: Medzinárodné európ-
ske mechanizmy ochrany ľudských práv, 1. 
vyd. (Iura Edition, 2006, Bratislava, 358 s., 
ISBN 80-8078-096-X)

III. miesto 
doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

na dielo Bitušíková A.: Transformations 
of a City Centre in the Light of Ideologies 
(Transformácie mestského centra vo svet-
le ideológií). International Journal of Ur-
ban and Rergional Research, Oxford, UK – 
Boston, USA Blackwel Publisher, Vol. 22, 
(1998), No 4, s. 614 – 622, ISSN 0309-1317

V  kategórii prírodné a lekárske vedy:
I. miesto 
doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc., RNDr. 
Eduard Kladiva, CSc., RNDr. Pavol Striži-
nec, CSc., doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc., 
doc. RNDr. Iva Sýkora, CSc., RNDr. Tomáš 
Zeniš, PhD., doc. RNDr. Tomáš Blažek, CSc. 
na dielo Bruncko, D., Kladiva, E., Strižinec, 
P., Tokár, S., Sýkora, I., Zeniš, T., Blažek, T.: 
Observation of a new particie in the search 
for the Standard Model Higgs boson with the 
ATLAS detector at the LHC, Physics Letters B 
716 (2012) 1, v roku 2012, s. 1 – 29

II. miesto
Mgr. Zdenko Špitalský, PhD. 
na dielo Špitalský, Z. – Tasis, Dimitrios – Papa-
gelis, Konstantinos – Galatiotis, Costas: Car-
bon nanotube –polymer composites: Chemistry, 
processing, mechanical and electrical properties, 
Progress in Polymer Science: an International 
Review Journal 2010, vol. 35, p. 357 – 401
 
II. miesto 
RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.
na dielo Gomez-Roldan, V., Fermas, S., 
Brewer, P. B; Puech-Pages V., Dun, E, A; Pil-
lot, J. P; Etisse, F., Matusova, R.; Danoun, S., 
Portais, J. C.; Bouwmeester, H,+ Becard, G., 
Beveridge C. A., Rameau, C., Rochange, S. 
F.: Strigolactone Inhibition of shoot branching. 
NATURE Volume: 455 Issue: 7210 Pages 189-
195, Publ.Sep. 11 2008, ISSN 0028-0836

III. miesto 
RNDr. Soňa Čierniková, PhD.
na dielo Walsh, T., Casadei, S., Coats, K. 
H., Swisher, E., Stray, S. M., Higgins J., Ro-
ach K. C., Mandell, J., Lee, M. K., Cierniko-
va, S., Foretova, L., Souček, P., King, M. C.: 
Spectrum of mutations in BRCA1, BRCA2, 
CHEK2, and TP53 in families at high risk 
of breast cancer. JAMA-JOURNAL OF THE 
AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 295 
(12), 1379-1388
 
V kategórii technické vedy a geovedy:
I. miesto neudelili

II. miesto 
prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.
na dielo Podlubný, I.: Geometric and Phys-
ical Interpretation of Fractional Integration 
and Fractional Differentiation. Fractional 
Calculus and Applied Analysis, vol. 5, no. 
4, 2002, pp. 367-386, ISSN 1311-0454

II. miesto
prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc.
na dielo Baláž, P.: Mechanochemistry in 
Nanoscience and Minerals Engineering. 
Springer, Berlin – Heidelberg 2008, ISBN 
978-3-540-74854-0
 
III. miesto neudelili



N o c  v ý s k u m n í k o v  p o n ú k l a 
d o b r o d r u ž s t v o  v e d y
Jedným z organizátorov najväč-
šej vedeckej šou na Slovensku – 
Európskej noci výskumníkov 2014 
– bola tradične aj Slovenská aka-
démia vied. Podujatie v piatok 26. 
septembra v piatich slovenských 
mestách sprostredkovalo bohatú 
ponuku akcií zameraných na po-
pularizáciu vedy v duchu motta 
Veda je dobrodružstvo.

V STáNKu chEMIcKéhO úSTAVu SAV.

V BrATISLAVSKEJ STArEJ TržNIcI SI NáVŠTEVNíKOV ZíSKAJú ELEGANTNá 

VZNáŠAJúcA SA MEDúZA AIrJELLy...

PrAcOVNícI GEOFyZIKáLNEhO úSTAVu SAV NAINScENOVALI VO SVOJOM 

STáNKu POhľAD DO úTrOB SOPKy.  

... AJ LIETAJúcA čAJKA SMArTBIrD. 

ExPONáTy ArchEOLOGIcKéhO úSTAVu SAV PrEZENTOVALA BArBArA 

ZAJAcOVá.

Foto: Gabriel Kuchta




