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Výskumníci v nás
„Je dôležité, aby spoznali atraktívnu stránku 
technických vied...“ 

Profesor Ivan Frollo 
(Ústav merania SAV) o mladých 
návštevníkoch Európskej noci výskumníkov
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S Ich VýStuPMI By MAl PrAcoVAť KAžDý 
PrIMátor A StAroStA. V IDEálNoM SVEtE. tAKý 
NIE JE A rIADItEľKA ÚStAVu KrAJINNEJ EKológIE 

SAV ZItA IZAKoVIčoVá ZDôrAZňuJE, žE JEJ I JEJ 
KolEgoM JE JASNé, žE SVEtoM hýBE EKoNoMIKA. 

PrEto – AKo hoVorí – JEDNýM Z Ich PríStuPoV 
JE NáJSť SchoDNé rIEŠENIA.
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Pôvodný zákon nevznikol náhodou

Pre lepšiu orientáciu krátky sumár... 
Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii 
(a v ňom aj novela zákona o SAV, ktorá 
riešila transformáciu v paragrafe 21a) sa 
pripravoval roky. Pod gesciou dvoch pred-
sedov SAV a viacerých ministrov 
školstva (bol medzi nimi aj sú-
časný predseda vlády Peter Pel-
legrini). Prešiel klasickou cestou 
návrhov zákonov i zložitým ro-
kovaním. To, keď uviazol na vlá-
de, najmä pre obavy poradcov 
premiéra o osud majetku štátu, 
ktorý mal prejsť na verejné vý-
skumné inštitúcie v SAV. Po nie 
celkom ľahkých debatách a do-
plnení o garancie pri narábaní 
s nehnuteľným majetkom (Sprá
vy SAV 4/2018, „Stále hľadáme 
riešenie“) sa posunul do parla-
mentu. V podobe, ktorá zdanli-
vo vyhovovala všetkým zainteresovaným. 
Dôkazom je fakt, že parlamentnými útro-
bami preplával takmer bez diskusie a po-
slanci schválili zákon o v. v. i. vrátane no-
vely zákona o SAV, ktorá v paragrafe 21a 
zohľadňovala špecifiká transformácie Slo-
venskej akadémie vied (viac Správy SAV 
4/2018). Lebo nie je jedno, či sa transfor-
muje jedna relatívne mladá rezortná or-
ganizácia, alebo takmer päťdesiat s boha-
tou históriou vrátane projektov, majetku, 
nie ľahko vybaviteľných povolení, medzi-
národných spoluprác... Jedným zo zna-
kov špecifickej transformácie ústavov 
SAV bolo, že štátny majetok, ktorý mali 
do transformácie (teda do 30. júna tohto 
roku) v správe, mal z večera do rána prejsť 
do ich rúk. Nie náhodou. Nie bez prípra-
vy. Nie zbytočne. Ústavy ten majetok dl-
hodobo nielen využívali, ale sa oň aj sta-
rali. Štát, ktorý im ho zveril, pri žiadnej 
z mnohých kontrol nikdy vážne nekritizo-
val spôsob, ako to robia. A podstatná časť 
toho majetku je nevyhnutná na to, aby 
mohli plniť svoje úlohy.

Túto logiku štát už predtým prijal pri 

transformácii štátnych vysokých škôl 
a rozhlasu a televízie na verejné inštitú-
cie, keď im do vlastníctva zveril všetok 
majetok, ktorý predtým spravovali. A túto 
logiku prijali aj poslanci parlamentu, keď 
pred rokom schvaľovali, ako sa bude pri 
transformácii SAV postupovať.

Diabol nie je v detailoch, 
ale v majetku

V júni to však už neplatilo. Schválili zme-
nu, ktorá pôvodný prístup odmietla. Po-
slanci pri hlasovaní o nej zrejme vy-
chádzali (teda okrem inštrukcií svojich 
klubov) z názoru ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu, že SAV nedoda-
la do termínu všetky papiere nutné na re-
gistráciu ústavov ako v. v. i., a preto treba 
situáciu riešiť. Vznikla teda ďalšia – posla-
necká – novela zákona o SAV, ktorá mala 
„pomôcť akadémii“ v situácii, v ktorej vraj 
nebolo možné ústavy zaregistrovať.

Ak však chcel parlament vstúpiť do 
viaznucej transformácie (o príčinách, sú-
pisoch, termínoch či požiadavke dodať 
interné prepisy nejestvujúcich organizá-
cií už sa popísalo dosť), stačilo – keď už 
sa tak rozhodol, aby novela zákona o SAV 
jednoducho posunula jej termín. Navyše 
predstavitelia akadémie sa o novele, kto-
rá mala „pomôcť“, dozvedeli len náhodou 
pár dní pred jej prvým schválením v parla-
mente. Poslanci tak bez konzultácie s aka-

démiou v podstate spláchli paragraf 21a 
zákona o SAV a preklopili cestu transfor-
mácie SAV na paragrafy 3 až 5 zákona 
o verejnej výskumnej inštitúcii. Dvakrát, 
lebo druhým – septembrovým – hlasova-
ním museli prelomiť veto prezidenta.

Zmenili tak úplne spôsob transformá-
cie Slovenskej akadémie vied a keďže 
ministerstvo školstva netají, že táto no-
vela vznikla v jeho kabinetoch, je zrej-
mé, že na ministerstve zmenili názor na 
to, ako to má byť s majetkom štátu, kto-
rý mali v správe inštitúcie SAV a ktorý mal 
po novom prejsť do ich vlastníctva. Ne-
zaškodí pripomenúť rozdiel: podľa novej 
podoby zákona bude o prevode majetku 

do 25-tisíc eur rozhodovať minis-
terstvo financií a nad túto sumu 
vláda. Ministerstvo sa vo svojich 
vyjadreniach netajilo pochybnos-
ťami o tom, či má majetok, o ktorý 
sa teraz ústavy SAV starajú, prejsť 
celý do ich vlastníctva.

Keď začala platiť novela

Na prelome septembra a októbra 
videl predseda SAV Pavol Šajga-
lík situáciu ako značne kompliko-
vanú. „Začala platiť novela zákona 
o SAV, ktorá okrem iného hovorí, 
že organizácie, ktoré nie sú zapí-

sané v registri, teda ak hovoríme o SAV, 
tak všetky, sa vracajú do režimu rozpoč-
tových a príspevkových organizácií. Čo je 
síce administratívne komplikované, ale is-
tým spôsobom do konca roka iste zvlád-
nuteľné. Čo je v novele pre akadémiu zlé, 
je, že súčasne vyžaduje, aby akadémia do 
31. decembra tohto roku zabezpečila všet-
ky úkony na to, aby sa ústavy znova stali 
verejnými výskumnými inštitúciami, a to 
prostredníctvom založenia nových v. v. i. 
podľa paragrafov 3 až 5 zákona o v. v. i., 
čo sa nedá prakticky uskutočniť bez pred-
chádzajúceho zrušenia ústavov. To je to, 
čo úplne od začiatku odmietame," hovo-
rí. „Vyžiadalo by si to, aby – ako hovorí zá-
kon – do konca roka všetky ústavy prešli 
pod akadémiu ako budúceho zakladateľa, 
pričom všetky ich vzťahy vrátane pracov-
noprávnych by prešli na Úrad SAV, ktorý 
akadémiu právne reprezentuje. Vrátane 
správy majetku, ktorý by sme mali – ako 
zakladateľ v. v. i. – do nich vložiť, pretože 
dnes ho v správe nemáme. Takže najprv 
by musel prejsť pod správu akadémie, až 
potom by mohol byť vložený – po sú-

U v i a z n u t á  t r a n s f o r m á c i a 
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Poslanci sa pomýlili. Presnejšie: buď sa pomýlili, keď pred 
rokom súhlasili so zákonom o verejnej výskumnej inšti-
túcii s paralelnou novelou zákona o SAV a určili, ako má 
transformácia akadémie vyzerať, alebo sa pomýlili tento 
rok. Keď hlasovaním (na dvakrát) rozhodli o radikálnej 
zmene spôsobu transformácie.
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hlasoch štátnych inštitúcií – do vlast-
níctva nových v. v. i.“ 

Predseda SAV upozorňuje na fakt, že 
zrušenie ústavov, hoci aj krátkodobé, zna-
mená, že ústavy by stratili všetky povole-
nia, ktoré si v minulosti museli vybaviť. 
Nie je ich málo. P. Šajgalík dáva príklad 
jedného veľmi významného... „Vo Fyzikál-
nom ústave máme neutrónový žiarič, kto-
rý znamená extrémne bezpečnostné rizi-
ko. Keby ústav prišiel o oprávnenie na jeho 
správu, mohlo by to znamenať až problém 
medzinárodných rozmerov,“ vysvetľuje.

Výbor parlamentu hľadal riešenie

Predseda SAV pripomína, že Výbor NR SR 
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, 
ktorý sa mimoriadne stretol (už po pre-
lomení prezidentského veta novely zá-
kona o SAV) uprostred septembra, prijal 
uznesenie, ktorým „...žiada ministerku 
školstva, aby do 30 dní po prijatí tohto 
uznesenia informovala výbor o tom, aké 
konkrétne kroky zrealizuje, aby sa vyrieši-
la krízová situácia v SAV a zabezpečila sa 
právna istota tejto inštitúcie, a prijala rie-
šenie, ktoré zabezpečí dokončenie trans-
formácie“.

Návrhy akadémie predniesol na za-
sadaní výboru František Simančík, člen 
Predsedníctva SAV, ktorý popri P. Šajga-
líkovi túto inštitúciu na rokovaní zastu-
poval. „Prvým bolo, aby sme neboli nú-
tení ísť do transformácie cestou, ktorá 
vedie k likvidácii ústavov, ale aby bola 
neustále zachovaná ich kontinuita. Dru-
há vec je, aby sa odstránili neistoty, kto-
ré boli v právnom vákuu [medzi 1. júlom 
a 26. septembrom – teda v období, v kto-
rom ústavy fungovali v režime v. v. i. – po-
známka redakcie]. Organizácie v tom ob-
dobí užívali a spravovali majetok v dobrej 
viere, že na ne prešiel. Nechceme, aby bol 
niekto v budúcnosti za to potrestaný. Tre-
tím návrhom je, že budeme hľadať cestu 
dobrej novely zákona, aby sme boli spo-
kojní my aj štát,“ povedal o rokovaní.

P. Šajgalík pripomína, že v neformál-
nej diskusii s predsedom výboru Ľubo-
mírom Petrákom sa dohodli, že by mala 
vzniknúť pracovná skupina, ktorá by sa 
v nasledujúcich niekoľkých týždňoch ve-
novala príprave riešení, čo by išli buď 
cez parlament, alebo inak. „Nomino-
val som do nej Františka Simančíka, in-
formoval som o tom predsedu výboru, 
no bez odozvy,“ povedal začiatkom ok-
tóbra predseda SAV. Pokiaľ ide o parla-
mentné riešenie, na výbore sa spomínala 
aj cesta ďalšej jednoduchej novely záko-
na o v. v. i., ktorá by transformáciu ústa-
vov SAV spriechodnila aj bez nutnosti ich 
predtým zrušiť. No predstavitelia SAV ne-
majú o žiadnej aktivite poslancov v tomto 
smere informácie.

„Doposiaľ sme nemali signály ani 
o žiadnych významných krokoch minis-
terstva školstva okrem toho, že vymeno-
valo bývalého predsedu našich odborov 
Andreja Rusnáka za človeka, ktorý bude 
za rezort sprostredkovávať komunikáciu 
medzi štatutármi organizácií v rámci pra-
covných skupín. V týchto dňoch sa takéto 
stretnutia začínajú,“ pripomenul P. Šajga-
lík tesne pred uzávierkou tohto čísla Aka
démie/Správ SAV.

Za Predsedníctvo SAV sa na nich zúčast-
ňuje aj F. Simančík, zatiaľ však okrem vy-
jasňovania dôvodov zmeny spôsobu trans-
formácie zo strany ministerstva, podľa 
jeho vyjadrenia, k žiadnym návrhom na 
riešenie spomínaných problémov nedošlo.

Osud krehkej zhody ústavov

Medzičasom rokoval Snem SAV a nasle-
dovalo mimoriadne Predsedníctvo SAV. 
Na ňom vznikol akýsi manuál pre ústa-
vy, ako ďalej postupovať. „Pripravili sme 
ho však zatiaľ len na to, v čom máme jas-
no. Na spätný chod ústavov na rozpočtové 
a príspevkové organizácie. Tá časť našej 

budúcnosti je zreteľná, postupu rozumie-
me a tak taký manuál mohol vzniknúť,“ 
vysvetľuje P. Šajgalík. 

Pokiaľ ide o ďalšie kroky, predseda SAV 
potvrdzuje, že podklady na transformáciu 
sú v podstate pripravené vrátane protoko-
lov o prechode majetku a iných práv a po-
vinností, ktoré mali ústavy SAV hotové 
ešte v lete. Ide však o protokoly, ktoré sa 
týkajú prechodu práv z ústavu v doteraj-
šej právnej forme na ten istý ústav v práv-
nej forme v. v. i. „Ale nová právna úpra-
va – ako sme spomínali – hovorí čosi iné. 
Všetko musí prejsť najprv na SAV ako bu-
dúceho zakladateľa,“ pripomína P. Šajga-
lík. A dodáva, že z doterajších vyjadrení 
ministerstva školstva to on vníma tak, že 
rezort túto povinnosť vyplývajúcu zo zá-
kona ignoruje, respektíve vychádza z iné-
ho právneho výkladu. A vďaka tomu sú 
jeho predstavitelia presvedčení, že trans-
formácii nestojí v ceste nič, len schvaľova-
nie vkladu majetku. Právny výklad SAV je 
však iný a preto jej zástupcovia neustále 
upozorňujú na hrozbu, že sa to nedá usku-
točniť bez prerušenia kontinuity ústavov.

Pokiaľ ide o to, či je možné, že sa nie-
ktoré ústavy po posledných mesiacoch 

rozhodnú ostať v súčasnej podobe a na-
vždy alebo dočasne transformáciu na v. 
v. i. odložiť, hovorí predseda SAV, že pod-
ľa toho, ako si predstavitelia akadémie vy-
svetľujú znenie zákona, ktorým sa má jej 
transformácia riadiť – nezáleží to od roz-
hodnutia ústavov, ale od toho, ako roz-
hodnú ďalšie inštitúcie po tom, čo „...aka-
démia do 31. 12. 2018 zabezpečí všetky 
úkony na to, aby sa všetky organizácie sta-
li v. v. i.“.

„Keď však počúvame vyjadrenia zo 
strany ministerstva školstva, tak to mož-
né je. A treba otvorene povedať, že sa 
pod vplyvom posledných udalostí zme-
nil aj názor niektorých ústavov,“ dodáva 
P. Šajgalík. S tým, že dohoda o prechode 
ústavov celej SAV na verejné výskumné 
inštitúcie bola postavená na tom, že na-
pojenie na rozpočet nezmení situáciu tých 
ústavov, ktoré – zo samej podstaty výsku-
mu – nemôžu ťažiť z novej právnej for-
my a zlepšiť si rozpočet. Tým druhým to 
pomôže. V predchádzajúcich rokoch na-
chádzali postupom času na transformácii 
pozitíva aj viacerí z tej prvej skupiny. No 
posledné obdobie primälo podľa P. Šajga-
líka viaceré z nich k tomu, že sa do trans-
formácie nehrnú. Predseda SAV dodáva, 
že za istej konštelácie si takúto podobu 
akadémie vie predstaviť, aj keď by dvoja-
kú právnu formu organizácií SAV (štát-
ne a verejné, teda neštátne) považoval za 
krok zlým smerom.

Rozpočet a kontrola

Hoci stabilizačná dohoda v podobe, v akej 
ju uzatvorila SAV, ministerstvo financií 
a ministerstvo školstva na uplynulé tri 
roky, bude mať v ďalších rokoch inú podo-
bu, informácie akadémie o tom, že by jej 
rozpočet mal ostať vo výške, ako sa pripra-
vovala ďalšia stabilizačná dohoda na jar, 
sa zatiaľ nezmenili.

Koncom septembra rozhodol predse-
da Najvyššieho kontrolného úradu SR Ka-
rol Mitrík o mimoriadnej kontrole, ktorá 
bude zameraná na proces prípravy trans-
formácie Slovenskej akadémie vied. Pod-
ľa vyjadrenia tejto inštitúcie sa kontrolóri 
pozrú na vecnú, zákonnú prípravu trans-
formácie organizácií zriadených akadé-
miou na verejné výskumné inštitúcie. 
V rámci analytickej podpory kontroly tiež 
preveria kroky, ktoré bezprostredne súvi-
sia s hospodárnym a účelným nakladaním 
s majetkom štátu, ktorý je v správe SAV. 
Kontrolný úrad v tejto súvislosti už oslo-
vil rezort školstva a vyžiadal si komplexnú 
dokumentáciu, ktorú ministerstvu pred-
ložila akadémia. V čase uzávierky tohto 
čísla časopisu nemala SAV ešte o kontrole 
oficiálnu informáciu.

Martin Podstupka | Ilustračné foto: Vladimír Šimíček

Ak chcel parlament vstúpiť 
do viaznucej transformácie, 

stačilo – keď už sa tak rozhodol, 
aby novela zákona o SAV 

jednoducho posunula jej termín.
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>Na druhý septembrový víkend pripravi-
li ústavy Slovenskej akadémie vied na bra-
tislavskom Primaciálnom námestí poulič-
ný vedecký festival, aby tak populárnou 
formou prezentovali verejnosti svoju prá-
cu, predstavili výsledky a aj prilákali k nej 
spomedzi detí a mládeže svojich možných 
nasledovníkov. Pod názvom Víkend so Slo
venskou akadémiou vied prichystali na čas 
od piatkového rána do sobotného večera 
vedecké stánky, prezentácie, kvízy či súťa-
že pre rôzne vekové kategórie.

Podujatie otvoril podpredseda SAV 
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., ktorý 
zdôraznil, že akadémia využíva túto for-
mu kontaktu s verejnosťou, aby pripome-
nula svoje 65. výročie, ale najmä priblíži-
la svoju prácu, jej výsledky a ich význam.

Výskumnícke magnety
V piatok sa prezentoval napríklad Geogra-
fický ústav SAV, v ktorom sa hosťom veno-
val jeho riaditeľ Mgr. Daniel Michniak, 
PhD. „Okrem iného propagujeme sú-
ťaž Detská mapa sveta, ktorej sme (spolu 
s Kartografickou spoločnosťou SR) spolu-
organizátorom. Ide v nej o to, ako deti vi-
dia svet a ako to vyjadria prostredníctvom 
kreslených máp,“ pripomenul. S tým, že 
cieľom je dostať mládež cez prácu s ma-
pami k lepšiemu poznaniu sveta. Ústav 
prezentoval aj monografie či videoukáž-
ky o terénnych prácach vedcov pri zmene 
vodných tokov po prudkých dažďoch.

Stánky Archeologického ústavu sú tra-
dične lákadlom na podujatiach tohto dru-
hu a aj ten na Víkende so SAV ponúkal 
zaujímavý zážitok. Podľa Antona Arpá-
ša, technického pracovníka tohto ústavu, 
verejnosť tradične zaujímajú 3D modely, 
veľký záujem býva o takéto modely kos-
tolov, obydlí a postáv, ktoré sú zhotove-
né podľa skutočných ľudí. Ústav tiež po-
núkal sériu nových posterov z lidarových 
snímok, rekonštrukcie rôznych nálezísk, 
napríklad hradiska v Majcichove.

Ako povedal vo vedeckom stánku Bo-
tanického ústavu Centra biológie rast-
lín a biodiverzity SAV RNDr. Jozef Šibík, 
PhD., návštevníci sa zaujímali napríklad 
o poznatky vedcov o inváznych a nepô-
vodných pôdnych druhoch, ktoré sa na 
Slovensku objavujú, pýtali sa na vplyv kli-
matických zmien na vegetáciu. Okrem sa 
mohli dozvedieť aj o nových výsledkoch 
výskumu toho, ako pôsobia ľudské zásahy 
do lesov napadnutých lykožrútom.

Medzi vedcami, venujúcimi sa návštev-
níkom prezentácie, ktorú na túto akciu 
pripravil Slavistický ústav Jána Stanisla-

va, bola aj Mgr. Mária Prokipčáková, PhD. 
Vysvetlila, že ide najmä o výber z publi-
kácií vedcov tejto inštitúcie. „Sú tam kon-
ferenčné zborníky, monografie i časopi-
sy. Ľudia, ktorí sa pri nás pristavili, mali 
celkom jasno v tom, čo robíme, pýtali sa 
na cyrilo-metodské tradície, zaujímala ich 
ľudová próza, mali sme aj otázky na etno-
lingvistiku,“ dodala táto vedkyňa.

Vedecké stánky na piatok pripravil na-
príklad i Ústav molekulárnej biológie, 
Ústav ekológie lesa, Ústav anorganickej 
chémie, Elektrotechnický ústav, Ústav po-
lymérov, Ústav vied o Zemi a ďalšie vedec-
ké inštitúcie SAV.

Odpovede zo Živej knihy
Prezentácie dvoch desiatok ústavov SAV 
ponúkli aj v sobotu návštevníkom poduja-
tia námet na zamyslenie, čo všetko špič-

koví vedci na Slovensku skúmajú a v celo-
spoločenskom priestore prinášajú. Ústav 
experimentálnej fyziky prezentoval „levi-
tujúci vláčik“ na báze supravodičov, veľký 
záujem bol aj o ukážky práce Elektrotech-
nického či Astronomického ústavu SAV. 
Deti aj dospelí sa pristavovali pri expozícii 
Ústavu vied o Zemi, rovnako rušno bolo aj 
pri prezentácii práce Ústavu informatiky 
SAV, ktorého vedci už tradične vedia pri-
tiahnuť pozornosť.

„Výborný nápad,“ reagovala na akciu 
jedna z jej návštevníčok Lucia Smižan-
ská. „Expozície ma potešili najmä kvôli 
môjmu synovi. Oceňujem, že väčšina ved-
cov mala dostatočne názorný, zrozumiteľ-
ný výklad s dostatočnou empatiou aj pre 
mladých ľudí a deti.“

Počas celého podujatia mali hostia 
možnosť vypočuť si v takzvanej Živej kni-
he SAV prezentácie vedeckých osobnos-

tí akadémie a pýtať sa ich na ich prácu. 
Na príprave tejto časti podujatia sa po-
dieľali vedci z biomedicíny, polymérov, 
chémie, fyziky, archeológie, vied o Zemi, 
elektrotechniky, biodiverzity rastlín, his-
tórie, filozofie, slavistiky, mechaniky stro-
jov či astronómie. V piatok predpolud-
ním ju rozbiehal MUDr. Petr Novák, PhD., 
z Neu roimunologického ústavu SAV, kto-
rý v prednáške i neskôr v odpovediach na 
otázky vysvetlil, ako komplexne vedci toh-
to ústavu skúmajú Alzheimerovu chorobu. 
Pripomenul, čo toto ochorenie spôsobuje 
pacientom, ich blízkym, okoliu i spoloč-
nosti. Zdôraznil význam intenzívnej sta-
rostlivosti, osvety, prevencie a sústrede-
nej pozornosti, ktorú tejto chorobe treba 
venovať. Jeho kolega z Ústavu materiálov 
a mechaniky strojov Ing. František Siman-
čík, PhD., sa popoludní zasa venoval ener-
getickej bezpečnosti, rovnako pútavé boli 
aj „živé knihy“ s manželmi z Ústavu po-
lymérov Mgr. Jurajom Kronekom, PhD., 
a Mgr. Zuzanou Kronekovou, PhD., o po-
lyméroch v medicíne či s RNDr. Marekom 

Vaculíkom, PhD., z Botanického ústavu 
Centra biológie rastlín a bio diverzity SAV 
o biodiverzite, čistení pôdy či vody pomo-
cou rastlín. V sobotu Živá kniha pokračo-
vala prednáškami a diskusiami o mede 
a včelích produktoch, o expanzii nepô-
vodných druhov rastlín alebo o úspešnej 
evolučnej stratégii rastlín. Mimoriadnej 
pozornosti sa tešila PhDr. Sibyla Mislo-
vičová z Jazykovedného ústavu Ľudoví-
ta Štúra, ktorá odpovedala na otázky ešte 
dlho po skončení svojho vystúpenia.

Turnajom mladých fyzikov ozvláštnili 
podujatie talentovaní stredoškoláci, kto-
rí ponúkali návštevníkom rôzne zaujíma-
vé „hračky“, úlohy či zaujímavosti, kto-
ré – ako sa vyjadrili – „našli v labákoch“ 
a ktorými sa mladí ľudia postupne dostá-
vajú k skutočným problémom vedy.

(pod, sc) | Foto: Vladimír Šimíček

V e d a  n a  n á m e s t í
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Tento ústav má už za sebou zlučovanie 
a aj delenie...
Pred tromi rokmi sme si pripomínali jeho 
päťdesiate výročie [Správy SAV 1/2015, 
Ekológovia potrebujú silnejší hlas – po-
známka redakcie]. Vznikol ako oddele-
nie biológie a tvorby krajiny Biologického 
ústavu SAV. V roku 1965 sa z tohto odde-
lenia stal Ústav biológie krajiny, a keď sa 
v roku 1975 viacero inštitúcií zlúčilo do 
Centra biologicko-ekologických vied, stali 
sme sa jeho súčasťou. Takto sme fungova-
li do júla 1990, keď vznikol Ústav krajin-
nej ekológie SAV v tejto podobe ako samo-
statná inštitúcia.
Ako sa počas desaťročí menilo jeho ve-
decké smerovanie?
Zo začiatku bola hlavným smerom vý-
skumu biológia krajiny. Významný vplyv 
na to mala vedecká orientácia zakladate-
ľa – profesora Ružičku [prof. RNDr. Milan 
Ružička, DrSc., významný ekológ, vedec, 
pedagóg zameraný na ekologické a envi-
ronmentálne vedy, zakladateľ krajinno-
ekologickej školy na Slovensku – poznám-
ka redakcie]. Neskôr smerovanie obohatil 
príchod viacerých geografov a začal sa 
využívať biologicko-geografický prístup 
k výskumu krajiny. Postupne sme sa čo-
raz viac sústreďovali na jej integrovaný 
výskum, v ktorom je zakomponovaných 
množstvo pohľadov. Takže teraz v našom 
výskume ide o komplexnú analýzu biolo-
gických, abiotických, ale tiež socioekono-
mických zložiek krajiny.
Môžeme to priblížiť?
Biota sú rastliny, živočíchy a ich spoločen-
stvá, teda životné formy krajiny. Ďalším 
krokom je skúmanie ich podmienok. Teda 
podložia, vody, pôdy, ovzdušia – abiotic-
kých zložiek. No nakoniec sa krajinno-
ekologický výskum obohatil o hodnote-
nie socioekonomickej štruktúry krajiny. 
Socioekonomické podmienky sú vplyvy 
človeka v krajine, ktorú skúmame. Pozi-
tívne vplyvy sú socioekonomické aktivi-
ty zamerané na ochranu prírody a kraji-
ny a tiež na ochranu prírodných zdrojov. 
Negatívne socioekonomické aktivity sú 
väčšinou sprievodné javy ľudských aktivít 
v krajine spojené s produkciou znečisťujú-
cich látok.

V tom výskume je teda spojených via-
cero samostatných vied. Biológia, zoo-
lógia, hydrológia, botanika, geografia, 
sociológia, ekonomika... Je vašou úlo-
hou spájať ich poznatky?
Sme založení na geosystémovom prístupe 
vo výskume krajiny. To znamená, že skú-
mame vlastnosti jej zložiek a prvkov a tiež 
vzťahy medzi zložkami a prvkami v nej. 
Kým povedzme hydrológovia sa sústreďu-
jú dominantne na vodu, pedológovia na 
pôdu. Našou úlohou je pozerať sa na kra-
jinu nadsektorovým pohľadom, zlaďovať 
záujmy jednotlivých sektorov. Podstatná 
pre nás je krajina ako celok.

Zrejme tomu zodpovedá aj pestré za-
stúpenie odborností medzi vedcami 
ústavu...
Nepochybne. Sme založení na inter-
disciplinárnej báze. Máme na jednej stra-
ne špecialistov na jednotlivé zložky kra-
jiny – napríklad geografov, pedológov, 
hydrológov, krajinných inžinierov. Ale 
tiež kolegov, ktorí majú na starosti krajin-
noekologické syntézy. Rýchlo sa rozvíja aj 
smer venujúci sa diaľkovému prieskumu 
Zeme a informačným technológiám.
Akú odbornosť majú vedci, ktorí robia 
syntézy?
Väčšinou sú to geografi, ktorí majú spo-
medzi nás najbližšie k tomuto komplex-
nému priestorovému výskumu krajiny.
Je takto postavené pracovisko vo sve-
te obvyklé?
Je ich viacero. Štruktúrou a zameraním 
máme najbližšie k Fínskemu environmen-
tálnemu inštitútu SYKE, ktorý je však ove-
ľa väčší. Krajinnoekologické pracoviská 
v okolitých krajinách (najmä v štátoch 
V4) v poslednom období prešli značný-
mi zmenami. Napríklad v Českej repub-
like bolo vybudované nové pracovisko 

CzechGlobe – Ústav výzkumu globální 
změny Akademie věd ČR. Maďarskí kole-
govia majú bližšie k analytickému výsku-
mu, ale aj tam sa už posilňuje integrovaný 
krajinnoekologický výskum. V súčasnos-
ti možno v krajinnoekologickom výskume 
za najmodernejšiu tému považovať hod-
notenie ekosystémových služieb, čo si ne-
vyhnutne vyžaduje integrovaný prístup.
O čo ide?
Ide o hodnotenie toho, čo ekosystémy, 
tak zvané „zelené plochy“ krajiny, posky-
tujú človeku a spoločnosti, bilanciu toho, 
čo – akú službu – nám konkrétny ekosys-
tém ponúka, aká je jej hodnota. Napríklad 
produkujú biomasu, zabezpečujú regulá-
ciu javov a procesov v krajine (protieróz-
na ochrana, ochrana proti prejavu prírod-
ných rizík a podobne). Tejto problematike 
sa intenzívne venuje aj Európska únia.
Ešte k tomu rozloženiu síl v ústave. 
Ako sú zastúpení tí odborníci, ktorí sa 
venujú syntéze?
Je to vyvážené. Podstatné je, že keď na-
stupujú noví doktorandi, všetkých vedie-
me k tomu, aby sa nevenovali len výsku-
mu jednej zložky, ale aby prenikali aj do 
syntéz. Aby sme sa vedeli dopĺňať. Krajin-
noekologický výskum si vyžaduje tímovú 
prácu.
Ľudia si vedia predstaviť prácu vedca – 
chemika či botanika. Ako pracuje kra-
jinný ekológ?
Naším laboratóriom je krajina. Na jednej 
strane je to príjemné, zaujímavé a nieke-
dy aj romantické. Na druhej strane nás to 
limituje vo výskume. Napríklad ročnými 
obdobiami, počasím a podobne. Robíme 
dlhodobé, systémové výskumy, ktoré za-
chytávajú celý rad faktorov. Potrebujeme 
poznať všetky podstatné zložky územia 
krajiny a nájsť súvislosti medzi nimi. A to 
si vyžaduje určitý čas.
Aký je váš klasický výstup?
Zväčša sú to monografie, lebo výstupom 
nášho výskumu je komplexné predstave-
nie jednotlivých území. A to je väčšinou 
priveľa materiálu na jeden článok. Z tých 
posledných monografií spomeniem His-
torické štruktúry poľnohospodárskej 
krajiny Slovenska či Atlas reprezentatív-
nych geoekosystémov Slovenska. V júli 
sme uvádzali monografiu Pavúky Slo-
venska a na september sme pripravili 
prezentáciu ďalšej – Využívanie vysoko-
horskej krajiny a jeho dôsledky na zme-
nu prostredia.
Ako vyzerá také komplexné predstave-
nie územia?

K e ď  j e  l a b o r a t ó r i o m  k r a j i n a

Tam, kde sú „osvietenejší“ 
starostovia, sa naše výstupy 

uplatnia v praxi. 
Kde majú k ekológii 

vlažnejší vzťah, tak veľmi nie.

S ich výstupmi by mal pracovať každý primátor a starosta. 
V ideálnom svete. Taký nie je a riaditeľka Ústavu krajinnej eko-
lógie SAV doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., zdôrazňuje, že jej 
i jej kolegom je jasné, že svetom hýbe ekonomika. Preto – ako 
hovorí – jedným z ich prístupov je nájsť schodné riešenia.
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Môžeme si urobiť taký stručný prierez vý-
skumu, ktorý sme robili pre Trnavský sa-
mosprávny kraj... Obsahuje analýzu abio-
tických zložiek – geologického podložia, 
hydrologických a pôdnych pomerov, kli-
matických podmienok, biotických zložiek, 
fytogeografickú charakteristiku, charak-
teristiku prirodzenej a reálnej vegetácie, 
živočíšstva a podobne. Významnú súčasť 
predstavuje hodnotenie súčasnej krajin-
nej štruktúry. Nasleduje hodnotenie so-
cioekonomickej štruktúry územia, kde sa 
sústreďujeme na hodnotenie pozitívnych 
prvkov – ochranu územia a krajiny, ochra-
nu biodiverzity, drevín a podobne. Ale 
tiež na hodnotenie stresových faktorov – 
produkciu cudzorodých látok a pôsobenie 
ostatných rizikových faktorov. Nasledu-
je špecifikácia environmentálnych prob-
lémov vyplývajúcich zo stretov záujmov 
a spracovanie návrhov na optimálne vy-
užívanie územia, jeho zdrojov a potenciá-
lov. Ale to som všetko podstatne zjedno-
dušila.
Odrazí sa takýto výstup na rozhodnu-
tiach samosprávy a inštitúcií, ktoré 
majú na život v regióne vplyv?
Do istej miery áno, ale úplne nie. V tomto 
prípade hovoríme o výsledkoch výskumu, 
ktorý sme robili ako krajinnoekologický 
podklad do územnoplánovacej dokumen-
tácie tohto kraja. Ale keď chceme naše 
výsledky dostať do reálnej, hmatateľnej 
podoby, musíme ísť často až na úroveň sí-
diel, obcí.
Darí sa to?
Tam, kde sú „osvietenejší“ starostovia, sa 
naše výstupy uplatnia v praxi. Kde majú 
k ekológii vlažnejší vzťah, tak veľmi nie.
Máte pre starostu, ktorý chce s vašimi 
výstupmi pracovať, konkrétny výstup 
pre jeho obec?
Áno. Vieme pripraviť návrh optimálne-
ho využívania územia. Koniec koncov, 
krajinnoekologický plán je povinnou sú-
časťou každej územnoplánovacej doku-
mentácie. My urobíme komplexný krajin-
noekologický prieskum územia a potom 
spracujeme návrh krajinnoekologických 
limitov, kataster rozdelíme na plochy 
(krajinno ekologické komplexy) a povie-
me, ktoré sú nevhodne využívané. A na-
vrhneme, čo by bolo vhodnejšie. Naprí-
klad kde by mala byť lúka, kde les, kde sú 
najúrodnejšie pôdy vhodné na poľnohos-
podárstvo, ale aj to, kde môže byť sklád-
ka či priemysel. To dostane do rúk staros-
ta. A ten to buď rešpektuje a zapracuje do 
územného plánu, alebo nie.
Bývate úspešní?
Je to komplikované. Územní plánovači 
a developeri nad tým, že by to mali reš-
pektovať a zapracovať, veľmi nejasajú. 
Prečo, je jasné: chod sveta určuje ekono-

mika. Ale máme aj dosť príkladov pozitív-
neho prístupu.
Slovensko by malo byť pokryté takými-
to štúdiami pre každého starostu?
To by bolo ideálne.
A do akej miery je?
To sa neodvažujem ani odhadnúť. Od-
poveď je, že územnoplánovaciu doku-
mentáciu vrátane krajinnoekologické-
ho plánu by mala mať každá obec nad 
dvetisíc obyvateľov. V rámci účasti v eu-
rópskom projekte OpenNESS sme riešili 
mestské funkčné územie Trnavského sa-
mosprávneho kraja. Prešli sme dvadsať-
päť obcí. Mnohí starostovia potvrdili, že 

na environmentálnu oblasť nemajú do-
statok peňazí, takže to riešia len okrajo-
vo, prípadne to neriešia. Viac ich zaujíma-
jú rozvojové výrobné prevádzky, služby 
a podobne, z ktorých majú príjem do roz-
počtu obce. Ale neplatí to o všetkých.
Nie je to trochu tak, že hľadáte ideál-
ny svet?
Myslím si, že nie. My rešpektujeme, že 
človek musí v krajine žiť, fungovať, produ-
kovať, zarábať... Skúšame nájsť cestu naj-
menšieho zla. Príklad: nezastavíme sa pri 
konštatovaní, že nejaká fabrika v obci ne-
môže byť, skôr sa snažíme vybrať lokalitu, 
ktorá je tam na to z krajinnoekologického 
hľadiska najvhodnejšia.
Je spolupráca so samosprávami pre 
vás aj zdrojom zaujímavých príjmov?
Čiastočne áno. Predovšetkým – sme prí-
spevková organizácia. Máme mnohé ve-
decké projekty, podieľali sme sa na riešení 
sedemnástich projektov ostatných troch 
rámcových programov EÚ, teraz máme 
štyri projekty Horizont 2020. V nich reali-
zujeme aj dlhodobý ekosystémový vý-
skum, v poslednom období riešime najmä 
ekosystémové služby, trvalo udržateľ-
né využitie územia. To je tiež jedna časť 
našich príjmov. Ale ďalšia sú zákazky od 
obcí, regiónov, krajov či exekutívy. Teraz 
sa napríklad podieľame na riešení veľkej 
zákazky na tvorbe regionálnych územ-
ných systémov ekologickej stability, ktoré 
sa postupne spracovávajú pre všetky okre-
sy Slovenska.
Pred časom ste pre tento časopis pove-
dali, že ústav má väčší potenciál vedo-
mostí aj pre prax, ako je stupeň ich vy-
užitia. Mení sa to?
Stále to platí. Príkladom môžu byť proti-
povodňové opatrenia. Netreba ísť za kaž-
dú cenu cestou hrádzí, valov, betónových 
múrov. Veľa sa dá dosiahnuť vhodným 
využívaním krajiny, vhodným zastúpe-
ním prírodných ekosystémov. Pritom sa 
však naráža aj na problém vlastníckych 
vzťahov, je to zložitá problematika. Ďal-
šou témou je takzvané precízne poľno-
hospodárstvo. Podľa satelitných snímok 
a našich výskumov a poznatkov vieme 
predpovedať napríklad potrebu hnojenia 
na konkrétnych parcelách. No chcelo by 
to zmeniť spôsob práce na farmách, tro-
chu ich modernizovať. Ale už sa také ob-
javujú. Na tohtoročnom Agrokomplexe 
sme tieto možnosti prezentovali poľno-
hospodárom. Ďalším príkladom je model 
predpovedného systému na ochranu vini-
ča, ktorý sme rozvinuli v spolupráci s bu-
dapeštianskou Technickou a ekonomic-
kou univerzitou. Pracuje pomerne presne 
s predpoveďami, ako sa budú šíriť choro-
by viniča. Umožňuje vinohradníkom ove-
ľa precíznejšie narábať s postrekmi. Je 

Doc. RNDr. ZITA IZAKOVIčOVá, 
PhD., je absolventkou Prírodovedec-
kej fakulty Univerzity Komenské-
ho. Vedeckú hodnosť PhD. získala 
na Lesníckej fakulte Technickej uni-
verzity vo Zvolene v roku 2004 v od-
bore ekológia. V roku 1985 nastúpi-
la do Centra biologicko-ekologických 
vied SAV. Ťažisko jej vedeckej čin-
nosti spočíva v rozvíjaní metód kra-
jinnoekologického plánovania; roz-
pracovaní metodík na spracovanie 
stratégií trvalo udržateľného rozvoja 
na regionálnej a lokálnej úrovni a ich 
aplikáciu na viacerých modelových 
územiach. Bola koordinátorkou 30 
grantových a zmluvných projektov, 
z toho 15 medzinárodných. Od roku 
2010 je predsedníčkou Slovenskej 
ekologickej spoločnosti. V súčasnos-
ti je druhé funkčné obdobie riaditeľ-
kou Ústavu krajinnej ekológie SAV.
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toho viac, vo všeobecnosti môžem po-
vedať, že máme veľa vecí, ktoré by sme 
mohli ponúknuť rozhodovacej sfére či 
praxi.
Na tomto ústave je hranica medzi zá-
kladným a aplikovaným výskumom 
zrejme veľmi nejasná...
Áno. Pre potreby akreditácie sme použí-
vali pomer sedemdesiat k tridsiatim, ale 
iste to nie je celkom presné. Sú roky, keď 
robíme viac na základnom výskume. A sú 
také, keď máme z praxe viac požiadaviek, 
a tým sa snažíme vždy vyhovieť. Okrem 
veľmi malých projektíkov, na ktoré už ka-
pacitne nestačíme, vlastne nezvykneme 
nič odmietať. Sme radi, keď môžeme vi-
dieť výsledky našej práce v praxi. Je to pre 
nás veľká výzva.
Spolupracujete s rôznymi inštitúcia-
mi, dosť intenzívne aj s ministerstvom 
životného prostredia. Využíva štát va-
šich vedcov ako expertov?
Áno, sme vo viacerých komisiách, naprí-
klad v komisii pre ochranu biodiverzi-
ty, pre integrovaný manažment krajiny, 
v pracovnej skupine MAES pri minister-
stve životného prostredia, ja som predsed-
níčka komisie pre udeľovanie odbornej 
spôsobilosti pre spracovanie dokumentá-
cie ochrany prírody a podobne.
Môžeme predstaviť oddelenia ústavu?
V ústave sú tri, dve v Bratislave, jedno 
v Nitre. Oddelenie analýzy ekosystémov 
sa – ako je zrejmé z názvu – zameriava na 
výskum ekosystémov, ich zložiek a biodi-
verzity. Dominujú v ňom biológovia. Od-

delenie krajinnoekologických syntéz sa 
ťažiskovo zameriava na krajinnoekologic-
kú optimalizáciu územia, na sledovanie 
vývoja globálnych megatrendov, ich vply-
vov na krajinu a jej zložky. Tretie – nitrian-
ske – oddelenie biodiverzity ekosystémov 
a krajiny sa sústreďuje na výskum ekosys-
témových služieb, o ktorých sme už hovo-
rili. Rozvíjajú tam tiež výskum zameraný 
na využívanie informačných technológií, 

venujú sa aj precíznemu poľnohospodár-
stvu.
S ktorými vedeckými inštitúciami naj-
viac spolupracujete?
Spomedzi univerzít momentálne najviac 
s nitrianskymi – Univerzitou Konštantí-
na Filozofa a Slovenskou poľnohospodár-
skou univerzitou, ale tiež s bratislavskou 
Univerzitou Komenského. No aj s envi-
ronmentálne zameranými pracoviskami 
na Technickej univerzite vo Zvolene, Slo-
venskej technickej univerzite v Bratislave 
a podobne. Je toho viac. Z iných inštitúcií 
spomeniem azda Výskumný ústav vodné-
ho hospodárstva, s ktorým máme naprí-
klad teraz spoločný APVV projekt a pro-
jekt cezhraničnej spolupráce INTERREG.

Ste úspešní pri získavaní projektov?
Nemôžeme sa sťažovať. Najmä pokiaľ ide 
o tie európske. Pri nich sme azda úspeš-
nejší ako na domácej scéne. Je to tým, že 
moji predchodcovia dobre rozbehli me-
dzinárodnú spoluprácu ešte v časoch, keď 
sme vstupovali do EÚ. Veľké západoeu-
rópske vedecké inštitúcie vtedy hľadali 
východoeurópskych partnerov pre svoje 
projekty. Nadviazali sme kontakty, využili 
sme príležitosť. A oni videli, že sme part-
ner, ktorý im stačí s dychom. Odvtedy nás 
oslovujú. Aj vďaka tomu sme získali pro-
jekty z programu Horizont 2020. No chce-
li by sme viac. Tie štyri, čo máme, je mož-
no tretina z toho, čo sme podávali.
Ktorí sú vaši osvedčení zahraniční 
partneri?
Celkovo spolupracujeme so 129 medzi-
národnými organizáciami. Je to najmä 
spomínaný Fínsky environmentálny in-
štitút SYKE, Museum National d’Historie 
Naturelle Paris, Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung – UFZ, ale aj vieden-
ská Technická univerzita, s ktorou teraz 
riešime veľký cezhraničný projekt zame-
raný na výskum v oblasti dunajského re-
giónu. Našou úlohou v ňom je mapovanie 
ekosystémov a hodnotenie ich ekosysté-
mových služieb v tejto oblasti. Podieľa sa 
na tom aj Výskumný ústav vodného hos-
podárstva, ktorý sa sústreďuje skôr na ko-
ryto rieky a kvalitu vody. Rakúšania robia 
veľké pohyblivé laboratórium, ktoré bude 
zabezpečovať potrebné merania v tomto 
hraničnom priestore.



Máme veľa vecí, 
ktoré by sme mohli ponúknuť 

rozhodovacej sfére či praxi.

Z projek toV ústaVu

• Európska infraštruktúra pre dlhodobý ekosystémový a so-
cioekologický výskum – eLTER (projekt HORIZON 2020, 
2015 až 2019). Cieľom projektu je poskytnúť podporu pre 
lokality dlhodobého ekologického výskumu a platformy dl-
hodobého socioekologického výskumu, aby mohli poskyto-
vať služby najvyššej kvality pre viacnásobné využitie distri-
buovanej výskumnej infraštruktúry. Hlavné ciele a metódy          
eLTER sú:
1) identifikovať potreby používateľov výskumných infra-
štruktúr vo vzťahu k hlavným spoločenským výzvam pros-
tredníctvom konzultácií s vedeckou, riadiacou a komerčnou 
sférou, ako aj odhadnúť budúce potreby;
2) zefektívniť návrh nákladovo efektívnej celoeurópskej sie-
te, ktorá je schopná riešiť rozličné problémy ekosystémové-
ho výskumu v spolupráci s príslušnými svetovými a európ-
skymi výskumnými infraštruktúrami;
3) rozvíjať organizačný rámec pre integráciu dát a umožniť 
virtuálny prístup k údajom LTER tým, že umožní publikovať 
dáta na distribuovaných dátových uzloch a poskytnutím prí-
stupu k údajom o kľúčových výskumných výzvach prostred-
níctvom platformy pre integráciu dát;
4) podporovať spoločenský význam, použiteľnosť a viac-
násobné využitie informácií, údajov a služieb prostredníc-
tvom nových partnerstiev s poskytovateľmi dát diaľkového 

prieskumu Zeme, analytických služieb a modelov na testo-
vanie scenárov a uplatnením nových meracích technológií.
Sieť LTER-Europe má 162 lokalít v 22 krajinách, kde sa po-
skytujú údaje o dlhodobých trendoch zmien životného pro-
stredia, niektoré siahajúce 100 rokov do minulosti. Pláno-
vaná „LTER infraštruktúra“ umožní celoeurópsky výskum 
dôležitých ekosystémov a socioekologických systémov a pod-
poru znalostného rozhodovania na viacerých úrovniach.

• Projekt OpenNESS (projekt siedmeho rámcového progra-
mu EÚ, 2013 až 2017) bol zameraný na operacionalizáciu 
prírodného kapitálu a ekosystémových služieb – od koncep-
tu k reálnym aplikáciám. Na riešení sa podieľalo 35 orga-
nizácií z 18 krajín (z toho 14 európskych). Za Slovensko sa 
spoločne na projekte podieľali Ústav krajinnej ekológie SAV 
a Regioplán Nitra. Teoreticko-metodické aspekty sa testo-
vali na modelových územiach (prípadových štúdiách). Úlo-
hou  prípadových štúdií bolo analyzovať reálnu využiteľnosť 
a aplikácie konceptu ekosystémových služieb pri konkrét-
nom manažmente územia a pri rozhodovaní o jeho rozvoji 
– napríklad pri manažmente povodí, v územnom a regionál-
nom plánovaní a podobne. Celkovo sa robilo 22 modelových 
štúdií na miestnej a regionálnej úrovni v 14 krajinách. Mo-
delové územia pokrývali celý rad ekosystémov – sladkovod-
né a pobrežné ekosystémy, lesné oblasti, poľnohospodársku 
krajinu, urbárne územia. Za modelové územie na území Slo-
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Ako vychádza váš ústav z porovnania 
s týmito partnermi?
Technickým vybavením sme kedysi za-
ostávali, ale teraz – vďaka štrukturálnym 
fondom – sme porovnateľní. A pokiaľ 
ide o odbornosť, tiež v ničom nezaostá-
vame. Slovenský krajinnoekologický vý-
skum má dôkaz o svojej dobrej úrovni aj 
v tom, že je medzinárodne akceptovaný. 
Tie partnerstvá to potvrdzujú. Na Sloven-
sku bola v roku 1982 založená medziná-
rodná asociácia krajinných ekológov – 
IALE. O medzinárodnej akceptácii svedčí 
aj fakt, že ústav je členom medzinárodnej 
siete excelentných pracovísk ALTER-NET 
a je akreditovaným pracoviskom Central 
Consultancy Register Európskej komi-
sie. V našom ústave je sekretariát medzi-
národnej organizácie Landscape Europe. 
Taktiež pôsobíme ako expertné pracovis-
ko Európskej komisie a Európskej envi-
ronmentálnej agentúry v Kodani. Myslím, 
že to je dosť príkladov, ktorými môžeme 
dokumentovať našu medzinárodnú ak-
ceptáciu.
Môžete trochu priblížiť vašu úlohu 
v týchto inštitúciách?
V rámci projektu NEEMO – Monitorovanie 
LIFE projektov sa sústreďujeme na moni-
torovanie kvality a odbornej a finančnej 
opodstatnenosti riešenia LIFE projektov 
spolufinancovaných Európskou komisiou. 
Hodnotíme na Slovensku, v Poľsku, Ma-
ďarsku, Rumunsku, Chorvátsku i v Česku. 
Expertízna činnosť pre Európsku environ-
mentálnu agentúru sa sústreďuje na pod-

poru implementácie právnych predpisov 
EÚ týkajúcich sa prírody (smernice o vtá-
koch a biotopoch), podporu hodnotenia 
a podávania správ v súvislosti s globálnou 
a EÚ stratégiou v oblasti biodiverzity, naj-
mä v mapovaní a hodnotení zdravia eko-
systémov a ich služieb v Európe. A tiež na 
prácu na konkrétnych úlohách, týkajúcich 
sa stratégie biodiverzity EÚ v poľnohos-
podárstve a lesníctve.
Prichádzajú k vám zo škôl kvalitní noví 
kolegovia?
Je všeobecne známe, že úroveň škôl klesá, 
no nemôžeme to zovšeobecniť. Keď po-
čúvam ponosy riaditeľov mnohých iných 
ústavov, musím povedať, že my to tak veľ-
mi necítime. Ak by sme to mali posudzo-
vať podľa doktorandov, niektoré ročníky 
sú veľmi dobré, iné slabšie.
Odchádzajú vám ľudia do zahraničia?
Odchádzajú, ale sa aj vracajú. Nemôžeme 
hovoriť o nejakom úniku mozgov. Možno 
je to aj vďaka tomu, že máme dosť zahra-
ničných projektov a naši pracovníci v rám-
ci nich spolupracujú s medzinárodnými 
vedeckými špičkami, dostanú sa do me-
dzinárodných laboratórií. Nepodstatná je 
aj finančná stránka: z týchto projektov do-
kážeme ľudí aj zaplatiť.
Ako sa pozeráte na akreditáciu? Pre 
vás znamenala umiestnenie v tretej 
skupine, charakterizovanej stručne 
ako: ústav má pevné základy a prispel 
k poznaniu v danej oblasti na európ-
skej úrovni, organizácia je viditeľná na 
národnej úrovni...

S odstupom času sa nám zdá, že nám 
ukrivdila. Myslím si, že sme neboli ob-
jektívne hodnotení, ale nič s tým nespra-
víme, ani sme sa neodvolávali. Venova-
li sme pozornosť pripomienkam. Vyčítali 
nám, že málo publikujeme v špičkových 
časopisoch, teraz sme na to pritlačili, 
viac sa na to sústreďujeme a podľa mňa 
sme podstatne pokročili. Práve teraz nám 
vychádzajú dve monografie v Springe-
ri a článok v prestížnom časopise Natu-
re, podstatne sa zvýšil podiel našich prác 
publikovaných v databázových časopi-
soch. Hoci asi je to na úkor národných 
monografií, ktoré sú pre nás ako výstup 
dôležitejšie. Veď ktorý starosta si prečíta 
článok vo vedeckom karentovanom časo-
pise?
A ako ste vyšli z výkonového financo-
vania?
Sme celkom spokojní, hoci podľa nás sme 
mali na základe projektovej činnosti do-
stať viac peňazí.
Transformáciu na verejnú výskumnú 
inštitúciu absolvujete ako samostatný 
ústav, bude to tak aj ďalej?
Zatiaľ o spájaní neuvažujeme. Z vlast-
ných skúseností – napríklad v spomína-
nom Centre biologicko-ekologických vied 
– môžem porovnávať. A nevidím veľa prí-
nosov spájania. Nebolo to dokonca ani ad-
ministratívne jednoduchšie, skôr naopak. 
Takže v súčasnosti chceme zachovať ústav 
samostatný.

Martin Podstupka | Foto: Vladimír Šimíček

venska bolo vybrané mestské funkčné územie Trnava, kto-
ré pozostáva z mesta Trnava a 15 okolitých obcí. Cieľom slo-
venskej prípadovej štúdie bolo hodnotenie súčasného stavu 
implementácie konceptu prírodného kapitálu a ekosystémo-
vých služieb v modelovom území a návrh metodického ná-
stroja pre krajinné a priestorové plánovanie, ktorý umož-
ní lepšie uplatňovanie princípov hodnotenia ekosystémov 
a ich úžitkov v Slovenskej republike. Bol podrobne zhodno-
tený potenciál mestského funkčného územia pre poskytova-
nie ekosystémových služieb a boli vypracované kritériá pre 
ochranu ekosystémov a efektívne využívanie ich ekosysté-
mových služieb.

• Vývoj adaptívneho predpovedného systému ochrany rast-
lín v spolupráci prihraničných vinárskych oblastí v záujme 
zvyšovania ich konkurencieschopnosti (projekt cezhranič-
nej spolupráce HUSK, 2013 až 2015 ). Zámerom bolo vyvinúť 
čo najpresnejší predpovedný systém vývoja šírenia chorôb 
a škodcov s cieľom zlepšiť hospodárenie vo vinohradoch 
tak, aby sa používalo menej chemikálií na ochranu viniča. 
Tým by sa zmenšil tlak na životné prostredie a zdravie vini-
ča a zároveň by sa ochránila úroda, čo by malo aj sociálno-
-ekonomický efekt. Poznaním presných predpovedí je možné 
ušetriť až 30 percent nákladov na ochranu viniča. Projekt po-
zostával z dvoch základných častí:
1/ Inštalácia a testovanie meracích zariadení, ktoré slúžia 

ako predpovedný systém. Ide o špeciálne meracie prístro-
je, ktoré priamo vo vinohradoch monitorujú mikroklimatic-
ké podmienky, ako sú teplota, zrážky, vlhkosť vzduchu, vlh-
kosť listu, pôdno-klimatické podmienky či fenologické fázy 
viniča. Tieto informácie sa každé dve minúty automaticky 
posielajú na vzdialený server, kde sa spracúvajú a sprístup-
ňujú vinohradníkom. Model predpovedá vývoj týchto para-
metrov na najbližšie dni a na základe týchto predpovedí mo-
deluje možný vývoj chorôb viniča (múčnatku, peronospóru, 
pleseň sivú, pleseň čiernu) a navrhuje optimálnu dobu ošet-
renia viniča pre miestnych vinohradníkov (či je vhodné a po-
trebné striekať, kedy treba začať s postrekom a podobne). 
Vinohradník získava informácie cez internetové pripojenie 
na server okamžite a je na jeho rozhodnutí, či postrek urobí, 
alebo nie. Systém poskytne predpoveď počasia na 48 hodín.
2/ Krajinnoekologická typizácia. Bola zameraná na identifi-
káciu oblasti s podobnými podmienkami, na ktoré by sa po-
tom mohli aplikovať merania a predpovede z jedného prí-
stroja. Jadrom tejto časti projektu bola mikromorfologická, 
pedologická a mikroklimatická typizácia vo vybraných úze-
miach vinohradníckych oblastí v prihraničných regiónoch 
Slovenska a Maďarska. Výsledkom typizácie bolo vytvorenie 
mikromorfopedotopov, ktoré preukazujú vo svojom areáli 
rovnaké hodnoty teplo-vlhkostných pomerov, tým aj rovna-
ké podmienky na výskyt, rozvoj a šírenie chorôb, teda aj na 
ochranu rastlín pred týmito chorobami.    (uke)
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Hoci cieľovou skupinou pro-
jektu Európska noc výskumní-
kov sú školáci, akcia, na kto-
rej sa vo vedeckých stánkoch, 
na besedách, prezentáciách, 
prednáškach a ďalších akciách 
predstavujú výsledky – nielen 
slovenskej – vedy, priláka kaž-
doročne desaťtisíce návštev-
níkov. Dvanásty ročník tohto 
podujatia na Slovensku sa ko-
nal posledný septembrový pia-
tok v piatich slovenských mes-
tách – Bratislave, Košiciach, 
Poprade, Banskej Bystrici 
a v Žiline. S mottom Výskumní
ci v nás. Slovenská akadémia 
vied mala, ako je to pravidlom, 
bohaté zastúpenie...

Stánok ako inovácia
Tento rok mal na Európskej 
noci výskumníkov svoj stá-
nok v bratislavskej Starej trž-
nici po prvý raz aj Úrad SAV. 
Počas dopoludnia sa v ňom 
návštevníkom venovali členo-
via Predsedníctva SAV RNDr. 
Aleš Kučera, CSc. (Astrono-
mický ústav SAV), a podpred-
seda SAV pre prvé oddelenie 
vied RNDr. Pavol Siman, PhD. 
(Ústav vied o Zemi). 

Podľa A. Kučeru mal stá-
nok za úlohu na jednej stra-
ne zastrešiť ústavy akadémie, 
ktoré na akcii prezentujú svo-
je výsledky, ale tiež poskyt-
núť kvalifikované odpovede na 
otázky, ktoré zo strany verej-
nosti na SAV smerujú. „Ľudia sa 
v prvom rade pýtajú na situáciu 
v našej transformácii. Vidieť, 
že im to nie je jedno, a z hla-

sov, ktoré sme za pár hodín za-
znamenali, môžeme povedať, 
že nás podporujú,“ povedal A. 
Kučera. Súčasne vyzdvihol vý-
znam druhej skupiny otázok 
– zo strany mladých ľudí, štu-
dentov. „Informujú sa na to, 
čo by mali ísť študovať, keď sa 
chcú v budúcnosti venovať isté-
mu vednému odboru. Chcú ve-
dieť, ktoré školy považujeme za 
kvalitné. I to, čo im ponúka Slo-
venská akadémia vied, ak by sa 
rozhodli pracovať v nej. Zaují-
ma ich, či vieme poskytnúť pod-
mienky porovnateľné so zahra-
ničím a prečo sa im oplatí ostať 
na Slovensku.“

Podľa A. Kučeru predsta-
vitelia SAV vedia dať uspoko-
jivé odpovede. Napríklad aj 
vďaka tomu, že pracoviská tej-
to inštitúcie sa vďaka štruktu-
rálnym fondom vybavili kva-
litnou infraštruktúrou. „Takže 
vieme mladým ľuďom ponúk-
nuť možnosť robiť u nás špič-
kový výskum,“ zdôraznil. Sú-
časne však upozornil, že mladí 
ľudia intenzívne vnímajú čer-
stvú skúsenosť SAV s rozhodo-
vacou sférou pri transformácii 
ústavov akadémie na verejné 
výskumné inštitúcie a mnohí 
z nich to považujú za dôvod – 
ak by sa rozhodli pre vedu – zo 
Slovenska odísť. 

Pohyb a ľudské telo
Zdravie v pohybe: účinky pohy
bovej aktivity na naše telo. Tak 
nazvali svoj vedecký stánok 
v bratislavskej Starej tržnici 
vedci z Ústavu experimentál-

nej endokrinológie Biomedi-
cínskeho centra SAV. Avizova-
li pri tom, že každému je jasné, 
že nedostatok fyzickej aktivity 
významne prispieva k pandé-
mii chronických civilizačných 
ochorení. No nie všetci vedia, 
ako to v bunkách a tkanivách 
funguje. Preto sa rozhodli to vo 
svojom stánku priblížiť a pre-
svedčiť jeho návštevníkov, aké 
dôležité je cvičenie. A odpo-
vedať na otázku – ako doká-
že pravidelné cvičenie udržať 
naše telo zdravé.

„Prezentujeme výsledky 
ústavu, ktorý sa okrem iného 
venuje štúdiám založeným na 
pravidelnej pohybovej aktivi-
te, skúmame jej účinky na naše 
zdravie,“ vysvetlila v stánku 
doktorandka Mgr. Denisa Má-
derová. Návštevníkov zauja-
la napríklad špeciálna „váha“ 
schopná určiť percento celko-
vého telesného tuku, svalovej 
hmoty i vnútrobrušného vis-
cerálneho tuku, ktorého zvýše-
né hodnoty sa podľa nej spája-
jú aj s rôznymi metabolickými 
rizikami. Zdôraznila význam 
výskumu toho, ako pôsobí cvi-
čenie na kognitívne schopnos-
ti, napríklad pamäť, schopnosť 
učiť sa.

Dopoludnia každoročne 
ovládajú priestor bratislavskej 
Starej tržnice najmä návštev-
níci z radov školákov. Tých za-
ujal napríklad prístroj na silu 
stisku, čo je jeden z paramet-
rov fyzickej zdatnosti. Na po-
čítači si nechali zmerať reakč-
ný čas a schopnosť krátkodobej 

pamäti, pýtali sa vedcov aj 
na odporúčania pravidelnej fy-
zickej aktivity. „Reakčný čas je 
jedna z vecí, ktorá by sa mala 
vplyvom pravidelnej pohybo-
vej aktivity zlepšovať,“ pri-
pomenula D. Máderová. Je-
den z posterov predstavoval 
výsledky ústavu, ktoré sú vý-
sledkom cvičenia skupiny se-
niorov (pod vedením inštruk-
torov). Majú – aj po ukončení 
spolupráce na výskume – mož-
nosť zapojiť sa do pohybového 
programu SeniorFitnes, v rám-
ci ktorého môžu v cvičení pod 
dohľadom odborníkov pokra-
čovať.

Systém, ktorý prekvapí
Kedy voda infiltruje do pôdy 
a kedy nie? Pôda a povod-
ne. Čo viete o Dunaji? Tým-
to a ďalším témam sa venoval 
vedecký stánok Ústavu hydro-
lógie SAV, v ktorom Ing. Hana 
Hlaváčiková, PhD., v bratislav-
skej Starej tržnici vítala spolu 
s kolegami návštevníkov po-
dujatia. Pod sloganom Voda 
a pôda – systém, ktorý vás pre
kvapí.

„Prezentujeme aj iné oblasti 
výskumu ústavu,“ hovorí. „No 
sústredili sme sa na hydrológiu 
pôdy. Rozoberáme tému pôda 
a voda, chceme ukázať rôzne 
vlastnosti, ktoré pri nich me-
riame a vyhodnocujeme. Na-
príklad hydraulickú vodivosť 
pôdy, pričom môžeme prezen-
tovať rôzne spôsoby merania, 
ktoré používame,“ vysvetlila 
táto vedkyňa. Ale spomína aj 
výskum ďalších vlastností. Na-
príklad retencie, čo je schop-
nosť pôdy zadržiavať vodu. 
„Pričom každá pôda ju má – 
pochopiteľne – inú. Je to vlast-

V ý s k u m n í c i  v  n á s
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nosť zaujímavá v poľnohospo-
dárstve, pri návrhu závlah. Ale 
aj pri príprave protipovodňo-
vých opatrení,“ pripomenula 
H. Hlaváčiková.

Neboli to len školáci, čo stáli 
pri stánku s papiermi a ceruz-
kami v rukách, zahľadení na 
obrazovku. Geograficko-hyd-
rologický test, ktorý pre hos-
tí vedci pripravili, zaujal aj 
dospelých. Dočkali sa v ňom 
napríklad otázok o povodiach 
slovenských riek, plesách či 
vodných nádržiach. Ale za-
ujali aj ukážky využitia elek-
tromagnetických senzorov na 
meranie vlhkosti pôdy. H. Hla-
váčiková upozornila aj na fakt, 
že „... pôda môže byť za istých 
okolností aj vodoodpudivá. Je 
to spôsobené istými častica-
mi, ktoré sa nachádzajú naj-
mä v suchých pôdach. Taký-
to efekt môže spôsobiť aj lesný 
požiar. Ak prídu po ňom veľké 
zrážky, môže viac vody stekať 
po povrchu.“

V materiáli o tejto téme, kto-
rý si návštevníci pri vedeckom 
stánku čítali, je okrem iného aj 
poznatok vedcov, že pokrytie 
pôdy vodoodpudivou vrstvou 
podstatne zníži vyparovanie 
vody z pôdy, čo je dôležité pre 
prežitie rastlín v podmienkach 
klimatickej zmeny, keď sa dlhé 
suché a teplé obdobia strieda-
jú s krátkymi obdobiami inten-
zívnych zrážok.

Dva ústavy vyrábali 
výskumníkov
Robiť výskum môže byť zá-
bava. O tom sa snažili v spo-
ločnom stánku presvedčiť 
návštevníkov vedci z Ústavu 
výskumu sociálnej komuni-
kácie SAV a Ústavu etnológie 
a sociálnej antropológie SAV. 

Ako povedala Mgr. Lucia Har-
gašová, PhD. (z toho prvého), 
pracovníci týchto inštitúcií sa 
zhodli na tom, že majú viacero 
spoločných tém a – hoci práve 
nepracujú na žiadnom spoloč-
nom projekte – tie témy sú pre 
verejnosť zaujímavé a pre oba 
tímy perspektívne. „Dobrým 
príkladom sú hoaxy a kon-
špiračné teórie,“ zdôraznila 
s tým, že hostia stánku sa na 
tento námet dosť pýtajú.

Toto podujatie však vedci 
využili na to, aby v návštevní-
koch svojho vedeckého stán-
ku prebudili výskumníkov. 
„Chceme, aby si ľudia vyskú-

šali, aké je to byť výskumní-
kom,“ vysvetlila L. Hargašová. 
„Máme pre nich pripravených 
zopár úloh, môžu si ich vyskú-
šať tu alebo vyspovedať ved-
cov v iných stánkoch. Ak si na-
čítajú QR kód na druhej strane 
zadania, dostanú sa k širšie-
mu kontextu témy, ktorú skú-
majú. „My máme len jednu vý-
skumnú otázku,“ doplnil ju 
PhDr. Tomáš Kubisa z Ústavu 
etnológie a sociálnej antropo-
lógie SAV. „Majú zistiť, ktoré 
stánky zastupujú ústavy, v kto-
rých sa skúma istá téma. Témy 
sú vyberané tak, aby boli inter-

disciplinárne, takže odpovede 
nájdu vo viacerých stánkoch,“ 
vysvetlil. Ako povedala L. Har-
gašová, zadanie bolo prispôso-
bené tak, aby bolo vhodné pre 
rôzne vekové skupiny.

Hostí spoločného stánku 
týchto dvoch ústavov priťaho-
valo však viacero tém, ktoré 
vedci prezentovali. Vari naj-
viac projekt InovEduc. Ako 
vysvetlila Mgr. Ľubica Voľan-
ská, PhD., ide o medzinárodný 
a multidisciplinárny projekt, 
ktorý mapuje a digitalizuje 24 
kultúrnych pamiatok na vý-
chodnom Slovensku a západ-
nej Ukrajine a slúži ako po-
môcka učiteľom stredných 
škôl. „Nositeľom bola Paneu-
rópska vysoká škola, my sme 
boli jedným z partnerov,“ zdô-
raznila táto vedkyňa z Ústavu 
etnológie a sociálnej antropo-
lógie SAV. Podľa nej išlo o to, 
ako pútavým spôsobom podať 
predmety, ako je história, ná-
boženstvo, ľudová kultúra ale-
bo občianska náuka v tom re-
gióne.

Tvorcovia využili fakt, že 
mladých láka využívanie mo-

dernej techniky. Pripravili na 
internete 3D modely pamia-
tok, od kostolov cez ľudovú ar-
chitektúru až po vínne pivni-
ce, voľne dostupné a zaškolení 
učitelia ich využívajú v podo-
be rozšírenej či virtuálnej re-
ality. Pričom vonkoncom nej-
de len o ich prehliadku, ale aj 
o ich využitie pri najrôznejších 
učebných predmetoch. „Nielen 
histórie či občianskej náuky. 
Vieme o učiteľoch, ktorí tieto 
objekty využili v matematike, 
pri počítaní objemov či obsa-
hov. Iní, na chémii, sa venova-
li napríklad zloženiu omietky 

stredovekých kostolov...“ do-
dala táto vedkyňa.

Lákavý svet štruktúr 
materiálov
Na bielom papieri svietia pri 
názve ústavu vo vedeckom 
stánku preškrtnuté tri písme-
ná – v. v. i. Charakteristický 
úkaz nedávnych dní, no pre 
Ústav materiálov a mechani-
ky strojov SAV aj život kompli-
kujúci a limitujúci. V rámci Eu-
rópskej noci výskumníkov sa 
však o zmarenej transformá-
cii pri jeho stánku v bratislav-
skej Starej tržnici hovorilo len 
okrajovo. Mladých aj starších 
návštevníkov viac zaujíma-
li vystavené vzorky a výklad 
k nim.

„Máme tu zaujímavé veci,“ 
odmietol poznámku o tom, 
že sú to pre bežného človeka 
zložité a menej atraktívne ex-
ponáty, Ing. Miroslav Čavoj-
ský, PhD. „Mnohých upútame 
ukážkami rôznych materiálov 
tej istej veľkosti, ale rôznych 
hmotností. Zaujmú aj štruk-
túry materiálov, možnosť sle-
dovať ich pod mikroskopom.“ 
Ten bol napojený aj na moni-
tor, takže štruktúru mohli sle-
dovať zvedavci aj na obrazov-
ke. Technické materiály sú 
vnútri omnoho zaujímavej-
šie, než sa na prvý pohľad zdá. 
Vďaka vysvetleniu odborníkov 
mnohých návštevníkov zauja-
li zákonitosti poznania vnútor-
ného sveta materiálov, ktoré 
umožňujú vyvíjať nové mate-
riály, cielené na výrobu nových 
výrobkov. Napríklad peno-
vý hliník slúži okrem iného aj 
na tlmenie nárazov. „Je ľahký 
a pevný. Má pórovitú štruktú-
ru, výborné využitie v automo-
bilizme a najnovšie aj pri strop-
ných paneloch,“ vysvetľoval 
M. Čavojský. 

Neustále sa na neho sypa-
li otázky nádejných budúcich 
technikov. Je jasné, že technic-
ké vzdelanie je predpokladom 
na výber tejto cesty spoznáva-
nia materiálov a mechaniky 
strojov. „Máme aj doktorandov 
chemickotechnologického za-
merania,“ otváral ďalšie dve-
re pre zvedavcov tento vý-
skumník. Spomenul práškovú 
metalurgiu a schopnosť vy- 

Foto: Vladimír Šimíček
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robiť z prášku čapy a z nich 
piesty do áut a motocyklov. 
Najmä pre chlapcov vďačná 
téma. Ale pristavili sa aj diev-
čatá a odrazu sa zdalo, že jed-
na z nich strčí všetkých chala-
nov do vrecka. Zobrala do rúk 
kryštalické modely rôznych 
materiálov. Kubickú mriežku, 
hexagonálnu, aj ďalšie. Jej „ve-
smír“ je zjavne plný atómov. 
Pre podobné typy sa oplatí 
vedcom na Európskej noci vý-
skumníkov skloňovať štruktú-
ru materiálov vo všetkých pá-
doch.

Kapacity medzi deťmi
Podstatnú časť posádok ve-
deckých stánkov Slovenskej 
akadémie vied na Európskej 
noci výskumníkov zvyknú 
tvoriť doktorandi. No medzi 
tými, ktorí v nich vítali náv-
števníkov akcie, boli aj skú-
sené vedecké osobnosti. Jed-
nou z nich bol v Starej tržnici 
aj prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc., 
vedúci oddelenia zobrazova-
cích metód Ústavu merania 
SAV. Obklopený školákmi vy-
svetľoval, aké časti svojho vý-
skumu sa s kolegami rozhod-
li predstaviť. „Prezentujeme 
napríklad model atómu vodí-
ka – jadro vodíka a elektrón, 
ktorý sa pohybuje v magnetic-
kom poli. Máme niekoľko mo-
delov, ktoré to zobrazujú, pre-
zentujeme tiež rôzne obrázky 
na princípe magnetickej rezo-
nancie, chválime sa tým, že 
máme v ústave dva tomogra-
fy,“ povedal.

Ústav sa podujal predsta-
viť vo svojom vedeckom stán-
ku označeného hedlajnom 
Tomografia – pohľad do vnút
ra objektov princípy fungova-

nia tomografických metód na 
princípe magnetickej rezonan-
cie a röntgenového zobrazo-
vania, ich rozdielnosti a mož-
nosti ich použitia v medicíne, 
biológii, technike či materiálo-
vom výskume.

„Prezentujeme mechanic-
ký princíp rezonancie a tiež 
celý rad magnetických kva-
palín, ktoré sa – laicky po-
vedané – zúčastňujú na per-
fektnom zobrazení toho, čo 
nie je možné vidieť normál-
nym spôsobom. Napríklad bo-
tanických vzoriek, skrytých 
znakov na bankovkách či do-
kumentoch...“ vysvetlil pro-
fesor Frollo. Ale tomografia 
zabezpečuje napríklad aj mik-
roskopické pohľady do vnút-
ra malých živočíchov. Podľa 
neho sa mladým návštevní-
kom stánku ukážky páčili, 
„... napríklad po prvý raz vi-
dia na vlastné oči, ako vyzerá 
magnetické pole“.

Tento vedec, ktorý má s po-
pularizáciou vedy bohaté skú-
senosti, považuje akcie, ako je 
Európska noc výskumníkov, 
za mimoriadne dôležité naj-
mä pre deti. „Ide o to, aby prá-
cu vedca považovali pri rozho-
dovaní o budúcom povolaní za 
zaujímavú. A pre nás je tiež dô-
ležité, aby spoznali atraktívnu 
stránku technických vied,“ do-
dal. Zdôraznil však, že pri po-
pularizačných akciách je dôle-
žité nájsť spôsob, ako vysvetliť 
prácu vedca zrozumiteľným 
spôsobom. Kým detským náv-
števníkom stánku sa podľa 
neho páčili ukážky, dospelí sa 
viac zaujímali o aplikácie. „Pý-
tajú sa, na čo je to dobré, ako 
ďaleko sme s výskumom...“ do-
dal.

Význam prírodného 
dedičstva
Ústav krajinnej ekológie SAV 
zameral svoju expozíciu na 
Európskej noci výskumní-
kov na výber ukážok využitia 
a ochrany obnoviteľných a ne-
obnoviteľných zdrojov kraji-
ny Slovenska. Program s ná-
zvom Krajina Slovenska – naše 
kultúrne dedičstvo je venovaný 
verejnosti s dôrazom na žia-
kov základných a stredných 
škôl. Cieľom expozície bolo 
hravou formou poukázať na 
význam prírodného a kultúr-
neho dedičstva v súčasnom ži-
vote človeka a ľudskej spoloč-
nosti.

Návštevníci podujatia mali 
možnosť získať zaujímavé in-
formácie o diverzite krajiny 

Slovenska a historických štruk-
túrach krajiny, o biodiverzite 
rastlín a živočíchov, o krásach 
slovenských jaskýň a pod. Celý 
program bol založený na ko-
munikácii s návštevníkmi, kto-
rí mali možnosť získať o téme 
nové vedomosti, pričom si ich 
mohli priamo na mieste otesto-
vať. Pre staršie ročníky boli pri-
pravené ukážky tvorby máp na 
počítači s príkladmi ich využi-
tia v krajinnom plánovaní, pri 
ochrane prírody a kultúrneho 
dedičstva Slovenska.

Slovenčina si zaslúži viac 
pozornosti
Niektorí mladí ľudia sa prikrá-
dali k stánku Jazykovedného 
ústavu Ľudovíta Štúra SAV os-
týchavo. Sem-tam ho niektorí 
v rámci aj cielene obišli. Akoby 
ich slovenský jazyk nemal čím 
zaujať. Akoby na ňom nebo-

lo čo „skúmať“. No nezriedka 
sa k stánku s množstvom jazy-
kovedných slovníkov nahrnul 
kopec študentov a PhDr. Siby-
la Mislovičová aj PhDr. Ľubor 
Králik, CSc., mali svoje jazyky 
v plnej permanencii.

„Príjemne ma zaskočila sku-
pina asi dvadsiatich stredoško-
lákov, ktorí nechceli etymo-
logický slovník pustiť z rúk,“ 
povedal jeho autor Ľ. Králik. 
V čase jeho vydania pred pol 
druha rokom bol hitom nie-
len v jazykovednom prostredí. 
„Časom sa záujem stabilizoval, 
už to nie je také hektické. Stá-
le však dostávam nové otázky 
od ľudí, či správne porozumeli 
výkladu hesiel. Sú to pre mňa 
aj podnety, ako ich doplniť pri 
ďalšom rozšírenom vydaní.“ 

Oceňuje, že ľudia majú záujem 
o jazyk, interesujú sa o výklad 
slov, ktoré poznajú z nárečí 
a nenachádzajú ich v slovní-
koch, pretože nepatria do spi-
sovného jazyka.

Práve o ňom sa návštevníci 
stánku rozprávali so S. Mislo-
vičovou. Aj vďaka vysielaniu 
v Rádiu Slovensko a už aj v te-
levízii ju vnímajú ako autori-
tu, ktorá ponúka usmernenie 
na všakovaké otázky. A pýtajú 
sa aj na médiá. „Vnímam roz-
dielnu kvalitu čistoty slovenči-
ny u redaktorov moderátorov 
aj v jednotlivých médiách. Nie 
je to zlé, ale iné ako pred dvo-
mi či tromi desaťročiami,“ od-
krýva svoj pohľad. „Už na zá-
kladných školách deti neraz 
nedostávajú dostatočné zákla-
dy. Nevedia používať slovenči-
nu, čítajú menej než za našich 
mladých čias. Sú oveľa viac na 



Foto: Vladimír Šimíček

Foto: archív



udalosti    a k a d é m i a  s p r á v y  S A V     5 | 2018

13

internete a tam nie je čistá slo-
venčina prioritou. Na stred-
ných školách sa už viac zaobe-
rajú literatúrou a ne ovládajú 
slovenčinu precízne. Nuž 
a médiá im v tom nepomáhajú, 
česť výnimkám,“ zdôraznila.

Zo slovníkov vystavených 
v stánku bol najväčší záujem 
o ten, ktorý sa venuje priez-
viskám. Ich vzniku, významu, 
modifikáciám, súvislostiam. 
Zábavnejšie hľadanie, než 
lúskanie detailov jazykoved-
nej čistoty. Stačilo pár desia-
tok minút a návštevníci stánku 
„nazbierali“ rôzne kuriozity, 
na ktoré sa hneď pýtali. Od zá-
kladných vecí až po jazykoved-
né rébusy. Vedci z Jazykoved-
ného ústavu Ľudovíta Štúra 
SAV však trpezlivo a ochotne 
vysvetľovali.

Ovládni (o)bludy hlavou
Časť mýtov je postavená na 
čiastočnej pravde, iné vychá-
dzajú z nesprávnych interpre-
tácií. Niektoré sa zdajú zako-
renené vo vede. A spochybniť 
legitímnosť mýtu zakrytého vo 
vedeckom jazyku si vyžaduje 
isté znalosti, ktoré sa označujú 
ako vedecká gramotnosť. Pri-
tom tá nesúvisí len s posudzo-
vaním vedeckých informácií, 
ale aj s rozhodovaním v osob-
nom živote.

Práve na túto tému sa sú-
stredili vo svojom vedeckom 
stánku nazvanom Ovládni 
(o)bludy hlavou na noci vý-
skumníkov v bratislavskej Sta-
rej tržnici pracovníci Ústavu 
experimentálnej psychológie 
Centra spoločenských a psy-
chologických vied SAV. Ako 
povedala Mgr. Daša Stracha-
nová, doktorandka z tohto 
ústavu, v stánku približovali 

niektoré všeobecne akcepto-
vané mýty, ponúkali napríklad 
aj možnosť vyskúšať optické 
ilúzie.

„Ale návštevníci majú naj-
mä možnosť jednoduchým 
spôsobom si vyskúšať svoju ve-
deckú gramotnosť,“ zdôrazni-
la. S tým, že výskum orientova-
ný na túto schopnosť detí patrí 
k nedávnym výstupom ústavu. 
V stánku išlo viac o test: papie-
riky s otázkami na jednej stra-
ne a odpoveďami na druhej 
dávali obraz o tom, aké má 
testovaný vedecké myslenie. 
K tomu mal možnosť diskuto-

vať o tom s vedkyňami, prípad-
ne si nechať vec vysvetliť.

Láskavec aj oslava krajiny
Na Európskej noci výskumníkov 
nechýbali ani vedci z Centra 
biológie rastlín a biodiverzity 
SAV. Predstavili verejnosti bio-
lógiu menej známych i netra-
dičných rastlinných druhov, 
ktorým sa – okrem iného – ich 
výskum venuje. 

Mladí vedci Ing. Veroni-
ka Lancíková, PhD., Ing. Mar-
tin Jopčík, PhD., a Mgr. Mi-
roslav Perniš, PhD., sa snažili 
návštevníkom predstaviť svet 
rastlinných buniek, DNA či 

proteínov. Záujemcovia si 
mohli vyskúšať mikroskopic-
ké pozorovania rastlinných 
štruktúr pod viditeľným i flu-
orescenčným svetlom. V la-
boratóriu vyvinuté fluores-
cenčné pero, ktorým školáci 
podpisovali prezenčnú listinu, 
bolo jedným z hitov stánku. 
Veľkú pozornosť vzbudili mo-
lekulárne prístupy využívané 
pri štúdiu rastlín ako extrak-
cia DNA či proteínov z rastlin-
ných pletív. 

„Príjemne nás prekvapil zá-
ujem detí. Práve izolujú proteí-
ny, ktoré som pripravil z rozto-
ku sóje,“ zhodnotil M. Perniš. 
Trpezlivo vysvetľoval dievča-
tám vo veku okolo šestnásť či 
sedemnásť rokov, ako izolo-
vať proteíny. Rachel zo Stred-
nej zdravotníckej školy v Bra-
tislave s rukavicami na rukách 
starostlivo narábala s pipe-
tou a nazerala do mikroskopu. 
Spolu s kamarátkami sledova-
la, ako sa ich rastlinné vzorky 
v skúmavkách menia na chu-
máčiky DNA či zhluky pro-
teínov. „Roztok nie je nebez-

pečný, no chceme dievčatám 
ukázať zásady, ktoré dodržia-
vame pri práci v laboratóriu,“ 
pripomenul vedec. „Je to za-
ujímavé,“ reaguje vzápätí ďal-
šia budúca zdravotníčka – 
Kiara. „Mám rada biológiu aj 
svet rastlín, tento stánok patrí 
k tým najzaujímavejším, ktoré 
som na Noci výskumníkov vi-
dela.“

„Interakcia je silný mag-
net. Keby sme tu mali len po-
písané plagáty, asi by nás náv-
števníci obchádzali, no ukážky 
prezentácie rastlinných in vit-
ro materiálov, produkcia ume-
lých semien, kalusogenéza, 

bunkové kultúry rastlín – to 
všetko vidia na vlastné oči. Ne-
hovoriac o mäsožravých rastli-
nách, ktoré nám rozchytali za 
prvé dve hodiny našej prezen-
tácie,“ upozornil M. Jopčík. 
Napokon prázdne prepravky 
po ôsmich desiatkach koch-
líkov s mäsožravou rastlinou 
Drosera boli jasným dôkazom 
jeho slov. V stánku vedci opi-
sovali výskum, ktorý sa zaobe-
rá tráviacimi procesmi týchto 
netypických rastlín. Záujem-
covia o zdravý životný štýl sa 
zasa oboznámili s pomerne ne-
známou, ale výnimočnou rast-
linou, nazývanou aj plodina 
tretieho tisícročia – láskavcom 
(Amaranthus). Vzbudzuje zá-
ujem pre mimoriadne nutrič-
né zloženie semien, pričom 
výnimočný je najmä nízky po-
diel takzvaných lepkotvorných 
bielkovín, preto môžu výrobky 
z láskavca predstavovať zaují-
mavú alternatívu pri bezlepko-
vej diéte.

V Banskej Bystrici zasa re-
prezentovala Centrum bioló-
gie rastlín a biodiverzity SAV 
svojou prednáškou Oslava kar
patskej krajiny  Mgr. Monika 
Janišová, PhD. Ako sa zmenila 
naša krajina od čias našich de-
dov? Aké poklady sa stále skrý-
vajú v Karpatoch, aké sú mož-
nosti ich zachovať a koľko času 
nám zostáva? Čím môže pri-
spieť jednotlivec? To je len nie-
koľko otázok zaujímavej pre-
zentácie, ktorá poslucháčov 
viedla k zamysleniu, ako za-
chovať krásu krajiny a prírody.

Keď je hitom sliz
Osemdesiat stánkov, jedenásť 
popularizačných prednášok, 
desiatky trpezlivých vedcov 
v plnom sústredení od rána 
do večera v obchodnom centre 
Atrium Optima v Košiciach – 
taká bola tohtoročná Európska 
noc výskumníkov v druhom 
najväčšom meste na Sloven-
sku. Mnohí návštevníci sa za-
ujímali nielen o výsledky vý-
skumov SAV, ale aj o jej zložitú 
situáciu, o ktorej sa dozveda-
jú v médiách. Zamestnanci ko-
šických ústavov SAV im aj bez 
slov zelenými stužkami odpo-
vedali, že Veda chce žiť a tiež 
SAV chce žiť. 

Foto: Vladimír Šimíček

Foto: (sob)
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Najväčšiu expozíciu zo 
SAV mal Ústav experimentál-
nej fyziky. Fyzici napríklad 
prevádzali na príklade levitu-
júceho vláčika princíp supra-
vodivosti, čarovný svet magne-
tov, účinky vákua či nahliadli 
do kozmu. Najviac obliehaný 
bol stánok s nápisom Vyrob si 
žabí sliz. Pracovníčky oddele-
nia biofyziky RNDr. Ing. Ka-
tarína Šipošová, PhD., a Dana 
Švarcbergerová ledva stíhali 
nalievať obyčajné biele teku-

té lepidlo a potravinársku far-
bu do pohárika návštevníkom, 
ktorí miešali ostošesť, aby si 
vyrobili vlastný „sliz“. „Mak-
romolekuly sa spoja do dlhého 
reťazca. Sliz vydrží čo najdlh-
šie, pokiaľ nie je na vzduchu 
a neodparuje sa voda,“ usmer-
nila nadšencov D. Švarcberge-
rová a dodala, že celkovo vyda-
li 1 800 dávok.

V štyroch stánkoch pred-
stavil svoje zameranie Ústav 
geo techniky SAV. Geotechnici 
v nich zriadili čarovný svet ka-
meňov „šutrárium“, predstavi-
li nerastné bohatstvo Sloven-
ska i mechanochémiu a tiež 
ochranu pôd a vôd pod ná-
zvom Baktérie v životnom pro
stredí – pomáhajú, či nie?

Utajený život v pôde
Vedci z Parazitologického 
ústavu SAV v Košiciach v kro-
vinách zbierajú kliešte, hrabú 
sa v záhonoch, hľadajú škod-
cov na koreňoch rastlín, lo-
via ryby, ktoré detailne rozpit-
vú, odchytávajú vtáky alebo sa 
s lopatkami „hrajú“ v detských 
pieskoviskách. A potom vzorky 
hodiny skúmajú pod mikrosko-
pom, aby odhalili parazity.

Detské nástroje sú bežnou 
výbavou výskumníkov z odde-

lenia environmentálnej a rast-
linnej parazitológie a použili 
ich aj v minipieskovisku, kto-
ré zriadili vo svojom vedeckom 
stánku počas Európskej noci 
výskumníkov s názvom Utaje
ný život v pôde. Pod dohľadom 
samostatnej vedeckej pracov-
níčky doc. RNDr. Ingrid Pa-
pajovej, PhD., sa v ňom odu-
ševnene hrabali menší i väčší 
školáci. Našli výlučky psov 
i ružové parazity... „Jasné, že 
sú umelé, nesmrdia,“ usmie-

vali sa. I. Papajová im vysvet-
ľovala, že v detských piesko-
viskách môžu nájsť aj skutočné 
výlučky a parazity. „Pri kontro-
le sme najčastejšie nachádzali 
vajíčka škrkaviek rodu Toxoca-
ra i helmintov rodu Trichuris. 
Všetky tieto druhy parazitov 
sú schopné spôsobiť ochorenie 
človeka,“ povedala. Parazito-
lógovia sa kontrole pieskovísk 
venujú kontinuálne a dôrazne 
ich odporúčajú oplotiť. Hoci 
takých na sídliskách výrazne 
pribudlo, zdôrazňujú, že ne-
bezpečenstvo ich znečistenia 
trvá, veď túlavej mačke rozká-
zať nemožno.

Kým si malí návštevníci ob-
zerali rôzne háďatká a škrkav-
ky v skúmavkách, híkali pri 
pohľade do mikroskopu, do-
centka Papajová sa zmieni-
la o úspechu košických para-
zitológov a pediatrov, ktorý je 
jedným z výsledkov riešenia 
projektu VEGA Vplyv antropo
génnej záťaže na výskyt mik
robiálnych a parazitických or
ganizmov v životnom prostredí 
v urbánnych a rurálnych eko
systémoch. Ako prví v Euró-
pe našli u ľudí parazita, ktorý 
sa doteraz vyskytol len u ma-
čiek. Spôsobuje hnačku u detí. 
Doteraz bol tento typ zoonózy 

zaznamenaný len raz – v roku 
v 2007 v Afrike.

Prekvapenia medzi 
mladými
Vandrujúce vajce je známou 
postavou z rozprávky. Menej 
známe je „putovanie“ oplod-
neného vajíčka. Intenzívne sa 
tým zaoberajú vedci v Ústave 
fyziológie hospodárskych zvie-
rat Centra biovied SAV v Koši-
ciach. Presnejšie tím labora-
tória vývinovej fyziológie pod 
vedením MVDr. Dušana Fa-
biana, DrSc. Európska noc vý-
skumníkov bola pre nich dobrá 
príležitosť dať verejnosti ve-
dieť o sebe viac.

„Venujeme sa vo všeobec-
nosti vývinovej fyziológii – pre-
implantačnému vývinu. Ako 
model nám slúži myš – kon-
krétne nás u nej zaujímajú prvé 
štyri dni po oplodnení vajíčka 
spermiou, ešte pred implan-
táciou vajíčka do steny mater-
nice,“ informoval PhDr. Jozef 
Pisko. „Na akcii sme sa zame-
rali na dve skupiny ľudí. Mlad-
ším ročníkom, deťom, vysvet-
ľujeme, čo je to embryo, kde sa 
nachádza, že v priebehu troch 
týždňov sa z neho vyvinie myš. 
Myšacie embryo môžu pozoro-
vať pod mikroskopom. Dospie-
vajúcej mládeži objasňujeme 
priebeh oplodnenia a na akom 
princípe funguje tehotenský 
test, respektíve ovulačný test.“

Do vedeckého stánku Neu-
robiologického ústavu Biome-
dicínskeho centra SAV lákal 
okoloidúcich model ľudské-

ho mozgu. Do tajomného sve-
ta neurónov im pomáhala na-
zrieť aj doktorandka Mgr. 
Mária Bačová. „Deti sme sa 
snažili vzdelávať, čo a kde sú 
mozog a miecha, testovali sme 

im čuch pomocou čuchových 
fixiek. Pre väčších školákov 
sme pripravili neurokvíz a po-
mocou labyrintu sme zisťovali, 
ako rýchlo dokážu reagovať na 
podnety,“ opísala.

Mládež poriadne prekva-
pila aj výskumníkov zo Spolo-
čenskovedného ústavu Centra 
spoločenských a psychologic-
kých vied SAV, ktorí sa zaobe-
rajú históriou a psychológiou. 
„Tento rok si pripomíname sté 
výročie vzniku Českosloven-
ska, a tak sme pripravili tému 
Osudové osmičky v našej pa
mäti. Sériou piatich testov 
sme chceli zistiť, čo o tom ve-
dia dnešné deti a mládež,“ vy-
svetlila historička Mgr. Mária 
Ďurkovská, PhD. „Niektorí sa 
vôbec nechytali, ale bolo tu aj 
zopár malých géniov. Tým buď 
učitelia dejepisu príťažlivo vy-
svetľovali rozhodujúce medz-
níky v našej histórii, alebo sa 
im rodičia venovali vo zvýše-
nej miere. V dobrom nás šoko-
val vari dvanásťročný chlapec, 
ktorý už pri prvých záberoch 
filmu okamžite spoznal, že ide 
o pamätný prejav Klementa 
Gottwalda vo februári 1948.“

Európska noc výskumníkov 
je projekt finančne podporova-
ný rámcovým programom Eu-
rópskej komisie na podporu 
výskumu, vývoja a inovácií – 
Horizon 2020 – a je paralelne 
organizovaný v 24 štátoch Eu-
rópy. Hlavným organizátorom 
podujatia je Slovenská organi-
zácia pre výskumné a vývojo-
vé aktivity v spolupráci so Slo-

venskou akadémiou vied, 
portálom EurActiv.sk a Cen-
trom vedecko-technických in-
formácií SR.

(ea, ah, čiž, pod, sc)



Foto: Katarína čižmáriková
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Vďaka káve vznikla kopa zaujímavých 
vedeckých projektov. Sedenie pri tomto 
nápoji a nezáväzná konverzácia o čom-
koľvek spejú veľmi často k nápadom, tie 
k plánom. A z niektorých sú projekty. Dô-
kazov je viac. Jedným z nich je ten, za 
ktorý dostala skupina vedcov zo štyroch 
rôznych ústavov akadémie Cenu SAV za 
popularizáciu vedy. Za aktivity spoje-
né s organizovaním projektu Nájdi v sebe 
vedca ju získal Ing. Miroslav Ferko, PhD., 
z Centra experimentálnej medicíny SAV, 

Ing. Martin Nosko, PhD., z Ústavu mate-
riálov a mechaniky strojov SAV, Mgr. Sil-
via Podhradská, PhD., a Ing. Alena Šiš-
ková, PhD., obe z Ústavu polymérov SAV 
a Ing. Pavol Farkaš, PhD., z Chemického 
ústavu SAV.

Rozhodli osobné skúsenosti

Projekt, ktorý má za sebou nultý a prvý 
ročník, vznikol na pravidelnej raňajšej 
káve M. Noska a A. Šiškovej. „Hovorili 
sme o deťoch, o tom, čo ich zaujíma, čím 
by chceli byť a kedy sa o tom rozhodujú. 
Martin má dve, spomínal svoje skúsenosti 
i to, že vedu nespájajú s vecami okolo nás, 
považujú ju za niečo abstraktné,“ vysvet-
ľuje A. Šišková. „A mali by si uvedomovať, 
že bez vedy by predsa nebolo ľudstvo tým, 
čím je. Tak sa nám zdalo ako dobrý nápad 
zmeniť to. Pritiahnuť deti k vede, lebo už 
na základnej škole sa v človeku rodia plá-
ny, už vtedy sa do veľkej miery rozhoduje, 
čomu sa bude v živote venovať. A naším 

cieľom je, aby si čo najviac detí vybralo 
vedu,“ dodáva M. Nosko.

Rozhodli sa dať nápadu koncept a po-
núknuť ho niektorej základnej škole. Vy-
užili pri tom organizačné skúsenosti M. 
Ferka a P. Farkaša, ktorí sú už roky orga-
nizátormi Interaktívnej konferencie mla-
dých vedcov (Správy SAV 5 – 6/2016, 
Čaro interaktívnej konferencie). Práve oni 
dali projektu jasnejšie kontúry, prišli s ná-
padom nadviazať popularizačné akcie 
ústavov – prednášky, otvorené pracovis-

ká, prezentácie – na školské osnovy vy-
braných predmetov. Z dvoch zapojených 
vedcov sa teda stali štyria, paralelne sa 
rozšíril aj počet ústavov a vlastne aj pred-
metov, cez ktoré chcela štvorica zo SAV 
školákov osloviť (o čosi neskôr už pätica, 
lebo k tímu sa pripojila aj S. Podhradská, 
ktorá má okrem iného na starosti popula-
rizačné akcie Ústavu polymérov SAV).

„Hlavným cieľom ich spoločného pro-
jektu bolo priviesť a nadchnúť žiakov 
druhého stupňa základných škôl k vede, 
netradičnou formou získať ich záujem 
o vzdelávanie, interaktívne poskytnúť 
doplňujúce informácie zo života pria-
mo nadväzujúce na učebné osnovy z vy-
braných predmetov – technickej výcho-
vy, fyziky, biológie a chémie,“ uviedol 
na jar v návrhu nominácie týchto ved-
cov na Cenu SAV riaditeľ Centra experi-
mentálnej medicíny SAV RNDr. Michal 
Dubovický, CSc. Organizátori projek-
tu hovoria, že ich šéfovia a kolegovia vo 
všetkých ústavoch ich projekt privítali, 

takže v roku 2017 mohli spustiť jeho nul-
tý ročník.

Ako pri mnohých iných veciach, aj te-
raz sa rozhodovali podľa osobných skúse-
ností. M. Nosko ich mal – cez svoje deti – 
so Základnou školou Pavla Marcelyho na 
bratislavskom Štrkovci. „Vedeli sme, že je 
otvorená akciám, jej riaditeľ Mgr. Gabriel 
Kalna podporuje rôzne formy vzdelávania 
žiakov aj mimo pôdy školy. Navštívili na-
príklad fabriky (Slovnaft či Volkswagen), 
čistiareň vôd, čokoládovňu v Kittsee či Fi-

garo, žiaci spolu s učiteľmi už na prvom 
stupni zájdu v rámci školských projek-
tov napríklad do sadu v Dunajskej Lužnej 
zbierať jablká či jahody, navštívia nejednu 
bratislavskú pamiatku, snažia sa využiť 
naplno všetky poznatky ponúkané v Bra-
tislavskom kraji,“ vysvetľuje M. Nosko. 

Ako hovorí A. Šišková, vedci dali škole 
ponuku, viackrát sedeli s riaditeľom i uči-
teľmi a projekt dostal finálne rysy. Spo-
lu vymysleli, na ktoré predmety sa budú 
jednotlivé ústavy zameriavať, spolu sa aj 
dohodli na tom, že keď sa do toho pustia, 
pokryjú vždy celé ročníky tejto školy. Teda 
že pri akcii nevynechajú žiadnu z tried od 
piateho do ôsmeho ročníka. Ústavy sa 
s učiteľmi dohodli na témach aj na zákla-
de preberaného učiva v ročníkoch.

Itinerárom sú učebné osnovy

Učebné osnovy ich doviedli k tomu, že 
piatakov privítali vlani v nultom (a aj ten-
to rok pri prvom) ročníku projektu v Ústa-

A k o  m o ž n o  u r o b i ť 
z o  ž i a k o v  d o k t o r a n d o v

cENu SAV oDoVZDAl V SMolENIcIAch AutoroM ProJEKtu PrEDSEDA AKA-
DéMIE ProF. rNDr. PAVol ŠAJgAlíK, DrSc.

V ÚStAVE MAtErIáloV A MEchANIKy StroJoV SA žIAKoM VENoVAl AJ JEho 
rIADItEľ INg. KArol IžDINSKý, cSc.
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ve polymérov. Ako hovorí S. Podhradská, 
zamerali sa na veci, ktoré korešpondujú 
s technickou výchovou. Žiaci sa dozvede-
li, čo je polymér, na čo sa používa a že sa 
s ním bežne stretávajú napríklad aj doma 
v kuchyni. Zaujal ich proces elektrosta-
tického zvlákňovania polymérov do for-
my veľmi jemných vlákien, ktoré by mohli 
v budúcnosti slúžiť ako vhodné nosiče lie-
čiv a iných bioaktívnych molekúl.

Šiestaci mali možnosť pozrieť sa zblíz-
ka na prácu vedcov v Ústave materiálov 
a mechaniky strojov. Tí sa snažili držať 
sa blízko tém, ktoré mali ich hostia v tom 
roku na fyzike. Oboznámili ich s prípra-
vou dokonale hladkého povrchu vzorky, 
žiaci mohli nahliadnuť do štruktúry kovo-
vých materiálov okolo nás a pochopiť, ako 
je štruktúra prepojená s výrobou a vlast-
nosťami. V laboratóriu mikroskopie sle-
dovali mikroštruktúru pomocou elektró-
nového mikroskopu a zistili, aké je pri 
sledovaní mikrosveta materiálov dôležité 
zväčšenie.

Siedmackej biológii prispôsobili pre-
zentáciu svojej práce vedci z Ústavu pre 
výskum srdca Centra experimentálnej 
medicíny SAV. Žiaci napríklad spoznali, 
aká dôležitá pre srdce je neustála dodáv-
ka energie, aká je funkcia mitochondrií, 

ktoré fungujú ako továreň na energiu. Na-
vštívili laboratóriá a bližšie sa oboznámi-
li s laboratórnym a prístrojovým vybave-
ním, hostitelia im napríklad predviedli 
prípravu vzorky pre mikroskop, farbe-
nie preparátov a sledovanie tkanivových 
štruktúr pod svetelným a fluorescenčným 
mikroskopom. V prvom ročníku sa k pro-
jektu pripojil aj Ústav experimentálnej 
farmakológie a toxikológie Centra experi-
mentálnej medicíny SAV, kde ich previed-
li cestou vzniku nového lieku. Tu sa okrem 
iného dozvedeli, ako môžu lieky ovplyv-
ňovať ľudské správanie a ako pri ich štú-
diu pomáhajú zvieratá.

Vedci z Chemického ústavu SAV sa sna-
žili témami držať blízko ôsmackej chémie. 
Žiaci počas návštevy zistili, aká je úloha 
cukrov ako informačných molekúl. Vide-
li, ako vyzerá baktéria cholery, ako sa do-
stane do nášho tráviaceho traktu a čoho je 
potom schopná.

„Okrem teoretických základov si žiaci 
z každého z navštívených ústavov SAV od-
niesli inú, novú informáciu a navyše zís-
kali nezabudnuteľnú skúsenosť. Projekt 
v roku 2017 a 2018 absolvovalo vyše 500 
školopovinných detí, ktoré si priamo v la-
boratóriách na pracoviskách ústavov mali 
možnosť vyskúšať jednoduché experi-

menty, neformálnou diskusiou sa zozná-
miť s riešenou problematikou, doplniť si 
učivo o nové poznatky a získať všeobec-
ný prehľad o vede,“ pripomína M. Dubo-
vický.

Možné a potrebné spojenie

Organizátori projektu hovoria, že vo všet-
kých skupinách sa našli takí, ktorých nič 
z vedy nezaujíma, ale aj takí, ktorých 
stretnutie bavilo a snažili sa spoznať čo 
najviac. S. Podhradská vysvetľuje, že ani 
primäť vedcov prispôsobiť sa záujmom, 
slovníku, vedomostiam žiaka základnej 
školy nie je jednoduché, nie každý má na 
to vlohy. Podľa nej sa osvedčilo zapojiť do 
akcií čo najviac doktorandov, ktorí sú de-
ťom predsa len vekovo bližšie. „Navyše sa 
musia v rámci štúdia venovať aj pedago-
gickej činnosti, tak to celkom vítajú,“ do-
dáva.

Myslí sa však aj na presnejšie výstupy 
o účinkoch projektu. „Žiaci dostali dva do-
tazníky: jeden o spokojnosti a druhý o ob-
sahovej stránke. Navyše tento rok sa za-
pojili do projektu aj kolegovia z Ústavu 
experimentálnej psychológie Centra spo-
ločenských a psychologických vied SAV,“ 
dodáva M. Nosko. „Pripravili pre deti do-

ocENENí VEDcI. ZľAVA MArtIN NoSKo, SIlVIA PoDhrADSKá, MIroSlAV FErKo, AlENA ŠIŠKoVá A PAVol FArKAŠ.

čo odZnelo pri oceňoVaní

Cena bola uvedená za projekt, ktorého cieľom bolo a je pri-
viesť k vede žiakov druhého stupňa základných škôl formou 
návštev vedeckých ústavov a vyskúšania si experimentov. 
Diskusiami priamo na pracoviskách SAV sa žiakom umož-
ňuje urobiť si predstavu o vedeckej inštitúcii a práci v nej. 
Projekt, ktorý má v školách mimoriadny ohlas, absolvo-
valo v minulom roku viac ako päťsto žiakov a pripájajú sa 

k nemu ďalšie ústavy SAV, čo zaručuje udržateľnosť projek-
tu do budúcnosti a rozšírenie jeho záberu o ďalšie vedné 
disciplíny. Projekt v sebe spája dva zásadné aspekty. Vyni-
kajúco propaguje SAV smerom k verejnosti, cez žiakov, pe-
dagógov, rodičov a prispieva k budovaniu modernej vzdela-
nostnej spoločnosti a udržateľnosti slovenskej vedy, ktorá 
závisí od prípravy mladých, nadaných a pre vedu nadše-
ných ľudí. 
          (k)
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tazník o vedeckej gramotnosti, ktorý te-
raz vyhodnocujú.“ Vedecká gramotnosť je 
podľa výskumníkov dôležitá nielen z hľa-
diska znalostí konkrétnych vedeckých poj-
mov (napríklad porozumenie toho, čo je 
to molekula alebo atóm), ale aj z hľadiska 
pochopenia, ako vedecké poznanie vzni-
ká. Vedci pripomínajú, že keď pochopíme, 
že tvrdenia musia byť vytvorené na zákla-
de nejakých dostupných dôkazov, ktoré 
sú hodnovernými (aj keď nie nevyhnutne 
správnymi) vysvetleniami pozorovaných 
dát, nielenže lepšie porozumieme sprá-
vam o vede, ale dokážeme lepšie zhodno-
tiť akékoľvek tvrdenia, s ktorými sa stre-
távame napríklad v médiách. Odborníci 
zdôrazňujú, že vedecká gramotnosť je dô-
ležitou súčasťou aj výchovy ku kritickému 
mysleniu vo všeobecnosti.

Po dvoch ročníkoch možno podľa S. 
Podhradskej povedať, že projekt zacielený 
na žiakov základnej školy sa uchytil. „Te-
raz sme ešte viac ako predtým presvedče-
ní, že ak chceme rozšíriť záujem o vedu 
a naštartovať myslenie o budúcnosti už 
na základnej škole, musíme začať pra-
covať s deťmi už medzi piatym a ôsmym 
ročníkom. Ukázalo sa, že hoci spojiť ško-
lu a vedcov nie je ľahké, je to možné a po-
trebné,“ pripomína. Jej kolega M. Nosko 
dodáva, že je im jasné, že je to beh na dlhé 
trate. Jedným z dôvodov, ktoré pri štarte 
projektu organizátori a ich ústavy uvádza-
li, je fakt, že klesá záujem o doktorandské 
štúdium. „Tento problém nás tlačí systé-
movo a mňa aj bezprostredne,“ zdôraz-
ňuje. Je totiž vedúcim jednej z troch di-
vízií svojho ústavu (divízie Mikroštruktúr 
povrchov a rozhraní) a ako hovorí, prí-
lev nových kolegov je jednou z povinnos-
tí, na ktoré na tejto pozícii musí myslieť. 
„Vnímal som, že iné ústavy robia popula-
rizačné akcie, no zväčša boli nastavené na 
stredné a vysoké školy. Náš ústav sa tomu 
donedávna venoval len okrajovo. Aj preto 
sa mi zdalo, že by bolo dobré rozbehnúť 
projekt orientovaný už na základné školy. 

Takých nie je veľa,“ vysvetľuje tento mate-
riálový inžinier.

Podľa M. Noska chcú venovať pozor-
nosť aj tomu, ako je projekt efektívny. 
Jestvuje plán na to, že vedci z Ústavu ex-
perimentálnej psychológie budú sledovať 
deti, ktoré v rámci projektu navštevujú 
SAV, a také, ktoré sa na ničom podobnom 
nemajú možnosť zúčastniť. Z porovnania 
by bolo možné zistiť, ako projekt na ško-
lákov zabral. „Výstup by mal povedať, či 
sme deti posunuli pri ich výbere povolania 
smerom k vede. A mal by tiež pomôcť vy-
tvoriť nejakú metodickú príručku pre uči-
teľov, ako urobiť hodiny predmetov z pro-
jektu zaujímavejšie,“ hovorí tento vedec. 
Z predbežných výsledkov z dotazníkov, 
ktoré deti po akcii vyplnili, je podľa vý-
skumníkov zjavné, že hoci boli preberané 
témy pomerne náročné, deti ich dokáza-
li pochopiť najmä vďaka interaktívnemu 
prístupu prednášajúcich a možnosti vlast-
noručne si overiť rôzne hypotézy. Ako sa 
mnohé z nich vyjadrili, práve takéto prak-
tické ukážky a možnosť experimentovať 
im na hodinách chýbajú.

Záujem rastie

Organizátori majú signály, že záujem 
o tento projekt majú aj ich kolegovia 
z iných ústavov SAV. Ako hovorí M. Nosko, 
prvým krokom bolo zapojenie sa vedcov 
z Ústavu experimentálnej psychológie, no 
zaregistrovali – zatiaľ len neformálny – 
záujem aj odinakiaľ.

No živšie je aj na druhej strane projek-
tu. Hoci na jeho štarte bola spolupráca 
s jedinou základnou školou, záujem pre-
javili aj ďalšie a vedci ich nechcú odmiet-
nuť. „Už tento rok sme prezentovali pre 
dve ďalšie školy, ktoré sa dozvedeli o pro-
jekte a chceli sa na ňom zúčastniť,“ hovo-
rí M. Nosko. Pripomína však, že kým spo-
lupráca so štrkoveckou Základnou školou 
Pavla Marcelyho pokračovala podľa zá-
merov projektu, teda pre všetky triedy šty-

roch ročníkov, pri školách, ktoré pribudli, 
to bolo iné. Išlo zatiaľ len o prezentácie 
v Ústave materiálov a mechaniky strojov 
– vždy pre jednu triedu (osemročné gym-
názium Hubeného a ZŠ Dudova v Brati-
slave). Do budúcnosti počítajú aj s ďal-
šou základnou školou, ktorej vedenie sa 
o projekte dozvedelo a má oň záujem. Po-
kiaľ ide o perspektívu, majú ocenení ved-
ci jasno v tom, koľko je minimálna dĺžka 
trvania projektu. „Rozhodne budeme po-
kračovať najmenej dovtedy, kým piataci, 
s ktorými sme projekt začínali, neabsol-
vujú už ako ôsmaci prezentácie aj z ché-
mie. Takže ešte minimálne dva ročníky sú 
isté,“ zdôrazňuje A. Šišková.

O tom, ako v projekte pokračovať tak, 
aby ostal systematický, bol k dispozícii pre 
viaceré školy a predstavoval viaceré ústa-
vy akadémie, diskutovali jeho organizáto-
ri koncom augusta. Zvažovali rôzne cesty, 
napríklad aj možnosti otvoriť projekt 
v ďalších školách nielen celým triedam, 
ale aj jednotlivým žiakom, ktorí majú zá-
ujem o niektoré predmety... Nechcú veľmi 
rozširovať predmety, na ktoré sa projekt 
sústreďuje, skôr plánujú kolegov z iných 
ústavov, ktorí sa prípadne do neho zapo-
ja, využiť na to, aby sa pozreli na vybrané 
predmety novým pohľadom, z iného uhla.

Projekt sa objavil vo viacerých mé-
diách, napočítali vyše tridsať výstupov 
– okrem iného napríklad aj v Rádiu Slo-
vensko či v týždenníku Život. Jedným 
z výstupov tohto projektu je aj to, že 
päť jeho organizátorov založilo občian-
ske združenie All4Science. „Ide o to, že 
máme v hlavách viaceré ďalšie projek-
ty, ktoré však budú potrebovať finančnú 
podporu – tak chceme využiť možnosti 
občianskeho združenia na získanie exter-
ného financovania,“ hovorí S. Podhrad-
ská. Prvým takýmto projektom boli ve-
decké workshopy pre malé deti v letných 
detských táboroch.

(pod, pd) | Foto: Vladimír Šimíček a archív
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Šanca dať kožu na trh
Ide o virtuálnu, interaktívnu konferenciu, 
ktorá má poskytnúť priestor študentom, 
doktorandom a mladým vedcom prezen-
tovať svoje odborné vedecké výsledky 
a diskutovať o nich. Účastníci mladší ako 
35 rokov sa môžu po registrácii cez inter-
net prihlásiť na konferenciu a zúčastniť 
sa na nej tak, že pošlú svoj príspevok, ab-
strakt, poster a rozošlú informáciu, že na 
stránke konferencie majú svoju vedeckú 
prácu. Po zhruba štyroch týždňoch orga-
nizátori zosumarizujú hodnotenia a zor-
ganizujú záverečný seminár. „Mladí ľudia 
majú možnosť ísť s kožou na trh, uká-
žu svetu, čo urobili, a túto svoju prácu na 
konferencii môžu obhajovať,“ hovorí je-
den zo zakladateľov a organizátor konfe-
rencie Ing. Pavol Farkaš, PhD. (Chemický 

ústav SAV), ktorý spolu s Ing. Miroslavom 
Ferkom, PhD., kolegom z Ústavu pre vý-
skum srdca (dnes už súčasť Centra expe-
rimentálnej medicíny SAV) získal práve 
za organizovanie týchto konferencií Cenu 
SAV za rok 2015 (Správy SAV 5 – 6/2016, 
Čaro interaktívnej konferencie).

V tohtoročnom, desiatom ročníku sa na 
nej aktívne zúčastnilo 80 mladých vedcov, 
z ktorých 15 víťazov na finálovom večere 
zabojovalo v súťaži o najlepšiu prezentáciu 
a o titul absolútneho víťaza ročníka 2018.

Víťazka a jej zvedavosť
Ten získala Mgr. Veronika Kotrasová z Ústa-
vu molekulárnej biológie Slovenskej akadé-
mie vied s príspevkom Funkcia a štruktúra 
fosforylovaných proteínov mitochondriálne
ho nukleoidu (viac na inom mieste).

Táto doktorandka študovala bioché-
miu na Prírodovedeckej fakulte Univer-
zity Komenského. Ako u mnohých pred 
ňou, o zameraní štúdia rozhodla dobrá 
učiteľka chémie na strednej škole. „Naj-
prv ma bavila skôr matika, ale ona to 
zmenila,“ hovorí. A dodáva, že chémia 
a vedy jej blízke lákajú dievčatá viac ako 
strohý svet čísel v matematike. Hoci veľ-
mi neverí v to, že svet vedy sa delí takto. 
Skôr podľa predpokladov. „Ten podstatný 
– a platí pre úplne všetky vedy – je zve-
davosť,“ hovorí. Biochémia ju zlákala aj 
tým, že má v mnohých ohľadoch blízko 
k lekárskym vedám, k medicíne a farma-
ceutike. Tie ju tiež zaujímali. Pre bioché-
miu nakoniec rozhodlo jej predsavzatie 
skúsiť sa uplatniť vo vede. „Okrem iného 
mi vždy sedelo stále hľadať niečo nové, 
dostávať sa stále do nových a nových tém 
– a to je to, čo vo vede rozhodne nájde-
te,“ vysvetľuje. A dodáva, že prvé tri roky 
bakalárskeho štúdia prevládala chémia. 
„Ako keby som si mala potvrdiť, že ju 
mám rada. Na magisterskom štúdiu sme 
však už potom mali viac biochémie a mo-
lekulárnej biológie, teda toho, čomu sa 

K e ď  j e d n a  k o n f e r e n c i a 
z a r o b í  n a  d r u h ú
Výsledky Interaktívnej konferencie mladých vedcov vy-
hlásili začiatkom júna v Bratislave. Ide o podujatie, na kto-
rom sa už pravidelne zúčastňujú študenti a mladí vedeckí 
pracovníci z česka a zo Slovenska pôsobiaci na pôde Slo-
venskej akadémie vied alebo vysokých škôl.

čomu sa Venujeme 

V našom laboratóriu biochémie a štruktúry proteínov, ktorú 
tvorí sedem členov, sa venujeme najmä proteínom mitochon
driálneho nukleoidu. Najskôr by som mala asi vysvetliť, čo to 
ten mitochondriálny nukleoid je. Mitochondrie, organely eu
karyotickej bunky (medzi ktoré patrí aj tá ľudská), ktoré sú 
centrom viacerých dráh metabolizmu, obsahujú vlastnú mo
lekulu DNA (mtDNA) obklopenú rôznymi proteínmi. Komplex
ná štruktúra týchto proteínov a mtDNA sa nazýva mitochon
driálny nukleoid. Proteíny tvoriace mitochondriálny nukleoid 
majú dôležitú úlohu napríklad v stabilizácii, respektíve údržbe 
a zbaľovaní mtDNA, alebo aj v prepise informácií z nej (trans
kripcii). Keďže má mitochondria veľmi významné postavenie 
v rámci metabolizmu bunky, je nevyhnutné udržiavať jej ho
meostázu. Poškodenie samotnej mitochondrie alebo poškode
nie, respektíve zmenenie funkcie v nej sa nachádzajúcich pro
teínov, ako aj proteínov mitochondriálneho nukleoidu môže 
mať pre bunku fatálne následky. Často práve takáto zmena je 
spojená s rôznymi myopatiami a so vznikom rakoviny. Funkcia 
proteínov v mitochondriách môže byť ovplyvnená najmä nad
viazaním rôznych skupín na tieto proteíny (modifikáciami). 
Jedným z proteínov mitochondriálneho nukleoidu, ktorý hrá 
dôležitú úlohu pri transkripcii, ako aj pri zbaľovaní moleku
ly mtDNA do kompaktnejšej formy je proteín TFAM. Vlastnos
ti štandardného nemodifikovaného TFAM proteínu boli opísa
né vo viacerých publikáciách, ktorých autormi sú aj niektorí 

členovia nášho labora
tória. Počas analýz ra
kovinových buniek rôz
nych tkanív bolo však 
identifikované, že pro
teín TFAM sa v tých
to bunkách nachádza 
v jeho modifikovaných 
formách. Vplyv tých
to modifikácií na funk
ciu TFAM proteínu, ako 
aj na celkovú homeostá
zu mitochondriálneho 
nukleoidu však dopo
siaľ nebol opísaný. Jed
nou z modifikácií TFAM 
proteínu, ku ktorej dochádza v rakovinových bunkách, je na
príklad nadviazanie fosfátovej skupiny do jeho štruktúry – fos
forylácia. Práve tento druh modifikácie je objektom môjho zá
ujmu. Naším cieľom je pripraviť rôzne fosforylované formy 
(na miestach identifikovaných už v patologických procesoch) 
TFAM proteínu a charakterizovať ich vplyv na vlastnosti toh
to proteínu. V príspevku na interaktívnej konferencii Preve
da som sa venovala práve príprave jednej z fosforylovaných fo
riem TFAM.
Mgr. Veronika Kotrasová, Ústav molekulárnej biológie SAV
Foto: Martina Kubovová
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dnes venujem. To už som mala jasno, že 
som sa rozhodla správne,“ dodáva.

Šanca na prezentáciu
Interaktívnu konferenciu považovala za 
príležitosť prezentovať svoju prácu. „Páči 
sa mi, že môj príspevok si môže pozrieť 
hocikto. Je to iné ako na nejakej klasickej 
konferencii, kde síce na prezentácii tiež 
veľmi záleží, ale stále má dosah len na jej 
účastníkov. Na ľudí, ktorí sú v sále alebo 
potom čítajú zborník. Tu – ak správne pra-
cujete s informovaním – môžete výsledky 
práce ukázať bývalým kolegom z univer-
zity, môžu ich vidieť vaši učitelia, kolego-
via z vášho i iných ústavov, vedci z iných 
inštitúcií. Alebo hoci kamaráti, ktorí sú 
z blízkych oblastí,“ vysvetľuje. A dodáva, 
že poslala informáciu aj priateľom, kto-
rí sú z iných sfér, aj mimo vedy. „Okrem 
iného bola zaujímavá reakcia niektorých, 
ktorí boli prekvapení, že v slovenskej vede 
vie byť tak živo. Viacerí majú o nej skresle-
né predstavy ako o niečom ospalom, kon-
zervatívnom. Zaujalo ich, že sa také čosi 
robí,“ vysvetľuje táto doktorandka.

Téma je trochu ako puzzle
Laboratórium biochémie a štruktúry pro-
teínov sa téme venuje systémovo, V. Kotra-
sová na interaktívnej konferencii prezen-
tovala to, čo do nej ona priniesla. Hovorí, 
že počas bakalárskeho i magisterského štú-
dia sa venovala čomusi inému, táto téma 
bola pre ňu po príchode do ústavu a začle-
není do tohto laboratória nová. „Ale, ako 
som hovorila, baví ma vstupovať do no-
vých tém. Určite som po skončení školy po-

trebovala zmenu,“ hovorí. Nábeh do tímu 
bol postupný. Prvé týždne sa oboznamo-
vala s projektmi, s praktickým fungovaním 
laboratória. „A potom som sa zamerala na 
svoj diel v projekte. Laicky: zaoberáme sa 
všetci jedným veľkým komplexom a v ňom 
má každý svoju úlohu. Z toho sa potom po-
skladá celok,“ vysvetľuje.

Na projekte pracuje ďalej a aj bude, ako 
vysvetľuje: „... veď celá moja doktorand-
ská práca je založená na ňom.“ Výstupom 
by mala byť minimálne jedna prvoautor-
ská publikácia.

Zabral iný prístup
Z osemdesiatich účastníkov konferencie 
bojovali najlepší na záverečnom seminá-
ri v súťaži o najlepšiu prezentáciu a o titul 
absolútneho víťaza ročníka 2018. „Väčši-
nou to boli témy blízke mojej špecializá-
cii. Najviac zastúpení boli chemici a bioló-
govia,“ hovorí. „I tak však bolo vidieť, že 
každý z nás myslel na to, že nejde o úpl-
ne špecializovane zameranú konferenciu. 
Že tam budú aj kolegovia z iných oblastí. 
A tak sa každý z prezentujúcich – vráta-
ne mňa – snažil nejsť v bleskovej, štvormi-
nútovej prezentácii do hĺbky témy. Skôr 
sme sa pokúsili najskôr ju vysvetliť a po-
tom priblížiť, čo sme do nej priniesli,“ ho-
vorí V. Kotrasová. „Myslím, že aj tí, ktorí 
celkom do dôsledkov tému nepochopia, 
môžu zo zhrnutia posúdiť, ako do nej pre-
zentujúci prispel.“

Vďaka čomu zvíťazila? Hovorí, že to 
presne nevie. „Možno zabralo, že som 
bola trochu inakšia ako všetci ostatní,“ ho-
vorí. „Do krátkej prezentácie som nezahr-

nula výsledky, lebo tie si mohol každý po-
zrieť na posteri, ktorý visel na internetovej 
stránke konferencie. Skôr som sa snažila 
vysvetľovať – takmer laicky, prečo sa téme 
venujeme a ako,“ dodáva.

Vníma, aká dôležitá je pre túto bran-
džu schopnosť prezentovať. Nie je to pre 
ňu čosi nové. Dokonca mali na univerzite 
predmet, ktorý sa tým zaoberal už počas 
magisterského štúdia. „A počas PhD. štú-
dia sa na tom dá pracovať ďalej. Veď člo-
vek chodí na konferencie, zúčastňuje sa 
na seminároch – takže si to nemôže dovo-
liť zanedbať,“ dodáva. Koniec koncov, pe-
niaze spojené s víťazstvom na konferen-
cii pôjdu asi tiež na čosi podobné. Sú totiž 
účelovo viazané na „realizáciu vedeckých 
zámerov“ a V. Kotrasová je rozhodnu-
tá použiť ich na účasť na odbornej konfe-
rencii. „Zdá sa mi, že pôjdu na dobrú vec. 
Lebo pri prezentácii na odbornej konfe-
rencii síce na jednej strane prezentujete 
svoje výsledky, ale – na druhej – dostanete 
od kolegov, účastníkov otázky, ktoré vás 
môžu v téme posunúť,“ dodáva.

Čakajú ju ešte dva roky doktorandské-
ho štúdia. Čo potom? Zatiaľ nie je rozhod-
nutá. Trochu ju strašia platové podmien-
ky, ktoré sa zrejme aj jej – paradoxne – po 
prechode medzi postdoktorandov zhor-
šia. Ale zatiaľ je rozhodnutá vo vede os-
tať. Na pracovný pobyt v zahraničí sa po-
zerá ako na nutnosť. No zdôrazňuje, že 
spojenie so Slovenskom a rodinou je pre 
ňu také dôležité, že bude – popri téme 
a možnostiach – rozhodovať aj vzdiale-
nosť od domova.
Martin Podstupka | Foto: Vladimír Šimíček

Veda SK 
v Rádiu Slovensko

(Atraktívne témy, veľké výzvy, magické objavy) 

3. novembra 2018 od 22.20 – 24.00 h.
1. decembra 2018 od 22.20 – 24.00 h.
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Kríza v humanitných vedách všeobec-
ne súvisí s podmienkou kvalitnej vedec-
kej práce, ktorá nestojí na nemenných 
výsledkoch, ale uplatňuje podmienku po-
chybovania, akceptuje premenlivosť času, 
momentnosť dejov, relativizáciu hodnôt. 
Často záchranná, no i ničivá sila jednotliv-
cov (vedci aj spisovatelia či duchovní lídri 
vôbec), ktorí použili myšlienky humanit-
ných vedcov na propagandu, je z dejín 
slávne aj neslávne známa.

Ako dobehnúť stratené
Podradné postavenie humanitných a spo-
ločenských vied v bývalom „východnom 
bloku“ spôsobili ideologické sploštenia, 
redukcie, ktoré vohnali tieto vedy do slu-
žieb politiky. Medzi štátmi, povedzme 
strednej Európy, malo dnešné Slovensko 
až do roku 1993 výnimočné postavenie 
ako v istých obdobiach viac, v iných me-
nej kolonizovaná krajina. Maďarská, čes-
ká, nemecká a sovietska hegemónia bola 
evidentná v porovnaní s vývinom ostat-
ných okolitých štátov.

Posledná menovaná však spôsobila, že 
prísun vedeckých výsledkov západných 
humanitných a spoločenských vied bol 
obmedzený, ich prípadné použitie prísne 
sankcionované. To, čo sa na západných 
univerzitách diskutovalo verejne v čase 
vydávania jednotlivých publikácií, sa spo-
radicky (najviac cez poľské, maďarské, 
české preklady) dostávalo v čase uvoľne-
nia (napríklad v 60. rokoch minulého sto-
ročia) do slovenskej vedy, v časoch kultu 
osobnosti a konsolidácie sa len šepkalo 
v paralelnom intelektuálnom svete, na di-
sidentských stretnutiach. Najviac reduk-
ciou utrpela filozofia, ale ostatné odvetvia 
neboli na tom omnoho lepšie. V oblas-
ti duchovnej kultúry si istý (samozrejme, 
kontrolovaný) priestor slobody zachovala 
oblasť prekladateľskej praxe. Tu máme na 
mysli beletriu. Je známe, že malé kultúry 
sú prekladateľskými veľmocami.

Je potrebné si uvedomiť, že pre čísla 
a vzorce sú hranice a ideológie zanedba-
teľný problém, že patenty, čísla a vzor-
ce alebo hoci aj archeologické nálezy nie 
sú natoľko politicky a ideologicky zne-
užiteľné ako myšlienky. Je to paradoxné 
tvrdenie, keďže „duch vanie, kam chce“ 
bez ohľadu na hranice štátov. Je však zá-
kladný rozdiel v podmienkach, ktoré sú 

v tom-ktorom priestore pre výskum vy-
tvorené.

Otázne je, či možno „dobehnúť“ stra-
tené. Ukazuje sa, že možnosť slobodného 
výskumu po roku 1989 priniesla veľa hiá-
tov, letargie a anémie, pokračovania ideo-
logických „čistiek“ z opačnej, „demokra-
tickej“ strany, „vylievania vody z vane aj 
s dieťaťom“. Ale na druhej strane možnosť 
kontaktov so zahraničnými pracoviskami, 
možnosť pobytov a štúdia v západnom 
zahraničí vniesla do skúmania aj vlast-
nej kultúry metódy získané na západných 
univerzitách a výsledky sú už publikova-
né tu aj v zahraničí. Je azda trochu tráp-
ne spomenúť na tomto mieste úvahy vlast-
nú iniciatívu, keď som s pomocou prof. 
Tatiany Sedovej z Filozofického ústavu 
SAV (v tom čase členkou Predsedníctva 
SAV) založila (v roku 2003 bola podpísa-
ná zmluva s vydavateľstvom Peter Lang 
s distribúciou do celého sveta) vo vydava-
teľstve SAV VEDA edíciu pre „vývoz“ vý-
sledkov vedeckých výskumov z rôznych 
oblastí slovenskej vedy. Pilotným projek-
tom v humanitných vedách bol práve do 
nemeckého jazyka preložený nový vý-
skum nového datovania a vnímania slo-
venskej moderny, ukončený a zhrnutý 
v monografii Jozef Cíger Hronský a moder
na. Mýtus a mytológia v literatúre (VEDA, 
2000), doplnený a publikovaný v Peter 
Lang Edition, Series of Slovak Academy of 
Sciences v roku 2004. Neskôr v tejto edícii 
vyšlo množstvo prác (napríklad výsledky 
kunsthistorického výskumu tu publikoval 
Ján Bakoš, literárnovedného Peter Zajac 
a i.). V roku 2015 tu vyšla ďalšia mono-
grafia v anglickom jazyku od autorky toh-
to článku: Dominik Tatarka: The Slovak 
Don Quixote (Freedom and Dreams).

Vstup do dialógu zo zahraničím
Samozrejme, možno namietať, že by malo 
stačiť, ak pracovníci SAV vycestujú na za-
hraničné konferencie a v zahraničných 
zborníkoch publikujú štúdie, pretože SAV 
zahraničnému vydavateľovi za vydanie 
a distribúciu platí nemalú sumu. Tu však 
nemožno váhať a vstup do dialógu s etab-
lovanými partnermi, ktorým naša kultúra 
nechýba (veď prečo aj, keď nič o nej ne-
vedia), sa treba pokúsiť si aj touto cestou 
zaistiť.

Týmto prvým krokom – založením edí-

cie – je však splnená len jedna podmien-
ka „vývozu“ slovenskej vedy na západný, 
respektíve zahraničný trh ideí. Stáva sa 
totiž pri prezentácii našej literárnovednej 
problematiky v zahraničí, že je o ňu záu-
jem, no na základe našich interpretácií, 
akokoľvek podložených citovanými úryv-
kami z krásnej literatúry, by si chceli ino-
národní literárni vedci prečítať v preklade 
aj pôvodné dielo. Totiž „správy“ o estetic-
kej kvalite umenia, ale aj všeobecne o tej-
-ktorej kultúre a krajine sú v ťažiskových 
a kľúčových literárnych dielach. Aj keď je 
malé Slovensko prekladateľskou veľmo-
cou v prekladoch beletrie rôznych obdo-
bí „svetovej“ a inej literatúry z cudzích ja-
zykov do slovenčiny, prekladov vlastných 
klasických diel do cudzích jazykov je zú-
falo málo. Tento poznatok uviedla me-
dzinárodná komisia, ktorá akreditovala 
ústavy SAV na jeseň v roku 2016, v správe 
hodnotenia výskumu jedného z ústavov, 
síce vecne správne, no kauzálne absurd-
ne (pretože ako výčitka to bolo adresova-
né ústavu, ktorý toto nemá v agende a ná-
plni práce). Tento problém by bolo možné 
však riešiť finančnou dotáciou od minis-
terstva školstva či kultúry.

Dali by sa tu ďalej spomenúť aj iné, 
azda menej závažné problémy, no v ďal-
šom sa budeme venovať jednému z pod-
statných východísk a príčin tejto biednej 
situácie, v ktorej sa humanitné a spoločen-
ské vedy nachádzajú ešte dnes, 29 rokov 
po prevrate, a možnostiach, ktoré máme 
k dispozícii.

Východiskom je zmena paradigmy
Východiskom navrhovaného nového vý-
skumu je zmena paradigmy skúmania 
v humanitných a spoločenských vedách 
k dôslednému interdisciplinárnemu skú-
maniu a následne použitiu teórií po-
rovnávacej literárnej vedy na domácom 
a medzinárodnom literárnovednom či 
kultúrnom poli.

Hneď v úvode treba zdôrazniť, že 
v žiadnej z disciplín sa pri novom type 
výskumu nezabudne na základný, teda 
heuristický výskum a špecifický spôsob 
skúmania tej-ktorej disciplíny. Novú me-
todológiu sa pokúsime formulovať na prí-
klade literárnej vedy. Ak je v nej výskum 
len parciálny, akým bol povedzme dlho 
uznávaný štrukturalistický a dnes v ob-

N o v é  m e t ó d y  a  m o ž n o s t i  v ý s k u m u 
v  h u m a n i t n ý c h  a  s p o l o č e n s k ý c h  v e d á c h
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menách postštrukturalistický výskum, 
s náhodným (tu i tam) použitím západ-
ných teórií, neviazaný na konkrétny text, 
vedome postmoderne opomínajúci au-
tora (autor je mŕtvy), potom vedec tvo-
rí múdro znejúce formulácie – metatex-
ty, ktorým málokto rozumie (aj preto nie 
sú schopné dialógu, nie sú oponovateľ-
né). Táto hra na vedu znižuje jej kvalitu 
a je to najmä mrhanie prostriedkami na 
výskum. Sekundárne je to aj „skrývanie“ 
našich kultúrnych hodnôt z neschopnos-
ti alebo nechuti pomenovať ich. Literár-
na veda a humanitné a spoločenské vedy 
vôbec, nazdávame sa, patria ku komuni-
kačnému spoločenskému procesu, a teda 
mali by byť komunikatívne.

Vzorec literárnej komunikácie autor – 
text – čitateľ (F. Miko, A. Popovič), ktorý 
tvoril komunikačnú bázu v semiotike skú-
mania v Kabinete literárnej komunikácie 
Pedagogickej fakulty Univerzity Konštan-
tína Filozofa v Nitre, sa nám dnes vidí do 
seba zavinutý a už nepoužiteľný. Každý 
z členov uvedenej triády má totiž v priro-
dzenom vývine svoje kontexty, od ktorých 
nemožno abstrahovať, ako to predvied-
la postmoderná slovenská literárna veda, 
keď vynechala autora, a tým celú éru 
vzniku diela, archívne materiály, koreš-
pondenciu atď. Alebo rezignovala z kon-
krétnej literárnoteoretickej analýzy textu, 
čím sa vyhla výpovednej hodnote textu, 
určeniu jeho estetickej kvality, ale aj cha-
rakteristike doby s jej špecifikami, do kto-
rej text prichádzal, bol prijatý/neprijatý. 
Ba vlastne opomenula celú líniu tzv. para-
lelnej kultúry v istých obdobiach jej vývi-
nu. Niektoré texty (nemusia to byť nutne 
knihy, ktoré dostali Nobelovu cenu) sú to-
tiž udalosťami vo vývine, niečo spôsobujú 
v estetike, etike, niekedy spôsobujú aj po-
čiatky spoločenských premien.

Od konkrétneho textu ku kontextom    
Čiže v zmenenej paradigme výskumu ide 
aj o kontexty a dôraz na samotný text, 
ktorý je kontextom ostatných dvoch čle-
nov uvedenej triády, avšak sám má svoje 
kontexty a v konečnom dôsledku je veri-
fikátorom významu, ako aj celej komplex-
nej interpretácie diela v oblasti kultúry. 
Ak sa to deje opačne (teda nevychádza sa 
z konkrétneho textu), dochádza k ideolo-
gizácii a k významovým posunom.

Pri tomto type výskumu sa opieram 
o vlastné výskumné skúsenosti minulých 
desaťročí, ako aj o súhlas kolegov z iných 
humanitných a spoločenských vied, ktorí 
túto komplexnú metódu skúmania vníma-
jú podobne. Pritom ide o prepojenie po-
predných akademických a univerzitných 
pracovníkov z oblasti sociológie, esteti-
ky, kulturológie a politológie, histórie, fi-

lozofie, filológie a porovnávacej literárnej 
vedy. Do takto koncipovaného výskumu 
sa dá v poslednej fáze zapojiť kunsthistó-
ria (vzťah jazyka a obrazu, filmu, hudby), 
počítačová grafika, ktorou sa zozbierané 
archívne dáta dajú usporiadať, a mnohé 
iné výskumné nápady.

Oporou takto koncipovaného výskumu 
je súčasná orientácia teoretikov humanit-
ných a spoločenských vied vo svetovom 
výskume. Ide o teórie, ktoré prinavráti-
li váhu autorovi umeleckého diela a jeho 
podmienkam vzniku (Texte zur Theorie 
der Autorschaft von Fotis Jannidis, Ger-
hard Lauer, Matias Martinez, Stuttgart, 
Reclam 2000), stavia tiež na takzvanej 
Cambridgskej škole historickej analýzy 
(Skinner 1978, 2014, Muslow a Mahler 
2010) a kulturologickej koncepcii „kul-
túrneho poľa“ (Bourdieu 1993) a rozvíja 
metodologický rámec na analýzu literár-
nych/umeleckých diel s cieľom zachytiť 
ich ukotvenosť v kontextoch.

Prepojenie perspektív disciplín 
Rozvoj tohto metodologického rámca, ako 
sme zistili podľa reálneho záujmu ved-
cov o spoluprácu, stavia na prepojení per-
spektív z rôznych disciplín spoločenských 
a humanitných vied (literárnej vedy, so-
ciológie, histórie a politológie, kulturoló-
gie atď). Zároveň sa snaží o zmapovanie 
interakčných polí autorských kontextov 
za pomoci teórií sietí z organizačnej so-
ciológie (Uzzi 1997, Podolný 2001, Burt 
a kol. 2013) a za pomoci grafických mo-
delov generovaných v spolupráci s odbor-
níkmi na informatiku, takže by sa dala 
vytvoriť virtuálna mapa moderny na Slo-
vensku a jej ukotvenosť v širšom európ-
skom kontexte. (Projekt je tu inšpirovaný 
prístupom projektu Mapping the Repub
lic of Letters, ktorý realizuje Stanfordova 
univerzita – http://republicofletters.stan-
ford.edu/).

V plánovanom rozpracovanom rámci 
interdisciplinárneho výskumu by mohlo 
ísť po prvé o skúmanie kultúry Slovenska 
najskôr prvej polovice 20. storočia v kom-

binácii prístupov humanitných, spoločen-
ských a prírodných vied (výberovo nosné 
diela a situácie s dôrazom na charakte-
ristické a emblémové znaky), ale aj po 
druhé o možnosti komparatistiky z hľa-
diska komplexnosti výskumu slovenskej 
kultúry a jej stredoeurópskeho až európ-
skeho kontextu a taktiež po tretie o vy-
tvorenie všeobecného modelu výskumu 
troch komponentov komunikačného pro-
cesu umenia autor – text – čitateľ a ich 
kontextov.

Popri graduovaných pracovníkoch sa 
na výskume môžu zúčastňovať doktoran-
di, ktorí môžu byť z financií (aktívneho) 
projektu platení a získavať túto novú me-
tódu výskumu priamo v období vypraco-
vania svojej dizertácie.

Na záver vedecká hypotéza: Predpo-
kladaná sieť vyskúmaných výsledkov by 
mohla vytvoriť poznatkovú bázu, kto-
rá doposiaľ v slovenskom výskume nemá 
obdobu. Je to v tejto podobe návrhu, ale 
aj praktického, už publikovaného výsku-
mu originálny prínos ku komplexnejšie-
mu, a teda vedecky objektívnejšiemu ob-
razu skúmaného kultúrneho procesu 
v stanovenej časovej škále (povedzme ro-
kov 1900 – 1950, neskôr druhej polovice 
20. storočia) s možnými krátkymi tempo-
rálnymi a tematickými presahmi. Vznikla 
by tak báza, ktorú bude možné stále dopĺ-
ňať a bude podkladom pre ďalšie prepo-
jenia na zahraničné paralelné poznatky 
strednej Európy alebo Európy vôbec a in-
terkultúrne vzťahy, odlišnosti a spoločné 
– nadnárodné znaky jednotlivých kultúr. 
Porovnanie kultúr z imagologického hľa-
diska je v takomto type výskumu zamera-
né na odbúranie dlhodobo pestovaných 
stereotypov v predstavách jednotlivých 
kultúr, a tým na odstránenie predsudkov 
medzi kultúrami.

Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., 
členka Učenej spoločnosti Slovenska, 
Ústav svetovej literatúry SAV a Kabinet 
Dionýza Ďurišina Pedagogickej fakulty 
Univerzity Komenského

Prof. PhDr. MáRIA BáTOROVá, DrSc., je literárna ved-
kyňa, germanistka, slavistka, spisovateľka a vysokoškol-
ská pedagogička. Vyštudovala germanistiku a slovakis-
tiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a na 
Univerzite Martina Luthera v nemeckom Halle. Do roku 
1989 nemohla knižne publikovať. Absolvovala študijné 
pobyty v Nemecku, Švédsku, Rakúsku. V rokoch 1995 
až 1998 pôsobila ako hosťujúca docentka na Univerzite 
v Kolíne nad Rýnom. Inaugurovala na Masarykovej uni-
verzite Brno (2006). Na Pedagogickej fakulte UK založi-
la komparatistický Kabinet D. Ďurišina (2011). Zaobe-
rá sa komparatívnym výskumom slovenskej literárnej moderny a jej začlenením 
do moderny európskej. Získala množstvo ocenení doma i v zahraničí.
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Grant na dvakrát
Treba dodať, že Proof of Con-
cept je jedna z viacerých 
schém Európskej výskumnej 
rady (ERC). Je určená pre 
úspešných riešiteľov ERC gran-
tov „... v ranej fáze komercio-
nalizácie ich výsledkov vý-
skumnej činnosti...“, hovoria 
pravidlá Európskej výskumnej 
rady. Možno nezaškodí dodať, 
že táto rada má za cieľ podpo-
ru kvalitného výskumu v Eu-
rópe, bola zriadená v roku 
2007 v rámci siedmeho rám-
cového programu Európskej 
únie. Zameriava sa na podpo-
ru projektov prekračujúcich 
hranice vedných disciplín a za-
vádzajúcich nové, nekonvenč-
né prístupy (viac Správy SAV 
2/2016, Ako motivovať na pre
stížne granty).

Na otázku, vďaka čomu 
grant získal, vysvetľuje J. 
Tkáč, že výsledky, na ktorých 
je postavený, považuje za pre-
svedčivé. „Spôsob diagnostiky 
rakoviny prostaty naším ino-
vatívnym spôsobom môže byť 
oveľa spoľahlivejší ako tie pou-
žívané doposiaľ,“ dodáva. Ďal-
ším faktorom bolo, že projekt 
podával dvakrát. Pripomína, 
že pri prvej žiadosti sa často 
nepodarí tému ideálne prezen-
tovať a vďaka veľmi kvalitnej 
spätnej väzbe, ktorá príde od 
agentúry po prvom odmietnu-
tí, je možné veci dotiahnuť tak, 
aby bol druhý pokus úspešný.

Spojené sily vedcov
Projekt bude trvať osemnásť 
mesiacov, žiadateľom bol Che-
mický ústav SAV spolu so spo-
ločnosťou Glycanostics, ktorú 
J. Tkáč založil – ako start-up – 

koncom uplynulého roku spo-
lu so svojím spolupracovní-
kom z ústavu Ing. Tomášom 
Bertókom, PhD. (Správy SAV 
1/2015, Moderný vedec musí 
byť trochu polyhistor). Projekt 

vznikol v spolupráci s význam-
ným slovenským vedcom pô-
sobiacim v súkromnej sfére 
Pavlom Čekanom, PhD. (vý-
konným riaditeľom slovensko-
-amerického biotechnologic-
kého start-upu MultiplexDX, 
venujúceho sa diagnostike ra-
koviny) a Ministerstvom zdra-
votníctva SR. Ale partnermi 
sú podľa slov J. Tkáča aj ďalšie 
vedecké inštitúcie na Sloven-
sku i v zahraničí (Rakúsko, Ne-
mecko, Dánsko, Nórsko).

Projekt je zameraný na sko-
rú diagnostiku rakoviny pros-
taty, zahŕňa aj komerčnú 
stratégiu, spôsob naplnenia re-
gulačných podmienok, marke-
tingovú stratégiu a predaj, ce-
novú analýzu a ekonomický 
potenciál produktu.

Lacnejšie a šetrnejšie
Rakovina prostaty sa týka kaž-
dého ôsmeho muža. Ročne na 

ňu celosvetovo zomrie zhruba 
400-tisíc ľudí. „Účinné diag-
nostické kity (súpravy) môžu 
týmto stratám predísť,“ hovo-
rí J. Tkáč.

V súčasnosti sa diagnostika 

začína meraním množstva bio-
markera – proteínu PSA (pros-
tatického špecifického antigé-
nu) v krvi. No nejde o úplne 
spoľahlivý indikátor toho, či 
muž ochorenie má, alebo nie. 
„Naše riešenie túto diagnos-
tiku spresňuje. Neskúma len 
úroveň tohto proteínu v krvi, 
ale zisťuje, ako sa zmení jeho 
štruktúra. Dokážeme to cez 
analýzu sacharidov (glyká-
nov) na povrchu PSA. Zjedno-
dušene: vieme, aké sú, keď je 
človek zdravý, a vieme, ako sa 
zmenia, keď má rakovinu pros-
taty,“ hovorí tento vedec.
Analýza konkurencie pod-
ľa neho ukazuje, že sloven-
ské riešenie môže poskytnúť 
lepšie parametre diagnosti-
ky so značnou cenovou výho-
dou, a tým sa uplatniť v kli-
nickej praxi v celosvetovom 
rozsahu. Ako povedal na au-
gustovej tlačovej konferencii 

o tomto projekte, doteraz pou-
žívaný diagnostický kit pracu-
je so spoľahlivosťou zhruba 70 
percent, testy slovenskej tech-
nológie na klinických vzorkách 
ukázali spoľahlivosť okolo 90 
percent. „Takže vieme drama-
ticky zvýšiť spoľahlivosť diag-
nostiky rakoviny prostaty,“ 
dodáva J. Tkáč. A zdôrazňu-
je, že sa týmto spôsobom do-
káže diagnostikovať ochore-
nie v skorom štádiu, čo ušetrí 
náklady nielen vďaka skoršej, 
a teda efektívnejšej liečbe, ale 
aj lacnejšej diagnostike. Ide 
o to, že ak je hladina biomar-
kera PSA v krvi podozrivo vy-
soká, diagnóza sa potvrdzuje 
alebo vyvracia biopsiou. Odo-
beranie vzorky tkaniva prosta-
ty je mikrochirurgický zákrok. 
Nepríjemný a spolu s analý-
zou – aj drahý. V závislosti od 
krajiny sa pohybuje medzi 200 
a 1 600 eurami. A štatistika ho-
vorí, že len v 26 percentách po-
tvrdí rakovinu prostaty. „Takže 
74 percent je zbytočných. Pod-
ľa odhadov je takých v Euró-
pe a USA ročne až dva milióny 
biopsií za zhruba 2,2 miliardy 
eur,“ hovorí J. Tkáč. „My chce-
me navrhnúť kity (súpravy), 
ktoré urológom oveľa presnej-
šie povedia, či je biopsia na-
ozaj potrebná.“

Vedci predpokladajú, že by 
vedeli takéto kity dostať na trh 
v roku 2021. Pracujú na dvoch 
typoch. Jeden je určený pre 
klinickú prax, druhý na domá-
ce použitie. „Okrem toho by 
sme v blízkej budúcnosti chceli 
vyvinúť kity aj na iné rakovino-
vé ochorenia,“ hovorí J. Tkáč. 
„Máme predbežné výsledky 
pri diagnostike rakoviny prsní-
ka a vyzerá to, že metóda, kto-
rú sme vyvinuli, by mohla byť 
prínosom aj pre diagnostiku 
tohto ochorenia,“ hovorí. Sku-
pina tiež podala dve európske 
patentové žiadosti, v ktorých 
opisuje, ako by bolo možné 
spoľahlivejšie diagnostikovať 
trinásť rôznych rakovinových 
ochorení.

(pod, mh) | Foto: gabriel Kuchta

S l o v e n s k é  r i e š e n i e  š e t r í 
p a c i e n t o v  i  p e n i a z e
„Pri klasických ERC grantoch je cieľom sponzorovať idey. Ale ich nad-
stavbou je potom napríklad schéma Proof of Concept, kde už by mali 
byť projekty silno aplikačne ladené,“ povedal v rozhovore pre tento ča-
sopis pred časom Ing. Ján Tkáč, DrSc., vedecký pracovník Chemického 
ústavu SAV (Správy SAV 2/2016, Sloboda dovolí robiť kvalitné veci). Je-
diný vedec pracujúci na Slovensku, ktorý sa môže pochváliť ERC gran-
tom. Vlastne už dvomi. Lebo na ten, ktorý získal v roku 2012 a ktorý sa 
minulý rok skončil, nadviazal práve ERC projektom Proof of Concept. 
A uspel.
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S p o m i e n k a  n a  s p o l o č n ý  d o m o v
Sté výročie vzniku Československej republiky si prvý októbrový deň pripomenuli v Bra-
tislave predstavitelia Slovenskej akadémie vied a Akadémie vied Českej republiky.
Predsedníčka AV ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., a predseda SAV prof. RNDr. 
Pavol Šajgalík, DrSc., sa zhodli na ústretovom prístupe, vzájomnej podpore a nadštan-
dardných vzťahoch oboch inštitúcií. V rámci slávnostného programu ocenili sloven-
ských vedcov, ktorí sa podieľali na najvýznamnejších výsledkoch spolupráce v rokoch 
1993 až 2018.
V kategórii publikácií v medzinárodnom vedeckom časopise s najvyšším impakt fak-
torom podľa databázy WOS si ocenenie prevzali Ing. Ján Tkáč, DrSc., a Ing. Tomáš 
Bertók, PhD., z Chemického ústavu SAV. Sú okrem iného spoluautormi analyzova-
nia všetkých proteínov pomocou chronopotenciometrie, metód sledovania zmien 
v štruktúre proteínov aj zdokonaľovania elektrotechnických analýz biomarkerov. 
V kategórii publikácií v medzinárodnom vedeckom časopise s najvyšším počtom ci-
tácií zo Slovenska ocenili Ing. Máriu Omastovú, DrSc., z Ústavu polymérov SAV, kto-
rá už od roku 2000 spolupracuje na príprave nových typov vodivých polymérov, po-
lymérnych kompozitov a nanokompozitov a na výskume ich vlastností s ohľadom na 
možné aplikácie. Spolupráca priniesla už dvanásť vedeckých publikácií s viac než ti-
síckou citácií. Za spoločnú monografiu si zo slovenskej strany prevzala ocenenie Mgr. 
Magda Petrjánošová, PhD., z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV. V mono-
grafii Česi a jejich sousedé: Meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě boli krea-
tívne skombinované dovtedy neprepojené teoretické koncepty zo sociálnej psycholó-
gie a psychológie osobností.
Hlavným bodom stretnutia reprezentácií SAV a AV ČR v Bratislave však boli dve pred-
nášky rešpektovaných historikov na tému – Československo, náš spoločný domov. Doc. 
PhDr. Jan Němeček, DrSc., z Historického ústavu AV ČR prešiel dejinami spoločného 
štátu od formulácie československej štátnosti, cez otázky národnostného zloženia až 
po rozdelenie Česko-Slovenska. Prof. PhDr. Roman Holec, CSc., z Historického ústavu 
SAV zvýraznil pri tvorbe spoločného štátu pragmatický český prístup a emocionálnej-
šie motivácie Slovákov. Poukázal aj na viaceré symptómy, že naše národy nežili spolu, 
ale vedľa seba. Predstavitelia SAV a Akadémie vied Českej republiky sa stretli s podob-
ným programom aj o pár dní skôr v Prahe.            (sc) | Foto: Vladimír Šimíček

Rokoval Snem SAV

SAV sa po nedokončenej transformácii 
ocitla v zložitej situácii. Konštatovalo 
to aj zasadnutie Snemu SAV, ktoré sa 
konalo koncom septembra v Bratisla-
ve. Členovia Snemu SAV vzali na ve-
domie informáciu o aktuálnej situácii 
v Slovenskej akadémii vied, ktorú im 
predniesol jej predseda prof. RNDr. Pa-
vol Šajgalík, DrSc. Hovoril predovšet-
kým o novej situácii, do ktorej sa do-
stali ústavy po tom, čo parlament opäť 
schválil novelu zákona o SAV a tým 
vrátil transformáciu na verejné vý-
skumné inštitúcie o mesiace dozadu. 
Predseda SAV informoval, ako SAV na 
novú situáciu reaguje, o kontaktoch 
a budúcich rokovaniach s predstavi-
teľmi rozhodovacej sféry a parlamen-
tu o postupe v oblasti legislatívy, o prí-
prave manuálu, ktorý bude stanovovať 
ďalší postup ústavov v najbližších týž-
dňoch. Hovoril aj o príprave veľkej no-
vely zákona o SAV či rozpočte akadé-
mie na budúci rok. Snem prekoval 
a schválil viaceré dodatky k pravidlám 
výberových konaní, zásad tvorby roz-
počtu rozpočtových organizácií a na 
druhú tretinu svojho funkčného obdo-
bia zvolil RNDr. Katarínu Gmucovú, 
CSc., za predsedníčku Snemu SAV.                
(spn)

Historici o Dubčekovi

Takmer dvadsať špičkových sloven-
ských a českých historikov sa pod ve-
dením autor-
skej dvojice 
PhDr. Miro-
slav Londák, 
DrSc., a PhDr. 
Slavomír Mi-
chálek, DrSc., 
podieľalo na 
príprave knihy Dubček, ktorá vznikla 
k 50. výročiu okupácie Československa 
vojskami Varšavskej zmluvy. Túto viac 
ako päťstostranovú publikáciu vydanú 
vo vydavateľstve VEDA, prezentova-
li autori začiatkom septembra v Brati-
slave. Okrem viacerých nových, dote-
raz neznámych faktov z Dubčekovho 
života prináša táto monografia hut-
ný a vyvážený text, v ktorom sa auto-
rom podarilo dlhoročným výskumom 
odstrániť nánosy historických legiend 
a mýtov súvisiacich s bývalým prvým 
tajomníkom ÚV KSČ a priniesť objek-
tívny pohľad na túto výnimočnú osob-
nosť slovenských a československých 
dejín.        (sc) | Foto: Vladimír Šimíček

T i t u l  i z r a e l s k é m u  v e d c o v i
Ako sa môžu malé krajiny presadiť v konkurencii veľkých vyspelých štátov vo vede 
a výskume? Aj táto úvaha zaznela v  poďakovaní prof. Josepha Klaftera, ktorý si na 
pôde Slovenskej akadémie vied v Bratislave prevzal začiatkom októbra z rúk predsedu 
SAV prof. Pavla Šajgalíka čestný titul Doctor Honoris Causa.

Popredný svetový odborník v oblasti fyzikálnej chémie, prezi-
dent Univerzity v Tel Avive, prišiel so svojimi kolegami na spo-
ločný workshop s vedcami SAV, ktorý sa konal v Bratislave. 
Spolupráca oboch strán sa začala formovať pred štyrmi rokmi 
a dvojdňové vedecké podujatie bolo jedným z jej prvých kon-
krétnych výsledkov. Profesor Klafter predstavil štruktúru a vý-
znam Univerzity v Tel Avive, ktorá patrí so svojimi deviatimi 
fakultami k najprestížnejším na svete. Jej rozpočet sa pohybu-
je na úrovni 220 miliónov dolárov. „Sme podobne malé kraji-

ny, podobne orientované na rozvoj spoločnosti, ekonomiky a potreby vzdelania. Malé 
krajiny so značným potenciálom,“ uviedol okrem iného tento autor osemnástich ve-
deckých kníh, štyroch stoviek vedeckých článkov a statí. Od roku 2009 pôsobí na čele 
najvýznamnejšej univerzity v Izraeli, ktorá je v celosvetových rebríčkoch na prvých 
priečkach najlepších univerzít sveta.
Predseda SAV P. Šajgalík zvýraznil veľký prínos vzájomnej spolupráce pre SAV. V rov-
nakom duchu hovorili aj veľvyslanec SR v Izraeli Peter Hulényi, ktorý stál pri začiat-
koch spolupráce, a veľvyslanec Izraela v SR J. E. Zvi Aviner Vapni. Pri tejto príležitos-
ti podpredseda SAV PhDr. Dušan Gálik, CSc., predstavil hosťom históriu a súčasnosť 
SAV. Na stretnutí sa hovorilo aj o interdisciplinarite vedných odborov, prepájaní na 
priemyselnú sféru, o prospešnosti spolupráce, ale aj získavaní mladých vedcov a ich 
potenciálu pre rozvoj vedy a krajiny.             (sc) | Foto: Vladimír Šimíček
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o c e n i l I  z a h r a n i č n é  o s o b n o s t i
Dve významné ocenenia Slovenskej akadémie vied si začiatkom septembra prevzali v Bra-
tislave zahraniční vedci. Medzinárodnú cenu SAV získal profesor Michael J. Reece z lon-
dýnskej Queen Mary University. Zlatú medailu SAV udelili matematikovi a predsedovi Ma-
ďarskej akadémie vied profesorovi Lászlóo Lovászovi. Obidve ceny sa udeľujú na základe 
rozhodnutia Vedeckej rady SAV, v ktorej sú okrem predstaviteľov SAV aj zástupcovia uni-
verzít a zamestnávateľov. Ocenenia si vedci prebrali z rúk predsedu akadémie profesora 
Pavla Šajgalíka.
„Slovenská akadémia vied má veľmi silnú ambíciu etablovať sa v eu-
rópskom a dokonca aj v celosvetovom kontexte. Preto oceňujeme za-
hraničných kolegov, ktorí s nami spolupracujú. Profesor Ree ce je prá-
ve ten človek, ktorý dlhodobo spolupracuje s Ústavom materiálového 
výskumu v Košiciach. Je to vynikajúci vedecký pracovník, ktorý dosa-
huje exkluzívne vedecké výsledky, a to nielen vo výskume. Má založe-
ný start-up pri svojej univerzite, takže vie v tejto oblasti aj podnikať,“ 
povedal pri tejto príležitosti predseda SAV. Medzinárodná cena SAV 
sa udeľuje cudzím štátnym príslušníkom ako osobitný prejav uznania 
za vynikajúce dielo, ktoré má vzťah k Slovensku. V tomto roku patrí 
odborníkovi z oblasti technických vied. Profesor M. J. Reece je jed-
nou z vedúcich svetových osobností v oblasti výskumu a vývoja moderných štrukturálnych, 
a najmä funkčných materiálov s keramickou matricou. Vedci zo SAV spoločne s kolegami 
z Queen Mary University vyvíjajú materiály pre kozmický priemysel.

Laureátom Zlatej medaily SAV je významný matematik a predseda 
Maďarskej akadémie vied L. Lovász. Je jedným zo svetoznámych ma-
tematikov v oblasti kombinácie, teórie grafov a informatiky. Ako pred-
seda Maďarskej akadémie vied zdôraznil vo svojom príhovore pri tej-
to príležitosti význam spolupráce akadémií vied Slovenska, Maďarska, 
Česka a Poľska. Zoskupenie akadémií vied V4 sa pravidelne stretáva 
a pripravuje jednotnú vednú politiku, ktorú predkladá politikom do 
Bruselu. Profesor Lovász vo svojom príhovore vyzdvihol dôležitosť tej-
to spolupráce. „Malé krajiny nemajú až takú silu ovplyvňovať v Bruse-

li vednú politiku a politikov, ktorí rozhodujú o investíciách do vedy a výskumu. My sa preto 
musíme spájať a robiť veci spoločne,“ povedal tento vedec.        
(sc, mh, pod) | Foto: Vladimír Šimíček

Stres a rastliny

Okrem klasických stresorov, ktoré súvisia 
aj s tohtoročným počasím, sa začiatkom 
septembra vo Zvolene účastníci medziná-
rodnej konferencie venovali aj vplyvu rizi-
kových a toxických látok na rastliny. Kon-
ferenciu otvorila RNDr. Ľubica Ditmarová, 
PhD., riaditeľka Ústavu ekológie lesa SAV. 
Na rastliny pôsobia abiotické, tiež biotic-
ké faktory, najmä antropogénne vplyvy. 
Choroby a škodcovia rastlín i nové druhy 
patogénnych organizmov. Hovorili o nich 
autori prednášok a posterových prezen-
tácií z českých a slovenských univerzít, 
z pracovísk akadémií vied a výskumných 
ústavov. Skúmanie pôsobenia stresových 
faktorov na rastliny zostáva pre vedcov 
multidisciplinárnou výzvou, o čom sved-
čilo aj zloženie auditória a referujúcich na 
konferencii. Viacerí poznamenali, že exis-
tujú medzery najmä v pochopení mecha-
nizmov vzťahov medzi ekologickými a en-
vironmentálnymi faktormi a vlastnosťami 
rastlín. Mnohí priniesli okrem vedeckých 
výsledkov aj svoj pohľad na ich praktické 
využitie v lesníckej a poľnohospodárskej 
praxi.                   (ks)

v  K o š i c i a c h  o ž i l i  a k c i e
Po letných prázdninách pokračovali v Košiciach tradičné popularizačné akcie – Vedecká ka-
viareň aj Vedecký brloh. 
Hosťom vedeckej kaviarne bol Mgr. Martin Venhart, PhD., z Fyzikálneho ústavu SAV v Bra-
tislave. Prítomných – najmä fyzikov, lekárov i vysokoškolákov – zaujímalo, čo im jadrový fy-
zik povie o spektrometri TATRA a tvare atómových jadier. Mladý vedec v roku 2011 navrhol 
prvý slovenský experiment v CERN-e: IS521 na urýchľovači ISOLDE. Viedol tím SAV, ktorý 
na tento účel skonštruoval spektrometer TATRA a uskutočnil úspešné merania v CERN-e. 
Vďaka tomu, že vznikla TATRA, dnes existuje aj paralelný experimentálny program v cyk-
lotrónovom laboratóriu na Univerzite v Jyväskylä (Fínsko) a v iThemba Labs (v juhoafric-
kom Kapskom Meste).
Vedecký brloh pre školákov od šiestich do 15 rokov má malé jubileum – päť rokov. Pred-
náškou o robotoch vstúpil do ďalšej päťročnice poslednú septembrovú sobotu vo Výmenní-
ku na Ulici obrody v Košiciach. Tentoraz prevažne chlapčenskému publiku prednášali gym-
nazisti z Alejovej ulice, ktorí zostrojili a naprogramovali robota Cinga, za čo získali Cenu 
poroty Festivalu vedy a techniky AMAVET 2017. Z pozadia prednášku a demonštrovanie 
Cinga pozorovala mentorka vedeckých brlohov, RNDr. Mária Zentková, CSc., z Ústavu ex-
perimentálnej fyziky SAV v Košiciach.
Päťročné výročie je dobrým dôvodom bilancovať, čo deti najviac zaujalo, i na zamysle-
nie, ako pokračovať ďalej. „Najväčší záujem bol, samozrejme, o robotiku, fyziku a prekva-
pivo aj o matematické témy a chémiu. Pri nej však deti požadujú, aby prednášku dopĺňali 
atraktívne pokusy, ktoré sprevádza rachot, výbuchy, veľa svetla,“ hovorí M. Zentková. „Za 
pozitívum považujem, že vedecký brloh často funguje ako rodinná akcia. Deti sprevádzajú 
rodičia i babky, do Košíc i Piešťan, kde sme akciu tiež preniesli, pricestujú rodiny i školské 
krúžky zo širokého okolia. V tejto súvislosti je mi ľúto, že zo škôl sa za posledné desaťročia 
vytratili laboratórne cvičenia. Virtuálnym simuláciám pokusov na počítači chýba čaro au-
tentického zážitku. My im ho poskytneme,“ pripomína táto vedkyňa.   
(čiž) | Foto: Katarína čižmáriková

Dvojmesačné Extrapolácie

Prezentovať históriu slovenskej výpoč-
tovej techniky, predstaviť súčasný stav 
výskumu, štúdia a produkcie v infor-
matike a informačných technológiách, 
motivovať mladých ľudí na štúdium 
a prácu v tejto oblasti a pokračovať v tra-
dícii odborných a vedecko-popularizač-
ných akcií na tému Informatika – naša 
minulosť aj budúcnosť (Košice 2015, 
Bratislava 2016, Banská Bystrica 2017) 
má podujatie Extrapolácie 2018, ktoré 
sa koná v septembri a októbri. Jeho hlav-
ným garantom je Ústav informatiky SAV, 
hlavným organizátorom je Žilinská uni-
verzita. Akcia sa organizuje každoroč-
ne v slovenských mestách tak, že jedno 
z nich sa stane hlavným mestom. Hlavné 
mesto informatiky na Slovensku je domi-
nantné v prezentácii svojej vlastnej úrov-
ne, svojich možností a schopností, ale aj 
svojich problémov. Na podujatí sa zúčast-
ňujú aj ďalšie slovenské mestá. Ich zapo-
jenie dokazuje celoslovenskú úroveň Ex-
trapolácií. Tento rok je hlavným mestom 
informatiky na Slovensku Žilina. V rám-
ci tohtoročných Extrapolácií sa konalo 
uprostred septembra slávnostné vedec-
ké kolokvium pri príležitosti 90. narode-
nín akademika prof. Ing. Ivana Plandera, 
DrSc. Tento významný priekopník počí-
tačov a informatiky na Slovensku bol jed-
ným zo zakladateľov Ústavu technickej 
kybernetiky SAV (1956), bol okrem iné-
ho aj iniciátorom výskumu v oblasti ume-
lej inteligencie a robotiky v SAV (1978). 
Organizátor, Ústav informatiky SAV, dal 
kolokviu názov Minulosť, súčasnosť a bu-
dúcnosť IT na Slovensku.                (ui) 
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Stretnutia patofyziológov

V poradí ôsmy me-
dzinárodný kongres 
patofyziológie or-
ganizoval v septem-
bri v Bratislave Ústav 
normálnej a patolo-
gickej fyziológie Cen-
tra experimentálnej 
medicíny SAV. Účast-
níkov z 25 krajín na 
ňom privítala doc. 
RNDr. Oľga Pechá-
ňová, DrSc., generálna riaditeľka Centra 
experimentálnej medicíny SAV a na ob-
dobie 2018 až 2022 aj prezidentka Me-
dzinárodnej spoločnosti patofyziológie. 
Na kongrese odznelo vyše 200 príspevkov 
zameraných na funkcie a ochorenia srd-
ca a ciev, ochorenia mozgu a nervového 
systému, poruchy metabolizmu, imuni-
ty, zápalové a toxické procesy a tiež aj na 
trendy vo výučbe patofyziológie na lekár-
skych fakultách. Podujatie sa zameralo 
na patologickú fyziológiu, jeho účastníci 
sa dozvedeli nové poznatky o mechaniz-
moch vzniku ochorení v danej oblasti, ale 
aj o možnosti aplikovať základné patofy-
ziologické poznatky pri liečení chorôb, 
respektíve v ich diagnostike a farmako-
terapii. Ku kongresu zorganizoval Ústav 
normálnej a patologickej fyziológie aj dve 
sympóziá: 10. medzinárodné sympózium 
o pôsobení oxidu dusnatého v organiz-
me a deviate medzinárodné sympózium 
o riadení rovnováhy a chôdze Posture. 
(pb)  Foto:| Peter Bališ

M e d a i l y  z a  p o d p o r u  v e d y
Medaily SAV za podporu vedy si v polovici septembra prevzali v Bratislave MVDr. Andrea 
Lauková, CSc., Ing. Július Brtko, DrSc., a prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc. Za prítomnos-
ti podpredsedov SAV prof. MVDr. Juraja Koppela, DrSc., a prof. MVDr. Karola Marholda, 
CSc., im ich odovzdal predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 
Všetci traja ocenení pracujú v SAV viac než tri desaťročia s výraznými vedeckými výsledka-
mi. A. Lauková (Centrum biovied SAV) nastúpila do Ústavu fyziológie hospodárskych zvie-
rat SAV v roku 1983. Okrem iného výrazne prispela k originálnym prácam, ktoré charakte-
rizujú vlastnosti Gram-pozitívnych kyselinu mliečnu produkujúcich baktérií. Vyselektovala 
a detailne preštudovala celý rad bakteriálnych kmeňov, ktoré preukázali prospešné účinky 
na zdravie a produkčné parametre po ich aplikácii u potravinových zvierat.
J. Brtko (Biomedicínske centrum SAV) je medzinárodne uznávaný vedecký pracovník v ob-
lasti výskumu mechanizmov pôsobenia hormónov. Je zakladateľom a nositeľom význam-

ného smeru výskumu na Slovensku – objas-
nenia úlohy, funkcie a vlastností hormónmi 
indukovateľných transkripčných faktorov 
v organizme. V Ústave experimentálnej en-
dokrinológie SAV založil po návrate zo štu-
dijného pobytu na Lekárskej fakulte Chicag-
skej univerzity v roku 1984 Laboratórium 
molekulárnej endokrinológie a pri svojej 
experimentálnej práci dokázal kombinovať 
poznatky rôznych vedných disciplín.

Š. Faix (Centrum biovied SAV) sa v prvej časti svojej vedeckej kariéry od roku 1983 v SAV 
zameral na výskum renálnej fyziológie prežúvavcov. So svojím kolektívom vyvinul ultra-
mikrometódu na stanovenie pikomolových koncentrácií močoviny, ktorá umožnila merať 
koncentráciu močoviny v tubulárnej tekutine obličiek oviec. Ako prví na svete dokázali po-
mocou mikropunkčnej techniky odoberať tubulárnu tekutinu z proximálnych aj distálnych 
tubulov obličiek oviec. Od roku 2002 sa vo svojom výskume zameral najmä na štúdium 
vplyvu rastlinných silíc ako kŕmnych aditív na fyziologické funkcie tráviaceho traktu zvie-
rat a celkovú antioxidačnú ochranu organizmu. Od roku 2009 bol riaditeľom Ústavu fy-
ziológie hospodárskych zvierat, v súčasnosti je vedúcim tohto pracoviska ako organizačnej 
zložky Centra biovied.               (sc) | Foto: Marcel Matiašovič

ľudia | udalosti    a k a d é m i a  s p r á v y  S A V     5 | 2018

25

A k a d é m i a  s a  p r e z e n t o v a l a
n a  A g r o k o m p l e x e
Aj na tohtoročnej, už štyridsiatej piatej medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej 
výstave Agrokomplex, ktorá sa konala uprostred augusta v Nitre, sa prezentovali výsledka-
mi svojho výskumu viaceré ústavy Slovenskej akadémie vied. 
Na možnosti využitia protikliešťových vlákien v rámci aplikovaného výskumu upozornili 
vedci z Parazitologického ústavu SAV, nositeľa projektu aplikovaného výskumu APVV pod 
vedením doc. MVDr. Branislava Peťka, DrSc., a spoluriešitelia inovatívneho projektu. Pre-
zentovali prototyp funkčného vlákna PROLEN Tickfree zo Chemosvit Fibrochem s modi-
fikáciou na báze prírodných rastlinných extraktov s repelentným účinkom proti kliešťom 
vo forme vzoriek vlákna, funkčných textílií. Predstavili aj prvý komerčný výrobok, ponožky 
s protikliešťovou funkciou. Spája nové prístupy v parazitológii s chemickými technológia-
mi na ochranu ľudí a domácich zvierat pred kliešťami a nebezpečnými chorobami, ktoré na 
nich prenášajú. Produkt využíva inovatívnu technológiu výroby modifikovaného polypro-
pylénového vlákna s trvalou protikliešťovou úpravou s pevne ukotvenými prírodnými lát-
kami vo vlákne, ktoré sa pomaly uvoľňujú na povrch. 
Významný prínos tohto projektu ocenila aj hodnotiaca komisia udelením Zlatého kosáka. 
„Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na zrode myšlienky a filozofie vlákna, na realizácii 
testov, zberov kliešťov a všetkého, čo s tým súvisí. Ešte sme však neskončili, čakajú nás tes-
ty s ponožkami, ktoré by ľudia už najradšej videli na pultoch, no a nový projekt. Myslím si, 
že s ponožkami by sa mohli objaviť aj ďalšie deklarované odevné doplnky a pomôcky,“ po-
vedal pri tejto príležitosti B. Peťko. Aj tento rok predstavil v rámci expozície SAV výskumné 
aktivity Ústav krajinnej ekológie. V rámci posterovej prezentácie sa sústredil na svoje vý-
skumné aktivity v poľnohospodárstve (viac na inom mieste). Súčasťou jeho prezentácie na 
Agrokomplexe bola aj organizácia seminára Veda pre poľnohospodárov, ktorú organizoval 
ústav v spolupráci s nitrianskymi univerzitami – Slovenskou poľnohospodárskou univerzi-
tou a Fakultou prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa.    (sc) | Foto: archív

Ocenené knihy z VEDY

Ocenenia Literárneho fondu za diela, 
ktoré vyšli v roku 2017, udeľovali kon-
com septembra v Bratislave. Týkali sa aj 
ôsmich kníh, čo vyšli vo VEDE, vydavateľ-
stve Slovenskej akadémie vied. Najvyššie 
ocenenie, Cenu za vedeckú a odbornú li-
teratúru, získala kniha Juraja Purgata 
Výmena obyvateľstva medzi Českoslo-
venskom a Maďarskom v rokoch 1946 – 
1949. Prémie za vedeckú a odbornú lite-
ratúru získali Juraj Dolník za dielo Jazyk 
v sociálnej kultúre, Elena Knopová za 
dielo Súčasné slovenské divadlo v dobe 
spoločenských premien, Igor Graus za 
dielo Pro virtute et merito: Vznik a vý-
voj vyznamenaní do roku 1815, Slavomír 
Michálek za dielo Rivali a partneri stude-
nej vojny, Jozef Vozár za dielo Význam-
ní slovenskí právnici: Vladimír Fajnor. 
Oľga Erdelská, Renáta Švubová, Len-
ka Mártonfiová a Alexander Lux za die-
lo Embryo lógia krytosemenných rastlín 
a Tomáš Bertók, Anikó Bertóková a ko-
lektív za dielo Nanobiotechnológie alebo 
Od lepiacej pásky k medicínskym apliká-
ciám.                  (pk)
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Krátko pred polnocou z 13. na 14. augus-
ta vo veku nedožitých 82 rokov zomrel prof. 
RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., Dr.h.c., býva-
lý riaditeľ Matematického ústavu SAV. Odi-
šiel významný vedec, matematik, pedagóg, 
organizátor, ale tiež znalec a obdivovateľ 
hudby a dobrých kníh.

Riaditeľ ústavu
Po skončení štúdia matematiky na Prírodo-
vedeckej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave začína Beloslav Riečan v roku 
1958 pracovať na Katedre matematiky Sta-
vebnej fakulty Slovenskej vysokej školy tech-
nickej (dnes Slovenská technická univerzi-
ta) v Bratislave. V rokoch 1962 až 1964 je 
externým ašpirantom u nestora slovenskej 
matematiky, akademika Štefana Schwarza. 
O rok obhajuje dizertačnú prácu v Matema-
tickom ústave SAV a v roku 1966 sa habili-
tuje na Prírodovedeckej fakulte UK. Vtedy 
začne aj externe pôsobiť na Katedre mate-
matickej štatistiky tejto fakulty, kde neskôr 
učí aj autora týchto riadkov.

V roku 1972 sa stáva kmeňovým pra-
covníkom Katedry numerickej matemati-
ky a matematickej štatistiky Prírodovedec-
kej fakulty UK, na ktorej v roku 1980 vznikla 
Matematicko-fyzikálna fakulta. V roku 1979 
obhajuje veľký doktorát a o dva roky neskôr 
je vymenovaný za univerzitného profeso-
ra. V roku 1985 odchádza na Katedru ma-
tematiky Vysokej vojenskej školy v Liptov-
skom Mikuláši, odkiaľ sa na záver roku 1989 
vracia na Matematicko-fyzikálnu fakultu UK 
ako prvý zvolený dekan. V roku 1992 sa stá-
va riaditeľom Matematického ústavu SAV. 
O šesť rokov neskôr odchádza do Banskej 
Bystrice, je profesorom na Katedre matema-
tiky Fakulty prírodných vied Univerzity Ma-
teja Bela, kde aj inicioval založenie Inštitútu 
matematiky a informatiky, spoločné praco-
visko Matematického ústavu SAV a Fakulty 
prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.

Skvelý matematik
Profesor Riečan patril medzi najvýznamnej-
ších matematikov na Slovensku so širokým 
medzinárodným dosahom. Bol autorom, res-
pektíve spoluautorom desiatich monografií, 
okolo 300 prác publikovaných v domácich 
a zahraničných vedeckých časopisoch, 80 
odborných prác, piatich učebníc pre vysoké 
školy (jedna učebnica o pravdepodobnosti sa 
dožila už šiestich vydaní), 30 učebníc a učeb-
ných pomôcok pre stredné školy, deviatich 
skrípt, 11 popularizačných kníh, ôsmich te-
levíznych scenárov, vyše 500 publicistických 

príspevkov. Jeho práce boli citované v stov-
kách poprednými matematikmi.

Bol školiteľom vyše 30 vedeckých ašpi-
rantov a doktorandov, čo je slovenský uni-
kát, a viedol asi 60 diplomových prác. Mno-
hí z jeho bývalých žiakov a študentov patria 
medzi vedúce vedecké osobnosti našich uni-
verzít a SAV.

Odborne pôsobil v oblasti teórie pravde-
podobnosti, teórie miery a integrálu, fuzzy 
množín a kvantových štruktúr. Medzi naj-
významnejšie vedecké výsledky profesora 
Riečana možno bezpochyby zaradiť vybudo-
vanie unifikovanej teórie miery a integrálu 
s hodnotami v usporiadaných grupách. Ini-
cioval štúdium kvantových štruktúr a fuzzy 
množín na Slovensku. Podarilo sa mu vybu-
dovať tiež teóriu pravdepodobnosti na fuzzy 
množinách a použiť teóriu fuzzy množín aj 
na tvorbu matematických modelov kvanto-
vých štruktúr. S tým súvisí aj štúdium teórie 
pravdepodobnosti na MV-algebrách a zave-
denie pojmu súčinu do teórie MV-algebier.

Bol pozývaným prednášateľom na po-
predné vedecké konferencie doma a aj v za-
hraničí.

Neúnavný organizátor
Známy bol aj ako neúnavný organizátor ve-
deckých podujatí, mnohé tradičné vedecké 
konferencie na Slovensku alebo odborné se-
mináre vznikli na jeho podnet. Vďaka nemu 
vzniklo v Svätojánskej doline pri Liptovskom 
Jáne významné matematické centrum, kde 
sa organizujú popredné matematické kon-
ferencie, ktoré sú dobre zapísané v povedo-
mí zahraničných kolegov. Pravidlom je, že 
sa zorganizuje koncert z účastníkov konfe-
rencie. Mnohí matematici vedeli, že si majú 

so sebou doniesť saxofón, husle alebo akor-
deón a hlavne noty a chuť si zahrať. 

Bol dlhoročným funkcionárom Jednoty 
slovenských matematikov a fyzikov, done-
dávna jej predsedom, a tiež predsedom Slo-
venskej asociácie Rímskeho klubu.

Znalec hudby, milovník kníh
Ako vynikajúci hudobník a znalec hudby 
viedol od roku 1984 spolu s významným slo-
venským hudobníkom Romanom Bergerom 
seminár Matematika a hudba, okolo ktorého 
sa sústredil široký okruh slovenských a čes-
kých, ako aj zahraničných intelektuálov. Bol 
fanatickým propagátorom slovenskej kni-
hy, najmä matematickej literatúry. Keď Čes-
ké vysoké učení technické koncom osem-
desiatych rokoch z nedostatku priestorov 
likviduje slávnu Vyčichlovu knižnicu (prof. 
František Vyčichlo, 1905 až 1958, český ma-
tematik) a zbavuje sa starých matematic-
kých kníh, profesor Riečan okamžite orga-
nizuje ich záchranu, mnohé končia na škole 
v Liptovskom Mikuláši a v Matematickom 
ústave SAV. Tak u nás napríklad možno nájsť 
prvú knihu J. C. F. Gaussa o teórii čísel Dis
qvisitiones Arithmeticae z roku 1801.

Na stránkach dennej tlače, na televíznej 
obrazovke a v rozhlase sa snažil o povzne-
senie vzdelanosti na Slovensku, vyjadroval 
sa k závažným otázkam vzdelávania, vedy, 
kultúry a  duchovnosti v našej spoločnosti 
a spolupráce medzi vysokými školami a aka-
démiou.

Jeho vedecká, vedecko-pedagogická, or-
ganizátorská činnosť bola veľakrát odme-
nená na mnohých významných domácich 
a zahraničných fórach. Spomenieme len tie 
posledné, najvýznamnejšie: Zlatá medai-
la SAV za celoživotné dielo, Zlatá medaila 
MFF UK, Pamätná medaila JČSMF, Čestná 
oborová medaila Bernarda Bolzana Akadé-
mie vied ČR za zásluhy v matematických ve-
dách, Strieborná medaila Univerzity v Mi-
láne a Medaila SAV za podporu vedy, Rad 
Ľudovíta Štúra 1. stupňa.

Obetavý človek
Všetky vedecké hodnosti, ktoré profesor 
Riečan získal, sú významné a potrebné, av-
šak neodrážajú tú hlavnú črtu, ktorá mu 
bola vlastná. Záujem o človeka, o žiaka, kto-
rý veľa ráz hraničil až so sebaobetovaním. 
Práve táto vlastnosť bola pre neho veľmi ty-
pická. Neraz som mal možnosť vidieť, ako sa 
– už ako známy profesor – „piplal“ s mladým 
adeptom matematiky. Vďaka tomu vzbudil 
záujem o ňu u mnohých adeptov. Navyše do-
kázal dávať dokopy ľudí pre dobro veci a ne-
hanbil sa poučiť od mladších kolegov.

Dosiaľ som nepochopil, kde bral toľkú 
energiu a toľko nápadov. V posledných ro-
koch zub času nahlodal jeho zdravie, no nie 
nezlomného ducha.

Anatolij Dvurečenskij, 
Matematický ústav SAV

Z a  p r o f e s o r o m 
B e l o s l a v o m  R i e č a n o m



Feranec, Ján – Oťaheľ, Ján – Kopecká, Monika – 
Nováček, Jozef – Pazúr, Róbert
Krajinná pokrývka Slovenska a jej zmeny v období 1990 – 2012

Monografia je výsledkom dlhoročnej spolupráce Geografického 
ústavu SAV na celoeurópskych projektoch CORINE Land Cover 
(CLC). Jej cieľom je priblížiť metódy identifikácie, analýzy a hod-
notenia krajinnej pokrývky Slovenska a jej zmien v rokoch 1990, 
2000, 2006 a 2012 využitím satelitných snímok, ďalej dokumento-
vať príklady riešenia environmentálnych problémov Slovenska na 
báze údajov CLC, napríklad fragmentácie krajiny a pustnutia poľ-
nohospodárskej krajiny, a tiež budúcnosť ich ďalšieho generova-
nia. Táto unikátna publikácia poskytuje pohľad na dynamiku prí-
rodných a človekom vytvorených objektov za obdobie viac ako 20 
rokov prostredníctvom originálnych máp, grafov a tabuliek. Kniha 
je určená najmä vedeckým pracovníkom a študentom z oblasti geo-
vied, geoinformatiky, územného plánovania, environmentalistiky, 
ako aj ďalším odborníkom, ktorí sa zaujímajú o krajinu Slovenska, 
jej zmeny a vývoj.

Piscová, Veronika a kolektív
Využívanie vysokohorskej krajiny a jeho dôsledky na zmenu 
prostredia (na príklade Tatier a Nízkych Tatier)

Už pri vzniku prvých národných parkov sa objavila otázka: Ako za-
chovať pôvodnú prírodu pred nastupujúcim antropickým tlakom 
a súčasne ako sprístupniť národný park na rekreáciu a oddych? Ide 
o globálny problém národných parkov po celom svete a otázka sa 
riešila už začiatkom 20. storočia v amerických i európskych národ-
ných parkoch. Definitívne však nič nie je doriešené a vysokohorská 
krajina je pod tlakom vzrastajúceho cestovného ruchu a činností 
s ním spojenými.
Autori knihy sa venujú aktuálnemu využívaniu národných parkov 
v Tatrách, ktoré lákajú najviac turistov, a tak sú najväčšmi ohrozo-
vané. Sústredili sa na merania návštevnosti pomocou počítacích 
zariadení, erózno-akumulačné javy a morfogenetické procesy vo 
vysokohorskej krajine, vplyvy devastácie a zošľapovania na turistic-
ké chodníky a ich okolie za vyše 30-ročné obdobie, distribúciu sy-
nantropných, apofytických a inváznych druhov na deštruovaných 
plochách, experimenty dlhodobého a krátkodobého zošľapovania 
vegetácie, vplyvy deštruovaného prostredia na vybrané druhy živo-
číchov a stanovenie základných funkcií a služieb ekosystémov ná-
rodných parkov.

Kassay, Štefan
Diktát času je nezadržateľný

Rozhovory s významnými osobnosťami priemyslu, vedy, školstva 
a ďalších oblastí života, diplomaciu nevynímajúc, sú svojím spô-
sobom „objavné“. Spočívajú v autorovej zvedavosti a túžbe po ďal-
šom poznaní. Je to zároveň potreba komunikovať širokospektrál-
ne, konkrétne nachádzať súvislosti v jednotlivých oblastiach života. 
Zároveň je to spôsob, ako sa osobne presviedčať o predstavách 
a možnostiach našich i zahraničných odborníkov v rozličnom pro-
fesionálnom zastúpení o smerovaní k našej budúcnosti. Rozhovo-
ry sa snúbia so snahou o naplnenie autorovho kréda „veda a prax“, 
ktorým naznačuje, že skúsenosti z praktického podnikania vo veľ-
kej korporácii môžu byť návodom na vzdelávanie novej generácie 
slovenských, ale i zahraničných podnikateľov. Presne tak to autor 
robí už celé desaťročia, počas ktorých napísal množstvo odborných 
monografií, kníh a učebníc, ktoré boli preložené do viacerých sve-
tových jazykov.
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Veda je budúcnosť

SAV - najdôveryhodnejšia 
inštitúcia na Slovensku
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