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>„MuSíME VIAc PrAcOVAť NA 

tOM, ABy SME BOLI AtrAktíV-

NI PrE BuDÚcIch kVALItNých 

VEDcOV A LíDrOV,“ hOVOrí 

rIADItEľ ÚStAVu POLyMérOV 

SAV IGor LAcík NAPrIEk tO-

Mu, žE SA O Prácu u NIch ZA-

uJíMA DOSť MLADých ľuDí.
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PrIBLížIť VEDu ľuďOM. PrESVED-

čIť Ich, žE Má OPODStAtNENIE. 

NAučIť SA kOMuNIkOVAť rEčOu, 

ktOrá JE ZrOZuMItEľNá VŠEt-

kýM. A NIEkDE V POZADí AJ PrIA-

NIE, ABy ľuDIA MALI MOžNOSť 

POZNAť SkutOčNé OSOBNOStI. 

DôVODOV NA PoPuLArIZácIu JE 

VIAc. VŠEtky LEgItíMNE.
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„PODArILO SA MI POchOPIť, 

AkO tO S týM SVEtOM VLASt-

NE JE,“ hOVOrí. PO OcENENí 

V číNE SI SINOLOgIčkA MArI-

nA ČArnoGurSká-FErAn-

coVá PrEVZALA V BrAtISLAVE 

Z rÚk PODPrEDSEDu SAV EMI-

LA VIŠňOVSkéhO AJ čEStNÚ 

PLAkEtu SAV ľuDOVítA ŠtÚrA 

ZA ZáSLuhy V SPOLOčENSkých 

VEDách. 
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„APLIkácIE ANI INOVácIE NIE SÚ MOžNé 

BEZ NOVých ZNALOStí. ALE cEStA OD 

OBJAVu k PODNIkANIu MôžE Byť cEL-

kOM DLhá. NAOPAk, hľADANIE APLIkácIí 

MôžE VIESť tIEž k NOVýM OBJAVOM,“ 

PrIPOMíNA NOSItEľ NOBELOVEJ cENy ZA 

chéMIu JEAn-MArIE LEhn.

18 – 19

V tomto čísle

	 Z	uviaznutého	zákona	je	ešte		
	 uviaznutejší		 3

	 Veda	je	značne	konkurenčná		 4

	 Ako	dovidieť	na	cieľ		 7

	 Svet	bude	o	vede		 8

	 Téma	debaty:	popularizácia	vedy		 10

	 Noc	výskumníkov	ukazuje	budúcnosť		 12

	 Čínu	sa	treba	naučiť	chápať		 14

	 Sen	alebo	trauma		 16

	 Britský	vedec	s	väzbou	na	Slovensko		 17

	 Chémia	má	vysoký	tvorivý	potenciál		 18

	 Cesta	vedou	až	k	Nobelovej	cene		 19

	 Čaro	vyváženosti		 20

	 Trans	Tech	Burza	si	buduje	meno		 22

	Paradigmy	budúcich	zmien	v	21.	storočí		22

	 Debata	o	populácii	a	migrantoch		 23

	 Kaviareň	postavená	na	vode		 23

	 Seminár	o	popularizácii		 23

	 Pan	Ki-mun	na	pracoviskách	SAV		 24
	 Slovenskí	stredoškoláci	skúmali		
	 ekvádorskú	džungľu		 24

	 Jubileum	Sociologického	ústavu		 24
	 Predstavili	publikáciu

	 Trendy	v	kultúrnych	štúdiách		 24
	 Stretli	sa	predstavitelia		
	 akadémií	vied	V4		 25

	 Úspech	na	výstave	Slovmedica		 25
	 Uznanie	monografii		
	 Henriety	Moravčíkovej		 25

	 Extrémy	z	pera	výskumníka	 	25

	 Ocenili	mladých	vedcov		 26

	 Podceňované	plodiny		 26

	 Odštartoval	ďalší	pilot		 26

	 Knihy	VEDY,	vydavateľstva	SAV		 27



udalosti      s p r á v y s a v     5 | 2015

3

s p r á v y s a v s p r á v y
>Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii je 

opäť odložený na neurčito. Právna norma, 
ktorá mala – podľa zámerov jej tvorcov – 
už pred mesiacmi vstúpiť do platnosti, naj-
prv v lete uviazla tesne pred prerokovaním 
vo vláde na pripomienkach zboru porad-
cov. A nedávno sa nedostala na októbro-
vé rokovanie vlády. Je teda jasné, že jeden 
z dôležitých krokov transformácie Sloven-
skej akadémie vied, teda prechod ústavov 
na verejné výskumné inštitúcie, sa v januá-
ri určite nezačne. Je pravdepodobné, že zá-
kon počká v predsieni rokovacej sály vlády 
až na nový kabinet.

Opäť opakovanie

Ako Správy SAV už informovali (3/2015, 
Ako uviazol zákon), návrh zákona, ktorý má 
zmeniť právnu formu ústavov akadémie, ale 
aj ďalších podobných inštitúcií mimo SAV, 
predkladalo Ministerstvo školstva, vedy vý-
skumu a športu SR. Pripravovalo ho celé me-
siace, spolupracovalo pri tom s Akadémiou 
i ďalšími rezortmi. Prešiel všetkými krokmi, 
ktoré podstupujú návrhy zákonov na púti od 
myšlienky k súhlasu Legislatívnej rady vlá-
dy SR. Tam sa zastavil. A na rokovanie vlá-
dy (po jej súhlase by putoval do parlamentu) 
sa nedostal. V tomto štádiu totiž prišli k slo-
vu pripomienky niektorých členov zboru po-
radcov predsedu vlády. V tejto súvislosti sa 
najčastejšie spomínal splnomocnenec vlá-
dy pre výskum a inovácie Jaromír Pastorek, 
ktorého len v januári odvolali z postu pred-
sedu SAV. Ten o pripomienkach povedal, že 
zákon je na 90 percent dobrý a o zvyšku tre-
ba diskutovať. Hovorilo sa o dvoch výhra-
dách. Prvá: kritici textu chceli, aby minister 
školstva schvaľoval transformačný projekt 
každého ústavu, a vlastne tak rozhodoval aj 
o jeho bytí či nebytí. Druhá: majetok. Pripo-
mienka znela, aby neprechádzal pod verejné 
výskumné inštitúcie, ale ostal štátu. Hoci ná-
vrh zákona presne určoval, ako sa ním môže 
narábať a ako ho nemožno zneužiť. 

Prvú pripomienku považovali predsta-
vitelia SAV na neakceptovateľnú. Druhú za 
neštandardnú (veď sa mala týkať len SAV 
a žiadnej inej organizácie). Ale pripusti-
li, že – vzhľadom na to, ako veľmi Akadé-
mii záleží na transformácii – je to pre nich 
téma na rokovanie. 

Podpisy zmizli, ide o majetok

Rokovania počas leta a jesene ukáza-
li, že témou číslo jedna ostáva nehnu-
teľný majetok. Ministerské podpisova-

nie transformačných projektov sa, podľa 
slov podpredsedu SAV pre ekonomiku 
Juraja Koppela, potom už viac nespomí-
nalo a stratilo sa spomedzi pripomienok 
poradcov. Majetok však ostal. „Po rokova-
niach pribudla k návrhu zákona príloha, 
ktorú pracovne označujeme za pozitívne 
vymedzenie majetku,“ hovorí J. Koppel. 
„V nej je presne vymenovaný ten súčas-
ný nehnuteľný majetok v správe SAV ale-
bo organizácie SAV, ktorý by mal prejsť do 
vlastníctva verejných výskumných inštitú-
cií.“ Ako pripomína, SAV sa sústredila na 
to, aby zabezpečila ústavom „strechu nad 
hlavou a pôdu pod nohami“. Ústavy defi-
novali tie nehnuteľnosti, ktoré potrebu-
jú na svoju vedeckú činnosť. Medzi ne bol 
zaradený aj areál SAV na Patrónke, ktorý 
má z hľadiska existencie SAV mimoriadny 
význam. Je tam umiestnená väčšina ústa-
vov SAV, je to lokalita, ktorá je historicky 
spätá so SAV, a preto jej rozdelenie podľa 
predstaviteľov Akadémie neprichádza do 
úvahy. Mimo zoznamu zostala časť majet-
ku (napríklad Smolenický zámok a Kon-
gresové centrum Stará Lesná), ktorá by 
bola naďalej vo vlastníctve štátu v správe 
SAV ako jedinej rozpočtovej organizácie 
v rámci Akadémie po transformácii. 

Vyše tridsaťstranový zoznam vypraco-
vala pre ministerstvo školstva Akadémia 
a putoval ako príloha návrhu zákona do 
vlády. Ten však kabinet na svoje rokovanie 
7. októbra – ako mal v pláne – nezaradil. 
A tak ostal stále ako „nezaradený“ materiál 
na webovej stránke Úradu vlády SR.

Jedna dobrá správa

Posun opäť vysunul do popredia otázku 
okolo štrukturálnych fondov. Objavili sa 
totiž obavy, že ak nebude transformácia 
vložená medzi dve ich programovacie ob-
dobia, môžu – ak ústavy zmenia právnu 
formu uprostred ich čerpania – vzniknúť 
problémy. Minister školstva Juraj Draxler, 
ktorý prijatie zákona o v.v.i. po celý čas vý-
razne podporoval, má však správy, ktoré 
obavy rozptyľujú. „Akadémia vied trans-
formáciu potrebuje, aby mohla fungovať 
ako iné výskumné ústavy po celej Európe, 
aby bola rovnoprávna,“ okomentoval po-
sunutie zákona. „Dobrou správou z Bru-
selu je, že neskoršia zmena právnej for-
my nesťaží čerpanie štrukturálnej pomoci 
z Európskej únie. Verím teda, že sa k záko-
nu na budúci rok ešte dostaneme,“ uviedol 
pre Správy SAV. 

Predseda SAV Pavol Šajgalík označil 
ďalší posun zákona za nešťastný a kon-

traproduktívny. „Akadémia sa od začiat-
ku roku nastavila na zmeny. Pripravili 
sme sa na prechod na v.v.i, spustili pro-
jekt pilotných projektov [viac na inom 
mieste Správ SAV], boli sme pripravení 
aj nastaviť nový model financovania in-
štitúcií – výkonové financovanie,“ upo-
zorňuje. A dodáva, že pri podpisovaní 
stabilizačnej zmluvy na tri roky odzne-
la smerom k SAV jednoznačná požiadav-
ka, aby Akadémia na tento ústretový krok 
reagovala tým, že z nej bude efektívna 
a moderná inštitúcia. 

„My sme všetky kroky, ktoré s tým sú-
visia a ktoré sme mohli urobiť, znútra 
urobili. Posledný krok, ktorý k tomu po-
trebujeme, je prechod na verejnú formu 
hospodárenia,“ hovorí predseda SAV. Dô-
vodov je viac. Významné je práve výkono-
vé financovanie, ktoré súvisí aj so štartom 
užšej spolupráce s hospodárskou sférou 
a možnosťami ústavov zlepšiť svoju finanč-
nú situáciu z mimorozpočtových zdrojov. 
„To všetko je teraz zablokované,“ hovorí  
P. Šajgalík.

Čudný dojem z nedôvery

Akadémia pripravila aj ďalšie kroky na 
ceste k efektívnejšiemu fungovaniu. Od 
prvého januára sa vďaka pilotným pro-
jektom i ďalším opatreniam zníži počet 
ústavov z 56 na 48. Od budúceho roka 
bude každý ústav prechádzať hodnote-
ním nezávislých medzinárodných exper-
tov, ktorí pomôžu definovať, kde je jeho 
miesto vo vedeckom priestore. „To umož-
ní vyhodnotiť najlepších a dá šancu aj 
ekonomicky podporiť tých, ktorí vytvá-
rajú pre vlastné fungovanie ekonomicky 
a vedecky zmysluplné celky,“ upozornil 
P. Šajgalík s tým, že kým je zakonzer-
vovaný starý model, bráni to mnohým 
z týchto krokov. „Pre toto všetko pova-
žujeme ďalšie odloženie zákona o v.v.i. 
pre SAV za nešťastné,“ uviedol predseda 
SAV. A dodal, že rokovania o majetku sa 
nakoniec uzavreli, ale ostala po nich tro-
chu trpká chuť, lebo pripomienky k jeho 
prevodu podľa zákona boli len smerom 
k SAV. Nuž a v Akadémii ťažko chápu, 
prečo by práve ona mala byť nedôvery-
hodný partner, ktorý bude nezodpoved-
ne spravovať vlastný majetok.

Podľa P. Šajgalíka SAV bude ďalej pra-
covať v prípravách na transformáciu, teraz 
do toho však vstúpi čakanie na voľby, po 
ktorých bude zrejme treba rokovania do is-
tej miery absolvovať znova.
Martin Podstupka

Z   u v i a z n u t é h o   z á k o n a   
j e   e š t e   u v i a z n u t e j š í
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>Pri otázke, ako vníma tlak verejnosti na vý-
sledky výskumu, ktorý by mohol pomôcť 
chorým, zvážnie. „Je veľmi silný,“ hovorí 
a poznamenáva, že sú ľudia – pacienti, ktorí 
telefonujú každé tri mesiace, aby sa dozve-
deli, ako pokročil. A hneď dodáva, že to ešte 
zvyšuje tlak, ktorý na seba vytvára on sám. 
Ing. Igor Lacík, DrSc., je riaditeľom Ústavu 
polymérov SAV a na výsledky jedného z pro-
jektov, ktorým sa venuje, čakajú – aj takým-
to spôsobom – cukrovkári. Informácie o vý-
sledkoch vedcov im v tom pomáhajú.

Tento ústav je okrem iného osobitý tým, že 
jedna z vedkýň je vyčlenená, aby sa starala 
o vzťahy s verejnosťou. Ako sa to stalo?

Cítili sme povinnosť a nutnosť mať intenzív-
nejší vzťah s verejnosťou. Kým to bolo zá-
vislé od toho, že si niekto z nás vedeckých 
pracovníkov „utrhne“ čas na tieto aktivity 
popri iných povinnostiach, často to nestači-
lo. Využili sme fakt, že u nás končila dokto-
randka, ktorá mala blízko k vzťahom s ve-
rejnosťou. Tak sme sa dohodli.

Osvedčilo sa?

Jednoznačne áno. Iste to závisí aj od typu 
človeka a v tomto prípade sme natrafili na 
vhodného človeka. Treba dodať, že táto prá-
ca predstavuje len časť jej pracovnej náplne.  

Prečo to podľa vás nemajú iné ústavy?

Osobne som zapojený do množstva popula-
rizačných akcií. Viacerí kolegovia tiež. Keď 
sme ich museli sami ťahať od začiatku až po 
koniec, bolo to veľmi zaťažujúce. Možno iné 
ústavy to dokážu zvládať iným spôsobom. 
Z môjho pohľadu je kolegyňa, ktorá to chce 
a vie robiť, pre ústav veľmi užitočná. 

Nakoľko je motívom popularizácia 
projektov a nakoľko to, že známemu praco-
visku sa lepšie získavajú projekty, ľudia, 
peniaze...

Jedno z mojich kréd, pri ktorom som sa ne-
chal inšpirovať istým kolegom z USA, je, 
že pokiaľ príde požiadavka na popularizá-
ciu výskumu – rozhovor do tlače, rozhla-
su či televízie, potom treba zásadne súhla-
siť. Ja to skutočne cítim ako povinnosť voči 
okoliu, voči štátu, ktorý zariadil, že máme 
možnosť tu pracovať. Vnímam ako nevy-
hnutnosť dať o nás vedieť, že sme schopní 
robiť veci, ktoré sú zmysluplné a potrebné. 
A treba to robiť stále viac. Treba prispieť 
k tomu, aby spoločnosť prirodzene vyžado-
vala a prijímala informácie z akademické-
ho prostredia. A naopak: aby akademická 
obec vytvárala kvalitné výstupy, kde súčas-

ťou kvality je ambícia dať o svojej práci ve-
dieť. Vďaka popularizačným aktivitám sme 
získali niekoľkých študentov, ktorí u nás 
začali pracovať. 

Čo o tejto téme hovoria vaše skúsenosti zo 
zahraničia?

Okrem iného aj to, že organizácie a firmy 
pozorne vnímajú, čo dokážu vedecké praco-
viská urobiť. Oslovujú ich, vznikajú spoloč-
né projekty. Takže v konečnom dôsledku to 
prináša aj peniaze. U nás, bohužiaľ, finan-
covanie z hospodárskeho sektora na istý čas 
upadlo, teraz záujem opäť narastá. 

Prečo ste riaditeľom?

V istom okamihu som začal cítiť, že by som 
chcel dať ústavu čosi viac ako len vedecký 
prínos. Bolo to v čase, keď sa otvorila pozí-
cia riaditeľa v našom ústave. Mojím hlav-
ným motívom je ambícia mať pracovisko, na 
ktoré v zahraničí nebudú pozerať zvrchu, že 
je len jedným z vedeckých ústavov zo stred-
nej či východnej Európy, ktorý nevie hovoriť 
do „veľkej“ vedy. Naopak – aby nás vníma-
li ako partnerov na kvalitnú prácu. Mohol 
som stavať na mene, kvalite a výstupoch 
ústavu za päťdesiatročné obdobie jeho exis-
tencie. So špecifikami, ktoré prinášajú sú-
časné podmienky  

Je to v silách a možnostiach šéfa ústavu?

Nie. Je to tímová práca, podmienená hlavne 
dostatočným počtom progresívne rozmýš-
ľajúcich ľudí, ktorí majú podobné ambície. 
Môžem povedať, že ich počet sa zvyšuje.

To hovoríte o ústave?

O ústave aj o Akadémii. Ale musím k tomu 
dodať – a to vravím o ústave, že to nejde tak 
rýchlo, ako som si myslel. Ľudí, ktorí chcú 
zmeniť svoje okolie, stále nie je dosť.

Museli ste meniť ľudí?

Čiastočne áno. Vedecká práca je veľmi ná-
ročná, ak sa má robiť tak, ako to vidíme 
na vyspelých zahraničných pracoviskách. 
Časom sa na tú úroveň musíme dostať aj 
v rámci Slovenska. Nároky na kvalitu vedec-
kých pracovníkov, financovanie vedy a po-
dobne – z tohto plánu niet ústupu, ak má 
mať zmysel hovoriť o budúcnosti kvalitnej 
vedy (a aj vzdelania) na Slovensku. V prí-
padoch, keď som nadobudol jednoznačné 
presvedčenie, že konkrétni mladí ľudia ve-
deckej práci nechcú alebo jednoducho ne-
vedia dať to, čo táto práca vyžaduje, odpo-
ručil som im, aby skúsili niečo iné.

A stredná a staršia generácia?

Máme zavedené hodnotenie aj strednej 
a staršej generácie vedeckých pracovníkov, 
kde sa v prvom rade hodnotí vedecký vklad 
do života ústavu. Ale tiež aj iný typ výstupov 
a aktivít v prospech ústavu (vedecká výcho-
va, manažment, konferencie, propagácia...). 
Niekedy toto hodnotenie vedie k zmluve na 
kratšie obdobie a v zriedkavých prípadoch 
aj k nepredĺženiu zmluvy. Takéto riešenie 
sa vždy robí zodpovedne a rieši sa komplex-
ne. Je dôležité, že v poslednom období sa do 
nášho ústavu hlási dosť mladých ľudí. 

Prečo?

Možno je to práve tým, že ústav má dobré 
meno a predstavuje možnosť naplnenia ve-
deckej kariéry. Na druhej strane aj nás v po-
slednom období zasiahol odlev mladých ve-
deckých pracovníkov a niektorých nádejných 
doktorandov. Veda sa deje v slobodnom pro-
stredí s vysokou flexibilitou, fluktuácia je pri-
rodzená. Musíme viac pracovať na tom, aby 
sme boli atraktívni pre budúcich kvalitných 
vedcov a lídrov.

Čo ste povedali vedeckej rade, keď ste po 
prvý raz kandidovali na post riaditeľa?

Už sme sa toho dotkli: najdôležitejšia je kva-
lita a svetovosť. Mojou vtedajšou (i súčas-
nou) ambíciou je vytvárať v Ústave polymé-
rov podmienky na to, aby svoju dôležitosť 
pre ústav vnímali zamestnanci na všetkých 
jeho postoch a mali pocit naplnenia svojich 
pracovných ambícií.

Nakoľko sa to podarilo?

Sme na dobrej ceste. Aj keď kvalitných ľudí by 
sme iste potrebovali viac. Vo svete sa na uvoľne-
né miesta vo vede hlási množstvo ľudí, z ktorých 
sa prísne selektuje, lebo takýto výber ovplyvňu-
je súčasnosť, budúcnosť, prestíž, financovanie 
týchto pracovísk, takže je možné získať vyso-
ko kvalitných ľudí. U nás sa často vyberá riadi-
teľ z jedného kandidáta, podobne je to aj s vý-
berom vedeckých pracovníkov na uvoľnené 
miesto, čo je v krajinách, kde má veda silné po-
stavenie v spoločnosti – nemysliteľné. Akadé-
mia má veľmi dobrých ľudí, ale aj takých, bez 
ktorých by svoje postavenie a dobré meno určite 
nestratila. Myslím si, že stále sme do istej miery 
z tohto pohľadu sociálna inštitúcia.

Aj u vás v ústave?

Snažím sa, aby to tak nebolo. Alebo aby sme 
aspoň boli na ceste k tomu, aby zásadná väč-
šina zamestnancov bola dôležitá pre spoloč-
né výstupy. Robíme pravidelné hodnotenia 

V e d a   j e   z n a č n e   k o n k u r e n č n á
Verím, že môj kredit je postavený na tom, že som vedec, nie šéf inštitúcie,  
hovorí Igor Lacík, riaditeľ Ústavu polymérov SAV
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zamestnancov, pomerne striktné pre mla-
dých vedeckých pracovníkov do veku šty-
ridsiatich rokov. Máme predstavu, ako by si 
mali budovať vedeckú kariéru. V štyridsiatke 
by mali byť pripravení viesť kolektívy, zohnať 
peniaze na projekty, mať isté meno. Uzatvá-
rame pracovné zmluvy na kratšie obdobia, 
a ak to nedokážu, niekedy sa s nimi lúčime. 

Nestane sa, že niekto odíde a potom mu 
bývalí kolegovia závidia plat, ktorý dostal 
povedzme v súkromnej sfére?

To neviem. Ale môžem povedať, že ak je člo-
vek na tomto pracovisku aktívny a schopný, 
sú vytvorené podmienky na to, aby jeho pla-
tové podmienky boli slušné. Mzdový fond je 
zvýšený z vedeckých projektov a kontraktov 
a je v rukách zodpovedných riešiteľov, ako 
sa delí medzi tých, ktorí sú do nich zahrnutí. 

Museli ste sa učiť byť tvrdý, keď ste nastúpili 
na post šéfa ústavu?

Neviem, či som tvrdý, myslím, že nie. Snažím 
sa byť hlavne logický a čitateľný. V žiadnom 
prípade nechcem u nikoho vyvolať strach. 
Nechcem stavať hierarchiu v ústave na zá-
klade pozícií a s kolegami vo vedení ústavu 
dôsledne zvažujeme spätnú väzbu. Sme po-
merne malý ústav, všetci sa poznáme. Sna-
žím sa o veciach diskutovať až do okamihu, 
keď už musím byť riaditeľom a rozhodnúť. 
Ale verím, že môj kredit je postavený na tom, 
že som vedec, nie šéf inštitúcie.

Nebáli ste sa, že váš najväčší výskum – 
enkapsulované pankreatické ostrovčeky – 
utrpí vašimi manažérskymi povinnosťami?

Mal som obavy, a aj sa do určitej mie-
ry splnili. Dal som väčšiu zodpovednosť 

mladším vedeckým kolegom, ktorí – ako 
sa neskôr ukázalo – na túto úlohu ešte ne-
boli dostatočne zrelí. Musel som niektoré 
veci prehodnotiť. Pozíciu riaditeľa beriem 
ako významnú, no dočasnú službu ústavu 
a Akadémii. Nie ako vrchol kariéry. Ten, 
ak je alebo príde, je postavený na mo-
jej vedeckej práci. Takže teraz som plnou 
mierou zodpovedný za niektoré vedecké 
témy, čo je „cukrovka“ a „kinetika radiká-
lovej polymerizácie“, kým zodpovednosť 
za niektoré iné projekty som delegoval na 
kolegov. 

Na vedeckej kaviarni SAVinci ste pred 
časom zdôraznili, že na enkapsulovaných 
pankreatických ostrovčekoch robí množ-
stvo tímov. Máte prehľad o ich práci?

Veľmi dobrý. Okrem iného sme v takzva-
nom Enkapsulačnom konzorciu, zriade-
nom Juvenile Diabetes Research Founda-
tion [nadácia v USA podporujúca globálny 
výskum zameraný na identifikáciu liečby 
cukrovky prvého typu], kde je zhruba tri-
dsať financovaných projektov z celého 
sveta. Každý z nich zahrnuje dva až päť 
tímov, pričom ide o doteraz najvýznam-
nejšie zoskupenie svetových lídrov s rie-
šením jedinej úlohy, a to je funkčná trans-
plantácia ostrovčekov ochránených pred 
imunitným systémom na dlhodobú kon-
trolu hladiny cukru v krvi u diabetických 
pacientov.

Je to konkurenčné prostredie?

Je – a značne. Za seba však môžem povedať, 
že to tak neberiem. Bol by som šťastný, keby 
som si jedného dňa našiel v maili správu, že 
to, čo riešime, už definitívne riešenie má. 
Pacienti ho potrebujú čo najskôr. 

Môže sa stať, že tam nájdete správu, ktorá 
úplne zastaví váš projekt?

Dá sa to aj takto chápať. Aj keď nie úplne. 
Pretože princíp, na ktorom je postavená 
naša práca, možno použiť aj na ďalšie typy 
bunkových terapií.

Ale okrem iného ide o prácu, peniaze, 
vedeckú prestíž... Skutočne nie je v tom 
konzorciu žiadne napätie?

No, pravdou je, že na stretnutiach konzorcia 
cítiť, že niektoré tímy to vnímajú ako pohyb 
v konkurenčnom prostredí. Ale je to priro-
dzené, veď za tým je veľa peňazí a, samo-
zrejme, prestíž... Ale určite v prvom rade 
pacient. Konkurencia vo všetkých našich 
činnostiach je prirodzená. Niekedy som vo 
vedeckom prostredí svedkom toho, že kon-
kurencia – a nie vždy sa to týka činností 
s priamym finančným výstupom – vedie ku 
krokom, ktoré by som neočakával.

Aké je smerovanie tohto ústavu? Čo pova-
žujete za jeho hlavné smery?

Záber Ústavu polymérov je do veľkej miery 
daný tým, akým tréningom prešli ľudia, ktorí 
teraz tvoria jeho jadro, a aké témy priniesli. 
A – pochopiteľne – snažíme sa, aby sme za-
chytili trendy súčasnej polymérnej vedy. Po 
nástupe do funkcie riaditeľa som znížil počet 
oddelení z deväť na štyri, aby sme boli jasne 
čitateľní. Hlavné smery ústavu a jeho exper-
tízu možno zmestiť do štyroch oblastí: synté-
za a charakterizácia polymérov, polymérne 
biomateriály, molekulové simulácie polymé-
rov a kompozitné polymérne materiály. Veľ-
mi veľa z toho, čo sa deje v tejto oblasti vo 
svete, spadá do týchto štyroch profilových 
smerov. Sme čitateľnejší, a tak sa na to po-
zerali aj členovia externej rady riaditeľa, kto-
rých sme pozvali v prvej polovici tohto roka.

Na posúdenie práce ústavu? 

Pozvali sme zahraničných expertov, aby po-
zreli na to, ako vyzerá život ústavu znútra. 
Mali dať odporučenia, čo zmeniť, ako ústav 
zviditeľniť, povedať, čo je podľa nich zlé, 
prípadne ako zmeniť manažment. 

Ing. Igor Lacík, DrSc. (53) absolvoval Chemicko-technologickú fakultu SVŠT (dnes Fa-
kulta chemickej a potravinárskej technológie STU). Je autorom množstva odborných 
publikácií, patentov a prednášok, členom prestížnych odborných organizácií. Skúsenosti 
zbieral na pracoviskách v Austrálii, Francúzsku, USA, Nemecku i Švajčiarsku, no jeho je-
diným pracoviskom na Slovensku je Ústav polymérov SAV. Nastúpil do neho v roku 1987 
a od roku 2010 je jeho riaditeľom. I. Lacík je najznámejší prácou na enkapsulovaných 
pankreatických ostrovčekoch a v kinetike radikálovej polymerizácie vo vodnej fáze.

Cena pre „polyméry“

Cenu SAV za vedecko-popularizačnú 
a vzdelávaciu činnosť získal Ing. Igor Lacík, 
DrSc., a kolektív oddelenia pre výskum bio-
materiálov Ústavu polymérov SAV. Bolo to 
konkrétne za aktivity v oblasti popularizá-
cie vedeckých výstupov v téme liečby cuk-
rovky transplantáciou enkapsulovaných 
ostrovčekov v polymérnych mikrokapsu-
lách. Výskum na tejto téme robí na Sloven-
sku od roku 2002. Popularizačné aktivity 
začal riešiteľský tím v roku 2009. Prostred-
níctvom médií a spoločenských podujatí 
sa orientuje na pacientov – diabetikov, aj 
na rodičov diabetických detí. Popularizač-
ným aktivitám sa venuje tím i prostredníc-
tvom neinvestičného fondu Cukrovka. 





Z projektov Ústavu polymérov SAV

Polymérne mikrokapsuly pre enkapsu-
láciu pankreatických ostrovčekov v lieč-
be cukrovky 

Dlhodobo sa vedecká komunita snaží 
o kontrolu hladiny cukru v krvi u diabetické-
ho pacienta prostredníctvom transplantova-
ných funkčných pankreatických ostrovčekov, 
ktoré sú ochránené pred atakom imunitné-
ho systému obalením (enkapsuláciu) v po-
lopriepustnej membráne. Tím je zapojený 
do medzinárodnej (Chicago Diabetes Pro-
ject, Juvenile Diabetes Research Founda-
tion) a domácej spolupráce (APVV projek-
ty), ktorých cieľom je identifikovať vhodný 
polymérny enkapsulačný materiál. Expertí-
za v polymérnej chémii je využívaná pre di-
zajn, charakterizáciu a proces enkapsulácie. 
V súčasnosti sú polymérne mikrokapsuly tes-
tované v predklinickom modeli primátov. 
Ing. Igor Lacík, DrSc.

Grafénová nanoplatforma na 
detekciu rakoviny 

Spolu s ďalšími tromi pracoviskami SAV 
rieši ústav aj APVV projekt, ktorý je novou 
možnosťou aplikácie senzorov na báze gra-
fénu v biomedicíne. Je založený na kom-
plexnom multidisciplinárnom prístupe – od 
fyziky a chémie až po biomedicínu a kom-
binuje špičkovú vedu a nano- a bioinžinier-
stvo. Vedci navrhli vytvorenie grafén-oxi-

dovej multifunkčnej nanoplatformy pre 
detekciu nádorových buniek. Na grafén-
-oxidové nanočastice sa naviažu protilátky 
a magnetické nanočastice. Analýza základ-
ných interakcií vzťahujúcich sa k detekcii 
rakoviny bude uskutočnená in vitro na 2D 
a 3D modeloch buniek. Takýto prístup pri-
nesie originálne poznatky a detailné poro-
zumenie procesu detekcie rakoviny, čo je 
dôležité pre optimalizáciu citlivosti vyvinu-
tého senzora. 
Ing. Mária omastová, DrSc.

Nanoštruktúra v stesnaných 
makromolekulových systémoch

Štrukturálne prechody v tvare makromo-
lekúl pri ich stesnaní v kanáloch, póroch 
a schránkach sprevádzajú javy súvisiace 
s genomickými a inými biomakromolekula-
mi v ich prirodzenom prostredí, pri ich cha-
rakterizácii alebo v nových experimentoch 
typu laboratória na mikročipe. Pomocou po-
čítačových simulácií a teoretických prístupov 
sa stanovujú podmienky tvorby nanoštruk-
túr, ako sú sponkovité štruktúry v kanáloch, 
stočené cievkovité štruktúry v schránkach ví-
rusov, správanie cyklických makromolekúl 
alebo segregácia makromolekúl pri ich ob-
medzovaní s dosahmi napríklad na delenie 
v bakteriálnych chromozómoch. Nájdenie 
spoločných čŕt správania takýchto systémov 
pomocou prístupu makromolekulovej vedy 
a prenos poznatkov do oblasti biologických 

systémov napomáha pri súčasnom trende ku 
kvantifikácii v biológii. 
rnDr. Peter cifra, DrSc.

Moderné polyméry a polymerizačné 
techniky so zníženým dosahom na 
životné prostredie

Tento výskum je zameraný na vývoj poly-
merizačných techník na prípravu polymé-
rov s istými vlastnosťami, pričom sa časť 
katalytického systému nahrádza svetlom 
alebo sa ako médium využíva voda (emulz-
né polymerizácie) a klasické syntetic-
ké monoméry sa nahrádzajú monomérmi 
z obnoviteľných zdrojov. Študujú sa nové 
postupy syntézy biokompatibilných a bio- 
degradovateľných polyesterov na rôzne 
aplikácie. Štúdium mechanizmov degra-
dácie, stabilizácie a horenia polymérnych 
materiálov je dôležitou a tradičnou súčas-
ťou výskumu vzhľadom na nastavenie ži-
votnosti polymérov podľa ich aplikácie 
a následné zhodnotenie polymérneho od-
padu. Medzi najdôležitejšie projekty patrí 
projekt POP-ART (7. rámcový program 
EÚ), zaoberajúci sa štúdiom degradácie 
materiálov používaných pri výrobe muze-
álnych artefaktov, a projekt POLYFRIEND 
(ERDF), zameraný na vývoj ekologicky ne-
škodných polymérov na obalové materiály 
a poľnohospodárstvo. 
oddelenie syntézy a charakterizácie 
polymérov
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Ako to dopadlo?

Napríklad Rakúšania odchádzali s tým, že 
netušili, že kúsok od Viedne majú taký kva-
litný polymérny ústav. Celkovo to dopadlo 
veľmi dobre. Jedno z hlavných odporuče-
ní bolo, že máme veľmi diverzifikovaný vý-
skum s chýbajúcimi kľúčovými témami, kto-
ré by vedecky spájali rôzne expertízy ústavu.

Ako narábať s takým odporučením? Ak do 
toho veľmi razantne vstúpite, nedostanete 
odpoveď o slobode vedca?

Stále máme viac ako šesťdesiat projektov na 
štyridsať vedeckých pracovníkov. Vedenie 
a vedecká rada zatiaľ aktívne nevstupovali 
do selekcie tém a návrhov projektov, pokiaľ 
boli v súlade s vedeckým zameraním ústa-
vu. Myslím, že sme v tomto ohľade liberál-
ni, čo je dané naozaj princípom slobody ve-
deckého bádania a tiež tým, že sa hľadajú 
akékoľvek cesty na získanie finančných pro-
striedkov na prácu. Zo zahraničia viem, že 
takýto prístup nie je bežný a vedenie praco-
vísk vstupuje do selekcie projektov. Zrejme 
v budúcnosti čiastočne k tomuto tiež pristú-
pime. V národných výzvach budeme žiadať 
vedúcich projektov, aby predstavili projekt 
pred vedením ústavu a vedeckou radou. 

A čo ďalší krok?

Snaha o zmenu podoby pyramídy, čo sa týka 
vedeckých pracovníkov ústavu. Máme po-
merne málo doktorandov a postdoktorandov 

na celkový počet stálych vedeckých pracov-
níkov. Ten pomer by časom mal byť opačný. 
Ako je to v podobných inštitúciách v zahrani-
čí. Nik by si nemal myslieť, že miesto vedec-
kého pracovníka v ústave je zaručená pozícia 
až do dôchodku. Budeme vyberať ľudí, ktorí 
budú tvoriť jadro ústavu, viesť projekty, de-
finovať vedecký profil ústavu, generovať fi-
nančné prostriedky a vytvárať potrebné pra-
covné podmienky na jeho rozvoj. Toto je vízia, 
ktorej uskutočnenie je v prvom rade podmie-
nené ľuďmi, ich zanietenosťou a schopnosťou 
robiť vedeckú prácu, s čím súvisia vonkajšie 
podmienky žičlivé na vedeckú prácu. 

Ako je to u vás s hranicou medzi základným 
a aplikovaným výskumom?

Tá hranica je vágna do okamihu, keď vý-
skum – akýkoľvek v zmysle definícií a uka-
zovateľov pre základný a aplikovaný vý-
skum – vedie k patentu s potenciálom 
skutočnej aplikácie. V tejto fáze je potrebné 
zapojiť profesionálov, ktorí budú asistovať 
vedeckým pracovníkom a inštitúcii v trans-
fere technológie. 

Je v ústave veľa projektov, ktoré sa k nej 
dostanú?

Veľa iste nie, ale zopár áno. Napríklad bio- 
degradovateľné plasty. Ústav v poslednom 
čase podáva dosť patentov a snažíme sa 
o to, aby sa podávali hlavne vtedy, keď je 
nádejná aplikačná fáza alebo keď je zrejmé, 
že je nutné ochrániť duševné vlastníctvo.

Je takých výskumov dosť na to, aby bola 
pre vás transformácia na verejnú výskumnú 
inštitúciu dosť príťažlivá?

Možnosť zakladať spin-offy či start-upy 
môže byť pre nás významná. A prirodzená, 
aj keď to bude nová skúsenosť, ktorú sa bu-
deme musieť pokúsiť naučiť a implemen-
tovať. Myslím si, že zatiaľ dostatočne ne-
pozeráme na zhodnotenie našich výstupov 
týmito očami. 

Ako máte vymyslenú transformáciu?

Ako samostatný ústav.

Martin Podstupka | Foto: Vladimír Šimíček, katarína Selecká

>
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Riaditeľ ústavu Ing. Igor Lacík, DrSc., spo-
mína, že to bol jeho prvý „kolega“, keď pred 
vyše tridsiatimi rokmi – ešte ako študent – 
prišiel na toto pracovisko Akadémie. „A stá-
le je sa od neho čo učiť,“ dodáva a vyzdvihu-
je ohromnú schopnosť kolegu sústrediť sa na 
plnenie vedeckých úloh. „Jeho popularizač-
né aktivity sú zamerané na výskum biode-
gradovateľných plastov a ich využitie vo vý-
robe. Jeho výskum získal prestížne domáce 
i medzinárodné ocenenia v oblasti transfe-
ru technológií. Profesor Chodák sa dlhodobo 
venuje popularizácii výskumu biodegrado-
vateľných kompostovateľných plastov v mé-
diách,“ odznelo začiatkom leta pri odovzdá-
vaní ceny na Smolenickom zámku. 

Riziká zjednodušenia

Hoci sú biodegradovateľné plasty pre médiá 
príťažlivou témou, I. Chodák pripomína, že 
rovnako ako v iných prípadoch komunikácie 
vedcov s novinami je to vždy trochu súboj dô-
kladnosti vedca a snahy novinára byť zrozu-
miteľný a jednoznačný. „Vedci nemajú radi 
otázky, ktoré ich nútia povedať áno alebo 
nie,“ hovorí. „Ja tak odpoviem len málokedy. 
Je mi bližšie povedať: myslím si, že... Alebo: 
som presvedčený, že áno (alebo nie)...“ Dô-
vod? V prípade biodegradovateľných plas-
tov podľa neho zjednodušenie témy vytvára 
vo verejnosti pocit, že riešenie, o ktorom je 
reč, je už konečné. A potom nasleduje otáz-
ka: A prečo sa to doteraz ešte nerobí?! 

„Navyše pri tejto téme je sprievodným ja-
vom aj nebezpečný postoj: riešenie je na sve-
te, tak ja sa už o plasty nemusím starať,“ zdô-
razňuje tento vedec a dodáva, že to vôbec 
takto neplatí. Keď totiž človek odhodí plasto-
vú fľašu v lese, bude sa tam rozpadávať 200 
rokov. Biodegradovateľný plast však tiež ne-
zmizne. Ostane tam povedzme 30 rokov – no 
bude tam. Riešením je, že ho budeme rov-
nako ako každý iný triediť. Ale pôjde medzi 
organický odpad – a potom ho v správnom 
komposte dokážeme zlikvidovať.

S ohľadom na aplikácie

Profesor I. Chodák hovorí, že ho aplikácie za-
ujímali odjakživa. Vždy mal kontakty na fir-
my. „Väčšina vedcov v Akadémii sa dopra-

cuje k výsledku a pokračuje vo vedeckom 
výskume. Ja som okrem toho hľadal, či je ten 
výsledok na niečo praktické použiteľný.“ 

Tento postoj, ako prezrádza, prevzal ke-
dysi od svojho školiteľa na doktorandúre. 
Ten ho učil, že tému, ktorej sa chce veno-
vať, sa musí snažiť vidieť až úplne do kon-
ca, ku ktorému sa chce dopracovať. Aj v prí-
pade, ak to sám tak ďaleko už nedotiahne. 
A tam by mala byť možno aj nejaká apliká-
cia. „Je pravdepodobné, že sa na ten koniec 
nedostaneme, lebo je k nemu dlhá cesta. 
Pri svojom výskume mám však cieľ, ku kto-
rému má výsledok smerovať, neustále pred 
sebou,“ zdôrazňuje I. Chodák. „Ak v polo-
vici cesty zistím, že táto cesta nikam neve-
die, skončím. Alebo si nájdem iný cieľ. Ale 
opäť sa musím snažiť dovidieť na koniec.“ 
No hneď pripomína, že úspešní sú aj kole-
govia, ktorí postupujú inak. Skúšajú, kam 
ich to dovedie. Niekedy, pravda, to aj roky 
nevedie nikam, ale majú šancu nájsť niečo, 
čo je absolútne nečakané, prevratné. „Ja si 
uvedomujem, že mne sa to asi nepodarí. Ale 
preferujem ten môj spôsob, ktorý ma často 
priviedol k dobrému cieľu. Mám rád istotu.“ 
Hovorí, že je to iste aj jeho povahou. 

Dôležité publikum

Prvým predpokladom na popularizáciu je 
podľa profesora I. Chodáka zaujímavý ve-
decký výsledok. Dať o ňom signál je druhý 
krok. A tretí – vedieť to vysvetliť médiám, ak 
si signál všimnú. 

Tak to fungovalo aj pri biodegradova-
teľných plastoch a nasledoval aj ďalší krok: 
„Potom ma kvôli tomu oslovili firmy,“ ho-
vorí. Ale nemyslí si, že takto by mal hľadať 
cestu k verejnosti každý vedec. Skôr by mali 
mať špecialisti na public relations v Akadé-
mii či na univerzitách vytypovaných ved-
cov, ktorí na to majú schopnosti. „Napríklad 
u nás v SAV je pomerne veľa takých, kto-
rí majú vynikajúce výsledky. Ale nie všetci 
sú schopní prezentovať ich vhodným spô-
sobom verejnosti,“ upozorňuje. Pripomína, 
že je prakticky nemožné k tomu kohokoľ-
vek nútiť. Lebo propagovať vedecké výsled-
ky treba chcieť – a vedieť. 

Na otázku, či by popularizácia výsledkov 
vedy mala byť súčasťou vzdelávania, odpo-
vedá, že do prednášok, ktoré on robí pre 

doktorandov, vsunul aj tému o príprave pre-
zentácie a vlastnej prezentácii vedeckých 
výsledkov. „Tam sa im snažím vysvetliť, ako 
k tomu treba pristupovať, čo je podstatné, 
na čo sa treba sústrediť, čo, naopak, vyne-
chať, akou formou čo povedať. A najmä sa 
treba sústrediť na to, kto sedí v publiku.“ 
V tejto súvislosti spomína na radu, ktorú 
kdesi čítal. Vraj keď má človek prezentovať 
svoju vedeckú prácu pred profesormi, mal 
by si predstaviť, že namiesto nich tam sedia 
ich manželky...

I. Chodák hovorí, že mu je trochu ľúto, 
že nie je jedným z prednášajúcich na akci-
ách, ktoré SAV pripravuje pre deti. Považuje 
to za veľmi dôležité a spomína na význam-
nú zahraničnú konferenciu, kde sa riešila 
výchova k technickému vzdelaniu. Odznelo 
tam, že aby si také stredoškolák vybral, tre-
ba ho zaujať skôr. Dokonca sa tam hovorilo 
už o materskej škole...
(pod) | Foto: Vladimír Šimíček

A k o   d o v i d i e ť   n a   c i e ľ
Profesora Ivana chodáka ocenili za propagáciu významu vedy

>„Potrebovali by sme viac takých, možno by boli rieše-
ním klony,“ povedal o prof. Ing. Ivanovi Chodákovi, 
DrSc., z Ústavu polymérov SAV s trochou zveličenia 
jeho súčasný šéf. Hovoril okrem iného aj o nositeľo-
vi tohtoročnej Ceny SAV za propagáciu významu vedy 
a presadzovanie jej rozvoja. 

Prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., absol-
voval Chemicko-technologickú fakultu 
SVŠT (dnes Fakulta chemickej a potra-
vinárskej technológie STU). Pred pôso-
bením v Ústave polymérov SAV (od roku 
1970) pracoval v spoločnosti Matador 
Bratislava (1965 až 1970). Ešte v osem-
desiatych rokoch absolvoval študijný 
pobyt v Spojených štátoch amerických. 
Špecializuje sa na biodegradovateľné 
polyméry. Je autorom alebo spoluauto-
rom pätnástich patentov, z toho dva sú 
aplikované. Je držiteľom Národnej ceny 
SR, Ceny ministra školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR za vedu a techniku ako 
Osobnosť vedy a techniky roka 2012, 
Zlatej medaily SAV a ďalších ocenení.
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>Plná sála detí. Na pódiu profesorka a jej 
doktorand. Vedkyňa prednáša, doktorand 
cvičí. Skutočne cvičí. S činkou. Tému Prečo 
je cukor jed možno iste odprednášať rôzne. 
Ale obom bolo jasné, že detská myseľ chce 
pohyb, názornosť, akciu, interaktívnosť. Kto 
si myslí, že utrpela vážnosť vedca, nerozu-
mie, čo to znamená popularizovať vedu. Je 
to totiž ťažká a dôležitá práca.

Činka ako protijed

„Tú tému som si nevybrala, určili mi ju,“ 
hovorí o svojom vystúpení v rámci Det-
skej univerzity Komenského prof. Pharm-
Dr. Daniela Ježová, DrSc., z Ústavu expe-
rimentálnej endokrinológie SAV. Na jej 
prednášku prišli výborné ohlasy. Pred-
nášajúca pripomína, že téma bola ťažká. 
„Ale zdalo sa mi, že treba deti upozorniť, 
v čom sú riziká a ako ich zvládnuť,“ ho-
vorí. 

Niekoľko týždňov uvažovala, ako 
ten problém postaviť, aby to bolo jasné 
a atraktívne. „Lebo mládež to musí za-
ujať a baviť,“ pripomína. Potom sa roz-
hodla pracovať s pojmami jed – protijed. 
Zdôraznila, že cukor je jed, ak ho používa-
me nesprávne – teda jeme priveľa sladkos-
tí. S tým, že ani jedu sa nemusíme obávať, 
ak máme dosť protijedu. A tým je pohyb, 
cvičenie. Aby mládež zaujala, uhovorila 
svojho vtedajšieho doktoranda, majstra 
Slovenska vo vzpieraní, aby do bratislav-
ského Divadla Aréna doniesol dvojmet-
rovú činku. Uprostred prednášky teda D. 
Ježová predstavila mladým poslucháčom 
človeka, ktorý používa protijed. Ten vytia-
hol činku a ukázal im ako. 

„Učím na vysokej škole, prednášala 
som už deťom na Petržalskej super škole 
– takže mám overené, že musím vnímať 
to, čo hovorím, vysvetľujem a prednášam 
očami a ušami poslucháčov,“ zdôrazňuje 
vedkyňa. Považuje za veľmi dôležité začať 
vysvetľovať vedu už školákom. „Dostane 
sa im to do podvedomia a neskôr, keď sú 
starší, tomu inak rozumejú,“ hovorí.

„Vedci sa vo víre práce naučia používať 
istú terminológiu a predpokladať isté zna-
losti poslucháčov do tej miery, že si nie-
kedy nevedia predstaviť, že tomu niekto 
nerozumie. A potom je pre nich problém 
vysvetliť veci laikom,“ hovorí D. Ježová. 
Uznáva, že nie každý má na to predpo-
klady, ale dodáva, že každý vedec by sa 
mal snažiť, aby sa to, čo robí, spropago-
valo. „Ak to nevie sám, treba hľadať iné 
cesty. Napríklad cez šikovného kolegu, 
hoci doktoranda,“ pripomína. A ako člen-
ka Predsedníctva SAV dodáva, že vo vede-
ní Akadémie je výrazná snaha, aby sa po-
pularizácia vedy posilnila. Koniec koncov 
je to aj odpoveď SAV na zvýšený tlak ve-

rejnosti, tvorcov politík, inštitúcií na vý-
raznejšie využívanie kapacít Akadémie 
pri riešení problémov spoločnosti či hos-
podárskej sféry.

Všetko – len nie nuda

Myšlienka Petržalskej super školy vznikla 
pred štyrmi rokmi. Jedným z jej autorov 
bol Mgr. Peter Vršanský, PhD., z Ústavu 
vied o Zemi SAV, spolu s niekoľkými nad-
šencami z mestskej časti Bratislava-Petr-
žalka. Odvtedy sa každý rok vedci z Aka-
démie (i z iných vedeckých inštitúcií) 
pripravujú na prednášky v petržalských 
školách a niekoľkí v sále Domu kultúry 
Zrkadlový háj. Motto je: Veda nie je nuda. 

Ako podujatie funguje? Učitelia petr-
žalských škôl majú za úlohu vybrať témy, 
ktoré sa im zdajú pre ich žiakov dosť atrak-
tívne. Na SAV sa potom tvorí program pre 
takzvané hlavné sály, kde býva zhruba 
450 detí (piatakov, šiestakov, siedmakov 
či ôsmakov). „Tam je veľmi dôležitý výber 
témy i vedca. Je jasné, že pred takýmto 
veľkým detským obecenstvom môže pred-
nášať len niekto, kto má s popularizáciou 
skúsenosti,“ hovorí P. Vršanský. Pre hlav-
né sály do jednej mestskej časti pripravujú 
vedci len šesť takýchto prednášok ročne. 
Tie sa však môžu opakovať. 

Trochu menej prísny meter je pri výbe-
re vedcov, ktorí prednášajú – oveľa častej-
šie – priamo v školách deviatakom. Podľa 
P. Vršanského je to ľahšie aj preto, že žia-
ci sú v prostredí vlastnej školy, správajú sa 
prirodzenejšie. I tak sa – ako hovorí – musí 
pri skladaní akcie myslieť na viac vecí na-
raz. Aby bola atraktívna téma. Aby témy 
prednášok boli pestré, teda povedzme 
každého oddelenia vied SAV. A aby pred-
nášal ten správny človek, ktorý vie hovoriť 
k deťom. „Najmä vo veľkej sále,“ pripomí-
na P. Vršanský. „Ale už sme sa to naučili,“ 
dodáva. „Vieme, ako postaviť prednášky. 
Že školáci sú zvyknutí na pohyb. Len ob-
rázky už dnes nemajú šancu. Žiakov treba 
do témy vtiahnuť. Chcú interaktivitu, tre-
bárs aj bez premietania.“ 

Na skúsenosti, ktoré s týmto publi-
kom a sálou za tie roky získali, upozorňu-
je každého kolegu, ktorý bude tam (alebo 
za podobných podmienok) v super ško-
le prednášať. A všetci si nechali poradiť. 
Pri takomto prístupe kolegov – dodáva – 
takmer nie sú témy, ktoré by sa nedali de-
ťom prednášať.

Od začiatku roka do uzávierky tohto 
čísla Správ SAV sa v rámci akcie zúčastnilo 
takmer 5 100 žiakov na 61 prednáškach. 
Tento rok zaplatilo manažment projek-
tu (logistiku, učiteľov, administratívu) 
a prednášajúcich z eurofondov na popu-
larizáciu vedy Centrum vedecko-technic-

kých informácií SR. Po prvýkrát sa akcia 
rozšírila z Petržalky do ďalších mestských 
častí Bratislavy. Ale aj do Pezinka, Mala-
ciek a Senca. V čase uzávierky časopisu sa 
rozhodovalo o podobnom projekte – pod 
patronátom ministerstva školstva – aj pre 
učiteľov základných škôl. Na otázku, pre-
čo veda práve deťom, hovorí P. Vršanský 
o viacerých motiváciách. „Pre nás sú, sa-
mozrejme, zaujímavé tie najšikovnejšie, 
ktoré možno budú robiť vedu. Ale požia-
davka na kritické uvažovanie je dôležitá 
aj pre tých ostatných. Schopnosť praco-
vať vedecky predsa nepotrebujú len vedci. 
Týka sa to aj špičkových manažérov, pod-
nikateľov, bankárov – a nielen ich. Dnes je 
svet o vede,“ pripomína P. Vršanský.

Otázky pomáhajú triediť 
myšlienky

Tento vedec pripomína, že popularizácia 
je úplne iná práca ako veda. „Ale priná-
ša jeden nečakaný efekt. Ak totiž novinár 
alebo poslucháč na besede vedca donú-
ti inak formulovať, zjednodušiť – pomáha 
mu aj triediť problém, ukladať si ho v hla-
ve,“ hovorí P. Vršanský, ktorý okrem iného 
aj roky účinne spolupracuje s novinármi.

Petržalská super škola či Detská univer-
zita sú len zlomok popularizačných aktivít, 
na ktorých sa podieľajú vedci SAV. Ak by 
sme spomínali len tie „oficiálne“, podľa PR 
manažérky SAV PhDr. Michaely Špankovej 
(v čase uzávierky časopisu zo SAV odchá-
dzala) sa do Noci výskumníkov či Týždňa 
vedy a techniky (SAV je ich spoluorganizá-
tor) zapojí rok čo rok drvivá väčšina ústa-
vov Akadémie. Tradícia košických vedec-
kých kaviarní inšpirovala aj podobné akcie 
v Bratislave – SAVinci. Košice pridali aj „ve-
decké brlohy“ so zameraním na detského 
návštevníka. K tomu treba prirátať akcie, 
ktoré organizujú ústavy a ľudia v nich, kto-
rí si vzali popularizáciu za vlastnú. A stov-
ky výstupov v médiách ročne. 

Najmä pri organizácii podujatí leží naj-
väčšia ťarcha v drvivej väčšine na ple-
ciach nadšencov. No napríklad Ústav po-
lymérov SAV si zvolil inú cestu. Mgr. 
Silvia Podhradská, PhD., má aj na infor-
mačnej stránke zamestnanca SAV funkciu 
PR manažér. (Viac na inom mieste v roz-
hovore s riaditeľom ústavu.) Ako sa na 
to pozerá S. Podhradská? Predovšetkým 
zdôrazňuje, že sa v tej práci našla. „Hoci 
sa ju ešte stále učím, baví ma,“ hovorí. Vô-
bec sa nebráni priznať, že veda ju priťa-
hovala menej. „Bola pre moje pôsobenie 
na tomto poste dobrou štartovou dráhou. 
Lebo som pozíciu vedca zažila na vlast-
nej koži. Viem sa vžiť aj do situácie člove-
ka, ktorý sa popularizácii bráni, lebo chce 
všetku energiu venovať vede. Alebo pre-

S v e t   b u d e   o   v e d e
Vedci vnímajú popularizáciu ako skladanie účtov i prácu na budúcnosti
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to, že sa na to necíti,“ dodáva. Vysvetľuje, 
že v Ústave polymérov bolo veľa aktivít, 
o ktorých sa nevedelo. Zdá sa jej dôleži-
té ich spropagovať a robiť to systematicky. 
Ale nechce sa veľmi púšťať do úvahy, či by 
takýto post mali mať viaceré ústavy.

Aby aj vedci boli celebritami

Parazitológ doc. MVDr. Branislav Peť-
ko, DrSc., partia fyzikov z Ústavu experi-
mentálnej fyziky SAV na čele s Mgr. Pav-
lom Szabóom, CSc., neurobiológ RNDr. 
Ján Gálik, CSc. To sú (zďaleka nie všetky) 
mená, ktoré stoja za popularizačnými pro-
jektmi a aktivitami v Košiciach. „Na popu-
larizáciu vedy som sa dal z dvoch dôvo-
dov,“ objasňuje J. Gálik, „otec“ košických 
vedeckých kaviarní, ktoré organizuje už 
šiesty rok. „Jednak aby sme sa my vedci 
priblížili ľuďom, presvedčili ich, že máme 
opodstatnenie. Druhým dôvodom bol zá-
ujem naučiť sa komunikovať rečou, ktorá 
je zrozumiteľná všetkým.“ Niekde v poza-
dí bolo prianie, aby ľudia spoznávali ved-
cov ako skutočné celebrity, a nie tie z te-
levíznych súťaží. „Potom sa ľahšie získava 
podpora ľudí, keď nám vláda začne škrtať 
výdavky. Toto sme zanedbávali,“ pripomí-
na J. Gálik.

Prvé pokusy sa konali v rôznych kaviar-
ňach, potom sa naskytla možnosť dohody 
s tímom projektu SPOTs (výmenníky na 
sídliskách prestavané na kultúrne body 
v rámci Európskeho hlavného mesta kul-
túry Košice 2013). A tak sa stretávajú raz 
mesačne vo výmenníku na košickej Ulici 
obrody. „Vedecké kaviarne sú len jednou 
z ciest propagácie vedy. Systematicky tre-
ba robiť aj s deťmi: v základnej škole ich 
naštepiť vedou, na stredných školách po-
kračovať, lebo v tom období človek veľa 
rozmýšľa o svete a hľadá si cestu, ktorou 
pôjde v živote ďalej,“ hovorí J. Gálik.

Od pastelky k brlohu

„Prvotný dôvod môjho záujmu o tvorbu 
vzdelávacích pásiem pre deti bolo naro-
denie syna a jeho nástup do škôlky. Vtedy 
vznikol kurz fyziky pre neho i jeho kama-
rátov Pastelková fyzika. Syn odrástol, ale 
ja vymýšľam dodnes,“ zdôverila sa RNDr. 
Mária Zentková, CSc., z Ústavu experi-
mentálnej fyziky SAV. Nasledoval úspešný 
projekt Vedecký inkubátor, Nebojte sa fy-
ziky, Nanomateriály pre environmentálne 
aplikácie: Budúcnosť je v rukách študentov, 
Prírodné vedy pre každého (všetky s pod-
porou APVV). Obľube sa teší Vedecký br-

loh, ktorý býva poslednú sobotu v mesia-
ci. Poskytuje neformálny zábavný priestor 
na učenie prírodných vied. Najmä školá-
kom, ale vidno tam aj menšie deti,“ po-
chvaľuje si.

Práca v krúžkoch odmala, veľa experi-
mentovania a vedeckých diskusií s kama-
rátmi, účasť na mládežníckych súťažiach. 
„Zo začiatku v tom musí byť veľa zába-
vy a radosti, až neskôr možno zvyšovať 
nároky na odbornú úroveň,“ dodáva M. 
Zentková. Tento postup priniesol výsled-
ky aj u niekdajších žiakov Základnej ško-
ly na Krosnianskej 4 v Košiciach, vyhod-
notenej ako najlepšia základná škola na 
Slovensku. „Mnohí naši bývalí žiaci, ktorí 
sa zúčastnili napríklad na projektoch, ako 
bol Vedecký inkubátor a SUSY – Prírod-
né vedy pre každého, sa počas štúdia na 
stredných i vysokých školách zapojili do 
riešenia projektov v ekológii, fyzike i geo-
grafii a prezentovali sa aj v zahraničí. Žia-
kov oslovuje atmosféra reálneho laborató-
ria a možnosť skúsiť v ňom prácu aj s veľmi 
drahými zariadeniami, osobný kontakt 
s ľuďmi z vedeckej praxe, zanietenými 
pre vedu,“ hovorí Ing. Danka Danesh- 
joová, riaditeľka tejto školy.

katarína Čižmáriková, Martin Podstupka
Ilustračné foto: Vladimír Šimíček
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Popularizujme to, čo popularizovateľné je, 
a robme to profesionálne
Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD., Sociologický ústav SAV

Pojem popularizácia vedy má mnoho možných interpretácií. V mo-
jom texte by som sa rád venoval tomu významu, ktorý je azda z per-
spektívy vedeckého pracovníka SAV najdôležitejší. Ide o to, ako pre-
zentovať vlastný výskum verejnosti tak, aby nadobudla dojem, že ide 
o užitočnú činnosť, ktorú hodno platiť z peňazí daňových poplatníkov. 
Ideálne je zrejme vzbudzovať dojem, 
že nielen samotný výskum, ale azda aj 
inštitúcia, na ktorej vznikol, je dôležitá 
a podporu si zasluhujúca. 

Predpokladajme ďalej, že popula-
rizovať chceme vlastný výskum a svo-
ju inštitúciu prostredníctvom médií. 
Dôvod, prečo sa touto témou zaobe-
rajú Správy SAV, vidím v predpokla-
de, že médiá náš výskum nezaujíma, 
prípadne ich nezaujíma dostatočne. 
Tento predpoklad však neplatí univer-
zálne. Existujú témy mediálne vďačné 
(liek proti rakovine) i menej vďačné 
(vybrané aspekty procesu neresenia 
kaprov). Rovnako existujú odbory 
mediálne vyhľadávané (sociológovia 
si myslia, že ...) i tie, ktoré novinári 
príliš nevyhľadávajú (čo si myslia mo-
lekulárni biológovia?). Hoci to verej-
nosti jasné nie je, na tomto mieste asi 
netreba zdôrazňovať, že záujem mé-
dií je z hľadiska vedeckej relevancie 
vedca či odboru úplne nepodstatný. 

Ako čerstvý absolvent sociológie 
som bol od prvých dní v Sociologickom 
ústave SAV konfrontovaný s ponukami 
komentovať aktuálne udalosti pre naj-
sledovanejšie slovenské televízie. Keď 
som niektoré ponuky neodmietol, komentoval to môj známy slovami, 
že ma videl v televízií, že ho teší, že sa mi darí. Keď som neskôr po-
nuky odmietal častejšie, môj známy nadobudol dojem, že mi to už na 
tej SAV-ke tak nejde. Ak ste sociológ, politológ či psychológ, je podľa 
mojej skúsenosti – vzhľadom na nastavenie našej novinárskej obce – 
pomerne jednoduché vystupovať v úlohe experta na spoločenské fe-
nomény súčasnosti. Samozrejme s rizikom, že ak sa vyjadrujete každý 

večer k inej téme, a teda nevyhnutne aj k témam, kde nie ste expert, 
môže takáto seba-popularizácia v úlohe experta v konečnom dôsled-
ku skôr kaziť obraz váš i vašej vednej disciplíny či organizácie, kde pra-
cujete. Za seba túto dilemu predbežne riešim tak, že limitujem svoje 
vyjadrenia len na oblasti, ktorým sa venujem.

Moja skúsenosť s vlastnými mediálnymi výstupmi a prešľapmi ma 
v priebehu rokov viedla k banálnemu poznaniu, že nie každá media-
lizácia je v konečnom dôsledku pozitívna z hľadiska vyššie naznače-
nej interpretácie pojmu popularizácia vedy. Za najlepší spôsob oboz-
namovania verejnosti s výsledkami vlastnej práce považujem tlačové 
konferencie. Už viac rokov máme s kolegami dobrú skúsenosť s náv-
števnosťou tlačoviek, ktoré sme organizovali v zasadačke na Úrade 
SAV. Ukázalo sa, že dôležité pre úspešné odovzdanie želaného po-
solstva médiám je pripraviť podklady pre tlačovú konferenciu s jas-
ne formulovanými závermi a zisteniami a v čase konania tlačovej 
konferencie ich dať k dispozícii novinárom aj v elektronickej forme. 
Ideálne cez www-stránku ústavu, ktorú takto zároveň spropaguje-
te. Samozrejme, aj napriek takejto príprave sa občas len bezradne 
prizeráte mediálnemu skomoleniu či dezinterpretácii vašich zistení. 

Keďže vo všeobecnosti je zrejme len menšina vedecky dôleži-
tých zistení zaujímavá aj z mediálneho hľadiska, je kľúčové vedieť 
tieto zistenia prezentovať tak, aby skutočne prispeli k propagácii re-
levantnosti vlastného výskumu a SAV ako inštitúcie. Hoci základné 
náležitosti zorganizovania tlačovej konferencie sú zvládnuté, vidím 
priestor na zlepšenie servisu, ktorý v tejto oblasti SAV poskytuje.

Napríklad: napriek tomu, že sa 
naša posledná tlačová konferencia 
o výsledkoch výskumu slovenských 
absolventov vysokoškolského štú-
dia v zahraničí odohrávala na Úra-
de SAV v miestnosti, kde na stenách 
visia portréty jej predsedov, nebolo 
z mnohých mediálnych výstupov jas-
né, že išlo o tlačovú konferenciu or-
ganizovanú SAV a o výskum jedného 
z jej ústavov (v spolupráci s Fakultou 
sociálnych a ekonomických vied UK). 
Jedným z dôvodov bolo aj to, že v tej-
to miestnosti nikde nie je logo SAV.

Rezervy vidím aj v „internetovej 
prítomnosti“ SAV. Kvitujem, že SAV 
má kontá na sociálnych sieťach. Aj 
nový web SAV je však podľa môjho 
názoru len sivým priemerom medzi 
www-stránkami (odhliadnuc od fak-
tu, že niekoľko letných týždňov toh-
to roku bola anglická verzia webu 
v starom dizajne s údajmi z roku 
2013). Mediálnemu imidžu SAV by 
tiež pomohla zmena terajšej podo-
by stránky Správ SAV na internete 
i www-stránok niektorých ústavov, 
ktorých dizajn pochádza ešte z mi-
nulého tisícročia. 

Okrem pracovísk, kde denne vybavia niekoľko telefonátov z mé-
dií, sú v SAV určite pracoviská, kam novinári nezablúdia, ako je rok 
dlhý. Nezabúdajme, že to nič nehovorí ani o ich vedeckej relevancii, 
ani o ich spoločenskej prospešnosti. Je otázka, či by ich pri dostatoč-
ne sofistikovanom prístupe bolo možné mediálne „predať“. Domnie-
vam sa, že ani pri najlepšej snahe nie je možné médiá nadchnúť pre 
každý odbor či vedecký výsledok. 

Hoci nejde o novú tému, spoločenský 
tlak na vedu a vedcov z nej robí čoraz ak-
tuálnejší námet. Ide o postavenie v spo-
ločnosti. Vzťah s tými, ktorí vedu platia 
i tými, ktorí o tých peniazoch rozhodujú. 
Ide o pochopenie toho, aký má veda vý-
znam pre hospodársku prax. I toho, aká 
veda má aký význam pre spoločnosť. Ide 
o náročnú prácu.

DOMNIEVAM SA, žE ANI PrI NAJLEPŠEJ SNAhE NIE 

JE MOžNé MéDIá NADchNÚť PrE kAžDý ODBOr 

čI VEDEcký VýSLEDOk.

Foto: gabriel kuchta



 

Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc., Ústav ekológie 
lesa SAV
1. Som presvedčený, že o svojej práci vie najzasväte-
nejšie rozprávať samotný vedec, ktorý ju robí. Infor-
mácie pre širokú verejnosť z „druhej ruky“ prostred-
níctvom „hovorcu“ už nie sú brané respondentmi 
s náležitou vážnosťou. Chýba im patričný náboj au-
tentickosti a najmä oduševnenosti, ktorá zasahuje 

nielen vedomie, ale aj cit prijímateľov informácie. 
2. Niekto má na prácu na poli popularizácie svojho výskumu väčšie 
nadanie, iný menšie. Myslím si však, že každý vedecký pracovník 
by mal vhodnou formou pri každej príležitosti oboznamovať verej-
nosť s výsledkami svojho bádania. Foriem, ako robiť reklamu svojej 
vedeckej práci, je mnoho.
3. Byť „na očiach“ a „ušiach“ verejnosti. To znamená prezentovať 
svoju prácu v televízii, tlači i rozhlase. Pracovníci médií často ne-
majú predstavu o práci chemika, fyzika či biológa. Možno si myslia, 
že je to niečo nudné a všedné, čo by asi neveľmi zaujalo divákov, 
čitateľov či poslucháčov. Príbehy výskumníkov sú však jedinečné 
a také pútavé, že verejnosť určite zaujmú.

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., Astronomický ústav SAV
1. Popularizácia vedeckého bádania by mala byť sa-
mozrejmosťou, a vždy to v histórii tak bolo. Dôvody 
sú tri: a) verejnosť túži po poznaní a vedomostiach 
a tie cez vedecké práce vedca publikované v špecia-
lizovaných časopisoch a knihách nedostane alebo 
dostane len sprostredkovane s časovým oneskore-
ním a nemusia byť korektné, b) vedec by sa mal vý-

sledkami svojej práce pýšiť tak, ako sa to robí v bežnom živote a c) 
vedci sú platení z daní daňových poplatníkov a tí by mali byť infor-
movaní o tom, na čo sa použili ich peniaze. 
2. Popularizácii sa nemôže venovať každý, a ani by to nebolo efek-
tívne. Ale na druhej strane som presvedčený, že každý vedec – ak 
nie priamo, tak sprostredkovane, napríklad cez svojich spolupra-
covníkov – by sa mal pred verejnosťou občas objaviť. Prospelo by 
mu to. Je šťastím, ak sa v popularizačnej činnosti spája kvalitný ve-
dec a popularizátor v jednej osobe. Popularizácia je samostatným, 
špeciálnym „vedným“ odborom. 
3. Čo najkvalitnejšie sa na akciu pripraviť – obsahovo aj obrazne. A pri 
neočakávaných otázkach nespanikáriť. Nemôžem vedieť všetko. 
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Pri tých niektorých odboroch či výsledkoch, kde to možné je, by 
z perspektívy SAV bolo užitočné podporovať profesionalizmus v ich 
mediálnej prezentácii a dôsledné budovanie značky SAV na pozadí 
týchto výsledkov. Držal by som sa hesla „Menej je niekedy viac“. Jed-
na podarená tlačová konferencia či poskytnutý rozhovor je viac ako 
niekoľko nepodarených.

Bez vedy nie je budúcnosť. A my to musíme 
verejnosti vysvetliť
Mgr. Martin Hajduch, DrSc., Ústav genetiky a biotechnológií 
rastlín SAV

Písal sa rok 2009 a na základe nášho vedeckého článku začali za-
hraničné médiá písať o našom výskume rastlín v Černobyle. Jeden 
z prvých bol Science. Bol som zmätený a so svojím egom na maxi-
me. Čo to znamená? Dosiahol som vo vede niečo výnimočné? Vy-
triezvenie prišlo pomerne skoro od mojich kolegov z USA. Hneď 
som dostal príklad ich kolegu na univerzite, ktorý mal vyše stovky 
rôznych mediálnych vystúpení a popri tom pozabudol publikovať 
a získavať granty. Jeden z mojich amerických kolegov potom u mňa 
v SAV v Nitre strávil pol roka. Asi preto, aby sa ubezpečil, že nevy-
mením vedeckú kariéru za svetlá reflektorov.

Počas nasledujúcich šiestich rokov sa informácie o našich vý-
skumoch objavili v médiách ako The New York Times, BBC, CNN 
a podobne. S určitým oneskorením sa tejto témy chytili aj sloven-
ské médiá. Ale to už som stál pevnými nohami na zemi vediac, že 
to pre moju vedeckú kariéru veľa neznamená. No na druhej strane 
som pochopil, že pre druhých ľudí to niečo znamenať môže. 

U mnohých obyčajných ľudí (nevedcov) môže prečítanie článku 
v novinách o zaujímavom slovenskom výskume vybudovať pozitív-
ny vzťah k vede. A ak bude mať väčšina obyvateľstva k vede pozitív-
ny vzťah, budú ho mať aj politici.

Ak sa novinári zaujímajú o naše výskumy, je našou povinnosťou 
s nimi o tom komunikovať. Už aj preto, lebo väčšina financií na naše 
výskumy pochádza z verejných zdrojov. Za naše výskumy platia daňo-
ví poplatníci, čiže verejnosť. A tá má právo vedieť, do čoho investovala.

Ako však komunikovať s novinármi? Nemôžeme očakávať, že 
budú mať hlboké znalosti o vede. Maximálne budú trošku rozumieť 
tomu, čo robíme. Ale to nie je zlé, skôr naopak. Hlavnou úlohou no-
vinárov je priniesť verejnosti zjednodušenie našich výskumov na ta-
kej úrovni, ktorá by bola ľahko pochopiteľná aj bez špeciálnych zna-

lostí. Preto je potrebná od nás vedcov istá tolerancia v interpretácii. 
Aj pre nás triviálne veci môžu byť pre verejnosť ťažko pochopiteľné. 
V mojom prípade – ak novinár vo svojom článku neuvádza výslovné 
nezmysly, potom do textu nezasahujem.

Často sa sťažujeme, že politici odsúvajú vedu na druhú koľaj. Ale 
často si za to môžeme sami. Ak verejnosť nerozumie tomu, čo robíme, 
asi ťažko môžeme očakávať jej pozitívny vzťah k vede a našej organi-
zácii. A politici iba kopírujú všeobecné nálady vo verejnosti. To zmení-
me iba tak, ak budeme viac a ochotnejšie komunikovať s novinármi. 

Ak bude verejnosť pozitívne naladená na vedu, budeme až prekvape-
ní, ako rýchlo sa podpora vedy dostane do hlavných programov politic-
kých strán. Bez vedy nie je budúcnosť. Je našou povinnosťou to verejnosti 
vysvetliť aj prostredníctvom našich úspešných výskumov. Takže – neod-
strkujme bokom novinárov, ale ani komunikáciu s nimi nepreceňujme 
a neberme ju ako ocenenie našej práce. Stojme nohami pevne na zemi 
a naďalej prispievajme našimi výskumami k rozvoju ľudského poznania. 

Ak BuDE MAť VäčŠINA OByVAtEľStVA k VEDE 

POZItíVNy VZťAh, BuDÚ hO MAť AJ POLItIcI.

Foto: archív

Minianketa 
1. Považujete popularizáciu vedy za súčasť práce vedca? 
2. Myslíte si, že na pôsobenie v tejto sfére má každý vedec?
3. Čo sa vám v tejto oblasti zdá najúčinnejšie?
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V Bratislave bola centrom akcie Stará trž-
nica a neďaleké priestory bývalého V-klu-
bu, v ktorých bolo pripravených viac ako 
70 vedeckých stánkov. Dopoludnia tieto 
priestory ovládli – spolu s vedcami – žia-
ci a študenti. Tí sú osobitou cieľovou sku-
pinou, pre ktorú musia výskumníci na pár 
hodín pripraviť špeciálne prezentácie, lá-
kadlá i slovník. 

Nálezy, metodika i krvný tlak

Vedecký stánok Archeologického ústavu 
SAV býva na Noci výskumníkov jedným 
z najnavštevovanejších. Aj vďaka množ-
stvu exponátov, ktoré pre hostí vždy pri-
praví. Veď držať niečo, čo mali v rukách ľu-
dia pred niekoľkými storočiami, pozrieť si 
model hradu, kostola alebo veže, pozoro-
vať, ako sa ultrazvukovým perom čistí ori-
ginálny bronzový nákrčník, je pútavé pre 
každú generáciu. Mgr. Barbora Zajacová 
vysvetlila, že v porovnaní s minulým ro-
kom priviezli archeológovia viac nových 
prístrojov, pribudli i výsledky, ku ktorým 
sa dopracovali vďaka moderným technoló-
giám. „Je tu 3D tlačiareň, nový spektrome-
ter, ktorý prezradí viac o zložení nájdených 
materiálov,“ dodala. Návštevníci stánku sa 
podľa jej slov najviac zaujímali práve o 3D 
modely a keramiku. 

Stánok Ústavu výskumu sociálnej komu-
nikácie SAV mal názov Komunikácia a ino-
vatívne vzdelávanie bez bariér. Prezentovali 
v ňom svoje dve hlavné výskumné zamera-
nia. Ako vysvetlila Mgr. Barbara Lášticová, 
PhD., miesto vo vestibule bývalého „Véčka“ 
si vybrali kvôli priestoru pre deti. Doobed-
ňajší blok orientovali na prvú zo svojich prio- 
rít – pedagogické aktivity. „Využívame pri 
tom poznatky kolegov z nášho Centra peda-
gogického výskumu. To sa významne podie-
ľalo na vzniku nového štátneho vzdelávacie-
ho programu pre predprimárne vzdelávanie, 
ktorý sa už začal využívať vo vybraných škôl-
kach,“ povedala. V časti stánku teda robili ino-
vatívne vzdelávacie aktivity pre predškolákov. 
Napríklad fyzikálne experimenty alebo telo-
cvikárske aktivity. „Snažíme sa ukázať učiteľ-
kám zo škôlok, čo sa s deťmi dá robiť inak, ako 
sú zvyknuté,“ komentovala to. Na popoludnie 
pripravili vedci z tohto ústavu druhú časť, za-
meranú na komunikáciu bez bariér. Venova-
li ju tomu, ako vznikajú predsudky, stereoty-
py voči rôznym typom minorít – napríklad aj 
v médiách. Ako pripomenula B. Lášticová, vý-
sledky výskumu tohto ústavu možno nie sú 
priamo uchopiteľné, hmatateľné, ale o to viac 
ich, podľa nej, treba prezentovať. Preto sa na 
rozdiel od minulého roku rozhodli na Noci vý-
skumníkov pre svoj vlastný vedecký stánok.

Vlákna, kĺby i hmyz

Podľa Ing. Anny Šiškovej, PhD., pracovní-
ci Ústavu polymérov SAV vo svojom stánku 

N o c   v ý s k u m n í k o v 
u k a z u j e   b u d ú c n o s ť 
tradičná akcia bavila tisícky návštevníkov i vedcov

>Zhruba tisícka vedcov zo 
špičkových slovenských 
vedeckých inštitúcií sa 
v piatok 25. septembra zú-
častnila v Bratislave, Ban-
skej Bystrici, Žiline, Koši-
ciach a Tatranskej Lomnici 
na deviatom ročníku Eu-
rópskej noci výskumníkov. 
Hlavným organizátorom 
podujatia bola – ako kaž-
dý rok – Slovenská organi-
zácia pre výskumné a vý-
vojové aktivity (SOVVA) 
v spolupráci so Slovenskou 
akadémiou vied, Centrom 
vedecko-technických in-
formácií SR a portálom 
EurActiv.sk. Pod mottom 
Veda je budúcnosť na nej, 
pochopiteľne, nechýbali 
ani stovky vedcov Sloven-
skej akadémie vied.

BArBOrA ZAJAcOVá (ArchEOLOgIcký ÚStAV) PrIPrAVENá ODPOVEDAť.

rADkA LIPOVSká Z kOŠIckéhO 

SPOLOčENSkOVEDNéhO ÚStAVu 

SAV ZMErALA ELEktrIckÚ AktIVItu 

MOZgu kAžDéMu, ktO SA chcEL 

LEPŠIE SPOZNAť.



téma      s p r á v y s a v     5 | 2015

13

predstavili dve témy. Už čiastočne známe 
enkapsulované pankreatické ostrovčeky, 
ktoré by mali v tele diabetika fungovať ako 
senzor a pumpa starajúca sa o správnu hla-
dinu cukru. A ďalej výrobky elektrostatic-
kého zvlákňovania. „Deťom sa páči, že pri 
nich je našou inšpiráciou príroda, teda prá-
ca pavúka či priadky morušovej,“ poveda-
la táto výskumníčka. V stánku vysvetľovali, 
ako vyrábajú vláknové vrstvy, čo sú nano-
rozmery a aký je z takýchto materiálov 
úžitok. „Pre deti je zrozumiteľné, keď im 
povieme, že sa to dá využiť napríklad pri 
výrobe ochranných rúšok v medicíne: tým, 
že sú to nanorozmery, baktérie ani víru-
sy cez ne neprejdú,“ vysvetlila A. Šišková. 
Podľa nej sa detskí návštevníci vedeckých 
stánkov z roka na rok menia, stále potrebu-
jú nové a nové impulzy. 

Vo vedeckom stánku Ústavu anorganic-
kej chémie SAV si mohli návštevníci pozrieť 
prácu troch oddelení – taveninových sústav, 
hydrosilikátov a keramiky. Ako povedal 
Mgr. Lukáš Petra, okrem iného im vysvetľo-
vali význam nanokompozitov, ktoré sú z po-
lymérov a ílov. Ľudí zaujímali aj keramic-
ké nástroje na špeciálne účely, napríklad na 
obrábanie kovov pri vysokých rýchlostiach. 
„Ale kolegovia prezentujú aj biokeramiku, 
ktorá slúži pri náhradách kĺbov. Pri bedro-
vom kĺbe hovoríme o materiáli, čo sa už vy-
užíva v praxi,“ zdôraznil tento doktorand.

„Popularizácia vedy nie je zložitá, ak 
človek chce,“ tvrdí Ing. Miroslav Ferko, 
PhD., z Ústavu výskumu srdca SAV. V stán-
ku si jeho pracovníci pomohli nafukova-
cím modelom srdca. Ako M. Ferko zdô-
raznil, dôležité je, aby – keď z niektorých 
detských návštevníkov vyrastú vedci – spo-
ločnosť vytvorila čo najlepšie podmienky, 
aby mohli svoj talent rozvíjať. Stánok toh-
to ústavu sa volal Cesta k srdcu a popri mo-
deli srdca, ktorý umožnil prejsť sa vnútrom 
tohto dôležitého orgánu, ponúkal návštev-
níkovi príležitosť zistiť viac o jeho zdravot-
nom stave.

Ústav zoológie SAV lákal v priestoroch 
pred bratislavskou Starou tržnicou návštev-
níkov na bioterapie. „Sú to liečebné metódy, 
pri ktorých sa využívajú živé organizmy,“ 
vysvetlil Mgr. Daniel Čižmár. Napríklad lar-
vy bzučivky sa hodia na liečbu dlhodobo 
nehojacich sa rán. Je to podľa neho návrat 
k metódam, ktoré ľuďom pomáhali už dáv-
no. „Pravda, s tým rozdielom,“ – zdôraznil 
– „že využívame extrakty zo slinných žliaz, 
o ktorých sa zistilo, že majú liečivé účinky.“

Iná škola Košiciach

V Košiciach sa Noc výskumníkov po šiesty-
krát konala v átriu obchodného centra 
Optima. Žiaci základných a stredných 
škôl z východného Slovenska uvítali, že 
pôjdu na výlet do Košíc a nemusia sa učiť. 
„...no v podstate sa učili celý deň, ibaže 
nenásilnou, zábavnou formou,“ komen-
toval to šéf košického tímu organizátorov 
Mgr. Pavol Szabó, CSc., skúsený popula-
rizátor vedy z Ústavu experimentálnej fy-
ziky SAV. Pozornosť detí priťahovalo všet-
ko, čo sa hýbalo, dymilo, zobrazovalo sa 

na monitore ako „háky-báky“ – všetko, na 
čo si mohli siahnuť, poťažkať, pozapínať, 
uviesť do pohybu. 

Žiaci oceňovali, že na rozdiel od školy 
nemusia tentoraz odpovedať oni, ale vedci 
zo Slovenskej akadémie vied a pedagógovia 
z košických a prešovských univerzít. „Veda 
je privilégiom určitej skupiny ľudí a je fajn, 
že títo ľudia sa chcú podeliť s ostatnými 
o výsledky svojej práce,“ povedal pri otvore-
ní akcie rektor Technickej univerzity v Koši-
ciach prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

Vesmírna sonda a úspešné 
prednášky

Na podujatí sa vo vyše štyridsiatich stán-
koch prezentovali košické ústavy Sloven-
skej akadémie vied, jednotlivé fakulty Uni-
verzity P. J. Šafárika a Technickej univerzity 
v Košiciach, ako aj Prešovskej univerzity 
a spolupracujúce firmy a organizácie. Do-
poludnia sa pri nich pristavovali predovšet-
kým školáci, druhú vlnu záujemcov o vedu 
popoludní po pracovnom čase tvorili dospe-
lí a rodiny. Na stánku oddelenia kozmickej 
fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV 
stačil nápis Kozmický výskum a technológie, 
aby sa pri ňom tlačili ľudia. Ing. Ján Baláž, 
PhD., odpovedal okrem iného aj na otázku, 
čo je nové na „jeho“ kométe 67P/Čurjumov-

-Gerasimenko, na ktorej vlani pristál robo-
tický modul Philae vesmírnej sondy Roset-
ta. „Čakáme,“ pousmial sa. „Modul sa na 
chvíľu ozval, zrejme sa mu trochu dobili 
batérie, ale zasa je ticho,“ informoval ten-
to člen medzinárodného tímu, ktorý sa po-
dieľal na konštrukcii systému pristávacieho 
modulu Philae na 500 miliónov kilometrov 
vzdialenej kométe. Mnohí zvedavci možno 
ani netušili, aká kapacita im to vlastne roz-
práva o podiele košických fyzikov na koz-
mickom výskume. 

Plno bolo aj v jednej z kinosál Cinema-
xu, kde odzneli popularizačné prednášky. 
Napríklad o sile vákua, o príspevku Košiča-
nov k prvej úspešnej misii kozmickej son-
dy, o parazitoch v nás, o laseroch na báze 
voľných elektrónov i o mikrosvete. „Zrejme 
sme vybrali príťažlivé témy prednášok, lebo 
niektorí vede verní nadšenci tu so mnou vy-
držali sedieť od začiatku do konca,“ spokoj-
ne skonštatoval na záver dňa P. Szabó.

Do Noci výskumníkov sa však zapojilo 
podstatne viac pracovísk Akadémie. Či už 
pripravili ďalšie vedecké stánky v Bratisla-
ve, Košiciach alebo Banskej Bystrici, množ-
stvo prednášok alebo napríklad akcie pre 
milovníkov vesmíru ako vedci z Astrono-
mického ústavu SAV v Tatrách.

katarína Čižmáriková, Martin Podstupka
Foto: katarína čižmáriková, gabriel kuchta, Vladimír Šimíček   
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Vedci čoraz výraznejšie pripomínajú 
význam interdisciplinarity. Do ktorých 
vedných odborov sa načahuje sinológia 
[vedný odbor o jazyku, kultúre a politicko-
-ekonomických dejinách Číny]?

Jej najväčší význam je, že môže mať kom-
paratistický prínos. Porovnávať otázky zod-
povedané jednou významnou svetovou 
civilizáciou – západnou s druhou – ďaleko-
východnou. Tá riešila problémy úplne pro-
tikladne. Pravda je, že keď sa Západ začal 
v novoveku intenzívnejšie kontaktovať s Čí-
nou, prevzal mnohé jej technické riešenia 
a aj jej kultúra sa stala predmetom jeho obdi-
vu. Len v humanitnej oblasti je problém, lebo 
humanitné vedy na Západe ako keby zostá-
vali pod dohľadom monoteistickej teológie. 

A ako je to s tými inými vednými odbormi?

Nemôžem hovoriť o sinológii komplexne, 
lebo tá, pochopiteľne, skúma aj modernú 
Čínu. Ja som sa sústredila na výskum tra-
dičnej čínskej kultúry a predovšetkým na 
porovnávanie pôvodných čínskych názorov 
na podstatu bytia s dnešnými svetovými prí-
rodovedeckými objavmi podstaty vesmíru.

Skúsime to vysvetliť?

Základ toho je v tom, že Lao C´ (hovoríme 
o šiestom storočí pred naším letopočtom) 
zistil, že zákonitosti, podľa ktorých sa všetko 
deje, sú organicky súčinné a neplatia len pre 
rastliny či hviezdy, ale sú to tie isté zákonitos-
ti, podľa ktorých jestvuje a mení sa aj ľudská 

spoločnosť. Definoval, že všetko sa to deje 
„večnou zmenou“, ktorej proces nazval „Tao“ 
– Cesta premien akejsi čírej energie. Tá je 
podľa neho hlboko naspodku všetkého (vša-
de vo všetkom) a má v sebe dva protipóly.

Povedzme si viac o cene, ktorú ste dostali 
nedávno v Číne...

Za socializmu som nesmela robiť vo svojej 
špecializácii. Pracovala som v knižnom skla-
de a sinológii som sa venovala len v súkro-
mí. Aby som nezabudla znaky, ktoré sa ťaž-
ko učia a ľahko zabúdajú, rozhodla som sa, 
že každý deň preložím z čínštiny jednu alebo 
dve strany. Zháňala som taký rozsiahly mate-
riál, aby mi dlho vydržal. V Kanade mi brat zo-
hnal čínsky originál Sna o Červenom pavilóne. 
V mojom preklade má skoro tritisíc strán. Ro-
bila som to dvanásť rokov. Do januára 1990. 
Je v ňom veľa poézie, takže ma priviedol aj 
k umeleckému prekladu. Odvtedy som uro-
bila i množstvo významných prekladov z kla-
sickej čínskej filozofie. Západní sinológovia sa 
vždy špecializujú, no ja som robila veci z rôz-
nych oblastí. Cenu sme dostávali v čínskom 
parlamente pätnásti. O každom z nás bola 
krátka prezentácia. Pri mne vyzdvihli práve 
onú pestrosť toho, čo všetko som preložila.

Takže je to cena za celé vaše pôsobenie...

... za celé moje prekladateľské pôsobenie. 
Vedecké práce publikujem najmä v sloven-
čine a angličtine. V Číne z nich uverejňujú 
v čínštine len moje teoretické práce o Sne 
o Červenom pavilóne.

Kto sú vaši najčastejší čínski partneri?

Slovenská akadémia vied má s Čínskou aka-
démiou spoločenských vied zmluvu o vý-
mene vedeckých pracovníkov. Za dvad-
saťpäť rokov čo som v Akadémii, som bola 
v Číne i na Taiwane viackrát. Na Taiwane 
je filozofia a literatúra obsiahnutá v jed-
nom ústave, v pevninskej Číne nie. Mimo-
chodom, starí Číňania nikdy neoddeľova-
li filozofiu od literatúry. V Číne som potom 
chodievala striedavo do Literárneho ústa-
vu i ako hosť Filozofického ústavu Čínskej 
akadémie spoločenských vied. Podľa toho, 
na čom som pracovala. Okrem toho, že tam 
vystupujem ako literárny vedec, pozývajú 

Č í n u   s a   t r e b a   n a u č i ť   c h á p a ť
V Pekingu i Bratislave si prevzala ocenenie sinologička Marina čarnogurská-Ferancová

Mgr. Marina Čarnogurská-Ferancová, 
CSc., sinologička a filozofka. Vyštudova-
la na Filozofickej fakulte Univerzity Kar-
lovej v Prahe. Internú ašpirantúru absol-
vovala na Katedre filozofie Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bra-
tislave, po politickej rehabilitácii praco-
vala od roku 1990 v Ústave orientalistiky 
Slovenskej akadémie vied. Najvýznam-
nejšie študijné pobyty v zahraničí absol-
vovala na Taiwane a v Číne. Získala Cenu 
majstra Cchao Süe-čchina, čo je čínska li-
terárna cena, za významný preklad Sna 
o Červenom pavilóne, ceny ministra kul-
túry i ministra školstva SR za mimoriad-
ny prínos v oblasti prekladu z klasic-
kej čínštiny i Cenu SAV za popularizáciu 
vedy. Americko-čínsky časopis Journal of 
Sino-Western Communications venoval 
celé svoje prvé tohoročné číslo jej život-
nému jubileu, 75. narodeninám.

>Zľahka sa usmeje, keď hovorí, že jej, filozofke a sino-
logičke, ponúkli miesto v redakčnej rade amerického 
Universal Journal of Physics – ešte im na to neodpove-
dala. Marina Čarnogurská-Ferancová dodáva, že sa ne-
cíti oprávnená rozhodovať o prácach fyzikov, hoci pri 
svojej práci o novej filozoficko-antropologickej teórii 
čerpala aj z fyziky. Zdôrazňuje, že pre modernú vedu 
je veľmi dôležité získať nadhľad nad „škatuľky ved-
ných odborov“ a vidieť veci komplexne. To je na tradič-
nom klasickom čínskom svetonázore podľa nej najsym-
patickejšie. Všetko okolo seba – prírodné, spoločenské 
aj technické otázky – bral len ako rôzne časti jedné-
ho spoločného živého organizmu sveta. Táto vedkyňa 
a bývalá vedúca vedecká pracovníčka Ústavu orienta-
listiky SAV si koncom leta prevzala v Pekingu Cenu za 
osobitný prínos v oblasti čínskej knižnej kultúry. Za-
čiatkom októbra získala aj Čestnú plaketu SAV Ľudoví-
ta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách.
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ma – napríklad na svetové taoistické fóra či 
konfuciánske kongresy – ako filozofku. 

A vy na tieto dve časti svojej práce pozeráte 
ako? Vnímate ich ako spojené alebo odde-
lené?

Ako spojené. Napokon ako všetko v čínskom 
myšlienkovom dedičstve. Napríklad Sen 
o Červenom pavilóne, ktorý je vrcholom čín-
skej klasickej beletrie, môžeme použiť záro-
veň aj ako vyjadrenie filozofického názoru 
o osude ľudstva na svete.

Za čo by ste si tú cenu dali vy? Čo vás 
najviac bavilo?

Som spokojná, že som ju dostala za prekla-
dateľskú prácu. Lebo prekladať z klasickej 
čínštiny je veľmi ťažká práca. Pokojne to po-
rovnám s robotou v bani. Encyklopédia čín-
skych znakov má tridsaťosemtisíc základ-
ných znakov, a všetky sú ako rébus. Preto 
nie je dosť prekladateľov klasickej čínskej li-
teratúry.

Moderná technika prácu prekladateľov 
z čínštiny nijako neuľahčila?

Aby som znaky nezabúdala, musela som ich 
stále písať. Teraz si pomáham počítačom, ale 
moja ruka stratila cvik. Keby ste mi poveda-
li, aby som čosi napísala – už to v nej nemám. 
S tým majú teraz problémy aj Číňania.

Medzi starou čínštinou, ktorej sa venujete 
vy, a novou je obrovský rozdiel. Nehrozí 
tomuto jazyku ďalší zjednodušujúci skok?

Nemôže. Čínština je z fonetického hľadis-
ka veľmi strohá – má len štyristo slov. A aj 
z nich sú mnohé iba jedno písmeno, ale po-
vedané v rôznych tónoch. Začiatkom dvad-
siateho storočia niektorí tamojší jazykoved-
ci chceli zaviesť fonetický prepis do latinky. 
Ale nejde to: je to, ako keby sme jedným slo-
vom, povedzme „hrnček“, pomenovali veľ-
ké množstvo rôznych vecí. Výšivku, las-
tovičku, stôl... Len by sa vyslovovali iným 

tónom. V písomnej podobe by to bol zmä-
tok. A to aj vtedy, keby sme tóny vyznačili. 
V čínštine má každý ten „hrnček“ iný výz-
nam a iný obrázok.

Z modernej čínštiny neprekladáte?

Prekladala som, ale nemám ju veľmi rada. 
Znaky zjednodušuje približne rovnako ako 
tesnopis voči abecede.

Ako teda viete po čínsky a akú čínštinu 
viete?

Som odborník – a trúfam si povedať, že špič-
kový – na starú čínštinu. Ale v tichej forme. 
Veď už vyše päť desaťročí sedím v pracov-
ni a ticho prekladám. Modernú viem tak, že 
sa – povedzme na ulici – dohodnem. Román 
Sen o Červenom pavilóne si musia v Číne 
z klasickej čínštiny do modernej tiež prekla-
dať, lebo ani vysokoškolsky vzdelaný Číňan 
tú starú už neprečíta.

Rastie váha sinológie s tým, ako rastie váha 
Číny vo svete?

Žiaľbohu, nie. Čína je ateistická civili-
zácia a vybudovala si etický systém bez 
toho, aby na to potrebovala „božie priká-
zania“. Ponúka človeku možnosť existovať 
rovnako morálne a hodnotne aj bez viery 

v monoteistického boha. To Západ nerád 
akceptuje. 

Ale viery sa nevzdali...

Veria, že toto všetko je jeden nekonečne sú-
vislý múdry organizmus. Ako veriaci povie 
Boh, Číňan povie Tao (Cesta, cesta nebies – 
celej prírody). To je najdôležitejšie. Je to ži-
votný proces, a ak sa s ním stotožním, ak sa 
aktívne veziem na vlne Tao, tak ma ten sys-
tém nezničí. Vďaka tomu Číňania už pred 
tritisíc rokmi pochopili, že sa nemajú v zá-
chrane svojho sveta na nikoho spoliehať. My 
sa v tom príliš spoliehame na Boha. 

V jednom rozhovore ste povedali, že Čínu 
nemôže človek pochopiť, kým sa nedostane 
do jej spôsobu myslenia. Podarilo sa vám to?

Myslím, že áno. Ale nedá sa to povedať 
o modernej Číne. Tá je svojím spôsobom 
síce omnoho racionálnejšia než Západ, ale 
westernalizácia mestskej mládeže aj tam 
robí paseku. Tomu rozumieť nechcem.

Zdá sa vám štúdium Číny pre Slováka dôle-
žité?

Žijeme na jednej planéte s civilizáciou, 
ktorá funguje na úplne iných základoch 
ako naša. A darí sa jej. Potrebujeme ju po-
znať a pochopiť, aby sme boli pripravení 
na budúcnosť. Aj na životné normy, ktoré 
Číňania budú vyvážať spolu s kapitálom 
a vplyvom.

Aký je záujem o čínštinu na Slovensku?

Veľmi veľký. No nie som si istá, či tomu zod-
povedá aj uplatnenie tých, ktorí sa ju naučia. 

Aká má byť „výzbroj“ človeka, ktorý by sa 
chcel venovať sinológii?

Predovšetkým musí chcieť Číne porozumieť.

Ešte jeden citát od vás: „Od mladosti som 
považovala štúdium za možnosť, ako 
pochopiť, ako to s tým svetom vlastne je.“ 
Podarilo sa?

Áno. Podľa mňa najmä vďaka tomu, že som 
sa venovala Číne. Som za to životu vďačná.

Martin Podstupka | Foto: Vladimír Šimíček

Ocenenie za prínos 

Cenu osobitného prínosu v oblasti čínskej knižnej kultúry odovzdala 25. augusta v aule 
Všeľudového národného zhromaždenia Čínskej ľudovej republiky Slovenke, Marine Čar-
nogurskej-Ferancovej, podpredsedníčka vlády ČĽR Liu Yandong. Cena je čínskym štát-
nym vyznamenaním v oblasti kultúry. Oceňuje zahraničných spisovateľov, prekladateľov 
a vydavateľov prezentujúcich Čínu a šíriacich čínsku knižnú kultúru a preklady čínskych 
diel v zahraničí. Tento rok ju udelili po deviatykrát a doteraz ju získalo 49 osobností. 
Odovzdávanie bolo súčasťou otvorenia 22. pekinského medzinárodného knižného veľtr-
hu. Návrh na cenu odôvodnilo Vydavateľstvo Čínskej akadémie vied dlhoročným príno-
som M. Čarnogurskej-Ferancovej do rozvoja slovensko-čínskych kultúrnych vzťahov, jej 
úspechmi v prekladoch významných čínskych spisovateľov a filozofov. Medzi jej najzná-
mejšie preklady patrí Lao c´ov Tao Te Ťing (Traktát o Ceste a jej Energii), ktorého všetky 
verzie preložila vo svojej dvojdielnej monografii Lao c´ a proces vzniku Tao Te ťingu, Kon-
fucius – Rozhovory a výroky a Cchao Süe-čchinov Sen o Červenom pavilóne.
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>
>Akadémie v Európe – sen alebo trauma je ná-

zov zborníka, ktorý vydala k 25. výročiu 
svojho založenia Európska akadémia vied 
a umení (EAVU) so sídlom v Salzburgu. Rie-
ši sa v ňom poslanie akadémií vied a ume-
ní v súčasnom období krízy Európskej únie 
a jej integračného procesu. Aká je úloha 
akadémií dnes, keď voľba do Európskeho 
parlamentu demonštrovala, ako slabo je eu-
rópska idea zakotvená v myslení našich ná-
rodov? A aký krehký je súčasný status Eu-
rópy? Myslia sa tu, samozrejme, akadémie 
ako učené spoločnosti, dobre organizované 
zoskupenia politicky nezávislých intelektu-
álov, aj keď EAVU má hybridný charakter 
(popri učenej spoločnosti prispieva aj k vý-
skumu a vzdelávaniu).

História a štruktúra
Európsku akadémiu vied a umení založili 
roku 1990 Franz kardinál König, filozof Ni-
kolaus Lobkowicz a kardiochirurg Felix Un-
ger, ktorého meno je spojené s prvou trans-
plantáciou srdca v Európe. Ten je celých 25 
rokov výkonným prezidentom EAVU. Dnes 
má Akadémia vyše 1 400 členov zo 62 kra-
jín sveta, medzi nimi 28 laureátov Nobelovej 
ceny. Zo Slovenska máme 38 členov, približ-
ne polovica je zo SAV a polovica z univerzít.

Akadémia má sedem tried, ktoré pokrý-
vajú všetky oblasti vedy a techniky, humani-
tu, umenie aj svetové náboženstvá. Opiera 
sa o interdisciplinaritu týchto odborov a jej 
všeobjímajúce poslanie vychádza z progra-
mu, ktorý sa skrátene označuje ako „váha 
celku“. Je k nej pričlenených 13 ústavov, 
z toho sedem sídli v Salzburgu, dva v Mní-
chove, ďalšie sú v Aténach, Rige, Temeš-
vári a Zürichu. Zameriavajú sa na zdravie, 
udržateľnosť vývoja, právo a etiku, kultúr-
nu a vedeckú výmenu. Úspešným projek-
tom Akadémie je Alma Mater Europaea. 
Je to univerzita v Maribore, ktorá vzdeláva 
v obchode, sociálnej gerontológii, ošetrova-
teľstve a fyzioterapii. Bola založená v roku 
2010 a už má prvých absolventov.

Akadémia vydáva svoje publikácie v edí-
cii Weimar vo VDG Weimar a v edícii Danu-
be vo VEDE, vydavateľstve SAV.

Aktivity Akadémie
EAVU organizuje okolo 20 kongresov, sympó-
zií, diskusných cyklov, vedeckých víkendov 
a koncertov ročne. K najvýznamnejším patrili 
kresťansko-islamský dialóg a dve konferencie 
Rusko – Európa pod patronátom Európske-
ho parlamentu (2010). Vtedy predpovedaný 
vývoj v prípade, ak dialóg nebude efektívny 
a tolerantný, zodpovedá súčasnej situácii na 
Ukrajine. Zástavu tolerancie zdvihla EAVU 
Chartou tolerancie a každoročným udeľova-
ním cien tolerancie. V roku 2015 cenu prevzal 
Medzinárodný olympijský výbor.

Pod gesciou EAVU a patronátom národ-
ných protektorov organizujú národné delegá-

cie desiatky ďalších akcií. Na Slovensku sme 
mali v ostatných rokoch napríklad podujatia 
Tolerancia v spoločnosti 2011 (IDC Holding), 
Smolenická výzva 2012 (Ústav krajinnej ekoló-
gie SAV), Pokroky v kardiovaskulárnom výsku-
me (Ústav pre výskum srdca SAV, SZU a i.,) 
a Identifikačný kód Slovenska 2013 a 2014 (Ar-
tem). Slovenskými protektormi EAVU boli Ru-
dolf Schuster a Ivan Gašparovič.

Kurz Európa
Pokusom EAVU ako autentickej učenej spo-
ločnosti ovplyvniť európsku politiku bol 
Manifest pre Európu 21. storočia. Naň nad-
viazala všestranne distribuovaná otvorená 
Výzva európskej politike. 

Konštatuje sa v nej, že Európa je v najťaž-
šej kríze od čias druhej svetovej vojny. V hre 
sú výdobytky európskej integrácie, ktoré sú 
vystavené nacionalistickým tlakom. Preto:
1.  Európske politické a kultúrne elity mu-

sia vyvíjať úsilie o formovanie európskej 
identity. Jej posilnenie je predpokladom 
zlepšovania sociálnej situácie. Chudoby 
pribúda na okrajoch, ale aj v jadrových 
krajinách EÚ.

2.  Treba redimenzovať európsky finanč-
ný sektor a podrobiť ho prísnej kontrole. 
Možno pozorovať novú vlnu aktivít s cie-
ľom zadlžovania obyvateľstva, ktoré hro-
zí opätovným kolapsom. 

3.  Potláčanie úlohy štátov prispelo v Eu-
rópe k dramatickým sociálnym problé-
mom. Politika má záväzok nastoliť vý-
chodiskovú rovnováhu medzi verejným 
a súkromným bohatstvom. 

4.  Postupujúca zmena štruktúry rodín, 
migrácia a rastúca sociálna tieseň vyža-
dujú novú rodinnú politiku. Hospodár-
sky rast nedokáže sám osebe štrukturál-
ne problémy domácností riešiť.

5.  Po smelých rozšíreniach stojí EÚ pred 
úlohou zaoberať sa veľkými hospodár-
skymi a sociálnymi nerovnosťami. Exis-
tuje nebezpečenstvo, že niektoré krajiny 
už ani nemajú šancu tieto rozdiely pre-
klenúť. 

6.  Európska politika obchádza diskusiu 
o konečnosti integračného procesu a ob-
medzuje sa na ťažko prehliadnuteľný in-
krementalizmus. Vízie, ktoré integráciu 
poháňali, sa z politiky vytratili. 
K riešeniu týchto problémov musí Euró-

pa pristupovať s čo najlepším využívaním 
vedeckého pokroku vrátane akadémií vied. 
Preklenutiu disparít má napomôcť Dunaj-
ská stratégia EÚ. Na jej podporu konštituo-
vala EAVU Dunajskú akademickú konferen-
ciu (DAC), ktorá pomáha formovať spoločné 
projekty akadémií v rámci priorít stratégie. 
V roku 2012 zasadala v Smoleniciach.

Otázka alternatívy 
Keď sa človeka zmocní vo vzťahu k eu-

rópskej integrácii skepsa, možno si spome-
núť na postreh Plínia ml., ktorý konštato-
val, že samo množstvo ľudí má v sebe akúsi 
kolektívnu múdrosť, a ak majú jednotliv-
ci málo súdnosti, vo svojom úhrne jej majú 
veľa. Európske problémy sa dajú riešiť iba 
intenzívnou komunikáciou väčších grémií, 
a nie radikálnymi postojmi politických in-
dividualistov. Treba si zároveň položiť otáz-
ku, akú alternatívu má náš kontinent v sú-
časnom procese globalizácie. Zastaviť tento 
proces nie je jednoduché, lebo na rozdiel od 
jadrovej energie, ktorú nakoniec človek pod 
kontrolu dostal, informačné a komunikač-
né technológie, ktoré sú motorom globali-
zácie, pod kontrolou nemá ani mať nebude.

Štefan Luby, viceprezident EAVu

S e n   a l e b o   t r a u m a
k 25. výročiu Európskej akadémie vied a umení

ZAkLADAJÚcE StrEtNutIE DuNAJSkEJ AkADEMIckEJ kONFErENcIE VO VIEDNI V rOku 2011.
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>Po prvý raz som sa s ním stretol tesne pred re-
volúciou na jeseň roku 1989 na Smolenickom 
zámku na konferencii organizovanej Ústavom 
molekulárnej biológie SAV. A potom až v roku 
1993. Náhodne. Na ulici v San Franciscu. Tony 
Wilkinson ma pozdravil a zastavil – obaja sme 
sa snažili spomenúť si, odkiaľ sa poznáme. 
Ale stačilo povedať, že som z Československa, 
a on si hneď spomenul. Ani nie tak na vedec-
kú časť konferencie, ale skôr na naše spoločen-
ské akcie v Smoleniciach. Toto stretnutie vied-
lo aj k odborným otázkam. V tom čase som 
ako postdoktorand pracoval v USA na prob-
lematike, o ktorú sa Tony začal zaujímať. Išlo 
o štúdium mechanizmov sporulácie pri mode-
lovom mikroorganizme Bacillus subtilis. Spo-
rulácia ako najjednoduchší príklad bunkovej 
diferenciácie je zaujímavá aj spôsobom sig-
nalizácie. Hlavne v tom, ako bunka rozpozná-
va, že na prežitie v ťažkých podmienkach musí 
nastúpiť túto cestu bunkového cyklu. Jedným 
zo signálov sporulácie sú práve oligopeptidy, 
ktoré Tony v tom čase študoval. 

V tom istom roku som sa vrátil domov 
a založil v Ústave molekulárnej biológie SAV 
vlastné laboratórium, kde som pokračoval 
v práci začatej na zahraničnom pobyte. Tá 
práca sa týkala proteínov, ktoré sa zúčast-
ňujú na sporulácii, a najmä prenosu signá-
lov v rámci bunky. Naša spolupráca vyply-
nula nielen z toho, že sme sa poznali, ale aj 
z toho, že v našom výskume obe laboratóriá, 
teda naše a to Tonyho na University of York, 
využívali úplne odlišné metodiky výskumu. 
Ich spojenie nám poskytlo veľkú výhodu pre 
komplexnejšie riešenia otázok základného 
výskumu. Tony mal už skúsenosti najmä vo 
(vtedy unikátnych) metodikách štrukturál-
nej biológie a biofyziky. Naproti tomu naše 
laboratórium skúmalo tieto biologické me-
chanizmy pomocou genetických, molekulár-
no-biologických a biochemických metód.

Naša vyše dvadsaťročná spolupráca vied-
la k sérii objavov na molekulárnej úrovni, po-
mocou ktorých teraz chápeme prenos sig-
nálov v bakteriálnych bunkách alebo ako sa 
bakteriálne bunky delia. Viedla tiež k po-
chopeniu toho, ako sa z jednej bakteriálnej 
bunky môže vyvinúť v procese jej diferenci-
ácie charakterom a vlastnosťami úplne iná. 
Výsledky tejto spolupráce boli publikova-
né vo vyše 20 spoločných publikáciách. Náš 
výskum bol podporený troma prestížnymi 
grantmi z najväčšej svetovej súkromnej na-
dácie – z „The Wellcome Trust“ v Anglicku. 
Spoločné projekty nám pomohli nielen stre-
távať sa, ale najmä podporiť finačne výskum 

v našom laboratóriu v časoch, keď jediná slo-
venská vedecká agentúra, predchodca súčas-
nej agentúry VEGA, podporovala výskum na 
úrovni okolo dvetisíc eur na projekt, kým an-
glická nadácia finacovala slovenskú časť pro-
jektu čiastkou aspoň 50-krát väčšou. Tieto 
peniaze pomohli nielen pri nákupe prístrojov 
a materiálu, ale aj intenzívne spoločne školiť 
mnohých PhD-študentov a postdoktorandov, 

ktorým výmenné pobyty umožnili reciproč-
ne sa naučiť nové metodiky. 

Tony Wilkinson navštívil Slovensko asi 
20-krát a okrem vedeckej interakcie táto spo-
lupráca prerástla v trvalé priateľstvo nás, na-
šich spolupracovníkov aj našich rodín.
rnDr. Imrich Barák, DrSc., vedúci 
oddelenia mikrobiálnej genetiky, Ústav 
molekulárnej biológie SAV | Foto: Vladimír Šimíček

B r i t s k ý   v e d e c   s   v ä z b o u 
n a   S l o v e n s k o
Medzinárodnú cenu SAV za vynikajúce dielo, ktoré má vzťah k Slovensku, v oblasti prí-
rodných vied za rok 2014 si prevzal začiatkom septembra v Bratislave štrukturálny bio-
lóg profesor Anthony J. Wilkinson z britskej university of york. 

Ako komunikujú bunky

Profesor Anthony J. Wilkinson patrí medzi významných anglických vedcov v oblasti 
štruktúry proteínov. Je známy pre svoje skoršie práce týkajúce sa ligand viažucich pro-
teínov v oblasti proteínového inžinierstva a tiež vďaka tým neskorším, ktoré prispe-
li k objasneniu štrukturálnych a biofyzikálnych mechanizmov diferenciácie bakteriál-
nych buniek počas sporulácie. 

Doktorandské štúdium absolvoval na Imperial College v Londýne, kde sa zaoberal 
štruktúrou a funkciou tyrosyl-tRNA syntetázy. Vedecká práca z tohto obdobia bola zá-
kladom jeho celoživotného záujmu o vzťah štruktúry a funkcie proteínov ako moleku-
lárneho základu biologickej špecificity. V tomto období sa zúčastňoval na prvých po-
kusoch v novovznikajúcej oblasti proteínového inžinierstva. Potom bol dva roky ako 
postdoktorand na Harvardovej univerzite, kde pracoval na DNA topoizomerázach. 
V tejto práci pokračoval aj na Academii Sinica na Taiwane. V roku 1987 nastúpil do la-
boratória proteínových štruktúr na Univerzite v Yorku. V roku 1989 sa stal docentom na 
tomto pracovisku, teraz tam pôsobí ako profesor. Pri formovaní vlastnej skupiny sa roz-
hodol študovať transportéry oligopeptidov pri baktériách. 

Systém transportu oligopeptidov pri baktérii si možno predstaviť ako systém komu-
nikácie buniek jedného druhu baktérie medzi sebou v prostredí, kde žijú. Ako jednodu-
chú reč, ktorú si baktérie evolučne vyvinuli, aby sa mohli dorozumievať. Funguje to ta-
kým spôsobom, že tieto – pre každý druh baktérie jedinečné – oligopeptidy sa vylučujú do 
prostredia a ich koncentrácia sa spätne zaznamenáva bunkami. Čiže ako keby každý druh 
baktérie mal svoju vlastnú reč, a tak sa rozpoznávajú a proti iným druhom môžu bojovať. 

Laboratórium Anthony J. Wilkinsona odhalilo štrukturálny základ sekvenčne nezávis-
lej väzby týchto oligopeptidov, a to najmä použitím kombinácie kryštalografických a bio-
fyzikálnych štúdií. Tento vedec je vedúcou osobnosťou a uznávaným odborníkom v tejto 
oblasti. Publikoval viac ako 150 vedeckých prác v recenzovaných vedeckých časopisoch 
a podľa Web of Science tieto dokumenty boli citované viac ako osemtisíckrát. (lt)

BrItSký VEDEc 

PrEVZAL OcENENIE OD 

PODPrEDSEDNíčky SAV EVy 

MAJkOVEJ.



Hosť ako inšpirácia
Jean-Marie Lehn bol v septembri hosťom Slo-
venskej chemickej spoločnosti (SCHS) a pred-
niesol hlavnú plenárnu prednášku na 67. 
spoločnom zjazde slovenských a českých che-
mikov, ktorý bol v Starom Smokovci. Ako pre 
Správy SAV povedala Ing. Mária Omastová, 
DrSc. (Ústav polymérov SAV), členka Pred-
sedníctva SAV pre druhé oddelenie vied a pod-
predsedníčka SCHS, je to akcia, ktorá sa koná 
každoročne, pričom organizátori z chemických 
spoločností dvoch častí bývalej federácie sa 
striedajú. „Je to pracovné stretnutie chemikov, 
ktoré má prednáškovú časť a posterovú sekciu,“ 

vysvetľuje M. Omastová. „Zjazd má viacero sek-
cií, ktoré pokrývajú celú šírku chémie,“ dodáva 
s tým, že zjazdy sa teda nešpecializujú na neja-
ký smer, ich záber je vždy veľmi široký. 

Organizátori sa podľa nej snažia akciu 
vždy ešte zatraktívniť pozvaním hosťa, akým 
bol teraz J.-M. Lehn. „Ale takéto vedecké 
kapacity majú program zväčša nabitý, pre-
to treba na to myslieť zhruba s dvojročným 
predstihom,“ osvetľuje M. Omastová zákuli-
sie zjazdu. A pridáva, že hosť takéhoto výz-
namu na jednej strane prispeje k popularizá-
cii chémie na Slovensku „a na druhej strane 
bývajú tieto osobnosti vždy výbornou in-

špiráciou pre našich kolegov, doktorandov 
a mladých vedeckých pracovníkov, ktorí vo 
vede začínajú. Je pre nich podnetné stretnúť 
sa s niekým, kto vďaka práci v tomto vednom 
odbore dosiahol na vrchol.“ Pripomína ešte, 
že J.-M. Lehn bol napríklad výbornou inšpi-
ráciou a na kolegoch bolo vidieť, ako si vá-
žia možnosť stretnúť sa s ním, porozprávať sa 
pri večeri, posterovej sekcii alebo si len spra-
viť spoločnú fotografiu.

Prof. J.-M. Lehn bol počas otvorenia 67. 
zjazdu chemikov ocenený aj Zlatou medai-
lou Slovenskej chemickej spoločnosti. 
(pod)
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>Nositeľ Nobelovej ceny za 
chémiu za rok 1987 profesor 
Jean-Marie  Lehn z Univer-
zity Louisa Pasteura Štras-
burg, resp. Collège de France 
v Paríži si začiatkom septem-
bra v Bratislave prevzal z rúk 
predsedu SAV profesora Pav-
la Šajgalíka Čestnú plake-
tu SAV Dionýza Ilkoviča za 
zásluhy vo fyzikálno-che-
mických vedách. Správy SAV 
ho pri tejto príležitosti požia-
dali o rozhovor.

Ako stredoškolák ste sa dosť zameriavali 
na humanitné predmety (jazyky, litera-
túra, filozofia), stal sa však z vás elitný 
chemik. Pomohli vám pri tom spomínané 
predmety (okrem jazykov)?

Stredoškolský študijný program obsaho-
val „klasiku“ (latinčinu, gréčtinu, literatú-
ru...). V poslednom ročníku som sa zaují-
mal o filozofiu aj o iné vedy.

Štúdium chémie nepatrí k ľahkým. Zvolili 
by ste si ho opäť?

Samozrejme. Ale okrem nej existuje veľmi 
veľa zaujímavých oblastí.

V súčasnosti sa veľmi zdôrazňuje inter-
disciplinarita vedy. Ale ako človek číta 
o vašom pôsobení, je zreteľné, že táto téma 
bola aktuálna už dávno... Teraz sa význam 
interdisciplinarity len zosilňuje?

V každej vedeckej oblasti sú centrálne ob-
lasti a oblasti hraničiace s inými disciplí-
nami. Obe sú dôležité. Je však pravda, že 
k novým objavom dochádza čoraz častejšie 
v styčných oblastiach.

Je jasné, že povolanie chemika vyžaduje 
nepretržité štúdium. Neunavuje vás to?

Učenie ma vždy veľmi baví. Samozrejme to 
potrebuje isté zaujatie.

Ktoré obdobie kariéry vás najviac bavilo?

Vždy, keď sa objavila nová myšlienka a za-
čal sa nový smer výskumu.

Ak vediete vlastné vedecké laboratórium, 
musíte k vede pridať aj manažérske schop-
nosti? Akú tomu prisudzujete dôležitosť? 

Nejaké riadenie je potrebné a nedá sa mu 
vyhnúť. Ale čím je ho menej, tým lepšie.

Ako vnímate financovanie vedy? Kto by pri 
tom mal hrať podľa vás rozhodujúcu rolu? 
Štát? Sponzori? Hospodárska sféra?

Závisí to od činnosti. Základný výskum by 
mal byť financovaný štátom alebo neziskový-
mi organizáciami, prípadne sponzormi. Pod-
nikanie je vždy súčasťou aplikovaného vý-
skumu, tak ako investičný kapitál a podobne.

C h é m i a   m á   v y s o k ý   t v o r i v ý 
p o t e n c i á l
... hovorí nositeľ Nobelovej ceny profesor Jean-Marie Lehn

P. ŠAJgALík ODOVZDAL J.-M. LEhNOVI čEStNÚ PLAkEtu SAV DIONýZA ILkOVIčA ZA ZáSLuhy VO 

FyZIkáLNO-chEMIckých VEDách.
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Cesta vedou až k Nobelovej cene

Jean-Marie Lehn (76) chcel študovať filo-
zofiu na univerzite v Štrasburgu, ale roz-
hodoval sa medzi fyzikou, chémiou a prí-
rodnými vedami, ktoré si zapísal v prvom 
ročníku. Zapôsobila naňho presná a kohe-
rentná štruktúra chémie. Keď chodil na in-
špiratívne prednášky profesora Guya Ou-
rissona, bolo jasné, že chce robiť výskum 
v organickej chémii. Po získaní bakalár-
skeho titulu sa v októbri 1960 začlenil do 
jeho laboratória ako mladý člen Centre 
National de la Recherche Scientifique, 
aby získal doktorát. Jeho práca sa zame-
riavala na konformačné a fyzikálno-che-
mické vlastnosti triterpénov. Vďaka práci 
s prvým NMR spektrometrom hlbšie vni-
kol do tajomstiev tejto veľmi výkonnej fy-
zikálnej metódy, čo bolo veľmi dôležité 
pre jeho ďalší výskum. Po získaní dokto-
rátu v júni 1963 pôsobil rok na Harvarde, 
kde sa podieľal na masívnej totálnej synté-
ze vitamínu B12. Tiež sa dovzdelal v kvan-
tovej mechanike a urobil svoje prvé výpoč-
ty s Roaldom Hoffmannom. Mal to šťastie 
byť pri vzniku toho, čo sa neskôr nazývalo 
Woodward-Hoffmannove pravidlá. 

Po návrate do Štrasburgu začal praco-
vať v oblasti fyzikálnej organickej chémie, 
kde využíval kombináciu znalostí z orga-
nickej a kvantovej chémie, ako aj fyzikál-
nych metód. Bolo mu jasné, že na lepšiu 
analýzu fyzikálnych vlastností molekúl 
budú potrebné také modelové zlúčeniny, 
ktoré zvýraznia danú vlastnosť a jej vzťah 
ku štruktúre. V tomto smere pokračoval 
v rokoch 1965 až 1970 vo vlastnom labo-
ratóriu zriadenom po tom, čo ho v roku 
1966 vymenovali asistentom katedry ché-
mie univerzity v Štrasburgu. 

Zaujali ho tiež procesy prebiehajú-
ce v nervovom systéme. Elektrické efek-
ty v nervových bunkách závisia od distri-
búcie sodíkových a draslíkových iónov cez 
bunkovú membránu. Jednou z možnos-
tí, ako vstúpiť do tejto oblasti, bolo riadiť 
procesy, ktoré umožňujú transport iónov 

a vznik elektrických gradientov. Spojoval 
to s vtedy novým pozorovaním, že prírod-
né antibiotiká dokázali urobiť membrá-
ny priepustné pre katióny. Zdalo sa teda, 
že možno navrhnúť chemické látky, kto-
ré budú mať podobné vlastnosti. Hľadanie 
takýchto látok ho priviedlo ku katiónovým 
kryptátom, na ktorých začal pracovať v ok-
tóbri 1967. Táto oblasť výskumu sa rých-
lo rozvíjala a nakoniec sa stala hlavnou 
výskumnou témou skupiny, neskôr ním 
nazvanou „supramolekulárna chémia“. 
V roku 1975 bol spustený nový smer vý-
skumu – umelá fotosyntéza, čo je uklada-
nie a konverzia slnečnej energie. Najskôr 
sa zaoberal fotolýzou vody a neskôr fotore-
dukciou oxidu uhličitého.  

Na jar roku 1970 bol Jean-Marie Lehn 
vymenovaný docentom a neskôr v októbri 
riadnym profesorom. Dva jarné semestre 
v rokoch 1972 a 1974 strávil ako hosťujúci 
profesor na Harvarde, kde prednášal a vie-
dol výskumné projekty. Tento pracovný 
vzťah bol na voľnej báze predĺžený do roku 
1980. V roku 1979 bol zvolený za vedúce-

ho Katedry chémie molekulových interakcií 
(Chimie des Interactions Molèculaires) na 
prestížnej Collège de France v Paríži. Keď 
v roku 1980 Alain Horeau odišiel do penzie, 
prevzal vedenie chemického laboratória 
na Collège de France a neskôr svoj čas de-
lil medzi laboratóriami v Štrasburgu a Parí-
ži. Tento stav pokračuje vlastne dodnes. Boli 
spustené nové smery výskumu, v súčasnos-
ti je jedným z hlavných supramolekulárna 
autoorganizácia, návrh a príprava „progra-
movaných“ supramolekulárnych systémov.

Vedecký výskum, vykonávaný viac ako 
20 rokov so 150 spolupracovníkmi z viac 
ako 20 krajín, bol publikovaný vo viac ako 
400 prácach a prehľadných článkoch. Po-
čas kariéry bol profesor J.-M. Lehn hosťu-
júcim profesorom na rôznych inštitúciách. 

V roku 1987 mu spolu s Donaldom Cra-
mom a Charlesom J. Pedersenom udelili 
Nobelovu cena za chémiu.

PRAMEŇ: http://www.usias.fr/en/chai-
res-permanentes/jean-marie-lehn/ 
a http://lehn.hitunic.com/1.htm.

Slovenskí vedci, osobitne tu v Slovenskej 
akadémii vied, cítia silnejúci tlak decíznej 
sféry na aplikácie. Niektorí sa obávajú 
o osud základného výskumu. Ako pozeráte 
vy na základný a aplikovaný výskum?

Nemal by tam byť rozpor. Aplikácie ani 
inovácie nie sú možné bez nových znalos-
tí. Ale cesta od objavu k podnikaniu môže 
byť celkom dlhá. Naopak, hľadanie apliká-
cií môže viesť tiež k novým objavom.

Z malých stredo- a východoeurópskych 
štátov je veľmi málo nositeľov Nobelovej 
ceny. Aký je váš názor na túto situáciu? Je 
tu potenciál to zmeniť? 

Vybudovanie správneho povedomia, infra- 
štruktúry a inštitúcií chce čas. Výskum vyža-
duje nadšenie a obetavosť. Veľmi dôležitú 
úlohu hrá aj kompetitívne financovanie vý-

skumných projektov. Takto funguje European 
Research Council (ERC), ktorý svojimi grant-
mi podporuje kreativitu a objavy. Financova-
nie je prístupné každej krajine, malej aj veľkej.

Otvorí Nobelova cena predtým zamknuté 
dvere?

Takzvané zamknuté dvere boli vždy otvore-
né, pretože práca ocenená cenou bola uro-
bená skôr, ako bola cena udelená. Cena, sa-
mozrejme, pomáha, ale pri kompetitívnom 
financovaní je práca vedca vždy preverova-
ná a hodnotená kolegami v odbore.

Aké sú podľa vás súčasné výzvy pre 
chémiu?

Získavanie nových znalostí, robenie základ-
ných objavov, ktoré vedú aj k aplikáciám, nie 
sú len užitočné. Je pekné, že chémia spoloč-

nosti ponúka toľko nových riešení pre každo-
denný život (nové liečivá, materiály, proce-
sy...). Ale chémia je omnoho viac. Je to veda 
s vysokým tvorivým potenciálom. Je kľúčová 
pri vývoji zložitých foriem hmoty.

Aký je váš osobný odkaz pre mladú gene-
ráciu chemikov?

Kultivujte predstavivosť, nadšenie pre vec 
a tvrdú prácu.

Ktorý zo súčasných problémov spoločnosti 
považujete za najpálčivejší?

Nedostatok vedeckého ducha, racionálne-
ho myslenia zoči-voči neznámemu, dog-
mám a hrubej sile. Hoci to vždy tak bolo, 
obávam sa, že veci smerujú k horšiemu.
(om, mi, pod)
Preklad Ing. Peter Zálupský, cSc.
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>Zaujímavý výber témy 
a originálny spôsob spra-
covania presvedčili Pred-
sedníctvo a Vedeckú radu 
SAV, aby udelili Mgr. Dia-
ne Duchoňovej, PhD., 
z Historického ústavu SAV 
Cenu SAV určenú mladým 
vedeckým pracovníkom do 
35 rokov. Reč je o mono-
grafii Zločin v meste. Kri-
minalita a každodennosť 
v ranonovovekom Pezinku. 
Napísala ju spolu s manže-
lom PhDr. Michalom Du-
choňom, PhD.

Mladá historička sa už dlhšie venuje 
dejinám aristokratických dvorov. A keď- 
že tie mali na starosti aj súdnictvo nad 
osadenstvom dvora, nebola pre ňu v čase, 
keď začala robiť na téme historickej krimi-
nality, právna história úplne novou prob-
lematikou. Dôvodov, prečo ju tento smer 
zaujal, je viac. Jeden je, že posledná mo-
nografia na podobnú tému z obdobia no-
voveku vyšla pred dvadsiatimi rokmi. 
Druhý, že so spoluautorom objavili vý-
znamný prameň, ktorý by bolo škoda ne-
využiť – Pezinskú súdnu knihu. Tá zachy-
táva obdobie od polovice 17. storočia po 
začiatok 18. storočia.

Vzácny zdroj

Súdna kniha je zaujímavá z viacerých hľa-
dísk. Napríklad, že je trojjazyčná. Zápisy sú 
v nej po nemecky, po latinsky i po sloven-
sky. Hoci sa slovenčina pri písomnej agen-
de pezinskej mestskej rady ako úradný ja-
zyk nepoužívala, výsluchy pred súdom, 
ktoré sa týkali miestnych obyvateľov, v nej 
sú. „A slovenčina sedemnásteho storočia je 
veľmi zaujímavá,“ hovorí D. Duchoňová. 

Podľa nej však bol tento prameň 
pre štúdium histórie kriminality a súd-
nictva výnimočný najmä inak. V každom 
archíve sa síce nájdu spisy zo súdnej čin-
nosti, ale takáto celistvá súdna kniha 
je skôr rarita. „Zaznamenáva nielen to, 
akým spôsobom sa vypočúvalo a trestalo, 
sú tam opísané aj vtedy zaužívané formy 
mučenia, prezrádza veľa o tom, ako fun-
govali súdy v tom období cez záznamy 

o návrhu trestu zo strany predstaviteľov 
mestského súdu... Ale pomohla nám uro-
biť si aj dobrú predstavu o každodennosti. 
O tom, ako žil človek v sedemnástom sto-
ročí,“ pripomína táto vedkyňa. 

Najprv váhali, či súdnu knihu nevyda-
jú ako pramennú edíciu, nakoniec sa roz-
hodli spracovať tému do vedeckej publi-
kácie. Výsledkom je ich monografia Zločin 
v meste. Kriminalita a každodennosť v ra-
nonovovekom Pezinku.

Na otázku, ako dlho spracovávali ma-
teriál, historička odpovedá, že prameň 
poznali už pred zhruba siedmimi rokmi. 
„Najprv sme z neho len vyberali prípady 
do svojich štúdií, napokon sme sa rozhod-
li pre monografické spracovanie a zhruba 
dva roky sme zhromaždený materiál spra-
covávali,“ vysvetľuje. „Mali sme na zreteli 
podchytenie témy kriminality a súdnictva 
v období novoveku z lokálneho hľadiska: 
ako konkrétne mesto riešilo trestnopráv-
ny a kriminologický problém, ako apliko-
valo právne normy do praxe a aká bola 
obsahová náplň zločinnosti v minulosti,“ 
píšu autori v úvode. 

Pohľad do novovekého mesta

D. Duchoňová pripomína, že sa neobme-
dzili len na publikovanie prameňov, ale 
snažili sa napríklad aj vyprofilovať, ako 
vyzeral kriminálnik v tom období. „Ak by 
sme sa chceli pokúsiť o akýsi profil pácha-
teľa v ranonovekom Pezinku, mohli by sme 
ho definovať ako chudobného človeka, kto-
rý pochádzal z nižšej vrstvy mestskej socie-
ty alebo z okolia mesta. V mnohých prípa-
doch nešlo o Pezinčanov, ale cudzích ľudí. 
V Pezinku hľadali zdroj obživy, či už v le-
gálnej, alebo nelegálnej podobe.“ 

Trestali sa aj skutky, ktoré sa v súčas-
nom trestnom práve nestíhajú. Napríklad 
predmanželská sexualita či nevera. Úpl-
ným špecifikom, typickým pre obdobie 
16. až 18. storočia, boli procesy s bosorka-
mi. Podľa slov D. Duchoňovej zo zazname-
naných prípadov sa v Pezinku takmer po-
lovica týkala krádeží, potom nasledovalo 
smilstvo a cudzoložstvo a nakoniec vraž-
dy a zabitia. Menšie zastúpenie mali roz-
sudky za zbojníctvo a lúpežníctvo, biga-
miu či podpaľačstvo.

Č a r o   k a ž d o d e n n o s t i
cena za monograf iu o kriminalite spred vyše troch storočí

Mgr. Diana Duchoňová, PhD., absolvovala odbor história na Filozofickej fakulte Uni-
verzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Od roku 2011 pracuje v Historickom ústave SAV, 
je samostatná vedecká pracovníčka na oddelení novovekých dejín. Špecializuje sa na 
problematiku slovenských (uhorských) dejín obdobia 16. až 18. storočia so zamera-
ním na problematiku aristokracie, aristokratických dvorov, kultúry šľachty a dejín kaž-
dodennosti. Absolvovala viacero výskumných pobytov v zahraničí. Je okrem iného aj 
autorkou monografie Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor. Spoločnosť, normy, rituá-
ly každodennosti, za ktorú získala v roku 2014 prvé miesto v súťaži Mladých vedeckých 
pracovníkov SAV do 35 rokov a Cenu Slovenskej historickej spoločnosti v kategórii ve-
decká práca za rok 2013. 
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Monografia sa venuje aj zmenám, ktoré 
priniesol raný novovek. „Kým v stredoveku 
sa uplatňovali veľmi tvrdé tresty, napríklad 
napichnutie na kôl či upálenie, v druhej 
polovici 17. storočia sa od nich ustupuje 
a viaceré z nich sa nahradili takými, kto-
ré zasahujú viac česť či dôstojnosť člove-
ka. Napríklad státie pri pranieri či vyhna-
nie z mesta,“ hovorí mladá vedkyňa.

Keďže hlavný zdroj, Pezinská súdna 
kniha, neeviduje všetky súdne procesy 
a boli obdobia, v ktorých sa do nej zapiso-
valo menej poctivo, doplňovali autori mo-
nografie obraz o kriminalite v tomto mes-
te aj z iných zdrojov, konkrétne zo súdnej 
činnosti v Modre či Bratislave. „Napríklad 
predstavu o tom, ako fungoval kat, sme 
tvorili aj porovnaním z podkladov z tých-
to neďalekých miest,“ dodáva D. Ducho-
ňová. Keďže históriu každodennosti pova-
žuje za zaujímavú, zdôrazňuje, že v knihe 
sa snažili opísať čo najvernejšie aj život 
v Pezinku v tom období. Kto v ňom bý-
val, aké boli vrstvy obyvateľstva, no na-
príklad aj to, ako vznikali krčmové bitky... 
„Obyčajný život vidieť cez prípady, kto-
ré spomíname,“ hovorí spoluautorka kni-
hy. „Výsluchy sú niekedy také podrobné, 

že obžalovaní či svedkovia v nich opisova-
li aj bežný život v meste, svoju prácu a zá-
bavu,“ dodáva. 

História v iných šatách

Podobnosť so súčasnosťou v niektorých 
bodoch nie je náhodná. Veď podľa D. Du-
choňovej mal už vtedy veľkú časť prehreš-
kov voči zákonu na svedomí alkohol. Na 
otázku, či je v riešení kriminality, prípad-
ne vo výkone práva niečo, čím by sa súčas-
nosť mohla z čias raného novoveku inšpi-
rovať, hovorí, že by sa našli určité spôsoby, 
ktoré by napomohli vážnosti trestu. Pobyt 
pri pranieri či zverejnenie prehrešku na 
tabuli hanby by aj teraz možno pomohlo 
zlepšiť morálku. „Aj keď kto vie?! V mi-
nulosti bolo dobré meno a česť pre člove-
ka oveľa dôležitejšie, ako teraz,“ hovorí. 
A dodáva, že stačilo, keď bol niekto vy-
šetrovaný v prítomnosti kata, a už mohol 
stratiť uplatnenie napríklad v rámci ce-
chov. Zároveň pripomína, že spravodli-
vosť sa dostala k slovu podstatne rýchlej-
šie, ako v súčasnosti. „Niekedy to od činu 
po rozsudok a trest netrvalo dlhšie, ako 

dva-tri týždne,“ dodáva. „Takéto porovná-
vanie s minulosťou však nie je adekvátne. 
Práve moderný spôsob trestania hľada-
ním možnosti nápravy páchateľa má svo-
je korene v dobe, keď sa odohrávali prí-
pady uvedené v súdnej knihe,“ pripomína  
D. Duchoňová. 

A prečo vlastne takéto témy? D. Ducho-
ňová tvrdí, že veľa ľudí získava negatívny 
vzťah k histórii v škole, kde ho nútia me-
morovať udalosti, dátumy, mená. „Mne 
– a nielen mne – sa zdá zaujímavejšie 
vnímanie histórie cez životné osudy jed-
notlivých ľudí a spoznávanie ich každo-
denného života,“ hovorí. Podľa nej by ne-
bolo na škodu, keby sa na Slovensku viac 
dostalo do popredia moderné vnímanie 
histórie, mapujúce každodenné záležitos-
ti, spôsob života či mentalitu doby. 

Budúci rok sa D. Duchoňová – aj s ko-
legyňou PhDr. Tünde Lengyelovou, CSc. 
– napríklad chystá v rámci projektu cen-
tra excelentnosti vydať vedeckú monogra-
fiu o hradných kuchyniach a stravovacích 
zvyklostiach uhorskej aristokracie v obdo-
bí raného novoveku, ktorej súčasťou budú 
aj recepty zo 17. storočia. 
Martin Podstupka | Foto: Vladimír Šimíček

Viac o knihe

Kniha Zločin v meste. Kriminalita a každodennosť v ranonovove-
kom Pezinku autorskej dvojice Diana Duchoňová – Michal Du-
choň predstavuje objavnú a úspešnú sondu do dejín súdnictva 
a kriminality na Slovensku (v Uhorsku) v období raného novove-
ku. Problematiku spracováva na príklade slobodného kráľovské-
ho mesta Pezinok, ale jej závery majú podstatne širšiu platnosť 
vo vzťahu k právnym dejinám, ako aj k dejinám každodennosti. 
Hierarchia zločinov nebola v tomto období presne zadefinova-
ná a pod trestné právo spadali aj skutky dnes už netrestané (na-
príklad cudzoložstvo, bosoráctvo). Práca vychádza z analýzy zá-
pisníc pezinského mestského súdu z druhej polovice 17. storočia. 
Toto obdobie bolo dôležité z hľadiska prijímania rakúskeho trest-
ného poriadku Ferdinanda II. (Ferdinandea) v uhorskom práve, 
v ktorom chýbala úprava trestného procesného práva. Monogra-
fia sleduje nielen právnu stránku akceptovania rakúskeho práva, 
ale porovnáva stav uhorskej právnej praxe, ako aj zvykového prá-
va v oblasti trestného súdnictva. 

Monografia je členená na tri kapitoly. Prvá predstavuje mesto 
ako živý sociálny a hospodársky organizmus, reflektuje tiež spo-
ločenskú stratifikáciu mesta v jednotlivých kategóriách obyvateľ-
stva. Druhá kapitola sa venuje súdnej právomoci mesta ako pr-
vostupňového súdneho orgánu s právom meča. Okrem právneho 
vývoja je tu zachytené postavenie kata v mestskej spoločnosti, ako 
aj spôsob výkonu mestského súdnictva.

Tretia kapitola je jadrom práce a venuje sa obsahovej náplni 
spáchaných zločinov a ich analýze. Autori ju zoradili podľa jed-
notlivých druhov trestných činov, typických pre danú dobu. Na 
prvom stupni sú zachytené násilné trestné činy zabitia a vraždy 
a ich kvalifikované skutkové podstaty, nasledujú krádeže a lúpe-
že, na ktoré sa často viazalo rozšírené zbojníctvo. Veľmi dôležitou 
skupinou boli takisto trestné činy so sexuálnym motívom a mrav-
nostné delikty. 

Monografia reflektuje súčasné zahraničné trendy chápania de-
jín kriminality nielen ako problematiky právnych dejín, ale vníma 
aj sociálne aspekty a kontext páchania zločinnosti. Všetky zloči-
ny spracované v knihe sú zasadené do širšieho historicko-spolo-

čenského porovnania problematiky s inými mestskými lokalitami 
dnešného Slovenska. 
(lt)
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Na začiatku 20. storočia v spore o metódu sformuloval ekonóm J. A. 
Schumpeter myšlienku, ktorá mala zásadný metodologický význam 
nielen pre ekonomický, ale aj širší spoločenskovedný výskum. Mala po-
dobu otázky: „Kedy konečne nastane deň, keď všetci pochopia, že oce-
án faktov má rozličné aspekty, ktoré volajú po nespočetne rozmanitých 
spôsoboch prístupu?“ (Die Positive Methode in der National Ökonomie) 

Za uplynulých sto rokov sa civilizačný posun prejavil v tom, že 
spoločenské javy a procesy sa stali podstatne zložitejšími, bohat-
šie štruktúrovanejšími a rozporuplnejšími. Vytváral sa priestor na 
ich čoraz hlbší špecializovanejší výskum, čo sa odzrkadľovalo v di-
verzifikácii teórie v rámci jednotlivých vied o človeku a spoločnosti 
i na rozhraní medzi nimi. Tento vývoj priniesol posuny vedeckého 
poznania, no na prelome storočia a najmä pod vplyvom globálnej 
krízy sa prejavili jeho limity a potreba zásadnej obsahovej a meto-
dologickej inovácie vied o človeku a spoločnosti, a to aj vo vzájom-
nom pôsobení s vývojom prírodných a technických vied. 

Ekonomický ústav SAV, konkrétne oddelenie svetovej ekonomiky, 
na túto výzvu od roku 2009 reaguje už tretím projektom. Ústrednou 
otázkou výskumu je identifikácia paradigiem prebiehajúcich a budú-
cich zmien v 21. storočí. Garantmi sú docentka Iveta Pauhofová a pro-
fesor Peter Staněk z Ekonomického ústavu SAV. Tento dlhodobý zá-
mer sa každý rok tematicky zameria na relevantné problémové oblasti 

vo viacerých monografiách a zborníkoch, ktorých závery sa prezen-
tujú a testujú na medzinárodných konferenciách. Tohtoročná V. me-
dzinárodná konferencia Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí, s pod-
titulom Adaptačné procesy – budúcnosť Európy a Slovenska, ktorú 
pripravil Ekonomický ústav (so sponzorským prispením ZSE – E.ON) 
na 10. septembra v Bratislave, sa sústredila na kvalitatívne nové náro-
ky na adaptačné procesy dôležité z hľadiska budúcnosti Európy a Slo-
venska v kontexte premien a nových trendov v integračných a globa-
lizačných procesoch. Hlavným prínosom tejto konferencie (podrobnú 
správu uverejnil Ekonomický časopis 7/2015) – v nadväznosti na tie 
predchádzajúce – je prehĺbenie a doplnenie argumentov, ktoré zdô-
razňujú potrebu prekonať trieštenie výskumu orientovaného na odde-
lené, až izolované nazeranie a chápanie čiastkových aspektov života 
človeka, spoločnosti a inovačnej a technologickej revolúcie. Výsled-
kom je množstvo teórií, ktoré majú viac-menej fragmentovaný cha-
rakter a neprinášajú posun vedeckého poznania, ktorý je nevyhnut-
ný pre chápanie podstaty a určenie súvislostí smerovania civilizácie. 

Pokračujúca globálna kríza a jej nové mutované prejavy nielen ra-
dikálne odhalili kritickú mieru rozporov civilizácie, ale zároveň pred-
stavujú aj mimoriadne naliehavú výzvu na zásadnú zmenu fungova-
nia vedy v zmysle rozvinutia Schumpeterovej myšlienky. Do chaotickej 
diverzity a rozdrobenosti vied orientovaných na človeka, spoločnosť, 
prírodu a technologický pokrok je nevyhnutné cielene presadzovať 
systémovú interdisciplinaritu a celostnosť. Keď sa podstatné aspekty, 
ich príčiny a faktory skúmajú vo vzájomných súvislostiach. Nevyhnut-
nou súčasťou nového prístupu je tiež primerané zohľadnenie časové-
ho rozvrstvenia skúmaných javov ako predpokladu voľby účinných 
krátkodobých, strednodobých a dlhodobých adaptačných procesov.

Tento kvalitatívny posun vo fungovaní vedy zvýrazňuje zásad-
ný, nezastupiteľný význam vedy pre riešenie existenčných otázok 
udržateľnosti vývoja spoločnosti, a tým aj pre nevyhnutnú zmenu 
nazerania na výdavky na vedu ako zostatkovú položku rozpočtu 
s pochopením, že ide o existenčnú investíciu pre budúcnosť. 
Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., Ekonomický ústav SAV 

„Výskumníci a ľudia z praxe hovoria často odlišnými jazykmi. A ak-
cie ako Trans Tech Burza to môžu zmeniť,“ hovorí člen Predsed-
níctva SAV prof. Ján Dusza (Ústav materiálového výskumu SAV), 
spoluorganizátor podujatia, ktoré si dalo za úlohu sprostredkovať 
stretávanie sa zástupcov vedy, výskumu a vývoja zo SAV, z ďalších 
slovenských výskumných ústavov a univerzít s predstaviteľmi pod-
nikateľského sektora. 

Na druhom ročníku Trans Tech Burzy sa koncom septembra 
v Bratislave zúčastnila zhruba stovka účastníkov. Organizátori za-
registrovali 150 profilov na webe, ktoré si pozrelo okolo 1 800 záu-
jemcov. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo 50 pracovných stretnutí 
predstaviteľov výskumu a hospodárskej sféry, 24 prednášok a náv-
števníci si pozreli vyše 75 posterov.

Na Trans Tech Burze sa prezentovali výsledky práce vedcov, kto-
ré sú vhodné na komercializáciu a prenos do aplikačnej praxe. Na 
otvorení akcie ju predseda SAV prof. Pavol Šajgalík označil za exce-
lentnú príležitosť na stretávanie sa zástupcov týchto dvoch oblastí, 
ktoré sa musia naučiť spolu komunikovať.

Dvojdňový program Trans Tech Burzy ponúkol účastníkom sé-
riu prednášok a prezentácií, ktoré predstavili vybrané technológie 
a projekty, čo by mohli byť námetom spolupráce pre vedcov a pod-
nikateľov z rôznych oblastí medicíny, biotechnológií, fyziky, výsku-
mu materiálov a ďalších odvetví. Na podujatí sa prezentovali aj via-
ceré vznikajúce vedecké parky a výskumné centrá, ktoré by mohli 
zohrávať významnú úlohu pre transfer technológií. 

„Minulý rok pri prvom ročníku tejto akcie sme chceli hlavne 
predstaviť novovzniknuté výskumné centrá a univerzitné vedec-
ké parky,“ hovorí J. Dusza. „Na to boli zamerané aj prednášky.“ Na 
druhý ročník sa organizátori snažili orientovať vystúpenia pred-

nášajúcich viac na technológie a know-how. Pokiaľ ide o záujem 
hospodárskej sféry, organizátori – podľa slov jedného z nich, mo-
derátora akcie Dr. Petra Stefányiho z Univerzity P. J. Šafárika v Ko-
šiciach – vnímajú, že istý čas trvá, kým si takéto podujatie vybudu-
je meno a značku. Takže v ďalších ročníkoch očakávajú rast záujmu 
zo strany podnikateľov. Ten by sa dal, ako povedal pre Správy SAV 
jeden z prednášajúcich, Ing. František Simančík z Ústavu materi-
álov a mechaniky strojov SAV, povzbudiť aj výrazným zameraním 
prednášok na praktické využitie prístrojov či technológií, ktoré sa 
prezentujú. 

Organizátormi Trans Tech Burzy sú Slovenská akadémia vied, 
Centrum vedecko-technických informácií SR v súčinnosti so Sloven-
skou technickou univerzitou, Univerzitou Komenského, Technickou 
univerzitou v Košiciach, Univerzitou P. J. Šafárika, Žilinskou univer-
zitou a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.
(pod) | Foto: Ján kepič

P a r a d i g m y   b u d ú c i c h   z m i e n   v   2 1 .   s t o r o č í

T r a n s   T e c h   B u r z a   s i   b u d u j e   m e n o

Foto: Vladimír Šimíček
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O vode hovoril na októbrovej bratislavskej 
vedeckej kaviarni SAVinci RNDr. Tomáš Or-
fánus, PhD. Tento hydrológ a zástupca ve-
dúceho oddelenia hydrológie pôdy v Ústave 
hydrológie SAV zaujal aj rozprávaním o sys-
téme hrádzok, nebezpečných lesných cestách 
a prívalových dažďoch. 

Práve o túto tému sa návštevníci vedeckej 
kaviarne SAVinci najviac zaujímali. T. Orfánus 
im vysvetlil, ako vznikajú prívalové vlny po sil-
ných dažďoch a akú úlohu pri tom hrá pôso-
benie človeka – napríklad ťažba dreva. Lesné 
cesty totiž zhutňujú pôdu, a ak ich je priveľa 
a ich povrch sa nerozruší, voda, ktorá po nich 
odtečie, sa spojí s prirodzenými cestami odto-
ku, napríklad potokmi. V čase prudkého daž-
ďa je to jeden z dôvodov vzniku prívalových 
vĺn, aká pred niekoľkými rokmi zasiahla na-
príklad obec Píla (okres Pezinok). 

V diskusii sa hostia SAVinci zaujímali o pro-
jekty zadržiavania dažďovej vody v krajine, 
o tzv. revitalizačný program krajiny a systém 
hrádzok, ktorý sa nedávno budoval vo viace-
rých ohrozených lokalitách. T. Orfánus v tej-
to súvislosti spomenul, ako nad Ťahanovcami 
testovali rôzne druhy alternatívnych protipo-
vodňových opatrení. Podľa neho protipovod-
ňové opatrenia, vo svete známe ako „small 
retention measures“, sú užitočnou alternatí-
vou metód klasickej protipovodňovej a proti- 
eróznej ochrany, ale ich zavedenie si vyža-
duje podrobnú analýzu miestnych hydrolo-
gicko-geologických pomerov, kvantifikáciu 
očakávanej protipovodňovej a protieróznej 
efektivity a dodržiavanie technických noriem. 
Na vedeckej kaviarni sa hovorilo aj o tom, ako 
sedimenty (z veľkej miery práve z lesných 
ciest) zanášajú napríklad vodné diela.

Hostia podujatia sa dozvedeli viac o aktu-
álnych aplikovaných smeroch v hydrológii, 
ako je ekohydrológia (napr. erózia pôdy na 
chemicky degradovaných územiach), agro-
hydrológia, ktorá skúma zákonitosti výskytu 
a dynamiky pôdnej vody v poľnohospodársky 
využívanej krajine, a lesohospodárska hydro-
lógia. Tá sa – ako vysvetlil tento vedec – venu-
je vplyvu stavu prírodnej krajiny a ľudských 
hospodárskych aktivít na hydrologické proce-
sy, predovšetkým na tvorbu odtoku.
(pod) | Foto: Vladimír Šimíček

Na septembrovom pokračovaní seriálu bratislavských vedeckých kaviarní SAVinci bola hlav-
nou témou populácia Slovenska. RNDr. Branislav Šprocha, PhD., pracovník Prognostického 
ústavu SAV a vedúci Výskumného demografického centra pri Inštitúte informatiky a štatisti-
ky (INFOSTAT), hovoril o tom, ako bude vyzerať populácia Slovenska o pár desaťročí a ako 
sa budú vyvíjať rodiny a domácnosti. 

Tento vedec vyštudoval odbor demografia a geodemografia na Univerzite Karlovej v Pra-
he. Špecializuje sa na analýzu rodinného správania, výskum rodín a domácností Slovenska 
a vzdelanostnej štruktúry jeho obyvateľov, reprodukčné správanie rómskeho obyvateľstva 
na Slovensku. Okrem iného sa spolupodieľal na monografiách Reprodukcia rómskeho obyva-
teľstva na Slovensku a prognóza jeho populačného vývoja či Prognózy vývoja rodín a domácnos-
tí na Slovensku do roku 2030.

B. Šprocha zdôraznil, že reprodukčné správanie obyvateľstva na Slovensku sa dramatic-
ky zmenilo a táto zmena má „značný dosah aj na fungovanie spoločnosti“. Pokiaľ ide o po-
čet detí, na jednu ženu narodenú na konci 19. storočia pripadalo priemerne zhruba päť detí. 
Generácia zo začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia sa už dostala v štatistike pod 
dve deti na jednu ženu. „Postupne sa prestáva presadzovať dvojdetný model rodiny,“ pove-
dal a okrem iného upozornil na zmeny v intenzite a časovaní plodnosti. Postupne sa začal 
zvyšovať priemerný vek ženy pri narodení prvého dieťaťa. Súčasne dynamicky narástol po-
diel detí narodených mimo manželstva. Teraz tvoria už takmer 40 percent z celkovo narode-
ných detí, kým napríklad v roku 1980 to bolo zhruba šesť percent. V priebehu posledných de-
saťročí sa mení reprodukčné správanie. Najmä u žien narodených v sedemdesiatych rokoch 
a neskôr. V mladom veku sa málo žien stalo matkou, materstvo odkladajú do vyššieho veku.

Výsledkom takéhoto vývoja je postupný pokles priemerného počtu detí na jednu ženu 
až k číslu 1,5 až 1,6. Výrazne tiež klesá šanca, že muži a ženy na Slovensku vstúpia do man-
želstva. Ustúpila tradícia, že viac ako 90 percent slovenských žien sa aspoň raz vydá (85 
percent mužov ožení). V súčasnosti netvorí podiel mužov, na ktorých to platí, ani 60 per-
cent a spomedzi žien sa vydá zhruba 70 až 75 percent. Po raste rozvodovosti v deväťdesia-
tych rokoch sa do dvadsiatich rokov rozvedú zhruba štyri z desiatich manželstiev, kým ke-
dysi to bolo len do 10 percent.

B. Šprocha hovoril aj o číslach úmrt-
nosti a raste strednej dĺžky života, ktorá 
nedosahuje ani priemer Európskej únie. 
Napríklad oproti Švédsku žijeme o osem 
rokov kratšie. Toto všetko vedie podľa 
tohto prognostika k tomu, že Slovensko 
bude o niekoľko desaťročí medzi kraji-
nami, ktoré starnú najdynamickejšie.

Na vedeckej kaviarni sa hovori-
lo napríklad aj o tom, ako môžu star-
nutie ovplyvniť migranti alebo ako na 
prognózy o populácii reagujú štátne 
inštitúcie.                 (pod) | Foto: gabriel kuchta

Seminár o popularizácii

Seminár o mediálnej komunikácii a mož-
nostiach popularizácie vedy, určený 
pre zástupcov organizácií SAV, ktorí majú 
vo svojich ústavoch na starosti mediálnu 
komunikáciu a prezentáciu vedcov a ve-
deckých výsledkov pracoviska, bol začiat-
kom septembra v Smoleniciach.

Riaditeľ stratégií Ogilvy PR (Praha), no-
vinár a lektor Martin Maruniak v prezen-
tácii, ktorú nazval Mediálna džungľa: veda 
v médiách ako pud sebazáchovy, upozor-
nil napríklad na rozdielne pohľady vedcov 
a médií, odlišnosti vedeckých štúdií a novi-
nových článkov, ale súčasne zdôraznil, že 
veda musí komunikovať. Zhrnul svoje od-
porúčania z pôsobenia v televíznom spra-
vodajstve i v agentúre public relations.

Vedec, pedagóg a redaktor Martin Moj-
žiš (Fakulta matematiky, fyziky a informa-
tiky UK Bratislava, časopis Týždeň) pristú-
pil k téme popularizácie vedy v printových 
médiách z pozície vedca usilujúceho sa po-
pularizovať vlastné vedecké výsledky v spo-
ločenskom týždenníku. Na prezentáciu vy-
užil svoju prípadovú štúdiu, dotiahnutú až 
po publikovanie popularizačného článku. 
Takto odkryl motivácie a pomenoval pre-
dovšetkým úskalia, s ktorými sa musí vy-
rovnať vedec vo veľmi špecifickej oblasti 
prírodných vied, pri prezentácii vlastného 
vedeckého výsledku základného výskumu 
zo špecifického vedného odboru.
(sub) | Foto: Vladimír Šimíček

K a v i a r e ň   p o s t a v e n á   n a   v o d e

D e b a t a   o   p o p u l á c i i 
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Vďaka vedeckému projektu, ktorý spoluorganizuje Slovenská akadémia vied, zažili gym-
nazisti expedíciu do pralesa. 

Stredoškoláci z celého Slovenska sa mohli od marca zapojiť do projektu Mesiac v pra-
lese: okom vedy, nad ktorým prevzal záštitu minister školstva Juraj Draxler. Žiaci vypĺňa-
li takmer stovku teoretických a praktických otázok z oblasti biológie, chémie, fotoniky či 
spoločenských vied (Správy SAV 2/2015, Letenka do Ekvádoru). Víťazný tím zo žilinského 
gymnázia na Okružnej ulici v zložení Denis Fitzel, Samuel Kriška a Matej Krajči vycestoval 
v auguste na expedíciu do Ekvádoru. Projekt vznikol vďaka podpore Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej akadémie vied, Centra vedecko-technických infor-
mácií SR, Medzinárodného laserového centra a ekvádorskej vlády.

Celých 32 dní prežili traja študenti žilinského gymnázia v biosférickej rezervácii SU-
MACO, ktorú chráni UNESCO. Výpravy z britskej, francúzskej a americkej základne, kto-
rá leží v nadmorskej výške viac ako dvetisíc metrov, viedli kečuánski domorodí Indiáni 
pod dohľadom paleobiológa Petra Vršanského (Ústav vied o Zemi SAV). Ekvádorské zá-
kony nútia domorodých obyvateľov klčovať vzácne hektáre pralesa. Dôkladnejšie pozna-
nie tejto oblasti, ktoré prináša aj výskum slovenskej výpravy, pomáha k záchrane vzácne-
ho ekosystému.

V prírodnej rezervácii s najväčšou rozmanitosťou živočíchov na planéte urobili viac ako 
1 500 spektroskopických meraní kováčikov, svetlušiek, jaskynných múch či lariev z čeľade 

Phengodidae. Mnohé z týchto druhov 
sú pre biológov neznáme. Svetielkova-
nie používajú organizmy na maskovanie 
pred predátormi, vzájomnú komuniká-
ciu či rozmnožovanie. Meraniami, ktoré 
mladí výskumníci priniesli, zdokumen-
tujú a opíšu dosiaľ neznáme druhy.

Tím objavil novú faunu jaskýň, pre-
dieral sa pralesom, brodil sa bahnom, za-
žil výbuchy sopky El Reventador, nafotil 
viac ako 20-tisíc fotografií a nahral hodi-
ny videí. O jeho prácu je, podľa P. Vršan-
ského, záujem aj zo strany renomované-
ho časopisu Nature.                  (it) | Foto: archív

Generálny tajomník Organizácie Spojených ná-
rodov Pan Ki-mun s manželkou a podpredseda 
vlády a minister zahraničných vecí Slovenskej 
republiky Miroslav Lajčák s manželkou navští-
vili v nedeľu 18. októbra Lomnický štít a po-
zreli si pracoviská Astronomického ústavu SAV 
a Ústavu experimentálnej fyziky SAV.

V observatóriu ich privítal riaditeľ Astronomic-
kého ústavu SAV Aleš Kučera spolu s Karlom Ku-
delom, vedúcim vedeckým pracovníkom Ústavu 
experimentálnej fyziky SAV. Predstavili im uni-
kátne prístroje určené na výskum slnečnej koróny 
a kozmického žiarenia, získané zo štrukturálnych 
fondov EÚ. V krátkej prednáške vysvetlili potre-
bu takéhoto výskumu na určovanie takzvaného 
kozmického počasia, teda vplyvu žiarenia, častíc 
a magnetického poľa na telekomunikačné, navi-
gačné a satelitné zariadenia, ktoré sú kľúčovými 
technológiami našej súčasnosti.

Po krátkej diskusii sa generálny tajomník 
OSN aj minister zahraničných vecí Slovenskej 
republiky podpísali do kroniky najvyššie polo-
ženého pracoviska na Slovensku.
(ak) | Foto: archív

Jubileum Sociologického ústavu

Vedeckú konferenciu pri príležitosti 50. vý-
ročia svojho vzniku usporiadal začiatkom 
októbra v Kongresovom centre v Smoleni-
ciach Sociologický ústav SAV. Niesla názov 
Skúmania sociálnej reality a v plenárnych 
vystúpeniach sa prednášajúci venovali his-
torickým súvislostiam vzniku Sociologické-
ho ústavu v rámci Akadémie. Rekapitulo-
vali tiež zložitý vývoj sociológie ako vednej 
disciplíny na pôde sociálnych vied a v kon-
texte sociálno-politických pomerov v býva-
lom Československu a potom po roku 1989 
a 1993. Jednotlivé sekcie konferencie sa 
zamerali na skúmanie vývojových zmien 
v spoločnosti s prihliadnutím na ich sociál-
no-priestorové dosahy, na skúmanie spo-
ločnosti v medzinárodnom komparatívnom 
výskume, na problematiku organizácií a or-
ganizačných zmien a na vnímanie a inter-
pretáciu kolektívnych identít v Česku a na 
Slovensku.                                                               (it)

Predstavili publikáciu

Prezentácia publikácie Janky Petőczovej 
(Ústav hudobnej vedy SAV) Hudba ako 
kultúrny fenomén v dejinách Spiša – Raný 
novovek sa konala koncom septembra 
v Bratislave. Kniha je hudobnohistorickou 
monografiou regiónu Spiša v období me-
dzi rokmi 1526 a 1711. Je štruktúrovaná 
ako logický sled vybraných tém, umožňu-
júcich detailnejší pohľad do reálií spišskej 
hudobnej tradície. Ťažiskové kapitoly mo-
nografie sa venujú problematike evanje-
lických kantorátov (združení na pestova-
nie cirkevnej hudby na čele s kantorom 
a organistom), systému mecenášstva hu-
dobnej kultúry spišských miest (špeci-
ficky Levoče) či novoobjavenému literát-
skemu bratstvu Fraternitas litteratorum, 
ktoré pôsobilo v 17. storočí v Spišskej No-
vej Vsi. Knihu dopĺňajú transkripcie sied-
mich skladieb spišskej proveniencie, sčas-
ti dosiaľ nepublikovaných.                     (pr)

Trendy v kultúrnych štúdiách

Najnovšia publikácia Ústavu svetovej lite-
ratúry SAV s názvom Postcolonial Europe? 
Essays on Post-Communist Literatures and 
Cultures odzrkadľuje súčasné trendy v ob-
lasti kultúrnych štúdií. Vychádza v medzi-
národnom vydavateľstve Brill. Zostavova-
telia Dobrota Pucherová a Róbert Gáfrik 
spojili tím autorov zo strednej a východ-
nej Európy, ktorí predstavujú špičku v tej-
to oblasti. Kniha skúma literárne a vizuál-
ne zobrazenia stredo- a východoeurópskych 
identít pod tlakom transformatívnych spolo-
čenských skúseností, ako sú napríklad vysíd-
lenie a migrácia, kolektívna trauma z deš-
trukcie mestských priestorov alebo kultúrna 
(seba)kolonizácia. Z toho vyplývajú zmeny 
vo vnímaní času, priestoru a samotných ko-
lektívnych identít. Samostatný celok v knihe 
tvoria štúdie analyzujúce predstavy o Orien-
te v slovenských, českých a poľských cestopi-
soch z čias socializmu.                                  (pu)

S l o v e n s k í   s t r e d o š k o l á c i 
s k ú m a l i   e k v á d o r s k ú   d ž u n g ľ u

P a n   K i - m u n   n a v š t í v i l 
p r a c o v i s k á   S A V
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krAJčI, SAMuEL krIŠkA A DENIS FItZEL.
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Na bratislavskej výstave Slovmedica a Non-handicap, venovanej zdravotníctvu, reprezen-
tovali začiatkom októbra Slovenskú akadémiu vied Ústav zoológie SAV, Parazitologický 
ústav SAV, Virologický ústav SAV, Ústav polymérov SAV a Ústav ekológie lesa – Arborétum 
Mlyňany SAV.

Cenu Zlatá Incheba udelili Ústavu zoológie SAV za vývoj hydrogélu na báze biopoly-
mérov s extraktmi slinných žliaz a čriev lariev na využitie v larválnej terapii a jeho uvede-
nie do praxe. Dr. Peter Takáč s kolektívom získali aj diplom Zlatej Incheby za „biovrecko“ 
so sterilnými larvami muchy bzučivky zelenej (Lucilia sericata). „Larválna terapia ako lie-
čebná metóda v humánnej medicíne sa rozvíja posledné dve desaťročia, pričom dosiahnu-
té výsledky sú povzbudivé, často oveľa lepšie ako pri použití antibiotík. Pre pacientov hľa-
dáme efektívnejšie a komfortnejšie formy, takým sa javí aj hydrogél,“ uviedol tento vedec.

Ďalším diplomom Zlatej Incheby organizátori ocenili  Parazitologický ústav SAV za pre-
zentáciu a propagáciu výsledkov projektu opatrení na ochranu ľudí, zvierat a poľnohos-
podárskych plodín pred najzávažnejšími parazitmi. Ako k tomu povedal doc. Branislav 
Peťko, v dôsledku globálnych zmien (klimatických, spoločenských a ekonomických), ku 
ktorým dochádza v ostatných desaťročiach aj na území Slovenska, z okolitých krajín na 
naše územie expandovali alebo sa rozšírili do nových oblastí niektoré parazity vyvoláva-
júce závažné ochorenia – a tie ohrozujú zdravie a život ľudí a zvierat i poľnohospodársku 
produkciu. 

Diplom Zlatej Incheby získal aj Ústav polymérov SAV za vývoj superhydrofóbnych bio- 
degradovateľných polymérnych materiálov na medicinálne aplikácie.
(mš, sub)

Predstavitelia akadémií vied krajín V4 sa stretli uprostred októbra v Starej Lesnej. Na 
stretnutí sa zúčastnili prof. Jiří Drahoš, predseda Akadémie vied Českej republiky, prof. 
Jerzy Duszyński, predseda Poľskej akadémie vied, prof. Domonkos Szász, podpredseda 
Maďarskej akadémie vied, a prof. Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied, spo-
lu so svojimi delegáciami. Hosťom stretnutia bola prof. Baiba Rivžaová, podpredsedníčka 
Lotyšskej akadémie vied, ktorá zastupovala akadémie vied baltských štátov. 

Delegácie rokovali o skúsenostiach z procesov transformácie akadémií. Slovenská akadé-
mia vied je poslednou z krajín V4, ktorej ústavy neprešli na formu verejných výskumných in-
štitúcií. Predstavitelia českej, maďarskej aj poľskej akadémie zdôraznili prínosy tejto zmeny, 
predovšetkým väčšiu nezávislosť ústavov a rôznorodejšie možnosti získavať peniaze.

Ďalším bodom rokovaní boli vzťahy s verejnosťou, predovšetkým prezentácia akadémií vo 
vzťahu k vládam a parlamentom krajín V4. J. Duszyński informoval o pozitívnych skúsenos-
tiach zo stretnutia vedcov z poľskej akadémie s poslancami poľského Sejmu a navrhol, aby sa 
otázky rozvoja vedy a jej úlohy v spoločnosti stali predmetom pravidelných rokovaní lídrov V4.

Delegácie sa venovali aj problémom týkajúcim sa aplikovaného výskumu a rozvoja 
ľudských zdrojov. Partnerov zo zahraničia zaujal program SASPRO, predovšetkým sku-
točnosť, že je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Súčasťou rokovaní bolo aj vystúpenie  
B. Rivžaovej, ktorá predstavila spoluprácu akadémii vied Lotyšska, Litvy a Estónska. Všet-
ci účastníci sa v diskusii zhodli na potrebe zintenzívnenia spolupráce medzi akadémiami 
V4 a baltskými akadémiami.

Stretnutiu akadémií V4 predchádzalo rokovanie predstaviteľov predsedníctiev Sloven-
skej akadémie vied a Akadémie vied Českej republiky, na ktorom P. Šajgalík informoval 
českých kolegov o priebehu a súčasnom stave transformácie Slovenskej akadémie vied 
v súvislosti s prípravou zákona o verejnej výskumnej inštitúcii.
František Fundárek, odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV | Foto: Marcel Matiašovič Extrémy z pera výskumníka

Cestopis o putovaniach za úplným zatme-
ním Slnka do Austrálie, afrického Gabo-
nu a na Svalbard (medzinárodné územie, 
ktoré spravuje Nórsko) neďaleko severné-
ho pólu nazval Dr. Vojtech Rušin (Astro-
nomický ústav SAV) – Extrémy. Lebo prá-
ve to je charakteristické pre tieto miesta, 
kam ho túžba za poznaním a zážitkom pri-
viedla. Kniha nadväzuje na predchádzajú-
ce dve, opisujúce cesty za týmto istým úka-
zom. Obsahuje okrem iného 194 fotografií, 
z toho dosť celostránkových. „Druhá veta 
termodynamická hovorí, že teplo prechá-
dza z teplejšieho telesa na chladnejšie. Rov-
nako je to s entuziazmom. Slnko zohrieva 
naše telesné schránky, z Rušina vyžaru-
júci bádateľský entuziazmus – naše mys-
le. A zatmenia? Tie netrvajú ani u jedne-
ho z nich viac ako minútu ročne,” napísal 
profesor Štefan Luby o knihe, v ktorej je 
okrem iného výstižná kapitola o Slnku (so 
zaujímavými obrázkami).                          (rp)

Uznanie monografii Henriety 
Moravčíkovej 

Medzi desiatimi najlepšími architektonic-
kými knihami roka 2015 je aj publikácia 
Henriety Moravčíkovej (Ústav stavebníctva 
a architektúry SAV), Friedrich Weinwurm. 
Architekt/Architect. Ocenenie publiká-
cii udelilo Nemecké múzeum architektúry 
(Deutsches Architekturmuseum). Mono-
grafia prináša prvý ucelený obraz o živote 
a diele architekta Friedricha Weinwurma 
(1885 – 1942), najvýznamnejšieho pred-
staviteľa novej vecnosti na Slovensku a jed-
ného z najdôležitejších architektov 20. sto-
ročia v stredoeurópskom teritóriu. Autorka 
na základe viacročného výskumu interpre-
tovala dielo architekta a osvetlila dosiaľ ne-
známe skutočnosti súvisiace s jeho prácou. 
Dielo architekta približuje bohatý dobový 
obrazový materiál, fotografie, výkresy, ar-
chívne dokumenty, ale aj súčasné fotogra-
fie Olje Triaška Stefanovičovej. Vizuálnu 
podobu knihe dala grafická dizajnérka Ľu-
bica Segečová. Knihu vybrali spomedzi 173 
nominovaných publikácií zo 63 vydavateľ-
stiev z celého sveta. Je to prvé také ocene-
nie, ktoré dostal autor zo Slovenska.
(oA, ÚSTArch SAV)

Ú s p e c h   n a   v ý s t a v e   S l o v m e d i c a

S t r e t l i   s a   p r e d s t a v i t e l i a 
a k a d é m i í   v i e d   V 4

Zľava prof. Jiří Drahoš, prof. JerZy DusZyński, prof. pavol šaJgalík a prof. Domonkos sZásZ.
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Po Ústave vied o Zemi SAV začal 1. októbra 
fungovať ďalší z troch pilotných projektov jed-
ného z krokov transformácie SAV – Centrum 
spoločenských a psychologických vied SAV. 

V rámci tohto kroku malo v každom 
z oddelení vied vzniknúť – na báze dobro-
voľnosti – spojenie ústavov. V treťom od-

delení vied sa preň rozhodli už na jar Prog-
nostický ústav, Ústav experimentálnej 
psychológie a košický Spoločenskovedný 
ústav (Správy SAV 2/2015, Ako sa rodili pi-
lotné projekty). 

Ako informovala riaditeľka Centra 
(a predtým Prognostického ústavu) Mar-
tina Lubyová, príprava projektu sa začala 
rozhodnutím akademických obcí v marci. 
V máji sa konala spoločná dvojdňová kon-
ferencia troch ústavov v Smoleniciach, na 
ktorej identifikovali spoločné výskumné 
priority a diskutovalo sa tiež o princí-
poch usporiadania centra. Nástupníckou 
inštitúciou z právneho hľadiska sa stal 
Prognostický ústav SAV. „Všetky pôvod-
né ústavy sa stali rovnocennými organi-
začnými zložkami centra pri zachovaní 
vysokej miery samostatnosti v oblasti ve-
deckej, odbornej a personálnej,“ zdôraz-
ňuje M. Lubyová. Ústavy si tiež zachova-
li názvy a logá, ako aj právo používať ich 
v styku s verejnosťou. Zástupcom riadi-
teľky sa stal Michal Kentoš (Spoločensko-
vedný ústav). 

Pôvodní riaditelia ústavov sa stanú ve-
dúcimi organizačných zložiek. Na zákla-
de uznesenia Snemu SAV má každá orga-
nizačná zložka naďalej svojho zástupcu 
v Sneme SAV. Pri vytváraní orgánov Cen-

tra spoločenských a psychologických vied 
(vedecká rada, komisie a rady) sa spra-
vidla dodržiava princíp rovnakého za-
stúpenia všetkých troch organizačných  
zložiek. 

Prvé stretnutie akademickej obce nové-
ho centra bolo testom koordinácie, priesto-
rového zabezpečenia aj techniky. Bratislav-
ské ústavy sa z Malého kongresového centra 
VEDA spojili s košickým ústavom prostred-
níctvom videoprenosu. Účastníkov stretnu-
tia prišli pozdraviť podpredsedovia SAV 
Emil Višňovský a Juraj Koppel a ďalší pred-
stavitelia vedenia Akadémie. Akademická 
obec na stretnutí prediskutovala a schváli-
la návrh štatútu vedeckej rady a volebného 
poriadku. Na ich základe si zvolila novú ve-
deckú radu. Za jej predsedníčku bola zvole-
ná Viera Bačová z Ústavu experimentálnej 
psychológie. 

„Nová vedecká rada sa ujala svojich od-
borných funkcií pri určovaní ďalšieho vedec-
ko-výskumného profilu centra. V súčasnosti 
pokračujú administratívne a technické práce 
na zlučovaní agendy a vytvárajú sa spoloč-
né výskumné tímy. Zatiaľ sme rozpočtovou 
organizáciou – chceme počkať, ako sa bude 
v blízkej budúcnosti vyvíjať situácia so záko-
nom o v.v.i.“ dodáva M. Lubyová.
(ub, dst) | Foto: Archív

Už 8. ročník konferencie pre mladých vedeckých pracovníkov – Drobnicov memoriál – bol 
koncom septembra v horskom hoteli Smrekovica. Organizuje sa ako súťaž mladých vedec-
kých pracovníkov do 35 rokov o najlepšiu vedeckú prácu v odbore biochémia a molekulár-
na biológia. Tento rok pribudla Cena Ernesta Šturdíka, udelená za najlepšiu prácu v oblas-
ti biotechnológie. Memoriál sa koná každé dva roky.

Konferenciu už tradične spoluorganizujú Slovenská spoločnosť pre biochémiu a mole-
kulárnu biológiu, Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, Fakulta chemickej a potra-
vinárskej technológie (FCHPT) STU, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV a ob-
čianske združenie Veda a život na počesť profesora Ľudovíta Drobnicu, ktorý bol jednou 
z najvýznamnejších vedeckých osobností v oblasti biochémie a mikrobiológie na Slovensku. 

Na konferencii sa tento rok zúčastnilo 37 mladých vedeckých pracovníkov. Počas troch 
rokovacích dní účastníci prezentovali svoje vedecké výsledky v piatich sekciách. Cenu 
Ľudovíta Drobnicu za rok 2015 získala  Lucia Messingerová z Ústavu biochémie, výživy 
a ochrany zdravia FCHPT STU a Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV za prácu 
Bunkové línie MOLM-13 a SKM-1 rezistentné na azacytidín vykazujú cross-rezistenciu k sub-
strátom P-glykoproteínu. Druhé miesto v súťaži o najlepšiu vedeckú prácu mladých vedec-
kých pracovníkov získala Ľudmila Kluková z Chemického ústavu SAV za prácu Grafén ako 
inovatívny materiál využívaný pri príprave ultrasenzitívnych lektínových biosenzorov. Tre-
tie miesto získal Stanislav Huszár z Katedry biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave za príspevok s názvom Mykobakteriálne proteíny WecA a Translo-
káza I – perspektívne ciele pre pôsobenie nových antituberkulotík. Cenu Ernesta Šturdíka za 
najlepšiu prácu v oblasti biotechnológie získal András Hushegyi z Chemického ústavu SAV 
za prácu Ultrasen-
zitívna detekcia 
glykán-proetíno-
vých interakcií po-
mocou glykánové-
ho biosenzora.

Zborník a ďal-
šie informácie sú 
na www.nmr.sk/
DM2015
(kp)

Podceňované plodiny

Vedeckí pracovníci zaoberajúci sa využi-
tím tzv. „podceňovaných“ alebo málo vy-
užívaných plodín (Neglected and Under-
-utilized Species) zišli sa v októbri už po 
tretíkrát v priestoroch areálu Slovenskej 
akadémie vied v Nitre. Cieľom medziná-
rodného workshopu Recent Advances in 
Neglected and Under-utilized Species Re-
search bola výmena skúseností vo výsku-
me, praktickom využívaní v minulosti 
bežných, no teraz už takzvaných mino-
ritných plodín. 
Tento workshop už tradične organizuje 
nitriansky Ústav genetiky a biotechnológií 
rastlín Slovenskej akadémie vied a Géno-
vá banka pri Výskumnom ústave rastlinnej 
výroby v pražskej Ruzyni. Na podujatí sa 
zúčastnilo vyše tridsať zástupcov univerzít 
a vedeckých ústavov z ôsmich krajín (Bie-
lorusko, Bulharsko, Česká republika, Ju-
hoafrická republika, Rumunsko, Slovin-
sko, Turecko a Slovensko).

Ústav genetiky a biotechnológií rast-
lín SAV sa špecializuje na výskum v ob-
lasti produkcie drobného ovocia, predo-
všetkým na šľachtenie láskavca. Skupina 
pracovníkov, ktorú vedie Alena Gajdošo-
vá, vyšľachtila jeho nové línie s lepšími 
vlastnosťami a vyšším obsahom nutrične 
dôležitých látok. Toto úsilie bolo v roku 
2013 korunované získaním osvedčenia 
o vyšľachtení prvej slovenskej odrody 
láskavca „Pribina“.
(ugbr)
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K. Hradská, I. Kamenec a kolektív
Slovensko v 20. storočí 4. zv. – Slovenská republika 1939 – 1945 
Viaz. 170 x 240 mm, 488 s., ilustrované

Štvrtý zväzok edície Slovensko v 20. storočí mapuje jedno z najdrama-
tickejších a najkontroverznejších období moderných slovenských de-
jín, ktoré na jednej strane znamenalo dôležitý stupeň vo vývoji slo-
venskej štátnosti, na druhej strane predstavovalo režim totalitného 
charakteru... Ambíciou predkladanej syntézy je nielen začleniť vývoj 
slovenskej spoločnosti do celkového kontextu národných dejín 20. sto-
ročia, ale aj poskytnúť poznatky o celom tomto komplikovanom obdo-
bí. Predmetom pozornosti v danom období sú prakticky všetky otázky 
politického, hospodárskeho, kultúrneho vývoja slovenskej spoločnos-
ti, činnosti armády, diplomatov a pod. Konfrontácia s udalosťami pre-
biehajúcimi nielen v stredoeurópskom priestore má byť snahou zara-
diť slovenské dejiny do širších európskych súvislostí, a nadviazať tak 
na predchádzajúce zväzky edície Slovensko v 20. storočí. Publikácia 
otvára otázky a ponúka odpovede na celú škálu problémov dotýkajú-
cich sa fungovania štátu z hľadiska vnútropolitického a zahraničnopo-
litického diania a postavenia krajiny.

Hajko, Vladimír
Na čele Slovenskej akadémie vied (1974 – 1989)
Ed.: Vladimír Hajko ml., Štefan Luby 
Brož., 115 x 190 mm, 104 s.

Spomienky prof. V. Hajka sú autentické pamäti napísané bez archív-
nych podkladov. Napriek tomu sú verným obrazom doby a text svedčí 
o výbornej pamäti autora. Približujú politickú a personálnu prax svo-
jej doby, menovanie predsedu a voľbu členov Predsedníctva SAV i me-
novanie riaditeľov ústavov. Autor komentuje 80. roky minulého storo-
čia, obdobie prestavby a zavádzanie demokratických prvkov riadenia, 
financovanie a budovanie SAV a spoluprácu s decíznou sférou. Hod-
notí – často kriticky –  kvalitu vedeckého potenciálu. Venuje sa integ-
rácii pracovísk, budovaniu vedeckých centier, ktoré sa po r. 1990 roz-
padli. Spomína veľké projekty, medzi ktorými osobitné postavenie má 
prognostická činnosť, ktorá odhalila slabiny vtedajšieho politického aj 
ekonomického systému. Opisuje budovanie realizačnej základne SAV, 
spoluprácu s vysokými školami a jej úskalia, medzinárodnú vedeckú 
spoluprácu SAV. Veľkú pozornosť venuje aj vzťahom ČSAV a SAV. Pa-
mäti obsahujú mnoho údajov, ktoré sú zatiaľ oficiálnej historiografii 
neznáme.

Broska, Igor a kolektív
Planéta, na ktorej žijeme
Viaz., 165 x 230 mm, 176 s., ilustrované, Edícia Svet vedy

Publikácia ponúka prehľad geovedných poznatkov, ktoré sú užitočné 
pre pochopenie poznania dnešného sveta. Kniha je rozdelená do šty-
roch tematických celkov s doslovom, ktorý je pripomenutím si odkazu 
Medzinárodného roku planéty Zem z roku 2008. 
Prvý tematický celok obsahuje kapitoly o hlbinách Zeme a ich dynami-
ke a opisuje vonkajšie obaly Zeme. V druhom celku je načrtnutý vývoj 
a história života na Zemi. Tretí celok je venovaný geologickej stavbe 
Slovenska. Štvrtá časť približuje surovinové bohatstvo Zeme a územia 
Slovenska, ale opísané sú tu aj typové minerály zo Slovenska a známe 
meteority z nášho územia. Spracovanie publikácie je výsledkom práce 
kolektívu autorov z Geologického ústavu SAV, Slovenského národné-
ho múzea – Prírodovedného múzea, Prírodovedeckej fakulty Univer-
zity Komenského, Geofyzikálneho ústavu SAV, Geografického ústavu 
SAV, Ústavu hydrológie SAV a Štátneho geologického ústavu Dioný-
za Štúra. Súčasťou publikácie je DVD s animáciami geologickej minu-
losti Zeme.
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