
s p r á v y s a v
Slovenská akadémia vied

5 -6 . 2 0 1 6
5 2 .  r o č n í k

Riaditeľ 
Matematického ústavu SAV

Karol Nemoga
Matematika je kráľovná 
i slúžka vied



 

s p r á v y s a v s p r á v y5-6. 2 0 1 6

Vydáva Slovenská akadémia vied vo VEDE, vydavateľstve SAV / www.veda.sav.sk  
| Vedúci redaktor: Martin Podstupka | Jazykový redaktor: Pavol Kršák | 
Grafický dizajn: Layout JS. | Technická redaktorka: Jana Janíková | Za kvalitu 
dodaných fotografií a obrázkov zodpovedajú autori | Adresa redakcie: Štefá-
nikova 49, 814 38 Bratislava | E-mail: podstupka@up.upsav.sk | Tlač: VEDA, 
vydavateľstvo SAV | ISSN 0139-6307 | Predná strana obálky: Foto Vladimír 
Šimíček | Zadná strana obálky: Ilustračné foto Miroslav Saniga.

>
SME tu PrE to, ABy SME ForMoVALI 
hIStorIcKé VEDoMIE SPoLočNoStI, 
ZDôrAZňuJE V roZhoVorE PrE SPráVy SAV 
SLAVoMír MIcháLEK, rIADItEľ hIStorIcKého 
úStAVu SLoVENSKEJ AKADéMIE VIED A JEDEN 
Z ocENENých tohtoročNou cENou SAV. 
hoVorí AJ o úSMEVoch V DEJINách, o toM, čo 
JE PútAVé NA KAžDoDENNoStI I o PoStAVENí 
SPoLočENSKých VIED V SPoLočNoStI (NIELEN 
tEJ SLoVENSKEJ).

4 – 7

SrDcE A MoZog SLoVENSKEJ VEDy. 
S týMto MottoM SA SLoVENSKí 

VEDcI ZAPoJILI Po DESIAtyKrát Do 
EuróPSKEJ NocI VýSKuMNíKoV. 

PoSLEDNý SEPtEMBroVý DEň SA 
tISícKy ľuDí ZoZNAMoVALI NA 

BESEDách, Vo VEDEcKých StáNKoch, 
NA PrEZENtácIách čI PrEDNáŠKAch 

S Prácou SLoVENSKých VEDcoV. 
PrEDStAVILI SA MNohé PrAcoVISKá 

SLoVENSKEJ AKADéMIE VIED.

14 –17

„LAIcI ťAžKo cháPu, žE trI ŠtVrtINy toho, čo 
ArchEoLóg roBí, JE ŠtúDIuM DoKuMENtácIE, 
SPrAcoVANIE NáLEZoV, ANALýZy. tá cuKroVá 
PoLEVA roMANtIKy, SPáJANEJ S týMto 
PoVoLANíM, JE VEľMI tENučKá VrStVA,“ 
ZDôrAZňuJE KAroL PIEtA, ZáStuPcA rIADItEľA 
ArchEoLogIcKého úStAVu SLoVENSKEJ 
AKADéMIE VIED, Ktorý oPISuJE, AKo Z NEJ 
ochutNALI NAPríKLAD V KuVAJtE.

18 – 19

PrEDNáŠKy, SúťAžE, FEStIVALy, 
worKShoPy A INé PoDuJAtIA PrINIESoL 

už trINáSty ročNíK týžDňA VEDy 
A tEchNIKy, Ktorý BoL Druhý 

NoVEMBroVý týžDEň NA rôZNych 
MIEStAch SLoVENSKA S AMBícIou 

PoPuLArIZoVAť VEDu A VEDEcKé 
VýSKuMy PrE VErEJNoSť, S oSoBItNýM 

ZAMErANíM NA MLADú gENErácIu.

24 – 27

V tomto čísle

Pokračuje hodnotenie ústavov SAV  3

„Nie sme historici pre historikov“  4

Zo štyroch ústavov budú dve centrá  8

Čaro interaktívnej konferencie  11

Noc, ktorej kraľovalo poznanie  14

Cukrová poleva v kuvajtskom piesku  18

Výskum keltského obetiska  19

Kráľovná aj slúžka vied  20

Týždeň pre vedu  24

Ceny vedcom  28

S poslancami o transformácii  28

Snem aj o zákone  28

Spolupráca s RTVS  28

Jubileum informatikov  29

O slovanských jazykoch a kultúrach  29

Zameraní na UNESCO  29

Voľby do Učenej spoločnosti  29

Medaily SAV si prevzali piati vedci  30

Vplyv stresorov na rastliny  30

Obstáli s inovatívnymi nanoliečivami  30

Plaketa do USA  30

Etnológia v treťom tisícročí  31

Uznanie významným osobnostiam  31

Super škola pokračuje  31

Povstanie v Berlíne  31

Ďalší krok v medzinárodnom  

partnerstve  32

Za doktorom Ľubomírom Smrčkom  33

Invenčný vedec, skvelý športovec  33

Nové knihy VEDY, vydavateľstva SAV  34



udalosti      s p r á v y s a v     5 – 6 | 2016

3
udalosti      s p r á v y s a v   5 – 6 | 2016

3

s p r á v y s a v s p r á v y
>

P o k r a č u j e  h o d n o t e n i e 
ú s t a v o v  S A V
Panel zahraničných expertov sa druhý no-
vembrový týždeň stretával na prezentač-
no-diskusných mítingoch s vedcami ústa-
vov prvého oddelenia SAV – oddelenia vied 
o neživej prírode. Stretnutia boli súčasťou 
tohtoročného hodnotenia SAV a zúčastnila 
sa ich aj fínska prof. Marja Makarow, ktorá 
stojí na čele meta-panelu (viac Správy SAV 
1/2016, Externé hodnotenie je pre vedu dô-
ležité) a člen meta-panelu prof. John Wood 
(Veľká Británia).

Akreditáciu ústavov robí panel zahranič-
ných expertov pre každú z troch skupín vied 
(o neživej prírode, o živej prírode a chemic-
ké vedy, o spoločnosti a kultúre). Prezentač-
no-diskusné mítingy sú druhým podkladom 
pre hodnotenie, prvým je podrobný akredi-
tačný dotazník. Základná štruktúra hodno-
tenia je zostavená analogicky pre všetky od-
delenia vied.

Diskusia s doktorandmi

Riaditelia ústavov prvého oddelenia vied 
svoje ústavy panelistom najskôr predstavili 
a potom odpovedali na ich otázky. Týkali sa 
najmä medzinárodnej spolupráce, propagá-
cie vedy, významu jednotlivých výskumov 
pre spoločnosť či plánov do budúcnosti. 
Každý míting uzavrela diskusia panelistov 
s doktorandmi. V niektorých ústavoch nav-
štívili aj laboratóriá, kde mohli vidieť prí-
stroje a meracie techniky, ktoré ústavy zís-
kali v hodnotenom období.

„Počas hodnotiacich stretnutí získal pa-
nel zahraničných expertov pohľad na to, 
ako je u nás organizovaná veda a výskum. 
Myslím, že experti trochu hlbšie pochopi-
li, kde sú naše problémy, a dúfam, že v zá-
verečných hodnoteniach bude dostatočný 
priestor, aby identifikovali naše slabé strán-
ky a dali nám odporúčania, ako ich zlepšiť,“ 
povedal podpredseda SAV pre prvé oddele-
nie vied Ing. Karol Fröhlich, DrSc.

Ako Správy SAV už uviedli (4/2016, Roz-
bieha sa akreditácia ústavov SAV), panelu 
pre hodnotenie vied o neživej prírode pred-
sedá prof. Pär Omling zo Švédska. Členmi 
sú prof. Martin Hynes (Írsko) a prof. Hel-
mut Weissert (Švajčiarsko). Táto etapa hod-
notenia vyvrcholila uzavretým rokovaním 
členov panelu, ktorí vypracujú pre jednotli-
vé ústavy hodnotenia a odporúčania.

Pohľad zvonku

Podľa predsedníčky Akreditačnej komisie 
SAV Ing. Márie Omastovej, DrSc., boli hod-
notiace stretnutia tohto panelu takmer rov-
naké ako pri mítingoch s riaditeľmi ústavov 
tretieho oddelenia, ktoré sa konali v ok-
tóbri. Podľa nej pri tých panelisti tiež skon-
štatovali, že aj pre nich boli návštevy jed-

notlivých ústavov a rozhovory s vedeckou 
obcou veľmi prospešné. Panel vopred po-
žiadal o uzavretú sekciu, v ktorej diskutoval 
s doktorandmi o rôznych aspektoch ich fun-
govania v ústave. „Z toho, čo panelisti po-
vedali, je zreteľné, že vnímajú mladú ge-
neráciu v SAV, ktorá je schopná pokračovať 
v našej práci,“ povedala M. Omastová. Pod-
predseda SAV pre tretie oddelenie vied prof. 
PhDr. Emil Višňovský, CSc., ktorý uvádzal 
všetky mítingy tohto panelu – teda na tre-
ťom oddelení vied, pripomenul, že priama 
prezentácia v jednotlivých ústavoch pomá-
ha hlbšie vniknúť do ich práce aj súvislos-
tí, zdôrazňujúcich silné i prípadné slabšie 
stránky. Podľa nich sa odvíja diskusia o ak-
tuálnych problémoch. „Panel sa oboznamu-
je s minulosťou výskumu, avšak svoju pozor-
nosť zameriava na budúcnosť – perspektívy, 
víziu, plány. Pozícia panelu je podporná, na 
základe slabých stránok hľadajúca odporú-
čania a na základe silných stránok smeru-
júca k posilneniu medzinárodného profilu. 
Zároveň však otázky môžu vzísť aj zo strany 
akademickej obce, napokon, členovia pane-
lu sú naši skúsení kolegovia z rôznych odbo-
rov, ktorí podobné hodnotenia absolvovali 
vo viacerých krajinách Európy, a tak môžu 
poskytnúť spätnú väzbu a pohľad zvonku,“ 
opísal pôsobenie panelu.

Panelu pre hodnotenie vied o spoločnos-
ti a kultúre predsedá prof. Milena Žic Fuchs, 
ktorá v minulosti pôsobila aj ako chorvát-
ska ministerka pre vedu a techniku. Ďalší-
mi členmi sú prof. Balázs Kiss (Maďarsko), 
prof. Svend Erik Larsen (Dánsko), prof. 
Matti Sintonen (Fínsko), prof. Rainer Kattel 
(Estónsko) a prof. Sijbolt Noorda (Holand-
sko), ktorý je zároveň členom súhrnného 
hodnotiaceho meta-panelu.

Druhé oddelenie koncom novembra

Pri porovnaní prezentačno-diskusných mí-
tingov prvého a tretieho oddelenia zdôraz-
nila predsedníčka Akreditačnej komisie SAV 
M. Omastová, že „... keďže ide o dve rôzne 
oddelenia, tak vo vedeckej práci, ktorú jed-
notlivé ústavy produkujú, rozdiely, samo-
zrejme, sú. Ale nedá sa povedať, že by panel 
pracoval výrazne inak. Len v prvom oddele-
ní máme ústavy aj v Košiciach a v Tatranskej 
Lomnici, takže sme trochu cestovali a pane-
listi mohli vidieť kus Slovenska a zaujímavú 
výskumnú infraštruktúru pracovísk.“

Posledná séria prezentačno-diskusných 
mítingov sa konala v ústavoch druhého od-
delenia vied SAV od 21. do 30. novembra, 
po uzávierke tohto čísla Správ SAV. Vedú-
cim hodnotiaceho panelu je prof. Toivo 
Maimets (Estónsko). Jeho členmi sú prof. 
Håkan Billig (Švédsko), prof. Carl Gustav 
Gahmberg (Fínsko), prof. Ina Tegen (Ne-
mecko) a prof. Imre Vass (Maďarsko).

Zasadnutie meta-panelu, ktorý bude 
všetky predošlé hodnotenia porovnávať, 
bude 20. januára. Hodnotenia jednotli-
vých panelov spoločne vyústia do formulá-
cie odporúčaní pre SAV a vytvoria charak-
teristiku slovenskej vedy, jej základného 
výskumu a progresívneho vývoja pre rozvoj 
slovenskej spoločnosti. Ambíciou akreditá-
cie je zhodnotiť úroveň výskumu v jednot-
livých vedeckých organizáciách s dôrazom 
na medzinárodnú konektivitu a nastave-
nie progresívnych výskumných smerovaní 
pre rozvoj slovenskej spoločnosti a posilne-
nie pozície slovenskej vedy v európskom vý-
skumnom priestore.

(vit, sub, pod) | Foto: Vladimír Šimíček

PrEZENtAčNo-DISKuSNý MítINg V úStAVE MErANIA SAV.



5 – 6 | 2016    s p r á v y s a v     ľudia

4

>Sme tu pre to, aby sme for-
movali historické vedo-
mie spoločnosti, zdôraz-
ňuje pre Správy SAV PhDr. 
Slavomír Michálek, DrSc., 
riaditeľ Historického ústa-
vu SAV a jeden z ocene-
ných tohtoročnou Cenou 
SAV. V rozhovore hovorí 
aj o úsmevoch v dejinách, 
o tom, čo je pútavé na kaž-
dodennosti, i o postavení 
humanitných a spoločen-
ských vied v spoločnosti 
(nielen tej slovenskej).

Spolu s kolegami z Historického ústa-
vu ste získali Cenu SAV za popularizá-
ciu vedy za publikáciu „Zlaté šesťdesiate“ 
v rozdelenom svete. Prečo ste si vybrali 
práve túto tému?
Lebo to boli skvelé, zaujímavé a dynamic-
ké roky. Posúvali spoločnosť na úplne inú 
úroveň. Najmä na začiatku toho desaťročia 
preradila napríklad americká spoločnosť na 
vyšší rýchlostný stupeň. Vnímam šesťdesia-
te roky ako vrchol celého dvadsiateho storo-
čia. Studená vojna, bipolárny svet na pokra-
ji nukleárnej katastrofy, Beatles i Brigitte 
Bardot, kvetinová generácia, sovietske tan-
ky v ČSSR, muž na Mesiaci, ale aj vojna vo 
Vietname. Keď som bol pred dvomi rokmi 
na pracovnom pobyte v USA, nechal som sa 
inšpirovať a začal som spracovávať mate-
riál na tému šesťdesiatych rokov v rozdele-
nom svete. Ďalším krokom boli úvahy, že by 
bolo dobré spracovať to populárnym spôso-
bom aj s tým, aké boli tie roky na Slovensku 
a v Československu. Oslovil som kolegov, 
pripravili sme texty i fotodokumentáciu, po 
istých peripetiách sme našli aj vydavateľ-
stvo. Takže kniha je na pultoch a – nielen 
podľa mňa – je výborná.
Ako sa predáva?
Veľmi dobre. Pripravujeme ďalšie podob-
né tituly. Pracujeme na projekte, ktorý sme 
pracovne nazvali „úsmevné dejiny“. Histó-
ria je vážna vec. Všetci tak k svojim témam 
pristupujeme. Ale každý z nás pri svojej prá-
ci narazil na zábavnú historku... Jednou 
z najznámejších je tá o Nikitovi Chruščovovi 
[prvý tajomník Ústredného výboru Komu-
nistickej strany Sovietskeho zväzu a soviet-
sky premiér – poznámka redakcie] trieska-
júcom v roku 1960 na pôde OSN po stole 
topánkou. A takých je viac...
V ktorom momente sa rozhodujete, či 
tému spracujete vedecky alebo populár-
nejšie?

Prvým hľadiskom je téma. Druhým, ako 
máme tému zvládnutú. Ak chceme popu-
larizovať, musíme mať o téme dostatok 
vedeckých poznatkov. Popularizácii, kto-
rú môžeme považovať za formu apliká-
cie, jednoducho musí predchádzať základ-
ný výskum. Ten je našou prioritou. Ak by 
sme mali vyjadriť pomer medzi základným 
a aplikovaným výskumom v našom ústave, 
je to zhruba osem k dvom v prospech toho 
prvého.
Takže ak sa rozhodnete pre písanie po-
pulárno-vedeckej knihy, musíte mať za 
sebou základný výskum, postarať sa for-
mou spracovania o aplikáciu (čo tiež ne-
býva ľahké) a výsledkom je produkt, pri 
ktorom riskujete, že niektorí vaši vedeckí 
kolegovia budú zľahčovať jeho význam?

V prvom rade – nie sme historici pre his-
torikov. Sme tu pre to, aby sme formovali 
historické vedomie spoločnosti. Aby sme do 
istej miery aj zvyšovali jej civilizačnú úro-
veň. Pochopiteľne, že publikujeme v prís-
ne vedeckých časopisoch, sme autormi ve-
deckých monografií, po ktorých laik veľmi 
nesiahne. Ale popularizácia je pre vedcov 
z nášho ústavu úplne jasná úloha, nikto o jej 
význame nepochybuje. Ako som hovoril, zá-
kladný výskum je prioritou, ale aplikácie sú 

tiež veľmi dôležité. Či už ide o publikáciu, 
články v novinách, mediálne vystúpenia, 
účasť na dokumentárnych i podiel na hra-
ných filmoch, príprava výstav...
Ako je to so smermi výskumu vášho ústa-
vu? Web hovorí o slovenských dejinách 
od najstarších čias po súčasnosť, vybra-
ných problémoch všeobecných dejín, de-
jinách vied a techniky na Slovensku. Pod-
ľa čoho vznikli tieto prioritné smery?

Najprv poznámka. Slovenské dejiny skú-
mame v širších súvislostiach, zasadené do 
stredoeurópskych a európskych kontextov. 
Nič sa tu nedialo izolovane. K tým smerom 
výskumu Historického ústavu všeobecne 
– náš výskum je a bude obmedzený mož-
nosťami. Najväčší spoločenský dopyt je po 
najnovších dejinách, najmä dvadsiatom sto-
ročí. Nám je ľúto, že záujem o staršie deji-
ny nie je primeraný ich významu. Hoci naj-
mä v populárnejšej podobe verejnosť lákajú 
aj publikácie z tejto oblasti nášho výskumu. 
Pri dejinách vied a techniky musíme zvo-
liť isté výseky. Viac jednoducho nedovoľu-
jú kapacity, hoci patríme medzi najväčšie 
ústavy v treťom oddelení vied Slovenskej 
akadémie vied.
Oddelenia ústavu (najstarších dejín, 
novovekých dejín, dejín 19. storočia, 
novších dejín, najnovších dejín, dejín 
vied a techniky) sa prispôsobujú tomu, 
ako sa menia projekty?

Nie. Ostávajú stabilné. Aj keď je možno na 
diskusiu, nakoľko je chronologické člene-
nie dejín prekonané. Projekty, pochopiteľ-
ne, prekračujú pôsobnosť oddelenia. Na 
mnohých sa podieľajú vedci z viacerých 
oddelení ústavu. Venujeme sa napríklad 
aj dejinám každodennosti, rodovým štú-
diám, otázkam vzťahu osobnosti a spoloč-
nosti, kontinuite a diskontinuite elít, iden-
titám skupín či najrôznejším „hraniciam” 
– so ciálnym, kultúrnym, cirkevným, geo-
grafickým, diplomatickým alebo ekonomic-
kým. Ak skúmame napríklad fenomén hra-
dov na Slovensku, neobmedzíme sa na ich 
počiatky, na stredovek. Ale zaujíma nás aj 
to, čo s nimi bolo hoci za prvej republiky či 
v päťdesiatych rokoch minulého storočia... 
Oddelenia na Historickom ústave SAV vní-
mame predovšetkým ako celky, ktoré majú 
zjednodušiť administratívu.
Ako vplývate na smerovanie ústavu?
Pochopiteľne, že si nemôže každý robiť úpl-
ne, čo chce. Na druhej strane sa snažíme 
rešpektovať slobodu vedeckého bádania. 
Orientáciu ústavu neurčujem len ja, pod-
statný vplyv na to má vedecká rada, kapaci-
ty z rôznych oblastí dejín a do istej miery aj 
spoločenská objednávka.
Hovoríte o spoločenskej objednávke. Má 
aj podobu zadávania tém, projektov, na-
príklad od štátu?
Tak to nefunguje. Dobu, keď štát diktoval 
výskumné zameranie, máme, chvalabohu, 
za sebou. Objednávka má zväčša podobu 
záujmu médií. Ale inak, podľa môjho názo-
ru, spoločnosť o pochopenie dejinných pro-
cesov veľký záujem nemá.
Nedostávate zadania zo strany štátu na 
riešenie niektorých chronicky sa vraca-
júcich závažných tém – napríklad obdo-
bia vojnového slovenského štátu?
Nič také nie je. Súhlasím, že štát by mal mať 
záujem minimálne na tom, aby sa podobné 
otázky kvalitne vysvetlili v školách. Ale his-
tória, ako mnoho iných humanitných a spo-
ločenských vied, je na okraji záujmu po-
litických elít na Slovensku. A je jedno, či 
hodnotíme súčasnú garnitúru alebo nejakú 
predchádzajúcu. Vnímam to ako isté zrkadlo 
nezrelosti spoločnosti. Možno sme ešte ne-
dorástli do štádia, aby sme si svoju históriu 
skutočne vážili a trochu sa z nej aj poučili.
Má Slovensko dosť tej „predateľnej“ his-
tórie? Teda, kým iní si pripomínajú svo-
jich kráľov, my sa chválime, že sme sta-
vali Budapešť. Nie je slabé povedomie 
dôsledok toho, že v slovenských dejínách 
je pridlhé obdobie bez „veľkých postáv 
a udalostí“?
My sme mali panovníkov, boli sme súčasťou 
Uhorského kráľovstva a neskôr habsbur-
skej monarchie. Problém je skôr v tom, že 
širšia verejnosť sa s nimi nestotožnila. Pri-
tom sú mnohé malé národy, ktoré majú po-
dobný problém s panovníkmi (napríklad 
Slovinci), je to však skôr otázka štátopráv-
neho usporiadania v minulosti a dnes. Naši 

„ N i e  s m e  h i s t o r i c i  p r e  h i s t o r i k o v “

PoPuLArIZácIA JE PrE VEDcoV 
Z NáŠho úStAVu úPLNE JASNá úLohA, 

NIKto o JEJ VýZNAME NEPochyBuJE
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predkovia sa veľkou mierou podieľali na 
existencii a fungovaní štátov, ktorých sme 
boli súčasťou. Pracovali, mali svoje záuj-
my, vplyvy a hlásili sa o svoje práva. Chcem 
tým povedať: máme históriu, len je adek-
vátna veľkos ti nášho národa, jeho postave-
niu v európskom meradle. Určite máme čo 
ponúknuť. Hoci je to o inom ako dejiny po-
vedzme Francúzska...
Ako sa s tým, podľa vašich skúseností, 
vyrovnali napríklad v USA?
Američania si vážia každý detail z dvesto-
štyridsiatich rokov existencie svojho štátu. 
Až spôsobom, ktorý je pre nás zarážajúci či 
nepochopiteľný. Dokážu z mestečka, v kto-
rom sa raz zastavil Woodrow Wilson [prezi-
dent USA v rokoch 1913 až 1921 – poznám-
ka redakcie], spraviť kultové miesto. Je to 
obdivuhodné.
V súvislosti so Slovenskom sú teda veľmi 
zaujímavé aj takzvané dejiny každoden-
nosti. Ide o novobjavenú časť tejto vedy?
V západných historiografiách sa dejiny kaž-
dodennosti už dve generácie tešia veľkej po-
zornosti. U nás sú v plienkach, ale ponúka-
jú veľa nových možností. Každodennosť je 
mimoriadne široká, bohatá a pestrá. Veľmi 
dobre na nej vidieť, že nazeranie na prob-
lém takzvanou čistou historiografiou už nie 
je možné. Vstupuje do toho množstvo me-
tód a prelínania viacerých spoločenských 
a humanitných vied. Interdisciplinarita tu 
nie je fráza, ide o nevyhnutnosť.

Ak verejnosť nevenuje histórii toľko po-
zornosti, koľko si zaslúži, nie je práve 
skúmanie dejín každodennosti cestou, 
ako to zmeniť?
Je to jeden zo spôsobov. Len musíme mys-
lieť na to, aby nám neunikli širšie súvislos-
ti. Aby sme pre stromy neprehliadli les. Ani 
každodennosť bez osvetlenia širších súvis-
lostí a vplyvov nie je plnohodnotná. Ak by 
sme to premietli na pojem, čomu sa hovorí 
úloha osobnosti v dejinách: každý je osob-
nosťou. Len s iným dosahom.
Ako je to so skúmaním lokálnych de-
jín, ktoré nás oslovujú tým, že sa týkajú 
miest, kde žijeme? Ako na to? Máme dosť 
historikov?
Lokálne dejiny sú veľmi dôležité. Okrem 
iného aj pre vedomie, že niekam patrím. 
Ja som z Brezovej pod Bradlom. A viem, 
že tam učitelia dejepisu či amatérski histo-
rici zbierajú materiál, ktorý je potrebný na 
spoznanie lokálnych dejín a každodennosti. 
Zbierajú spomienky, pamäti, osobnú koreš-
pondenciu, teda dokumenty, ktoré sa často 
nedostanú do archívov. Táto téma je neustá-
ly proces poznávania.
Vedci majú dosť kapacít, aby riešili lokál-
nu históriu?
Iste nie. A je to dôležité, lebo históriu ná-
roda tvorí okrem iného aj „skladačka“ z lo-
kálnych histórií. Napríklad Brezovania toto 
prepojenie lokálnych dejín s národnými veľ-
mi jasne dokazujú.

Učí sa dejepis správne?
Nie som pedagóg, som vedecký pracovník. 
Necítim sa celkom kompetentný, aby som 
to hodnotil. V mnohom to závisí od učite-
ľa. Lenže dnes je učiteľ nedocenený. Nás 
učiteľ dejepisu Peter Uhlík v brezovskej zá-
kladnej škole „vláčil“ po všetkých pamät-
ných miestach nielen v blízkom okolí. Aby 
sme cítili silu toho miesta... Môj súkromný 
názor je, že asi sa celkom správne neučí. Ve-
domosti väčšiny ľudí z dejín sú slabé a vzťah 
k minulosti vlažný. Myslím, že mladých ľudí 
história nezaujíma. Vnímajú ju ako nie-
čo, čo je za nami. Zmeniť to asi možno iba 
postupne a len novými formami. Možno aj 
aplikáciami v smartfónoch. A určite i be-
sedami na zaujímavé témy. Filmami, ktoré 
budú blízke mladým svojím spracovaním – 
ako napríklad True Štúr [čiastočne animo-
vaný a čiastočne hraný film o Ľudovítovi 
Štúrovi – poznámka redakcie].
Je vzťah k minulosti horší ako kedysi?
Asi áno. Zmenila sa výchova v rodinách. Na-
vyše sa doma menej číta. V školách sa dáva 
dôraz na iné veci...
Nie je problém s tým, že totalitné režimy 
trochu spochybnili vierohodnosť histori-
kov, pretože na nich tlačili? Musíte o vie-
rohodnosť teraz bojovať?
Historiografia bola pod vplyvom totalitné-
ho režimu, to je pravda. O niektorých té-
mach sa nehovorilo alebo sa hovorilo jed-
nostranne. Po páde bývalého režimu sa 

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., vyštudoval odbor história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 
1986 je pracovníkom Historického ústavu SAV, od roku 2006 je jeho riaditeľom. Špecializuje sa na americkú zahraničnú politiku, čes-
koslovensko-americké hospodárske a politické vzťahy v druhej polovici 20. storočia, osobnosti československej zahraničnej politiky 
z radov Slovákov, vznik a históriu OSN, druhý a tretí československý a slovenský demokratický exil. Absolvoval viaceré študijné a vý-
skumné pobyty v USA, Veľkej Británii a Kanade.
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objavilo obrovské množstvo tém, otvori-
li sa archívy. Dostali sme možnosť venovať 
sa témam aj osobnostiam, ktoré boli dovte-
dy tabu. Ale nemyslím si, že by sme museli 
bojovať o povesť našej vedy. Cesta je jasná. 
Ísť zodpovedne a dôsledne po historických 
faktoch a súvislostiach a interpretovať ich 
v kontexte. Pri sporoch o výklad histórie 
často nie je spor o fakty, ale o ich interpre-
táciu. Asi najviac to vidieť na období voj-
nového slovenského štátu, ktoré je zrejme 
najkontroverznejšie v našich dejinách. Me-
dzi historikmi sú rôzne názory, ale názor 
vedeckej obce Historického ústavu SAV na 
toto obdobie je dostatočne známy a razant-
ný, dávame ho zreteľne najavo.

Ale je to citlivá záležitosť a do hláv ľu-
ďom nevidíte. Nemôže sa stať, že zistíte, 
že ste prijali niekoho, kto sa prejaví inak?
Väčšinou za nových kolegov prijímame na-
šich doktorandov, ktorí pre nás nie sú nezná-
mi. Nedávno sme prijali mladého vedecké-
ho pracovníka, ktorý študoval v zahraničí. 
Máme tiež historika cez program SASPRO. 
Verím, že sme dostatočne skúsení, aby sme 
počas prijímacích rozhovorov a z publikač-
nej činnosti zistili, s kým budeme pracovať. 
Upozorňujem, že vedeckú erudíciu vnímam 
ako najdôležitejší faktor pri prijatí nového 
človeka, nie však jediný.
Ako vzniknú také odlišné názory vedcov 
na jedno obdobie?

Tvrdím, že fakty vás nepustia k zlej inter-
pretácii. Jedine, že by ste chceli zámerne 
klamať. Sú aj takí historici, ktorí ich myl-
ne interpretujú, aby im to sedelo do nejakej 
konštrukcie. Ale ak som zodpovedný, ako 
vedec-historik, respektíve človek, ktorý zod-
povedne pracuje s prameňmi, musí byť zá-
ver zreteľný. Seriózny, skúsený historik by 
nemal „uletieť“. Všetko sú to vážne veci, ale 
ja to mierne odľahčím – iba my historici mô-
žeme meniť dejiny, lebo vieme, ako to bolo.
Nemýlia takéto rôzne interpretácie časť 
ľudí natoľko, že si myslia, že môžu s his-
tóriou robiť čokoľvek? Zoberme si prípad 
„Biľakova busta“.
Áno, zrejme ich to zvádza. V takýchto prí-
padoch sa zdá, že rovnako, ako je na Slo-
vensku niekedy milión futbalových a hoke-
jových reprezentačných trénerov, toľko je 
aj historikov. Ale je na vedeckej obci, aby 
sa ozvala a čosi podobné nedopustila. Opa-
kujem – ak elity nezačnú humanitné a spo-
ločenské vedy brať vážne, hendikepy a de-
formácie, ktoré sa teraz vytvoria, sa budú 
v ďalších rokoch ťažko naprávať.
Ste aj členom predsedníctva Agentúry na 
podporu výskumu a vývoja (APVV). Ako 
vnímate výber projektov? Máte pocit, že 
spoločenské a humanitné vedy ťahajú za 
kratší koniec?
V rámci APVV naše vedy určite neťahajú za 
kratší koniec. Treba v prvom rade pripome-
núť, že na vedu a výskum dáva štát málo pe-
ňazí. Naši kolegovia zo zahraničia sa často 
čudujú, ako dokážeme za týchto podmie-
nok fungovať. Pokiaľ ide o APVV, je to pod-
ľa mňa významná štátna agentúra, jeden 
z mála súťažných zdrojov, ktoré máme. Ško-
da, že podobných agentúr nie je viac. Za náš 
ústav by som mohol spomenúť viacero pro-
jektov, ktoré v nej uspeli, z posledných na 
témy hraníc, identít či elít. Je jasné, že ako 
predstavitelia humatnitných a spoločen-
ských vied nebudeme schopní financovať 
celú našu činnosť iba z európskych zdrojov. 
Takto to nefunguje nikde v Európe.
Pri európskych zdrojoch je významný dô-
raz na aplikácie, medicínu, biomedicínu, 
nanotechnológie... No vzhľadom na sú-
časné problémy Európy nie je čas viac 
európskych peňazí venovať výskumu zá-
važných spoločenských otázok?
Opravím vás: nie že je čas, je najvyšší čas! 
Európa si musí uvedomiť svoju identitu. 
A to sa jej nepodarí na základe prejavov pre-
miérov na samitoch. Tak to nefunguje. Dá 
sa to len cez drobnú prácu v každej krajine, 
z ktorej vyplynie civilizačný rámec hodnôt 
Európy a možnosti, ako reagovať na posled-
ný vývoj na kontinente i mimo neho. A tu je 
úloha humanitných a spoločenských vied 
nezastupiteľná.
Je fakt, že k Historickému ústavu SAV sa 
v rámci transformácie pripojí ďalší ústav?
Je taký zámer. Predovšetkým chcem zdôraz-
niť, že Historický ústav SAV je značka, ktorej 
názov sa nezmení. Pôvodne sme mali zámer 
prijať pod krídla viaceré ústavy, no ich riadi-
telia moju iniciatívu odmietli. Okrem Ústa-
vu dejín umenia SAV, ktorého riaditeľ ma po 
roku oslovil, že by do toho išli. Zámer je na 
svete, rokovali o ňom vedecké rady, predbež-
ne je naša predstava, že noví kolegovia by sa 

Cena saV za popularizáCiu Vedy
Za publikáciu „Zlaté šesťdesiate“ v rozdelenom svete dostal PhDr. Sla-
vomír Michálek, DrSc., a kolektív riešiteľov z Historického ústavu 
Cenu SAV za popularizáciu vedy. Kniha je výstupom dvojročnej spolu-
práce vedeckého kolektívu ústavu, pozostávajúceho z odborníkov na 
dejiny druhej polovice 20. storočia. Jej autori pretransformovali svo-
je odborné znalosti a dlhoročný vedecký výskum do popularizačnej 
práce určenej verejnosti. Popularizačné dielo takéhoto rozsahu a zá-
beru predstavuje v slovenskom kontexte ojedinelý počin. Zachytáva 

populárnou formou slovenský vývoj v ČSSR, ako aj vývoj v USA, ZSSR, Veľkej Británii, 
Francúzsku a oboch nemeckých štátoch. Prináša tiež portréty desiatich osobností de-
saťročia, napríklad Johna Fitzgeralda Kennedyho, Nikitu Sergejeviča Chruščova, Kon-
rada Adenauera či Fidela Castra. Popri S. Michálkovi sa na vzniku diela textami podie-
ľali títo autori z Historického ústavu SAV: PhDr. Elena Londáková, CSc.; Mgr. Dušan 
Segeš, PhD.; PhDr. Michal Štefanský, CSc.; PhDr. Miroslav Londák, DrSc., a PhDr. Sta-
nislav Sikora, CSc.             (lt, hu)
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stali súčasťou nášho ústavu a vytvorili by sa-
mostatné oddelenie. Vidím to ako obohate-
nie oboch pracovísk. Zopakoval som ponuku 
ďalším pracoviskám, ktoré som neúspešne 
oslovoval pred časom, zatiaľ sa nevyjadrili.
Objavili sa nejakí ďalší možní partneri?
Sú rôzne kuloárne rokovania a návrhy. Stre-
távam mnoho kolegov z iných ústavov, ktorí 
by k nám radi prešli. Podstatný dôvod je, že 
sa venujú aj dejinám. Právnym, sociálnym, 
kultúrnym, hospodárskym, architektúry či 
fyziky...
Ako vnímate transformáciu?
Ako nevyhnutný krok. Historický ústav, i ja 
osobne, ju plne podporujeme. Za tie roky, 
čo som na poste riaditeľa, vidím, ako sa veci 
hýbu a ako nie, vnímam problémy, ktoré 
prináša bežný život ústavov. Je však jasné, 
že transformácia sama osebe neznamená, 
že sa nám začnú sypať projekty a peniaze. 
Jasné je ale aj to, že Akadémia potrebuje 
zásadnú zmenu. Je otázka, či to vie urobiť 
sama, zvnútra. Ja si myslím, že veľmi nie.
Prečo?
To sa pýtam aj ja. Odpoveď trochu zjedno-
duším, použijem tri slová – ochota, motivá-
cia, pohodlnosť. Tu vidím otázniky. Pritom je 
viacero faktorov, určite riešiteľných, počnúc 
neefektívnou inštitucionálnou rozdrobenos-
ťou, cez diverzitu verejných zdrojov, až po 
flexibilnosť. Ďalším faktorom sú úväzky.
Aké úväzky myslíte?
Myslím, že treba zrušiť súbehy stopercent-
ných úväzkov. Nikto by ho nemal mať na 
škole a súčasne v Akadémii. Hovorím to už 
roky. Kto tak funguje, nepotrebuje získavať 
peniaze cez granty. Dva celé platy mu sta-
čia, aj keď nie sú veľké. Doktor Ján Sedlák 
[RNDr. Ján Sedlák, DrSc., vedúci vedecký 
pracovník Ústavu experimentálnej onkoló-
gie Biomedicínskeho centra SAV – poznám-
ka redakcie] to nazval takzvanou zónou 
komfortu. Ak niekto chce mať na škole plný 
úväzok, v SAV by nemal mať väčší ako po-

lovičný. Alebo naopak. Protiargument je, 
že Zákonník práce to umožňuje. Odpove-
dám: Dobre, ale pracovisko, ktoré vediem, 
rešpektuje aj ďalšie pravidlá. Jedným z nich 
je, že v Historickom ústave SAV nikto s dvo-
mi stopercentnými úväzkami nepracuje. 
Aby bolo jasné – v žiadnom prípade neod-
mietam pôsobenie vedcov zo SAV na ško-
lách. Naopak, veľmi ho podporujem. Kvô-
li výmene poznatkov, kontaktu vedy a škôl, 
kvalitnej výuke a v neposlednom rade i kvô-
li peniazom. Ale s podmienkou, o ktorej som 
hovoril.
Myslíte, že transformácia to môže zme-
niť?
Verím, že uvoľní ruky. Že sa budú aj tieto 
otázky riešiť dôslednejšie.
Z vášho hľadiska môže transformácia 
zmeniť vzťah s praxou?
Aplikácie sú už teraz významnou súčas-
ťou našej práce. Máme vyše tridsať bežia-
cich projektov, viaceré centrá excelentnosti 
a APVV. A každý v tomto ústave vie, že vý-
sledky z nich musia byť viditeľné (ročne vy-
produkujeme vyše tridsať monografií). A ak 
chceme byť úspešní, musíme sami hľadať 
externé zdroje. Ale ak sa pýtate, či nám pre-
chod na verejnú výskumnú inštitúciu môže 
pomôcť zarábať na chod ústavu, tak veľmi 
nie. Predajom monografií či expertízami sa 
neuživíme. Bolo by cestou do pekla pristú-
piť na myšlienku, že ak niečo neprodukuje 
zisk, treba to odsunúť bokom. To určite chá-
pu aj kolegovia z prírodných a technických 
vied.
Nedávno ste absolvovali stretnutia s pa-
nelom expertov v rámci akreditácie. Ako 
ich vnímate?
Sme pracovisko národne orientovaného zá-
kladného výskumu a pre kohokoľvek zvon-
ka, kto skúma minulosť tohto regiónu, sme 
najlepší a najkvalitnejší inštitucionálny 
partner zo Slovenska. Keď uvidím hodno-
tenie panelu, zaujmem stanovisko. Akre-

ditáciu považujem za dôležitú a absolútne 
správnu. Ale som aj za to, aby sa z nej vy-
vodili dôsledky voči pracoviskám, ktoré 
budú povedzme úspešné alebo neúspešné. 
Ako riaditeľ som zažil niekoľko akreditácií 
a evaluácií. Čo bolo ich výsledkom? Nič. Ka-
ravána sa pohla ďalej s konštatovaním, že 
všetci sme na rovnakej štartovacej čiare a že 
nabudúce. Čo sa dialo „nabudúce“? Zasa 
nič. Všetci máme málo, preboha, neberme 
im päť percent, lebo ich potopíme. A tak do-
kola. Myslím, že dopady hodnotenia vedec-
kej práce by nemali mať rovnostársku (so-
ciálnu) dimenziu. Viem, že sú to razantné 
názory, ale svoj pohľad nezmením.
Máte problém doplňovať ústav? Aká ge-
nerácia historikov rastie? 
Vždy je to problém. Vyberáme si najlep-
ších. V mnohom nám pomáha Fond Štefa-
na Schwarza [podporný fond SAV, ktorým 
jej predsedníctvo pomáha ústavom vytvá-
rať vybrané postdoktorandské miesta – po-
známka redakcie]. Vyberáme, ako som po-
vedal, z našich doktorandov, ale aj z tých, 
ktorí vyštudovali v zahraničí a už sú do is-
tej miery etablovaní. Som za generačné vy-
váženie ústavu a citlivú obmenu vedcov. 
V Historickom ústave SAV máme silnú sku-
pinu historikov vo veku okolo 35 až 45 ro-
kov. Aj vďaka ich schopnostiam a cieľave-
domosti nemám žiadne obavy o budúcnosť 
ústavu.
Baví vás riaditeľovanie?
Neuvažujem príliš nad tým, či ma baví alebo 
nie. Robím to desať rokov. Ak by som nešé-
foval, napísal by som za ten čas o niekoľko 
kníh viac. Ale snažím sa to skĺbiť. Manažo-
vanie takéhoto veľkého pracoviska je tímo-
vá práca. Musíte mať okolo seba tím ľudí, na 
ktorých sa možete spoľahnúť. A ja ten tím 
mám. Je to robota s ľuďmi, ktorá je zaujíma-
vá a tvorivá a sama osebe je výzvou, poctou 
a nepochybne aj záväzkom.
Martin Podstupka | Foto: Vladimír Šimíček

Človek a svet zvierat 
v stredoveku (Daniela 
Dvořáková a kol.). Púta-
vý titul o vzťahu stredo-
vekého človeka k prírode, 
k ríši zvierat. Vzrušujú-
ci pohľad na svet vybáje-
ných aj skutočných zvie-

rat od najstarších čias až po raný novovek.

Bosorky, strigy, čaro-
dejnice (Tünde Len-
gyelová). Dosiaľ bola 
problematika bosoriek 
v slovenskej historiogra-
fii takmer tabu. Nové vý-
skumy umožnili podať 
obraz o období, v ktorom 
sa odohrávali procesy s bosorkami a ktoré 
často prerástli do krvavej represie a maso-
vej hystérie.

Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov: ži-
vot, dielo a doba verzus historická pa-
mäť (Peter Macho, Daniela Kodajová a ko-

lektív). Rok 2015 sa niesol 
v znamení dvojstého vý-
ročia narodenia Ľudovíta 
Štúra. Prvá časť knihy sa 
zameriava na život tohto 
dejateľa a dobu, v ktorej 
žil. Druhá sa venuje obdo-
biu po jeho smrti, keď sa 
z neho stal symbol.

Slovensko v 20. storo-
čí. 4. zväzok, Slovenská 
republika: 1939 – 1945 
(Katarína Hradská, Ivan 
Kamenec a kol.). Obdo-
bie 1939 až 1945 prezen-
tuje v slovenskej historio-
grafii množstvo publikácií. 
Štvrtý zväzok syntézy Slo-
vensko v 20. storočí sa snaží o výsostne ve-
decký a odborný prístup na základe naj-
novšieho výskumu.

San Francisco 1945. Vznik Organizá-
cie Spojených národov (Slavomír Mi-

chálek). Kniha vyšla pri 
príležitosti 70. výročia 
vzniku OSN. Zameriava 
sa na podiel českosloven-
skej delegácie a jej slo-
venských členov – diplo-
matov (Vladimír Hurban, 
Ján Papánek, Ivan Krno 
a Ernest Šturc) pri formo-

vaní tejto inštitúcie, ktorá sa snaží o mier 
a spoluprácu vo svete.

Slovakia: A European 
Story. (Miroslav Londák, 
Slavomír Michálek, Pe-
ter Weiss et al.). Publiká-
cia bola vydaná pri prí-
ležitosti predsedníctva 
Slovenska v Európskej 
únii. Zachytáva najnovší 
politický, kultúrny, ekonomický a sociálny 
vývoj na Slovensku v rokoch 1989 – 2016 
v medzinárodných súvislostiach.

(hu)

z autorskej dielne HistoriCkéHo ústaVu
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>Od prvého januára by mali 
v Slovenskej akadémii vied 
vzniknúť – spojením dvoch 
dvojíc ústavov – nové cen-
trá. V týchto mesiacoch na 
tom pracujú v Botanickom 
ústave SAV a Ústave gene-
tiky a biotechnológií rast-
lín SAV. Ale tiež v druhej 
dvojici inštitúcií, v Ústa-
ve molekulárnej fyziológie 
a genetiky SAV a Ústave 
biochémie a genetiky živo-
číchov SAV. 

Ako Správy SAV priebežne informovali (čísla 
2, 5, 6/2015), minulý rok a začiatkom toh-
to roka sa podarilo spojenie do troch celkov. 
Ešte na jar 2015 sa v rámci pilotných pro-
jektov transformácie Slovenskej akadémie 
vied spojili Geologický a Geofyzikálny ústav 
do jedného Ústavu vied o Zemi. Na jeseň 
pokračoval tento proces v treťom oddele-
ní vied Akadémie. Centrum spoločenských 
a psychologických vied SAV vzniklo z Prog-
nostického ústavu, Ústavu experimentálnej 
psychológie a košického Spoločenskoved-
ného ústavu SAV. Začiatkom tohto roka do-
tiahli spojenie do Biomedicínskeho centra 

SAV inštitúcie z druhého oddelenia: Virolo-
gický ústav, Ústav experimentálnej onkoló-
gie, Ústav experimentálnej endokrinológie 
a Ústav klinického a translačného výskumu 
SAV (niekdajšie Molekulárno-medicínske 
centrum).

Silnejší výskum

Súčasná aktivita ďalších štyroch ústavov 
je pokračovaním príprav SAV na transfor-
máciu. Riaditeľka Botanického ústavu SAV 
Mgr. Anna Guttová, PhD., hodnotí možnosť 
spájať ústavy na báze dobrovoľnosti ako prí-
nos. „V minulosti sme potrebu vytvárať spo-
ločné centrá veľmi necítili. V podstate ani 
dnes. Už aj preto, že sme relatívne veľký 
ústav, počet našich vedeckých pracovníkov 
v posledných rokoch osciluje okolo sto,“ pri-
pomína. No dodáva, že tendenciu na spája-
nie ústavov v SAV pozorne sledovali, rovna-
ko ako minuloročný vznik prvých centier. 
„Na centrá sa pozerám ako na nástroj, pro-
striedok. Rozmýšľala som nad tým, čo by 
nám mohli priniesť. Bola to porovnateľ-
ná situácia, ako keď si v laboratóriu vedec-
ký pracovník obzerá nový prístroj, prípadne 
číta o novom metodickom postupe a pre-
mýšľa, ako by ho mohol pri svojom výskume 
zužitkovať. Ako som si túto tému obracala 
z rôznych strán, zvažovala som aj aktivitu 
kolegu Salaja [doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc., 
riaditeľ nitrianskeho Ústavu genetiky a bio-
technológií rastlín SAV – poznámka redak-
cie], ktorý o spájaní dlhodobejšie uvažoval 
a mal pripravené viaceré scenáre.“

Táto vedkyňa hovorí, že si porovnávala 
zamerania oboch inštitúcií a skúmala mož-
né prínosy. Pripomína, že okrem toho, že sa 
Botanický ústav zaoberá biosystematikou, 
evolúciou, taxonómiou, fytogeografiou, 
výskumom vegetácie, všeobecne biodiver-
zitou, jeho vedci sa venujú aj „... experi-
mentálnemu štúdiu štruktúry a funkcií rast-
linných organizmov na rôznych úrovniach 
ich organizácie a ich odpovediam na abio-
tické a biotické faktory“.

„A tam som videla veľký prienik s tým, 
čomu sa venujú kolegovia z Ústavu genetiky 
a biotechnológií rastlín,“ hovorí A. Guttová. 
Táto riaditeľka považuje za dôležitú úlohu 
pracoviska posilniť fyziologický výskum – 
ktorý je doménou nitrianskeho ústavu. Na-
vyše toto partnerské pracovisko považuje, 
aj vďaka štrukturálnym fondom, za veľmi 
dobre prístrojovo vybavené. Pozdávajú sa 
jej projekty, ktoré tamojší kolegovia riešia, 
aj dobré prepojenie s poľnohospodárskou 
praxou. „Takže na otázku, prečo vytvoriť 
spoločné centrum, mi vyšlo jednoznačne, 
že tým môžeme posilniť náš výskum fyzio-
lógie rastlín. Lebo na biodiverzitu a evolú-
ciu sa sústreďujú až tri naše oddelenia, kým 
oddelenie fyziológie rastlín je tak trochu 
osamotené,“ hovorí.

Návrat k staršej téme

Riaditeľka Botanického ústavu pripomína, 
že keď si vedenia inštitúcií ujasnili motivá-
ciu, otvorili diskusiu každý vo svojom ústa-
ve. Za Botanický dodáva, že debata nebola 
jednoduchá. Hovorilo sa o tom na rôznych 
fórach tejto inštitúcie, riešila to ústavná i ve-
decká rada, vedecká obec... „Vedci sú otvo-
rení ľudia, ale krok do neznáma je nároč-
ný pre každého. A osud pracoviska, ktoré 
poskytuje priestor rozvíjať svoje myšlienky 
a výskum, im nie je ľahostajný,“ vysvetľuje. 
Za veľmi pozitívne považuje, že ľudí to zau-
jíma, diskutovali, pýtali sa, jednoducho ne-
boli indiferentní. „Obavy sú úplne namies-
te,“ zdôrazňuje. Najčastejšie boli zo straty 
identity a zmeny vedeckého smerovania 
ústavu. Z obáv, či budú môcť pokračovať 
v už nasmerovanom výskume. A tiež z pre-
púšťania. „Ale cieľ a dôvod, prečo chceme 
vytvoriť centrum, sme si jasne zadefinova-
li a vyjasnili. Nič z toho nie je jeho pred-
metom,“ zdôrazňuje A. Guttová. Podpora 
zo strany kolektívov bola vraj podmienkou 
oboch riaditeľov.

Veľmi podobne na túto fázu rokovaní 
spomína aj jej kolega, riaditeľ Ústavu ge-
netiky a biotechnológií rastlín SAV J. Salaj. 
Hovorí, že už niekoľko rokov mal v hlave, 
na papieri a neskôr aj v podobe zverejnené-
ho návrhu schému možných partnerov. Išlo 
o takzvané „zelené ústavy“, ktoré by spája-

Z o  š t y r o c h  ú s t a v o v 
b u d ú  d v e  c e n t r á

Riaditeľka Botanického ústavu SAV Mgr. Anna Guttová, PhD.: „Na otázku, prečo vy-
tvoriť spoločné centrum, mi vyšlo jednoznačne, že tým môžeme posilniť náš výskum fy-
ziológie rastlín.“               Foto SME
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la odbornosť. Boli v nej, okrem súčasných, 
aj Ústav krajinnej ekológie, Ústav ekológie 
lesa a Arborétum Mlyňany.

To nevyšlo, ale tému spájania ústavov si 
ich riaditelia nosia v hlavách so sebou. Pre-
to sa k téme vrátili, hoci v redukovanej po-
dobe. A o výbere rozhodovalo vedecké za-
meranie. „V tom je nám Botanický ústav 
nepochybne odborne najbližšie,“ zdôrazňu-
je tento vedec. Dodáva, že vedci nitrianske-
ho ústavu sa orientujú na genetiku a fyzio-
lógiu drevín a poľnohospodárskych plodín, 
reprodukčnú biológiu rastlín, „in vitro“ roz-
množovanie. „Ale aj na proteomiku, mole-
kulárnu biológiu a rastlinné biotechnoló-
gie,“ hovorí.

Prevážil praktický prístup

Aj v tomto ústave bolo treba o zámeroch 
veľa hovoriť. Jeho riaditeľ spomína, že na-
príklad vedecká rada reagovala najprv roz-
pačito. Ale nakoniec prevážil názor, že spo-
jenie bude užitočné. Okrem iného aj kvôli 
tomu, že šanca väčšej inštitúcie získať do-
statok projektov je väčšia. Výsledkom debát 
v oboch ústavoch bola podpora, bez ktorej – 
a to zdôrazňujú obaja riaditelia – by spojenie 
bolo nemožné. Pôvodne uvažovali o sply-
nutí, teda že oba ústavy zaniknú a vznikne 
nový, ale nakoniec prevážil praktický postup 
– zlúčenie. Keď sa menší ústav formálne pri-
člení k väčšiemu, vznikne z toho Centrum 
biológie rastlín a biodiverzity SAV (zachová 
si identifikačné číslo organizácie Botanické-
ho ústavu) zložené z dvoch častí. Botanické-
ho ústavu Centra... a Ústavu genetiky a bio-
technológií rastlín Centra... . 

A. Guttová vníma takúto dohodu okrem 
iného aj ako výsledok ústretového prístupu 
nitrianskych kolegov. A pragmatické rieše-
nie. Bolo však možné aj vďaka tomu, že oba 
kolektívy sa zhodli na dôležitosti – ako zdô-
razňuje J. Salaj – zachovania istej miery sa-
mostatnosti. A to dohoda zaručuje.

Riaditeľ nitrianskeho ústavu dodáva, že 
precízne musia byť aj dohody ekonómov, 
lebo jeho ústav sa stará, okrem iného, aj 
o technicko-hospodársku správu nitrian-
skeho areálu SAV. Tento riaditeľ hovorí, že 
ich model spojenia je veľmi podobný tomu, 
čo využili ústavy, ktoré vytvorili Ústav vied 
o Zemi, a preto požiadal o poznatky riadite-
ľa tejto inštitúcie RNDr. Igora Brosku, DrSc.

Otvorené otázky

V čase uzávierky tohto čísla Správ SAV ešte 
neboli všetky veci uzavreté. Ústavy mali za 
sebou spoločné vyhlásenie štatutárov, tvor-
bu téz, súhlas Predsedníctva SAV, tvorbu 
organizačného poriadku a ďalších doku-
mentov. O niektorých otázkach ešte disku-
tovali. Napríklad o podobe vedeckej rady – 
v novom centre by mala pôsobiť iba jedna. 
Podľa dohody, ak bude šéfom centra riadi-
teľ jedného ústavu, tak jeho štatutárny zá-
stupca bude z druhého. Obaja budú prak-
ticky ďalej riadiť svoju oblasť. Najmä pokiaľ 
ide o vedecké zameranie a personálne zále-
žitosti. „Snažili sme sa zohľadniť, že viacero 
vecí je dôležité manažovať z úrovne vedenia 
ústavov,“ dodáva A. Guttová. 

Z hľadiska perspektív považuje riaditeľ-
ka Botanického ústavu za veľmi dôležité, 
že v názve centra je biodiverzita, teda roz-
manitosť druhov. „Tá je totiž predmetom 
skúmania oboch ústavov z rôznych uhlov 
pohľadu,“ zdôrazňuje. „Biodiverzitu pova-
žujeme za jedno z významných aktív našej 
krajiny,“ hovorí. „Hoci z nej nie je priamy 
ekonomický benefit.“

Pokiaľ ide o aplikácie, riaditeľ Ústavu 
genetiky a biotechnológií rastlín J. Salaj vy-
svetľuje, že táto inštitúcia má veľmi dobre 
rozbehnutú spoluprácu s poľnohospodár-
mi, ale aj lesníkmi. Transformácia na verej-
nú výskumnú inštitúciu môže len pomôcť. 
Poskytne ústavu (a po novom celému cen-
tru) šancu zlepšiť touto cestou svoju finan-
čnú situáciu. 

„Tento fyziologický smer výskumu má 
spoluprácu s poľnohospodármi rozbehnu-
tú. Pokiaľ ide o biodiverzitu, naša perspek-
tíva závisí aj od spoločenského nastavenia,“ 
dodáva A. Guttová. „Sú krajiny, kde štát 
podstatne viac pracuje s rôznymi štúdiami 
vplyvov na životné prostredie, ktoré by sme 
mohli robiť.“

Posun dvoch pracovísk

Menšie ústavy sa ľahšie dostanú do problé-
mov, zdôrazňovala riaditeľka Ústavu mo-
lekulárnej fyziológie a genetiky SAV Ing. 
Zdena Sulová, DrSc., keď v Správach SAV 
hovorila (6/2015, Prvé zadanie: konsoli-
dácia) o okolnostiach minuloročného od-
chodu časti vedcov na iné pracovisko. Nie-
len kvôli grantom a nedostatočnej stabilite. 
„Aj diapazón metodík je menší, viazaný na 
možnosti ústavu,“ vysvetľuje. „Riešili sme 
to spoluprácou, vždy na istý čas. Ale keď sa 
spoja viaceré metodiky trvalejšie, posúva to 
pracoviská smerom dopredu.“

Ako jeden z dôvodov na pripravované 
spojenie Ústavu molekulárnej fyziológie 
a genetiky SAV s Ústavom biochémie a ge-
netiky živočíchov SAV uvádza to, že oba 
patria medzi menšie. A prečo tento výber? 
„Kvôli kompatibilite tém. Obaja sa z veľkej 
časti venujeme membránam. Máme vyskú-
šanú spoluprácu, robili sme na spoločných 
projektoch,“ dodáva. Ako príklad spomína 
účasť na projekte Výskumno-vzdelávacieho 
centra excelentnosti Agentúry na podpo-
ru výskumu a vývoja Biomembrány: štruk-
túra a dynamika membrán vo vzťahu k bun-
kovým funkciám (projekt bol zameraný na 
vytvorenie funkčnej siete pracovísk zao-
berajúcich sa rôznymi aspektmi štruktúry 
a funkcie biologických membrán) či spo-
luprácu v projekte Európskeho sociálneho 
fondu Biomembrány: Prierezový program 

Riaditeľ Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.: 
„Máme veľmi dobre rozbehnutú spoluprácu s poľnohospodármi, ale aj lesníkmi. Trans-
formácia na verejnú výskumnú inštitúciu môže len pomôcť.“                                     Foto archív

Centrum biológie rastlín 
a biodiverzity SAV
•	 Botanický ústav SAV
•	 Ústav genetiky a biotechnológií rast-

lín SAV
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vzdelávania doktorandov a mladých ve-
deckých pracovníkov v biologických a biome-
dicínskych odboroch. 

RNDr. Ľubor Košťál, CSc., riaditeľ Ústa-
vu biochémie a genetiky živočíchov SAV, 
k tomu dodáva, že intenzívna spolupráca 
týchto inštitúcií trvá minimálne desať ro-
kov. Jej východiskom boli osobné kontakty 
expertov, ktorých spájal blízky smer výsku-
mu. Tie postupne nadobudli aj podobu ofi-
ciálnej spolupráce oboch ústavov.

Tento vedec pripomína, že malé ústavy 
majú okrem iného aj problémy s adminis-
tratívnou záťažou. „Už pomaly každý z ko-
legov robí pre ústav aj čosi, čo priamo ne-
súvisí s vedou,“ dodáva. Po prechode na 
verejnú výskumnú inštitúciu by týchto po-
vinnosti neubudlo, skôr naopak. Spojenie 
bude podľa neho znamenať aj to, že sa po-
vinnosti v komisiách, orgánoch, radách 
„rozriedia“. „Navyše malý ústav je aj ve-
decky menej stabilný,“ vysvetľuje. „Odchod 
jedného človeka do zahraničia či dôchodku 
môže znamenať, že ústav príde o jednu celú 
výskumnú tému.“ 

Ústav, ktorému šéfuje, čaká v blízkej 
budúcnosti aj ďalšia zmena. Sťahovanie 
z Ivanky pri Dunaji do areálu SAV na brati-
slavskej Patrónke. Prípravy boli dlhé – ako 
s úsmevom hovorí, „prvá písomná zmien-
ka“ o budúcom sťahovaní je spred desiatich 
rokov. Plány mali odvtedy rôzne podoby. 
Teraz sa však už zrekonštruovaná budova 
pre nich kolauduje, obstaráva sa nábytok... 
Znamená to aj isté organizačné a adminis-
tratívne zmeny a predstaviteľom tohto ústa-
vu sa zdá praktické vyriešiť všetko naraz 
vrátane spojenia s novým partnerom.

Impulz od predchodcov

Aj tieto dva ústavy si vybrali praktickejšiu 
formu spojenia – zlúčenie. „Okrem iného aj 

kvôli tomu, že my už príspevková organizá-
cia sme,“ hovorí Z. Sulová. Takže nové Cen-
trum biovied SAV bude fungovať pod ich 
identifikačným číslom organizácie a šéfo-
via oboch ústavov veria, že takto sa budú aj 
ľahšie zlaďovať systémy, v akých teraz pra-
cujú ich ekonomické oddelenia. „Navyše 
my máme schválené doktorandské štúdium 
pre všetky tri odbory, ktoré naše ústavy po-
trebujú (biochémia, fyziológia živočíchov 
a biofyzika),“ pokračuje táto vedkyňa. „Ak 
použijeme tento spôsob spojenia, nemu-
síme kvôli nemu nič vybavovať odznovu, 
stačí, keď budeme informovať, že sa nám 
zmenil názov,“ zdôrazňuje. „A perspektív-
ne doplníme garantov o tých našich,“ dodá-
va jej kolega Ľ. Košťál. Obaja pripomínajú, 
že spojenie ústavov bude znamenať aj ľah-

šie zostavovanie tímu garantov. Malý ústav 
s tým môže mať problémy.

Na otázke, kto so spájaním týchto ústa-
vov vlastne prišiel, sa obaja manažéri ba-
via. Podnet totiž nedali riaditelia ústavov, 
ako to zvyčajne býva, ale ich exriaditelia 
(doc. Ing. Albert Breier, DrSc., súčasný ve-
dúci oddelenia v Ústave molekulárnej fyzio-
lógie a genetiky SAV, a RNDr. Ivan Hapala, 
CSc., zástupca riaditeľa Ústavu biochémie 
a genetiky živočíchov SAV). Nebol to úplne 
nový plán. O podobnom spojení sa hovori-
lo aj v minulosti. Ale chýbalo zhodnotenie 
situácie a aktuálnych okolností. Tak vzni-
kol impulz pre súčasných šéfov ústavov. Tí 
sa teraz zhodujú na tom, že vedecké rady 
prijali plán prakticky bez problémov. Z. Su-

lová hovorí, že v akademickej obci ich ústa-
vu bolo dokonca hlasovanie o návrhu štatú-
tu budúceho centra jednomyseľné. Ľ. Košťál 
dodáva, že v ich ústave sa najviac diskuto-
valo o tempe zmien.

Otvorené dvere

V Centre biovied SAV, ako sa spojené ústa-
vy majú nazývať, bude pôsobiť jedna veľká 
vedecká rada, ale zachovajú sa aj takzvané 
malé vedecké rady. Napríklad aby spolupra-
covali s akademickými obcami ústavov. Tie 
budú robiť napríklad nominácie na riadite-
ľa či štatutára. Dohoda znie (ako pri iných 
podobných spojeniach): ak bude riaditeľ 
z jedného ústavu, jeho štatutárny zástup-
ca musí pochádzať z druhého a musí mať 
nomináciu od jeho akademickej obce. Títo 
dvaja manažéri budú šéfovať svojim ústa-
vom v otázkach, ktoré ostanú v pôsobnosti 
ústavov. Napríklad vedeckých.

Ústavy si dohodli tiež praktické otázky, 
napríklad samostatnú správu svojich bu-
dov či priestorov, pravidelný prehľad – vy-
účtovanie o tom, ako ktorá „zložka“ nakladá 
s rozpočtom. I to, že projekty aj nepriame 
náklady z nich ostanú v ústave, ktorý je jeho 
riešiteľom.

Ústavy neprídu o vlastnú identitu, zacho-
vajú si názov, ku ktorému pribudne „... Cen-
tra biovied SAV“. Jeseň venovali predstavi-
telia oboch ústavov okrem iného aj tomu, 
aby detailnejšie skúmali možnosti vedeckej 
spolupráce, projektov, ale tiež sa spoznávali 
ľudia z oboch kolektívov. Ako zdôrazňuje Z. 
Sulová, Centrum biovied SAV je stále otvo-
rené aj pre iné ústavy. Podmienkou je súhlas 
akademických obcí zakladateľov a akcepto-
vanie už jestvujúceho štatútu. Podľa nej už 
majú signály o prvých záujemcoch.

Martin Podstupka

Centrum biovied SAV
•	 Ústav molekulárnej fyziológie a gene-

tiky SAV
•	 Ústav biochémie a genetiky živočíchov 

SAV

Riaditeľ Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV RNDr. Ľubor Košťál, CSc.: „Malý ústav je vedecky menej stabilný. Odchod jed-
ného človeka do zahraničia či dôchodku môže znamenať, že ústav príde o jednu celú výskumnú tému.“
Riaditeľka Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Ing. Zdena Sulová, DrSc.: „Centrum biovied SAV je stále otvorené aj pre 
iné ústavy. Podmienkou je súhlas akademických obcí zakladateľov a akceptovanie už jestvujúceho štatútu.“       Foto: sob
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>Cien za propagáciu vedy 
SAV udelili tento rok viac 
ako zvyčajne. Dôvodov je 
niekoľko. Podstatný je, že 
Slovenská akadémia vied 
zatlačila všetkými smer-
mi, aby sa jej výsledky viac 
a zrozumiteľnejšie dostá-
vali na verejnosť. Druhý 
(ktorý s tým prvým súvisí) 
je, že výborných kandidá-
tov na toto ocenenie bolo 
veľa. Jasní medzi nimi boli 
dvaja vedci z nie celkom 
príbuzných inštitúcií Aka-
démie, ktorých spojil zau-
jímavý nápad.

Za organizovanie Interaktívnej konferencie 
mladých vedcov určenej pre vedeckých pra-
covníkov do 35 rokov, doktorandov a štu-
dentov vysokých škôl prírodovedných, le-
kárskych, farmaceutických a chemických 
vied dostali Cenu SAV Ing. Pavol Farkaš, 
PhD., z Chemického ústavu SAV a Ing. Mi-
roslav Ferko, PhD., z Ústavu pre výskum 
srdca SAV. Ako odznelo na odovzdáva-
ní ocenení, tento rok pripravili už jej ôsmy 
ročník, „... čo potvrdzuje pretrvávajúci záu-
jem o tento druh moderného vzdelávania“. 
Podľa laudatia konferencia predstavuje nie-
len prostriedok podpory mladých vedcov, 
ale aj nástroj na ich zosieťovanie a vytvára-
nie databázy mladých vedeckých osobností. 
Umožňuje komunikáciu takýchto ľudí z ce-
lého Slovenska bez akýchkoľvek vstupných 
poplatkov a „... zároveň vytvára aj priestor 
pre popularizáciu výsledkov činnosti mla-
dých vedeckých osobností medzi širokou 
verejnosťou“. 

Stretnutie v inej podobe

„Je to projekt, ktorý síce vznikol v našich 
hlavách, ale postupne sa k tomu pridáva-
li ďalšie nápady a námety od ľudí, ktorých 
sme doň zainteresovali,“ hovorí o štarte M. 
Ferko. Dodáva, že projekt začínali s veľkým 
otáznikom. Neboli si istí, či niečo také bude 
mať v prostredí slovenskej vedy úspech. Išlo 
o to, že slovenskí vedci boli dovtedy zvyk-
nutí prezentovať sa inak ako vo virtuálnom 
prostredí. Ale hneď na prvý ročník sa ich 
prihlásilo viac ako šesťdesiat. 

Títo dvaja vedci sa poznajú zo študent-

ských čias. Ako hovorí P. Farkaš, boli „vzdia-
lení“ spolužiaci a ostali v kontakte aj po 
tom, čo obaja začali pracovať v Sloven-
skej akadémii vied. „Často sme hovorieva-
li o tom, ako sa posúvať, urobiť niečo navy-
še aj mimo našej práce,“ spomína. „Začalo 
sa to tým, že sme pred desiatimi rokmi zalo-
žili občianske združenie Preveda, v ktorom 
sme si definovali vo veľmi hrubých rysoch 
priority – čomu by sme sa chceli venovať.” 
Napriek pomerne jasnému názvu nešlo len 
o aktivity vo vede, ale napríklad aj v kultú-
re, folklóre a ďalších oblastiach. Nakoniec 
sa jednou z najdôležitejších aktivít zdru-
ženia stala predsa len veda – teda vedecká 
konferencia.

M. Ferko hovorí, že hlavným motívom 
bolo pomôcť mladým vedcom prezento-
vať sa. Nie jednorazovo, napríklad na kon-
grese, na ktorom je dvetisíc ľudí a skončí sa 
za niekoľko hodín či pár dní. Ale trvalejšie. 
Na konferencii, ktorá trvá podstatne dlhšie. 
Hoci mesiac. Jej účastník by neprišiel – ako 
je to na klasickej akcii – o prednášky v inej 
sekcii, než pre akú sa rozhodol (lebo na 
dvoch sa zúčastniť nemôže). Na poznanie 
iných účastníkov, ich prezentácií či predná-
šok, a vôbec vedeckej práce by mal podstat-
ne viac času. A viac by ho dostal aj na svoju 
prezentáciu.

Zamietli prvý nápad, ktorým bolo orga-
nizovať klasické konferencie, a rozhodli sa 
ísť iným smerom. S využitím moderných 
technológií a inovatívnych prvkov. „Navyše 
klasické konferencie sú dosť špecificky za-
merané,“ pripomína P. Farkaš. „Sústreďujú 
sa na jeden odbor alebo problematiku, stre-
távajú sa tam špecialisti práve na ňu a o nej 

komunikujú. My sme chceli urobiť konfe-
renciu, na ktorej sa stretnú ľudia, čo k sebe 
zdanlivo nemajú odborne tak blízko, ale 
možno nájdu viacero spoločných tém. Budú 
sa vedieť porozprávať, nadviazať kontakty, 
spoluprácu, diskusiu užitočnú pre rôzne od-
bornosti,“ vysvetľuje tento chemik. 

Dodáva, že všetko má svoje hranice – 
nemožno spojiť napríklad kultúru s che-
mickou technológiou. „Ale aspoň vzdiale-
ne príbuzné odbory sme sa snažili spojiť,“ 
dodáva. „Ako príklad spomeniem ekoló-
gov a organických chemikov, ktorých tam 
máme a majú si čo povedať.“

Realita na webe

Tak vznikol nápad pripraviť virtuálnu, in-
teraktívnu konferenciu, ktorá by vytvorila 
stabilné prostredie pre jednoduchú a účel-
nú formu popularizácie výsledkov mladých 
vedcov. Zamerali ju predovšetkým na vy-
brané oblasti prírodných vied a ekológiu. 
Cieľom je najmä poskytnúť priestor na pre-
zentáciu a diskusiu vedeckých a odborných 
výsledkov práce študentov, doktorandov, 
ako aj mladých vedeckých pracovníkov. Ako 
jej organizátori zdôraznili, prepája vedné 
disciplíny a nabáda na spoluprácu. 

Hovoria tiež, že sa stále objavujú hlasy, že 
by sa zameranie konferencie mohlo rozšíriť 
aj na iné oblasti. Ale vzápätí dodávajú, že sa 
pre to rozhodnú len vtedy, ak dokážu v kaž-
dej z oblastí garantovať odbornosť tak ako 
pri tých už zavedených. „Zatiaľ je pre nás ne-
vyhnutnou podmienkou všetky príspevky čí-
tať, rozumieť im a nájsť kvalitných a ochot-
ných recenzentov,“ hovorí M. Ferko.

Č a r o  i n t e r a k t í v n e j 
k o n f e r e n c i e

SKutočNé StrEtNutIE účAStNíKoV VIrtuáLNEJ KoNFErENcIE.             Foto: Preveda
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Ako konferencia funguje? Zjednodu-
šene: organizátori zverejňujú koncom zimy 
informáciu o jej novom ročníku, jej termín 
(pričom trvá zhruba mesiac), zoznam sek-
cií a uzávierku – údaj o tom, dokedy je mož-
né zasielať príspevky (prezentácie či po-
stre) a abstrakt. Účastník (mladší ako 35 
rokov) sa môže odkiaľkoľvek dostať na we-
bovú stránku Interaktívnej konferencie mla-
dých vedcov a vybrať si jednu z niekoľkých 
sekcií, v ktorej je odborníkom. Po registrácii 
sa môže do konferencie prihlásiť, zaslať svoj 
príspevok, abstrakt, poster a rozoslať infor-
máciu (čo robí aj organizátor), že na strán-
ke konferencie má svoju vedeckú prácu. 

Keď sa prezentácia – po začiatku konferen-
cie – objaví na webovej stránke, dá sa o nej 
v tom istom priestore voľne diskutovať a aj 
ju hodnotiť. Po zhruba mesiaci sa konferen-
cia uzavrie, organizátori zozbierajú hodno-

tenia a pripravia seminár (už nie virtuálny), 
na ktorom okrem iného odovzdajú ceny. 
Príspevky zo všetkých ročníkov ostávajú na 
webe, možno ich neustále pozerať, aj po ro-
koch sa dá ku ktorémukoľvek z nich pridať 
komentár, prípadne otázka.

Inovácie podľa dopytu

Ako hovoria títo dvaja vedci, konferencia 
sa z roka na rok mení a vyvíja. Postupne sa 
prispôsobuje tomu, o aké sekcie je dopyt. 
Väčšinou ich pridávali. „Napríklad biofy-
zikálnu sekciu sme otvorili, keď sa niekoľ-
ko takto orientovaných príspevkov objavilo 

v biochemickej,“ hovorí M. Ferko. Začína-
li s piatimi sekciami. Najviac – desať – ich 
bolo minulý rok. Kvôli predstave, tento rok 
sa v deviatich sekciách mladí vedci prezen-
tovali zhruba stopäťdesiatimi príspevkami. 

Pokiaľ ide o prácu s textami, P. Farkaš ho-
vorí, že hoci aj tento rok prečítal všetky ab-
strakty, podrobne sa im venujú predovšet-
kým recenzenti sekcií. „Tu treba spomenúť 
význam recenzentov, bez ktorých si prípra-
vu konferencie nevieme predstaviť,“ hovorí 
M. Ferko.

Obaja organizátori spomínajú aj na vý-
znamnú podporu odborných garantov kon-
ferencie. Tieto vedecké osobností stáli už 
pri jej zrode. „Venovali nám svoj čas, vypo-
čuli si náš zámer a boli ochotní pomôcť pro-
jektu svojím menom, svojou vedeckou au-
toritou,“ dodáva. „Tým dali najavo, že mu 
veria.“

„... Vaša snaha dať možnosť nastupujú-
cim vedeckým pracovníkom do 35 rokov 
prezentovať sa touto modernou a ľahko do-
stupnou formou hlavne vo vzťahu k prie-
myselným podnikom a výskumným inšti-
túciám má pre obe strany nezanedbateľný 
praktický význam. Konfrontácia výsledkov 
mladých výskumníkov s praktickou potre-
bou nášho mimoriadne rýchlo sa rozvíja-
júceho priemyslu, ktorý vďaka kontaktom 
v Európskej únii dáva možnosť cieľavedo-
mým, moderne orientovaným, racionál-
ne zmýšľajúcim pracovníkom predpoklad 
uplatniť svoje schopnosti a vedomosti v re-
álnom prostredí...“ napísal o projekte pri 
jeho vzniku jeden z garantov, doc. Ing. La-
dislav Welward, PhD., z Katedry environ-
mentálneho inžinierstva zvolenskej Tech-
nickej univerzity.

Recenzentmi sekcií sú väčšinou ich ko-
legovia – vedci, ktorých oslovili rovnakým 
spôsobom ako garantov a ktorí sa podujali 
tak trochu navigovať príslušnú sekciu. Pod-
ľa P. Farkaša a M. Ferka prakticky vedú sek-
cie do začiatku do konca. Čítajú, pripomien-
kujú a hodnotia príspevky, sledujú diskusiu 
k nim a pomáhajú s propagáciou konferen-
cie medzi svojimi študentmi. Ani jeden z or-
ganizátorov si nespomína, že by príspevok 
musel byť odmietnutý pre neodbornosť či 
nekvalitu. Hovoria, že ten, kto sa prihlási, 
vie, že musí odviesť dobrú prácu. Lebo aj 
keby sa náhodou stalo, že jeho prezentácia 
či poster prejdú cez recenzenta, diskusia na 
webe by odhalila každú chybu či nedôsled-
nosť. „Podľa môjho názoru je kontrola zo 



Ing. Pavol Farkaš, 
PhD., vedúci oddelenia 
v Chemickom ústave 
SAV. Absolvoval Fakul-
tu chemickej a potra-
vinárskej technológie 
bratislavskej Sloven-
skej technickej univer-
zity so zameraním na 
organickú chémiu. Od 

roku 2005 bol vedeckým pracovníkom 
Chemického ústavu SAV, dizertačnú prá-
cu obhájil v roku 2008. Tento rok sa stal 
vedúcim oddelenia imunochémie glyko-
konjugátov. Je spoluzakladateľom Ob-
čianskeho združenia Preveda. Venuje sa 
chemickej príprave a charakterizácii imu-
nologicky zaujímavých preparátov, ktoré 
majú potenciál prispieť v zložitom proce-

se vývoja moderných konjugovaných vak-
cín. Konkrétne sa venuje patogénom, ako 
je baktéria Vibrio cholerae spôsobujúca 
choleru a kvasinkám Candida spôsobujú-
cim kandidózy. Bol a je súčasťou projek-
tov Agentúry na podporu výskumu a vý-
voja, VEGA.

Ing. Miroslav Ferko, PhD., samostat-
ný vedecký pracovník Ústavu pre výskum 
srdca SAV. Absolvoval Fakultu chemickej 
a potravinárskej technológie STU. Dok-
torandské štúdium v odbore biochémia 
ukončil v Ústave pre výskum srdca SAV. 
Od roku 2009 bol v tomto ústave vedec-
kým pracovníkom, teraz je tam samostat-
ným vedeckým pracovníkom a predsedom 
vedeckej rady. Špecializuje sa na rieše-
nie problematiky experimentálnej kar-

dioprotekcie prevažne v oblasti bioché-
mie, fyziológie, biofyziky a biomedicíny 
na úrovni srdca a srdcových mitochondrií 
so zreteľom na sledovanie adaptačných 
zmien a endogénnej ochrany myokardu 
v podmienkach experimentálneho diabe-
tu mellitus a ischemicko-reperfúzneho po-

škodenia. Je riešiteľom 
a spoluriešiteľom troch 
VEGA grantov, v súčas-
nosti je zodpovedným 
riešiteľom APVV gran-
tu pod názvom Kompen-
začné ochranné mecha-
nizmy ako účinný nástroj 
voči zvýšenej energetickej 

deficiencii patologicky zaťaženého myokar-
du: Výhodná perspektíva v modernej experi-
mentálnej kardioprotekcii.

INg. PAVoL FArKAŠ, PhD., Z chEMIcKého úStAVu SAV: „My SME chcELI uroBIť KoNFErENcIu, NA 
KtorEJ SA StrEtNú ľuDIA, čo K SEBE ZDANLIVo NEMAJú oDBorNE tAK BLíZKo, ALE MožNo NáJDu 

VIAcEro SPoLočNých téM.”   Foto: Vladimír Šimíček 
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strany kolegov ešte prísnejšia ako na nejakej 
klasickej konferencii, kde príspevok odznie 
raz. Na webe sú príspevky neustále. Aj teraz 
si môže ktokoľvek odkiaľkoľvek prečítať ľu-
bovoľný text. Stačí mu pripojiť sa na web,“ 
zdôrazňuje P. Farkaš.

M. Ferko v tejto súvislosti pripomína aj 
fakt, že keď štartovali, poznali veľa študen-
tov a doktorandov – vlastne svojich rovesní-
kov. Ale odvtedy už uplynul istý čas, kontak-
tov na študentov majú títo dvaja vedci čoraz 
menej a práve cez garantov a recenzentov, 
ktorí učia, pôsobia v komisiách, vedú dokto-
randov – sa darí tiež rok čo rok posúvať in-
formácie tým, pre ktorých konferenciu pri-
pravujú.

Hodnotenie viac ako dvojaké

Pokiaľ ide o vzdelanie a odbornosť účastní-
kov, nikde nie sú striktne stanovené. Vyplý-
vajú z podstaty konferencie a systému za-
raďovania príspevkov. Zapájajú sa študenti 
univerzít, doktorandi, mladí pracovníci ve-
deckých inštitúcií – zväčša škôl a SAV. Malý 
podiel, zhruba zo dve či tri percentá, tvo-
ria prispievatelia zo súkromnej sféry. Jed-
nu výnimku tvorili profesionálni vojaci, od-
borníci v sekcii, do ktorej sa zapojili. Ďalšou 
bol príspevok mamičky na materskej dovo-
lenke, ktorej po pripomienke stačilo dopl-
niť jej pôvodné pracovisko a nebol žiaden 
problém. A za úplnú raritu označili organi-
zátori účasť gymnazistu, ktorého odporuči-
la – ako veľký talent – vedecká pracovníčka. 
„Ale to bola skutočne výnimka. Od začiatku 
sme si zakladali na tom, aby išlo o vedecké 
príspevky, z vedeckého prostredia,“ dodáva 
M. Ferko.

Súčasťou konferencie je dvojaké hodno-
tenie. Jedno je, ako hovorí P. Farkaš, to, kto-
ré môže pridať ktokoľvek. Je orientačné, má 
ukazovať, ako príspevok zaujal čitateľov. 
Druhé, ktoré so sebou vďaka sponzorom 
prináša aj celkom príjemné ocenenie, vy-
chádza z bodovania a vyhodnotenia podľa 
nie celkom jednoduchého algoritmu, ktorý 
má zaručiť čo najväčšiu objektivitu. Okrem 
iného je súčasťou aj porovnanie s názor-
mi recenzentov. Súťaží sa v každej sekcii 
zvlášť, ale aj o celkového víťaza, ktorý získa-

va špeciálne ocenenie udelené občianskym 
združením Preveda. „Vďaka generálnemu 
partnerovi projektu získava účelovo viaza-
nú finančnú podporu chemickej spoločnosti 
BASF Slovensko na rozvíjanie svojich vedec-
kých cieľov,“ upozorňujú organizátori. Mi-
nulý rok pribudla aj špeciálna súťaž orien-
tovaná na trvalo udržateľný rozvoj, čo bola 
veľmi aktuálna téma. Mohol sa do nej zapo-
jiť každý z aktívnych účastníkov, koho prí-
spevok sa venoval aj tejto téme.

Nie všetci, ale sú účastníci konferencie, 
ktorí ďalej udržiavajú s organizátormi kon-
takty, informujú ich o pokračovaní svojej 
vedeckej kariéry, oceneniach, významných 
publikáciách či účasti na konferenciách. 
Obaja zakladatelia konferencie vnímajú prí-
klady, keď napríklad ocenená téma zaujme 
neskôr aj v iných súťažiach či sa rozvíja ve-
deckými prácami – niekedy aj v zahraničí.

P. Farkaš aj M. Ferko s ochotou spomí-

Odborní garanti 
Biochémia a molekulová biológia – prof. 
RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., Biomedi-
cínske centrum SAV

Biofyzika, bioštatistika – doc. RNDr. Iveta 
Waczulíková, PhD., Katedra jadrovej fyzi-
ky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky 
a informatiky UK

Biotechnológia a potravinárska techno-
lógia – doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, 
PhD., Ústav biotechnológie a potravinár-
stva, Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie STU 

Analytická chémia – doc. RNDr. Jozef Ma-

rák, CSc., Katedra analytickej chémie, Prí-
rodovedecká fakulta UK

Organická, biorganická, farmaceutická 
chémia, farmakológia a toxikológia – doc. 
Ing. Ján Světlík, CSc., Katedra farmaceu-
tickej analýzy a nukleárnej farmácie, Far-
maceutická fakulta UK

Environmentalistika – doc. Ing. Ladislav 
Welward, PhD., Katedra environmentál-
neho inžinierstva, Technická univerzita 
Zvolen

Recenzenti a moderátori sekcií 
Doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD., Ka-
tedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakul-

ta matematiky, fyziky a informatiky UK; 
Ing. Vladimír Mastihuba, PhD., Chemický 
ústav SAV; Ing. Ján Tkáč, DrSc., Chemic-
ký ústav SAV; MUDr. Mgr. Vladimír Šišov-
ský, PhD., Ústav patologickej anatómie, 
Lekárska fakulta UK, Univerzitná nemoc-
nica Bratislava; RNDr. Tamara Egan-Be-
ňová, PhD., Ústav pre výskum srdca SAV; 
MUDr. RNDr. Angelika Púzserová, PhD., 
Ústav normálnej a patologickej fyzioló-
gie SAV; Ing. Jaroslav Katrlík, PhD., Che-
mický ústav SAV; Mgr. Monika Majerová, 
PhD., Botanický ústav SAV; PharmDr. Te-
reza Goliaš, PhD., Virologický ústav BMC 
SAV; Mgr. Pavol Kenderessy, PhD., Ústav 
krajinnej ekológie SAV

na kom ešte stojí projek t

najú ľudí a firmy (generálneho partne-
ra projektu BASF Slovensko, partnerov 
– spoločnosti Eppendorf, Trigon, VWR, Cu-
raprox, MGP, Amedis, Fisher laboratórna 
technika, Slovart GTG a viaceré ďalšie kniž-
né vydavateľstvá), ktoré im pomohli pri 
rozbehu a pokračovaní konferencie. Spo-
mínajú na „... ochotu, trpezlivosť a profe-
sionalitu tvorcu webovej stránky konferen-
cie Martina Illeho zo spoločnosti Brown“. 
Oveľa menej zhovorčivejší sú, keď hovo-
ria o tom, že celá ich aktivita je dobrovoľ-
ná, bezplatná a tak to bude zrejme aj ďa-
lej. M. Ferko zároveň pripomína, že to, čo je 
tento rok „in“, môže byť pri súčasnom tem-
pe vývoja poznania a technológií budúci 
rok už staré. „To nás však na tom baví a zá-
roveň núti vymýšľať neustále niečo nové,“ 
zdôrazňuje.

Martin Podstupka | Foto: Vladimír Šimíček

INg. MIroSLAV FErKo, PhD., Z úStAVu PrE VýSKuM SrDcA SAV: „JE to ProJEKt, Ktorý SícE VZNIKoL 
V NAŠIch hLAVách, ALE PoStuPNE SA K toMu PrIDáVALI ďALŠIE NáPADy A NáMEty oD ľuDí, Ktorých 

SME Doň ZAINtErESoVALI.“     Foto: Vladimír Šimíček 



5 – 6 | 2016    s p r á v y s a v     veda a výskum

14

>Srdce a mozog slovenskej 
vedy. S týmto mottom sa slo-
venskí vedci zapojili po de-
siatykrát do Európskej noci 
výskumníkov. Posledný sep-
tembrový deň sa v Bratisla-
ve, Banskej Bystrici, Žiline, 
Košiciach, Poprade i Tatran-
skej Lomnici tisícky ľudí zo-
znamovali na besedách, vo 
vedeckých stánkoch, na pre-
zentáciách či prednáškach 
s prácou slovenských ved-
cov. Predstavili sa aj mnohé 
pracoviská Slovenskej aka-
démie vied.

Spojenie vedy, pohybu a zdravia

Ústav experimentálnej endokrinológie 
a Ústav klinického a translačného výsku-
mu SAV, ktoré sú od začiatku roku súčasťou 
Biomedicínskeho centra SAV, mali v brati-
slavskej Starej tržnici spoločný stánok s Fa-
kultou telesnej výchovy a športu Univerzity 
Komenského. Vedci sa tam totiž rozhod-
li prezentovať svoje pracovisko spojením 
vedy, pohybu a zdravia. Predstavovali vý-
skumné metódy, ktoré sa používajú na sta-
novenie rôznych foriem fyzickej zdatnosti. 
MUDr. Miroslav Vlček, PhD., z Ústavu kli-
nického a translačného výskumu k tomu 
dodal, že sa snažili doobeda deťom a neskôr 
aj dospelým prezentovať význam zdravej 
výživy a fyzickej aktivity. „Veľkú pozornosť 
v ústave venujeme skúmaniu obezity, cuk-
rovky, vysokého krvného tlaku a niektorých 
neurologických ochorení (Alzheimerovej 
choroby alebo sklerózy multiplex),“ hovo-
rí. S tým, že sa okrem iného sústredia na to, 

ako tukové tkanivo a stav metabolizmu sú-
visia s kardiovaskulárnym systémom. Ten-
to vedec zdôraznil, že sa snažili ľudí, ktorí 
sa o ich prácu zaujímajú, upozorniť, ako ne-
zdravá výživa a nedostatok pohybu zvyšujú 
napríklad riziko cukrovky či srdcovo-ciev-
nych ochorení. 

Kým deti upútali prístroje, ktorými od-
borníci z Univerzity Komenského demon-
štrovali schopnosť merať stabilitu tela a vy-
svetľovali súvislosť so zdravotným stavom, 
nejeden zo starších návštevníkov sa vraj po-
sťažoval na chorobu a boli aj takí, čo pýtali 
radu, ako sa liečiť.

Keď deti unavia rastlinu

Citlivka obyčajná mala v piatok na obed 
Noci výskumníkov už plné zuby. Nereago-
vala. Rastlinka vystavená „v prvej línii“ ve-
deckého stánku Botanického ústavu SAV, 
teda medzi najväčšími atrakciami, od rána 
otupela. Kým na začiatku podujatia reago-
vala na pohladenie ohybom čepelí a sto-
piek listov, po jedenástej sa jej návštevní-

ci stánku dotýkali zbytočne. „Keď dostáva 
mechanické podnety každú chvíľu, vlastne 
ju nepretržite niečo dráždi. Tak jednodu-
cho prestane reagovať,“ vysvetlila Mgr. Ve-
ronika Zelinová, PhD., ktorá robila citlivke 
obyčajnej a ďalším rastlinám v stánku spo-
ločnosť. Spolu s kolegami sa podujali v tej-
to časti stánku dokumentovať, že hoci ľudia 
rastliny vnímajú – vďaka koreňom – ako sta-
tické, sú schopné pohybu. Dokonca niekedy 
veľmi prekvapivého.

Podľa V. Zelinovej návštevníkov stánku 
veľmi zaujímal pohyb rastlín, azda najviac 
mäsožravej mucholapky americkej. V stán-
ku Botanického ústavu upozorňovali ved-
ci aj na zmeny, ktoré sa dejú v posledných 
desaťročiach v prírode, a na pôsobenie in-
váznych organizmov, na nebezpečenstvá 
spojené s prenikaním nepôvodných druhov 
rastlín a živočíchov do Európy, Slovensko 
nevynímajúc.

Akí sú Slováci

Vo vedeckom stánku Ústavu etnológie SAV 

N o c ,  k t o r e j  k r a ľ o v a l o  p o z n a n i e

BotANIcKý úStAV SAV
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sa každú chvíľu menila kulisa. Lebo projek-
cia ukazovala len pár sekúnd staré fotogra-
fie ľudí držiacich nápis: ... Skromní. Drzí. 
Pracovití. Málo sebavedomí... „Ale naprí-
klad aj – rasisti,“ dodala Mgr. Soňa Luthero-
vá, PhD., ktorá vysvetľovala návštevníkom, 
o čo ide, fotila a hneď menila fotku na poza-
die stánku. Otázka znela: Akí sú podľa vás 
Slováci? Vedci sa týmto spôsobom snaži-
li zistiť, čo si o sebe myslia. „Na záver chce-
me všetko vyhodnotiť a zistiť, aké stereoty-
py sa najčastejšie opakujú,“ komentoval to 
jej kolega Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. S tým, 
že ústav sa – okrem iného – zaoberá aj vý-
skumom, aké majú Slováci o sebe predsta-
vy. „No robili sme aj veľký výskum zame-
raný na to, ako nás vidia cudzinci, ktorí na 
Slovensku roky žijú,“ pripomenula.

Ďalšia z aktivít, ktorými sa vedci Ústa-
vu etnológie SAV rozhodli predstaviť na 
Noci výskumníkov svoju prácu, bola zame-
raná na takzvané urbánne legendy, teda – 
súčasné povesti. „Sú to rozprávania, ktoré 
sa v spoločnosti šíria v ústnom podaní ako 
historky, čo sa stali niekomu z okolia. Náv-
števníci stánku si mohli konfrontovať to, čo 
počuli – s kontextom. Lebo takmer identic-
ké rozprávania sa vyskytujú po celom svete. 
Dopoludňajších návštevníkov, medzi kto-
rými už tradične prevažujú školáci, bavi-
la aj ďalšia aktivita v tomto stánku – snažili 
sa priradiť slovenské slová k jazyku, z kto-
rého pôvodne pochádzajú. Čo poukazuje 
na to, ako sme ovplyvnení inými etnikami, 
ktoré na Slovensku žijú. T. Hrustič zdôraz-
nil, že všetky tieto aktivity súvisia s výsku-
mami, ktorým sa pracovníci ústavu venujú. 
A dodal, že mnohé z nich ústia do aplikácie. 
Teda návrhov – napríklad pre tvorcov poli-
tík.

Na pomoc pamäti

Čo je indiaka? Koľko druhov jarmoviek žije 
na Slovensku? Kde je mesto Kalgoorlie-
Boul der? Test s týmito otázkami by pre-
vetral nejedného vzdelanca, a tak by mal 
byť pre deti priťažký. Keby nemali na pul-
te stánku Encyklopedického ústavu SAV na 
pomoc sedem zväzkov Encyclopedie Belia-
ny. Mgr. Nikola Maliňáková skontrolovala 
test zhruba dvanásťročného chlapca a oce-
nila jeho výsledky darčekom. Test mal za 
cieľ zistiť, ako ide deťom čítanie s porozu-
mením, a tento žiak bol jedným z úspešnej-
ších. Ako povedala vedkyňa, jeho vrstovníci 
majú problém najmä v orientácii v abecede. 
Sú jednoducho zvyknutí na prostredie počí-
tača. Ale – na druhej strane ocenila ich záu-
jem o tento produkt ústavu.

Prvý zväzok Encyclopedie Beliany vy-
šiel vo VEDE v roku 1999, tento rok mohol 
ústav na Noci výskumníkov prezentovať se-
dem zväzkov. Ako uvádzajú zostavovatelia, 
encyklopédia v zhustenej podobe poskytuje 
informácie zo všetkých oblastí ľudskej čin-
nosti. Heslá spracováva viac ako šesťsto au-
torov z vysokých škôl, SAV, odborných pra-
covísk – nielen zo Slovenska. Ako vysvetlila 
Ing. Helena Klvačová, v ústave tieto pôvod-
né texty autorov redakčne spracovávajú, 
posielajú na oponovanie, doplnenie, ove-
rujú aktuálnosť informácií. Ale musia ich 

aj zjednotiť s už vydanými heslami i s tými, 
ktoré ešte len budú vydané.

Ďalší zväzok encyklopédie by sa mal na 
pultoch predajní objaviť na tohtoročnom 
vianočnom trhu. Pôvodne sa plánovalo dva-
násť zväzkov, no – ako hovorí H. Klvačová – 
zdroje informácií sú od tých čias podrobnej-
šie, a teda aj heslá obšírnejšie. Takže teraz 
sa len odhaduje, o koľko sa konečný počet 
zväzkov zvýši. Tento rok začal Encyklope-
dický ústav SAV s prípravou elektronickej 
verzie, ktorá bude na internete zdarma.

Vyrob si zemetrasenie

U mladej študentky by človek skôr očakával 
záujem o módu, kozmetiku, hudbu či o čo-
koľvek iné kypiace životom. Lauru Galajdo-
vú z bratislavského Gymnázia na Metodovej 
ulici však upútala sopka, hrudky lávy a rôz-
norodé kamene. A zďaleka nebola jediná...
„Pravidelne sa zúčastňujeme na Noci vý-
skumníkov, no vždy sa snažíme priniesť nie-
čo nové. Tentoraz napríklad rez sopkou. 

Ukazujeme, ako vyzerali Štiavnické vrchy 
pred miliónmi rokov,“ vysvetľuje RNDr. Ján 
Madarás, PhD., zástupca riaditeľa Ústavu 
vied o Zemi SAV. Kedysi v škole nútili žiakov 
spoznávať rôzne kamene, dnes už na samo-
statný predmet – geológia – nie je čas. Mož-
no aj preto láka študentov pozrieť si pod 
mikroskopom, čo všetko sa skrýva v „ka-
mennom svete“. Lávy, rudy, minerály, ba 
aj zlato odkrývajú po zväčšení svoje tajom-
stvá. „Geofyzikálny odbor zabezpečil atrak-
tívny program – vyrob si svoje zemetrase-
nie,“ zdôraznil J. Madarás. „Skočíte si na 
doske, sila dopadu sa prenáša seizmickou 
stanicou a okamžite vidíte, akým spôsobom 
a akou silou spôsobíte mikrozemetrasenie.“
Prítomní štyria seizmológovia a piati geoló-
govia sa zhodli, že podobné podujatia majú 
význam. Akurát spôsob financovania po-
pularizačných stánkov akoby ustrnul. Ved-
ci pripomenuli, že treba viac investovať do 
propagácie. „Pätnásť eur, ktoré dostaneme 
ako príspevok na stánok, je veľmi málo,“ 
zdôraznili. Ešte šťastie, že gymnazistku 

úStAV EtNoLógIE SAV

ENcyKLoPEDIcKý úStAV SAV
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Lauru a ďalších zvedavcov dokážu ved-
ci upútať neúnavným vysvetľovaním, že aj 
„šutre“ môžu byť fascinujúce.

Testovanie odolných materiálov

Mgr. Roman Bystrický, PhD., z Ústavu 
anorganickej chémie SAV vysvetľoval ďal-
šej skupinke študentov, aký je rozdiel me-
dzi transparentným pancierom a klasickou 
keramikou. Ukazoval vysoko odolný mo-
nokryštál zafíru ako súčasť nepriestrelné-
ho skla. „Dokážeme znížiť jeho hmotnosť aj 
hrúbku o polovicu,“ pripomínal.

Pri ukážkach keramických a kovových 
materiálov vysvetľoval Ing. Viliam Pavlík, 
PhD., o aký úžasný svet ide. „Každý deň je 
pre nás kúzelný. Každý vedec je tak trochu 
v dobrom slova zmysle posadnutý, chce nie-
čo vyskúmať, hľadať cestičku k objavom, 
prísť na niečo nové. A ak sa to podarí – za-
žívať pocit opojenia.“ Dodal, že by radi už-
šie spolupracovali s domácou priemyselnou 
sférou. „Napríklad v Nemecku je bežnou 
praxou, že odberateľ zadáva vedcom objed-
návky a financuje výskum. Žiaľ, u nás to za-
tiaľ nefunguje,“ pripomenul. 

So zanietením hovoril o koróznom la-
boratóriu a koróznych skúškach kovových 
a nekovových zliatin so zameraním na su-
perzliatiny, ktoré môžu pomôcť vo štvrtej 
generácii jadrových reaktorov.

Sila autentickej skúsenosti

Kto nepozná minulosť, netvorí budúcnosť. 
Možno nie doslova, no v spoločnosti ar-
cheológov to znie presvedčivo. Mgr. Barba-
ra Zajacová z Archeologického ústavu SAV 
dokázala v momente uchvátiť reálnymi mo-
delmi trojrozmerných kópií hradov, kosto-
lov, obytných stavieb aj rekonštrukciami 
originálnych nálezov. Zvedavci si mohli vy-

skúšať prácu archeológov v teréne, prezrieť 
si ľudské lebky a kosti aj so stopami po zra-
neniach, spoznávať hrady, ktoré sú dnes už 
len ruinami. „Každým rokom vnímame viac 
a viac návštevníkov. Archeológia je o trpez-
livosti, deti baví hrabať sa v zemi, ale aj fotiť 
sa pri nájdených lebkách, rozoznávať rôzne 
deformácie na chrbtici, na stehennej kosti,“ 
vysvetľovala táto vedkyňa.

Anton Arpáš „bodoval“ modelmi vytlače-
nými na moderných 3D tlačiarňach. Vysvet-
ľoval progresívnejšie spôsoby skúmania ce-
lých archeologických lokalít a možno práve 
na Noci výskumníkov zvábil mladých ľudí 
na štúdium archeológie. Najmä, ak prudko 
sa rozvíjajúce technológie posúvajú spozná-
vanie minulosti do budúcnosti...

O pár metrov ďalej ukazoval Ing. Franti-
šek Ivanič z Ústavu polymérov SAV náhra-
dy výrobkov z plastov. V rukách mal obal na 
vajíčka zo zmesi butyrátu a kyseliny poly-
mliečnej – rozložiteľný v komposte na oxid 
uhličitý a biomasu. Mgr. Anna Záhoranová, 
PhD., zasa predvádzala návštevníkom kla-
sický superabsorbent v plienkach v podobe 
snehu. 

„Tento rok sa snažíme upútať polymérmi 
a plastmi v obyčajnom živote,“ vysvetlila ich 
kolegyňa Mgr. Silvia Podhradská, PhD. Au-
tentická skúsenosť je pre deti silnejšia než 
vzorce v učebnici. „Niekedy sa stretneme aj 
so školákmi, ktorí si pýtajú detailnejšie in-
formácie. No nielen pre nich má toto po-
dujatie význam. Je to perfektná príležitosť 
ukázať cez praktické pokusy veci a javy, kto-
ré školáci nepoznajú,“ dodala.

Stereotypy vo Véčku

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV 
reprízoval svoju účasť na Noci výskumníkov 
stánkom vo vestibule „Véčka“, teda opro-
ti bratislavskému centru akcie, ktoré bolo 
v Starej tržnici. Hoci stánok aj vekové zlo-
ženie návštevníkov v dopoludňajších hodi-

nách vyzerali veľmi podobne ako minulý 
rok, obsah sa zmenil.

Rovnako ako pred rokom, hostili vedky-
ne z tohto ústavu najmä menšie deti. No ako 
zdôraznila Mgr. Barbara Lášticová, PhD., 
kým minulý rok prezentovali dosť výrazne 
pedagogickú časť, ktorá sa týkala štátneho 
vzdelávacieho programu pre materské ško-
ly, tento rok sa zamerali najmä na stereoty-
py a predsudky. „Ide o to, akým spôsobom 
ovplyvňujú naše myslenie a konanie, na 
čo sú dobré a čo je na nich zlé,“ zdôrazni-
la. Využili na to niekoľko interaktívnych ak-
tivít, pri ktorých sa snažili venovať sa tejto 
téme cez umenie. Napríklad jedna z dokto-
randiek nakreslila komiks Harryho Potte-
ra, teda diela, v ktorom sa výrazne pracuje 
s predsudkami a stereotypmi (kto je a kto 
nie je čistokrvný čarodejník). „V diskusii sa 
potom s deťmi snažíme preniesť pochope-
nie týchto javov do ich každodenného živo-
ta,“ dodala B. Lášticová.

Ako pripomenula táto vedkyňa, pri tvor-
be programu pre svoj vedecký stánok vy-
chádzali z projektov ústavu. Sú zamerané 
na zvyšovanie kultúrnej gramotnosti v ško-
le, na umožnenie inkluzívneho vzdeláva-
nia cez koncept kultúrnej gramotnosti a na 
intervencie prispievajúce k zmierňovaniu 
predsudkov voči stigmatizovaným menši-
nám. Vedci sa snažia vytvoriť také psycho-
logické intervencie, ktoré by mohli byť po-
užité napríklad na hodinách občianskej 
výchovy či etiky.

Špecialitou sú skameleniny

V Košiciach bolo po siedmykrát dejiskom 
Noci výskumníkov obchodné centrum 
Atrium Optima. Prvá vlna zvedavcov sa 
ráno vyhrnula zo zájazdových autobusov 
s evidenčnými značkami východosloven-
ských miest od Popradu po Sobrance. Uči-
telia základných i stredných škôl poskytli 
žiakom šancu vnikať do tajov fyziky, mate-
matiky, chémie, biológie i histórie zábav-
nou formou a prostredníctvom vedcov a vý-
skumníkov. Organizátori celkovo pripravili 
vyše 70 stánkov. Stály návštevník v porov-
naní s predchádzajúcimi rokmi už na prvý 
pohľad ocenil graficky jednotné názvy s lo-
gami srdca a mozgu (rozumu), ktoré sú 
hlavnou témou tohtoročného festivalu. 

V každom stánku bolo niečo príťažlivé. 
Napríklad Ústav geotechniky SAV v Koši-
ciach lákal nápisom Hard rock párty i Ces-
ta do nanosveta. Kto z mladých si mys-
lel, že si v prvom zatancuje, bol na omyle. 
„Tým hard sme mysleli tvrdé, pevné i ťaž-
ké kamene, na ktoré si deti môžu a majú 
siahnuť,“ pobavene informovala Ing. Lu-
cia Ivaničová, PhD., ktorá tam s kolegyňa-
mi presťahovala takmer celý ústavný sklad 
hornín a minerálov. „Tu je napríklad naj-
ťažší kus – spekularit z baní na Spiši, kto-
rý obsahuje ťažké prvky ako olovo, železo, 
síra, meď. Na opak, najľahšie sú krieda, vá-
penec a tufová láva s bublinkami. Špeciali-
tou sú ozajstné skameneliny (nie ich sadro-
vé kópie), ktoré majú od 30 do 100 miliónov 
rokov.“ Až z Kazachstanu boli železité pies-
kovce, ktoré doviezla L. Ivaničová zo svojej 
stáže v rámci veľkého európskeho projek-

úStAV VIED o ZEMI SAV

úStAV PoLyMéroV SAV
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tu Čistenie vôd a pôd od zmiešaných konta-
minantov (WaSClean). Ponuku geotechni-
kov dopĺňala možnosť pozrieť si, ako fosílie 
a minerály menia farbu pod UV svetlom.

Experiment s Čiernym princom

Neďaleko boli stánky Ústavu experimentál-
nej fyziky SAV s tradičným lákadlom: levi-
tujúcim vláčikom a pokusmi s vákuom. Ved-
com vypomáhali dobrovoľníčky, študentky 
Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach, opä-
tovne vyhodnoteného ako najlepšie na Slo-
vensku. Fyzika je obľúbeným predmetom 
prváčok Alexandry Sadvárovej a Márie Ga-
bániovej, ktorá je zrejme po otcovi. Jej otec 
RNDr. Slavomír Gabáni, PhD., je samostat-
ný vedecký pracovník na oddelení fyziky 
nízkych teplôt tohto ústavu. „Dievčatá sú 
veľkým prínosom. Hodiny a hodiny s úsme-
vom neúnavne demonštrujú, čo dokáže vá-
kuum, napríklad s hygienickou rukavicou 
a pochúťkou známou ako Čierny princ. Ten 
sa vo vákuu nafúkne, na vzduchu spľasne. 
Ale chutí rovnako, a to dievčatám rovesníci 
uverili skôr ako mne. Bez obáv princa zjed-
li,“ smial sa otec fyzik.

Druhá vlna návštevníkov nasledovala 
popoludní, keď prišli rodičia s ratolesťami. 
Kým mamy behali po obchodoch, otcovia sa 
občas zahrali viac ako ich potomkovia. Na-
príklad pilotovali dron. Alebo s obdivom po-
čúvali výklad Mgr. Rastislava Hrehu, PhD., 
vedúceho oddelenia pre výskum východné-
ho Slovenska Archeologického ústavu SAV, 
o vystavenom zreštaurovanom meči z po-
lovice 15. storočia, ktorý bagrista našiel pri 
stavebných prácach v Nižnej Myšli. Vyskú-
šali si aj ručnú výrobu múky zo zrna na ka-
meni. Už veria prísloviu, že na chlieb sa ťaž-
ko robí.

(čiž, pod, spn) | Foto: Vladimír Šimíček, Katarína čižmáriková

Počas hlavného podujatia Noci výskumníkov mohli návštevníci bra-
tislavskej Starej tržnice každú hodinu od desiatej do piatej popolud-
ní sledovať komentovanú holografickú prechádzku mozgom. Holo-
grafický mozog a to, čo sa s tým naším deje, keď sme v strese alebo 
zamilovaní, vysvetľoval študent medicíny Sa muel Vitko.

Téma mozgu vyvrcholila večer dvoma prednáškami špič-
kových slovenských vedcov prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, 
PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave a prof. MVDr. Micha-
la Nováka, DrSc., Dr.h.c., riaditeľa Neuroimunologického ústavu 
Slovenskej akadémie vied.

D. Ostatníková návštevníkom mozog predstavila a populár-
nou formou okrem iného opísala reč elektrických potenciálov, 
ktorou sa mozog riadi, či spracovávanie zmyslových vnemov. 
„Veľmi sa teším, že môžem predstaviť štruktúru, ktorá je najdôle-
žitejšia a najzložitejšia, akú poznáme,“ povedala a dodala, že mo-
zog nám asi nikdy nevydá všetky svoje tajomstvá, čo ju zároveň 
motivuje na jeho skúmanie.

Po nej pred preplnené publikum v Starej tržnici predstúpil 
M. Novák s prezentáciou: Alzheimerova choroba: posledné odpo-
čítavanie! Najprv opísal históriu skúmania tejto zákernej choro-
by od jej objavenia v roku 1907 až po súčasnosť, ktorá zahŕňala 
aj vznik Neuroimunologického ústavu SAV, Slovenskej Alzheime-
rovej spoločnosti a jeho svetovo uznávaný výskum tejto choroby. 
Vysvetlil svoj objav „pokazených“ TAU proteínov, ktoré sú zodpo-
vedné za tvorbu neurofibrilárnych klbiek v neurónoch pacientov 
s Alzheimerovou chorobou. Proteín identifikovali vďaka mono-

klonovej protilátke, ktorú profesor Novák pripravil v Laboratóriu 
molekulárnej biológie v Cambridgei v roku 1988. Napriek sve-
tovému úspechu sa profesor vrátil zo špičkového laboratória na 
Slovensko a v neľahkej situácii, ktorá pre vedu v deväťdesiatych 
rokoch minulého storočia nastala, vo výskume pokračoval.

Dôležitou témou prednášky bola vakcína proti Alzheimerovej 
chorobe, na ktorej tento vedec pracuje so svojím tímom a ktorú 
v roku 2013 po dlhoročných skúškach bezpečnosti po prvýkrát 
podali pacientovi. „Ide o veľký míľnik, lebo bolo to po prvýkrát 
na svete, keď TAU vakcínu aplikovali človeku v klinickej skúške 
a ľudstvo dostalo prvú nádej, že Alzheimerovu chorobu bude-
me vedieť liečiť a zastaviť,“ povedal M. Novák. Slovenskí vedci sú 
momentálne v druhej fáze testovania.

„Alzheimerova choroba si nevyberá, ona jednoducho príde,“ 
povedal tento vedec a zároveň dodal, že Európa má osem milió-
nov pacientov s Alzheimerovou chorobou a náklady na jej liečbu 
momentálne predstavujú 141 miliárd eur. Odhady pritom hovo-
ria, že v roku 2040 to bude až 18 miliónov pacientov.

Zákerná choroba predstavuje veľký problém aj pre Sloven-
sko, ktoré je medzi najrýchlejšie starnúcimi krajinami Európskej 
únie a už dnes má 180-tisíc pacientov s Alzheimerovou chorobou. 
„Každý si vie spočítať, že ak niečo nespravíme, naša budúcnosť je 
ohrozená. Ale my sme si povedali, že nie sme bezbranní, že sme 
prví na svete, ktorí Alzheimerovu chorobu pochopili a vedeli pro-
ti nej vyrobiť vakcínu,“ zdôraznil na Noci výskumníkov profesor 
M. Novák.           (vit)

mozog témou prednášok

úStAV ExPErIMENtáLNEJ FyZIKy SAV

úStAV gEotEchNIKy SAV
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C u k r o v á  p o l e v a 
v  k u v a j t s k o m  p i e s k u

Laici si často predstavujú, že práca ar-
cheológa je nepretržitý reťazec objavov. 
„Ťažko chápu, že tri štvrtiny toho, čo robí, 
je štúdium dokumentácie, spracovanie ná-
lezov, analýzy,“ hovorí PhDr. Karol Pieta, 
DrSc., zástupca riaditeľa Archeologického 
ústavu Slovenskej akadémie vied. „Tá cuk-
rová poleva romantiky, spájanej s týmto po-
volaním, je veľmi tenučká vrstva,“ dodáva. 
No sem-tam si z nej vedci z tejto inštitúcie 
trochu odhryznú. K jednej takejto možnos-

ti ich priviedla spolupráca s kuvajtskými ko-
legami.

Dômyselný spôsob chladenia interié-
rov pomocou prúdenia vzduchu, akási kli-
matizácia zo siedmeho či ôsmeho storočia 
v kuvajtskej osade Al-Qusur takou rozhod-
ne je. Tak na ich objav reagovali aj kolego-
via, archeológovia z rôznych častí sveta, 
a zaujímal aj verejnosť. Nález je výsledkom 
v poradí už šiestej výskumnej kampane. Je 
súčasťou slovensko-kuvajtskej kooperácie 
označovanej ako Kuvajtsko-slovenská ar-
cheologická misia.

Príležitosť v Perzskom zálive

Spoluprácu uzavrel Archeologický ústav 
SAV a kuvajtský National Council for Cultu-
re, Arts and Letters (čo je inštitúcia na úrov-
ni ministerstva kultúry). Ten hľadal part-
nerské organizácie v krajinách s kvalitným 
archeologickým výskumom. „Kuvajt patrí 
ku krajinám, ktoré menej investujú do bá-
dania vlastnými silami, rieši to kooperácia-
mi,“ hovorí K. Pieta. „Pre túto krajinu ide aj 
o istý druh kultúrnej či vedeckej diploma-
cie. Snaží sa, aby na jej relatívne malom, ale 
historicky veľmi dôležitom území pôsobili 
viaceré archeologické expedície, hlavne zo 
štátov, s ktorými má Kuvajt dobré vzťahy,“ 

dodáva. S tým, že Slovensko je tam dobre 
zapísané a prekvapivo známe.

Spolupráca sa rozbehla v roku 2004 
a pred náleziskami v Al-Qusur skúmali slo-
venskí vedci na kuvajtskom ostrove Failaka 
v Perzskom zálive aj osadu Al-Khedr, nále-
zisko z doby bronzovej. Tam boli výsledka-
mi ich práce nálezy mezopotámskych pečatí 
s mytologickými výjavmi a klinovými nápis-
mi či základy kamenných stavieb.

„Neskôr sme sa presadili aj pri výskume, 

ktorý bol pre naše bádanie atraktívnejší. 
Lebo išlo o výskum v ranokresťanskej osade 
Al-Qusur. Bola to vnútrozemská osada na 
pomerne veľkej ploche v strede ostrova. Išlo 
o zhruba 140 usadlostí, ktoré vyzerali ako 
haciendy,“ vysvetľuje K. Pieta. Predtým tam 
rozbiehali práce vedci z Talianska, neskôr 
odkryli dva kostoly Francúzi. Slováci v roku 
2009 v osade začali práce, v ktorých pokra-
čovali aj tento rok na jar. Od februára do 

apríla tam pôsobilo jedenásť slovenských 
vedcov. Ako zdôrazňuje jeden z členov tímu 
K. Pieta, neboli v ňom len archeológovia, 
ale napríklad aj technici či reštaurátori.

„Išlo o výskum najväčšieho komple-
xu budov palácového typu zo siedmeho až 
ôsmeho storočia, ktoré mali v rámci osady 
zrejme významné postavenie,“ vysvetľu-
je. Podľa neho bola táto sezóna pre sloven-
ských archeológov mimoriadne úspešná. 
Jednak čo sa týka nálezov, ale aj podľa bez-
prostredných zahraničných ohlasov.

Veža skrývala dômyselné riešenie

Domy v osade stavali z nepálených tehál 
kladených na kamenné základy. Takže sa 
zachovali prevažne len tie, alebo suterény, 
či pivnice. V areáli, v ktorom pracovali na 
jar Slováci, výrazne vyčnievali ruiny veže, 
ktorá nebola hlinená, ale kamenná. Ved-
ci odkryli jej spodnú časť so systémom ka-
nálov. „Chvíľu nám trvalo, kým nám došlo, 
o čo vlastne ide,“ spomína K. Pieta. „Dokon-
ca sme tam zvolali čosi ako komisiu zlože-
nú z členov viacerých expedícií a domácich 
obyvateľov.“ Snažila sa prísť na to, čo by to 
mohlo byť.

Išlo o dômyselný spôsob ochladzovania 
vybraných obytných a skladových priesto-
rov pomocou prúdenia vzduchu, zachytá-

Vymenili si skúsenosti zo záliVu

Kuvajtské výskumy boli aj témou vedeckej konferencie Archaeology of Failaka and Ku-
waiti coast – current research, ktorú usporiadal začiatkom októbra v Nitre Archeolo-
gický ústav SAV. Popri výskumníkoch z Kuvajtu pozvali naň zástupcov expedícií fran-
cúzskych, gruzínskych, poľských a talianskych bádateľov, ktoré v súčasnosti pracujú na 
kuvajtskom území. Ich aktivity v tejto oblasti zaberajú široké spektrum výskumných 
úloh, venovaných rôznym dobám osídlenia územia, ale aj skúmaniu podmorských ob-
jektov, rybolovu a prístavných zariadení. Toto prvé stretnutie bolo dôležité, pretože 
umožnilo priamu výmenu informácií, čo počas náročnej práce v tamojších klimatických 
podmienkach a pri rôznych časových programoch výskumných tímov nie je možné, pri-
pomenul PhDr. Karol Pieta, DrSc. Účastníci stretnutia podľa neho ocenili iniciatívu slo-
venských kolegov a dohodli sa na dvojročnom cykle takýchto konferencií. Ich bádateľ-
ský priestor i účastnícka základňa by sa mali rozšíriť na celú oblasť Perzského zálivu, 
dôležitú pre vývoj celosvetových dejín. Prezentované výsledky pracovných skupín budú 
publikované v rámci knižnej produkcie Archeologického ústavu.
(w)
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vaného otvormi vo veži. Je to dôkaz tech-
nickej vyspelosti obyvateľov osady. Systém 
ventilácie (prezývaný aj windcatch-tower, 
windcatcher) sa používal najmä na území 
súčasného Blízkeho východu, v neskoršom 
období aj na severe Afriky. K. Pieta dodá-
va, že toto riešenie archeológovia predtým 
nepoznali. „Pri hľadaní podrobnejších in-
formácií sme potom dokonca zistili, že na-
príklad v americkom Utahu sa podobné 
chladenie používa aj v súčasnosti pri stav-
bách na okraji púšte,“ dodáva. Ale dozvede-
li sa tiež, že tento systém chladenia vznikol 
kedysi v afgansko-iránskej oblasti, odkiaľ sa 
ďalej šíril.

Nález slovenských archeológov patrí 
k najstarším dokladom takéhoto typu chla-
denia budov. K. Pieta vníma, že zaujíma-
vé objavy, ako je tento, pomáhajú archeo-
lógom objasniť verejnosti viac z ich práce. 
Podľa neho však na to musia byť vedci pri-
pravení. Dodáva, že Archeologický ústav na 
popularizácii stále pracuje. „Mne sa zdá pri-
rodzené rozmýšľať popri kopaní o tom, ako 
to, čo objavím neskôr, sprístupniť verejnos-
ti. Napríklad urobiť z toho pamiatku pomo-
cou dokumentovaného experimentu. Roky 
sme napríklad bádali v Liptove a jedným 
z výsledkov je archeoskanzen Havránok. 
Areál, ktorý teraz slúži verejnosti na pozná-
vanie minulosti a archeológom na staveb-
né a technologické pokusy. To je zlatá cesta, 
ako príťažlivou formou sprístupňovať našu 
minulosť i výsledky archeologického báda-
nia,“ hovorí.

Výsledky a ohlasy

Nálezy v osade Al-Qusur sú výsledkom dl-
hodobej spolupráce, no zmluvy medzi slo-
venskou a kuvajtskou stranou sa vždy uza-
tvárajú na konkrétny čas, často na jeden 
rok. To je aj jeden z dôvodov, prečo výskum 
Slovákov v Kuvajte nepokračoval kontinuál-
ne. Na isté obdobie bol prerušený a až ne-
dávno podpísali obe strany zmluvu na ďal-
šiu spoluprácu.

„Ako všade v Oriente, aj v Kuvajte je prís-
ny zákaz vývozu artefaktov, takže výstavy 
veľmi neprichádzajú do úvahy,“ hovorí K. 
Pieta. „Našimi výstupmi sú najmä medziná-
rodný ohlas, publikácie a konferencie,“ do-
dáva. Výsledky znamenajú pre slovenských 
archeológov aj ďalšie zaujímavé príležitosti. 
K. Pieta a jeho kolega a vedúci výpravy doc. 
PhDr. Matej Ruttkay, CSc. (riaditeľ Archeo-
logického ústavu SAV), dostali napríklad 
pozvanie prednášať na Kuvajtskej univerzi-
te. Oslovil ich aj prestížny americký archeo-
logický časopis Archaeology Magazine. „Pí-
sali článok o našich výsledkoch. Posielali 
sme im doplňujúce informácie, najmä o ra-
nokresťanských spoločenstvách a ich osu-
doch v Perzskom zálive a o technických de-
tailoch najstaršej klimatizácie,“ hovorí K. 
Pieta. Ako pripomína, je to skôr populárnej-
ší časopis, ale medzi vedcami tohto zamera-
nia veľmi čítaný.

Výskum objektu na Failake ešte nedo-
končili. Predbežne platí ústna dohoda, že 
o rok sa slovenskí výskumníci k vykopáv-
kam v tejto oblasti vrátia.
(pod) | Foto: Matej ruttkay, Archeologický ústav SAV

Obetisko, ktoré slúžilo na 
kultové obrady, skúma-
jú – v spolupráci s Kraj-
ským pamiatkovým úradom 
v Trenčíne – vedci z Ar-
cheologického ústavu SAV 
v Nitre. Pod vedením PhDr. 
Karola Pietu, DrSc., ktorý 
len nedávno prevzal Cenu 
za vedu a techniku za výni-
močné objavy v archeológii 
a celoživotné vedecké die-
lo. Obetisko je pri obci Sla-
tina nad Bebravou. O nále-
zoch, ale aj o tom, aké ďalšie 
tajomstvá môžu Strážovské 
vrchy vydať, hovoril K. Pie-
ta pre web Slovenskej aka-
démie vied.

Čo ukazuje nálezisko o spôsobe 
života počas kolonizácie tohto 
územia Keltmi?
Obetisko z konca tretieho storočia pred Kris-
tom spadá do obdobia významných zmien 
v keltskej spoločnosti, keď k nám prichádza-
jú nové kmene tohto etnika zo severného 
Talianska, odkiaľ ich po porážke Hanibala 
vytlačili vojská víťaznej Rímskej republiky. 
Tento nový ľud sa usadil v strednom Podu-
najsku i v dovtedy málo obývaných horna-
tých krajoch Slovenska a zrejme so sebou 
priniesol aj nové zvyky a rituály, ale aj nie-
ktoré vzácne antické predmety. Tak sa do 
obetiska dostala aj bronzová nádoba a žen-
ské plastiky, ktoré sa – žiaľ – zachovali len 
v malých zlomkoch.

Ako skúmate obradné miesto?
Výskum podobných objektov je mimoriad-
ne detailný. Veľmi dôležitý je každý terén-
ny detail a i ten najmenší fragment. Nále-
zy – v našom prípade rituálne rozlámané 
a na obetnej hranici spálené kosti, zlom-
ky kovových a sklených predmetov či kera-
mických nádob – čaká podrobné skúmanie 
za intenzívneho využitia prírodovedných 

analýz. Treba pripomenúť, že archeológo-
via zaznamenávajú len malý výsek dobovej 
materiálnej kultúry, použitej pri kultových 
obradoch, ale významnú výpoveď posky-
tujú najmä tu nájdené a zatiaľ ešte neur-
čené kosti obetovaných ľudí a zvierat. Re-
konštrukcia priebehu rituálov a ich výklad 
je mimoriadne náročný proces poznávania 
náboženských predstáv daného spoločen-
stva.

Čo takýto objav znamená pre našu 
kultúrno-etnickú minulosť?
Zvláštnosťou a možno aj neblahým dedič-
stvom občanov Slovenska je ich neurčitý 
vzťah k staršej histórii nášho územia z čias 
pred počiatkom národných dejín. Väčšina 
ľudí má málo vedomostí aj o pozoruhod-
nej keltskej civilizácii, ktorá u nás zanecha-
la európsky známe pamiatky. K nim patria 
napríklad objavené prírodné kultové mies-
ta a svätyne. Pestré a často krvavé keltské 
náboženské rituály a ich archeologicky do-
ložené objekty upútavajú pozornosť nielen 
odborníkov, ale často si ich všímajú aj laici. 
Je to jedna z atraktívnych ciest poznávania 
kultúry národov, ktoré u nás žili pred prí-
chodom Slovanov.

Je v tej lokalite priestor pre ďalšie 
náleziská?
Strážovské vrchy s rozsiahlymi lesnými po-
rastmi boli donedávna archeologicky málo 
známym územím, ale tento údaj sa vďaka 
výsledkom nových prieskumov a výskumov 
rýchlo mení. Potvrdilo sa tu silné slovanské 
osídlenie, ale najmä početné a významné 
keltské náleziská, medzi ktoré patrí aj skú-
mané kultové miesto z okolia Slatiny nad 
Bebravou. 
(vit, upravené) | Foto: Vladímír Šimíček

V ý s k u m  k e l t s k é h o  o b e t i s k a

PhDr. KAroL PIEtA, DrSc., S cENou ZA VEDu 
A tEchNIKu.
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>Každá oblasť sa musí kvôli matematike 
zmeniť. Tam, kde sa to ešte nestalo, tá doba 
iba príde, tvrdí doc. RNDr. Karol Nemoga, 
CSc., riaditeľ Matematického ústavu SAV. 
O tom, čo majú vedci tohto ústavu spoloč-
né s bezpečnosťou našich peňazí, prepra-
vou plynu, dubákmi, podhubím i ďalších 
veciach hovorí v rozhovore pre Správy SAV.

Všetci matematikári nám zdôrazňovali, 
aké dôležité je pri ich predmete mať poria-
dok na papieri, tabuli (a najmä v hlave). Je 
matematika vedou len pre poriadnych?
Ani nie. V každom prípade je nápad viac ako 
poriadok. Ale ten nám významne pomáha. 
Keď dávam študentom písomku, je to veľ-
mi zreteľné. Ak ho nemajú, oveľa ťažšie sa 
orientujú, často nie sú schopní výpočet kon-
trolovať a opraviť si chyby. Poriadok je pros-
triedok, ako sa ľahšie vyznať v myšlienkach. 
Navyše mnohým pomáha pri učení i chápa-
ní vecí spojenie hlava – ruka – napísaný text. 
A to má zmysel, len ak je text zreteľný.
Je náhoda, že medzi matematikármi je 
veľa dobrých hudobníkov?
Zrejme nie. Aj v histórii to tak bolo. Či to platí 
aj opačne, nie som si istý. Ale napríklad pro-
fesor Riečan [prof. RNDr. Beloslav Riečan, 

DrSc., špičkový slovenský matematik a peda-
góg, v rokoch 1992 až 1996 riaditeľ Matema-
tického ústavu SAV – poznámka redakcie] 
pravidelne organizoval seminár Matemati-
ka a hudba. Keď preberal čestný doktorát na 
pražskej Univerzite Karlovej, mal veľmi pek-
nú prednášku Paralely vo vývoji hudby a ma-
tematiky za posledných päťsto rokov.
Vedci lipnú na svojich vedách. V Ústave 
polymérov vám povedia, že je doba po-
lymérov, rovnako hovoria o svojej vede 
aj biochemici, molekulárni biológovia... 
Hovoríte vy to isté o matematike?
Nuž, matematika je všade. V polyméroch, 
v biovedách – i v hudbe, ako sme hovorili. 
O matematike sa tvrdí, že je kráľovná vied. 
Dodajme, že je aj ich slúžka. Som si istý, že 
bez nej by rozvoj mnohých iných vedných 
odborov nebol možný. A v mnohých ústa-
voch to uznávajú. Veď napríklad teoretický 
fyzik je vlastne matematik, ktorý rozmýšľa 
fyzikálnym spôsobom. Keď sme spomenuli 
biovedy – tam sa tiež používa matematika. 
A pomerne zložitá. Myslím si, že matemati-
ku nájdeme všade.
Odborníci z iných vied sa viac sami na-
čahujú do matematiky alebo vás volajú 
spolupracovať?

Raz tak, raz tak. Výhodné je, keď matema-
tik nie je izolovaný. Keď učí povedzme na 
elektrofakulte, spolupracuje s tamojšími 
odborníkmi. Nielen pri učení študentov, ale 
často aj pri výskume. Ale sú aj takí matema-
tici, ktorí idú len vlastnou cestou.
Ako je to u vás v ústave?
Sú tu ľudia, ktorí robia len matematiku 
a nejdú veľmi iným smerom ani za praxou. 
Ale je tu aj dosť takých, čo idú aj za inými 
vednými odbormi, aj za praxou. Tým to po-
môže a našim vedcom to dáva istú inšpirá-
ciu.
S ktorými vednými odbormi sú kontakty 
najintenzívnejšie?
Pokiaľ ide o SAV, asi by som dal na prvé 
miesto kolegov z Fyzikálneho ústavu či 
Ústavu merania. Ale ten zoznam je dlhší. 
Pokiaľ ide o kontakty navonok, najviac ich 
majú naši kolegovia z oddelenia aplikova-
nej matematiky. Teraz však trochu menej in-
tenzívne ako pred niekoľkými rokmi. Lebo 
klesá objem prepraveného plynu.
Iste hovoríte o projekte Odtlakovanie 
plynového rezervoáru cez potrubie ľubo-
voľnej dĺžky, na ktorom ústav robil...
Áno. Tam sme išli skutočne až do praxe. Te-
raz sa nám otvára zaujímavá spolupráca 

Doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., absolvoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. V roku 1976 nastúpil do 
Matematického ústavu SAV. Od roku 2015 je jeho riaditeľom. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Špecializuje sa najmä na kryptoló-
giu, výpočtovú teóriu čísel či teóriu kódovania. Publikoval zhruba 30 vedeckých článkov a zhruba desať učebných textov. Je členom 
Jednoty slovenských matematikov a fyzikov, Americkej matematickej spoločnosti, Spoločnosti pre priemyselnú a aplikovanú matema-
tiku, Slovenskej plynárenskej spoločnosti a Medzinárodnej asociácie pre kryptológiu.
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s Ústavom normálnej a patologickej fyzioló-
gie SAV. Snažíme sa získať grant na výskum 
venovaný budúcim mamičkám, našou úlo-
hou bude spracovanie údajov, práca s mate-
matickou informatikou, štatistikou.
V istom rozhovore s vami bol dôraz na 
to, že matematika je podstatnou časťou 
zmien súčasného sveta. Ako príklad sa 
uvádzala mobilná komunikácia, rozvoj 
výpočtovej techniky, nové výrobné po-
stupy. Pribúda oblastí, kde to platí?
Podľa mňa sa každá oblasť musí kvôli mate-
matike zmeniť. A kde sa to ešte nedeje, tam 
sa to musí stať. Zoberte si distribúciu vody. 
Na pohľad s našou oblasťou nesúvisí, ale aj 
pri nej sa využívajú matematické modely, 
vyhodnocovanie. Všeobecne môžeme po-
vedať, že v každej oblasti, ktorá sa rozvíja, 
sa využívajú počítače. V pozadí je teda ma-
tematika a informatika. Navyše treba zdô-
razniť, že dnešný svet je veľmi krehký. Elek-
tronicky sa prenáša čoraz viac údajov a ich 
ochrana je čoraz dôležitejšia. Aj to je práca 
matematikov.
Ak by sme tu mali hovoriť o dobre a zle, 
zlodejoch a policajtoch (ochrancoch), 
tak ak stoja matematici na strane ochra-
ny údajov, počíta sa s tým, že sú aj na tej 
druhej strane...
Iste. Kto vám chce napríklad peniaze prená-
šané „vzduchom“ ukradnúť, tiež musí po-
znať teóriu.
Kúpi si vedca?
Alebo sa to naučí. Lebo napríklad pri istých 
typoch bankových kariet to nie je problém. 
Ak sa však bavíme o tom, ako to funguje, 
musím zdôrazniť, že matematici pripravu-
jú stále nové a nové metódy, ktoré prostre-
die ochraňujú. Navyše sa všetko zmení, keď 
prídu kvantové počítače. Takže komuniká-
cia, ako ju poznáme teraz, bude zraniteľná. 
Veľmi veľa vecí sa bude musieť zmeniť. Spo-
meňme napríklad elektronické podpisy.
Prečo?
Laicky by sme to mohli vysvetliť na kryp-
tológii. Bezpečnosť teraz nie je postavená 
na tom, že je absolútna. Spočíva v tom, že 
„kľúčov“ je toľko, že nemáte čas ich vyskú-
šať. Zložitosť je teda daná zložitosťou vý-
počtu a nie absolútnou zložitosťou. Alebo 
inak: nie je to v tom, že by nikto nevedel, 
ako sa to robí. „Každý“ to vie. Ale možnos-
tí je toľko, že ich nestihnete vyskúšať. A pri 
kvantových počítačoch, ktoré budú podstat-
ne rýchlejšie, toto už nebude celkom platiť. 
Budú sa musieť používať novšie, takzvané 
postkvantové metódy.
Môžeme pre laikov vysvetliť, ako je za-
meraný výskum v Matematickom ústa-
ve SAV?
Matematika je veľmi rozsiahla. Počet jej zá-
kladných odborov sa blíži k stovke. Boli by 
sme najradšej, keby sme sa mohli venovať 
všetkým. Lebo vieme, že je to potrebné – ak 
nie dnes, tak v budúcnosti. Dobrý príklad je 
teória čísel.
Skúsme...
To bolo kedysi panské huncútstvo. Veď 
„načo skúmať prvočísla“. Dnes na nich sto-
jí bezpečnosť – napríklad prevodov peňazí 
prostredníctvom vášho mobilu. Podobným 
príkladom je algebrická geometria. Zrazu 
sa ukázalo, že je podstatná pre riešenie veľ-

kých sústav rovníc. A tie sa zídu napríklad 
v mechanike, aerodynamike, bezpečnosti... 
Takže: nemôžeme vopred povedať, ktorý je 
ten progresívny trend, ktorým sa treba vy-
brať s tým, že tie ostatné možno prehliad-
nuť. 
Ako teda postupujete?
Snažíme sa pokryť základné disciplíny. Zač-
nime informatikou, ktorá je čoraz dôležitej-
ším základom chodu celej spoločnosti. Cíti-
me, že by sme sa jej mali venovať viac a viac. 
No paradoxne jej štát nevenuje – napríklad 
ak hovoríme o vzdelávaní – toľko pozornos-
ti, koľko by bolo treba. Venujeme sa tiež dis-
krétnej matematike a teórii grafov. Máme 
tím, ktorý robí kvantové logiky. To je vec na 
pomedzí teoretickej fyziky, algebry a mate-
matickej logiky. Ide o teoretický základ pre 
kvantovú teóriu. A tá bude zrejme čoraz dô-
ležitejšia. Máme skupinu vedcov venujúcu 
sa klasike – matematickej analýze. Ďalšia 
sa špecializuje na teóriu čísel, ktorá je zák-
ladom pre mnohé aplikácie. Žiaľ, jej budúc-
nosť je otázna.
Prečo?
Lebo naši číselní teoretici starnú a keď odí-
du do penzie, na Slovensku bude táto časť 
matematiky na vyhynutie, pretože v školách 
sa to už neučí.

Tým sa výpočet končí?
Nie. Nesmieme zabudnúť na matematic-
kú štatistiku. Je dôležitá aj pre prax, naprí-
klad pri meraniach. Aby som to odľahčil: 
styk prírody s číslami vedie cez matematic-
kú štatistiku.
Takto sú postavené aj vaše oddelenia?
V zásade áno. Máme oddelenia, ktoré sú 
totožné s riešiteľskými tímami, grantový-
mi kolektívmi. V podstate sa kryjú s tým, čo 
som už hovoril.
Keď sa zmení grant, hýbe sa to?
Niekedy áno. Ale zameranie ľudí a tímov 
býva dosť stabilné. V matematike sa ťažko 
mení odbor, hoci poznáme aj také prípa-
dy. Faktom je, že tie odbory sú blízko seba. 
Najzaujímavejšie veci sú často na rozhraní 
dvoch matematických odborov.
Musel si teda ústav z matematiky vybrať? 
Podľa akého kľúča? Rozhodla tradícia?
Výskum musíte opierať vždy o dobrú tradí-
ciu. Začať nové smerovanie je veľmi zložité. 
Najmä kvôli peniazom by ste museli potla-
čiť existujúce dobré smery. Lebo v ústave sú 
skutočne len veľmi výkonní ľudia, schopní 
ísť dopredu. Stane sa, že niektorý odbor za-
nikne, keďže odchádzajúcich starších ved-
cov nemá kto nahradiť. Súvisí to okrem iné-
ho s tým, že získať do ústavu doktoranda je 
čoraz ťažšie. Najmä v Bratislave, v Košiciach 
menej.
Ak sa ešte môžeme vrátiť k smerovaniu 
ústavu, je to teda tak, že ste si cieľavedo-
me vybrali niektoré smery?

Skôr je to – ako som hovoril – tým, že sa sna-
žíme držať najmä smery, ktoré tu majú tra-
díciu.
Musíte kolegov usmerňovať, aby ste zla-
dili smerovanie ústavu s ich vedeckou 
slobodou?
Trochu, prirodzene, áno. Aby bol nejaký 
smer výskumu životaschopný, nemôže byť 
závislý od jedného vedca. Chce to prostre-
die. Matematika je medzinárodná. Nepozná 
hranice. Tá globálna komunikácia je veľmi 
dôležitá. Ale rovnako dôležité je mať aj aký-
si domáci klaster. Skupinu ľudí, s ktorými 
môžete konzultovať, spoločne rozmýšľať či 
preberať nejaký problém na seminári.
Asi prevažuje názor, že matematika je 
veda pre individualistov...
Áno, naozaj je taká. Ale komunikácia je aj 
v nej – ako sme hovorili – veľmi dôležitá. 
Matematik okrem iného potrebuje, aby sa 
o ňom vedelo. Napríklad kvôli tomu, aby 
sa presadil pri publikovaní. Lebo dostať sa 
dnes do časopisu, to je boj. Sú hviezdy, kto-
ré urobia veľké objavy a majú svet sám pre 
seba, ale to sú výnimky.
Aký musí byť matematik?
Akademik Schwarz [akademik Štefan 
Schwarz (1914 – 1996), významný sloven-
ský matematik, predseda SAV (1965 až 
1970), riaditeľ Matematického ústavu SAV 
(1964 až 1987)– poznámka redakcie] hovo-
rieval, že musí mať „dobré pozadie“. Teda 
dosť trpezlivosti. Ale predovšetkým ho to 
musí baviť. Bez toho sa veda nedá robiť. 
Musí ňou žiť. Často radím mladším kole-
gom, dajte si na nočný stolík pero a papier. 
Niekedy vás riešenia oslovia v spánku, mu-
síte sa prebrať a rýchlo si ich zapísať.
Chce táto veda talent?
Chce to talent, záujem, ale aj pracovitosť. 
Bez nej to nejde. Dokonca je to tak, že kto-
si menej talentovaný môže nahradiť časť 
toho, čo mu chýba, pracovitosťou a dosiah-
nuť dobré vedecké výsledky.
Laici si vedia predstaviť prácu botanika, 
geológa či chemika. Ako opísať výskum 
matematika?
Dôležité je veľa čítať. Mať prístup k vedec-
kej literatúre, k informáciám. To je zásad-
ná vec. Pokiaľ ide o charakter práce – každá 
matematická oblasť je trochu iná. Sú ob-
lasti, kde musíte experimentovať. Pochopi-
teľne – počítať. Potrebujeme počítače, hoci 
nemusia byť extrémne výkonné. Naše expe-
rimenty sú rôzne. Napríklad keď niekto robí 
algebru, neexperimentuje s číslami, ale „na-
háňa písmenká“. Musí veľa písať a veľa roz-
mýšľať.
Sú časti matematiky, ktoré sú už uzatvo-
rené? Že sa ďalej nevyvíjajú?
Mohlo by sa to tak zdať. Svojho času vzni-
kol dojem, že je taká klasická geometria. 
Ale napríklad algebrická geometria má do-
tyk s mnohými ďalšími oblasťami. Sú veci, 
ktoré sa kedysi učili a teraz sa učia menej. 
Napríklad deskriptívna geometria, ktorú te-
raz rieši počítačová grafika. Ale predsa aj to 
musí niekto rozvíjať.
Je výskum zložitý?
V matematike boli vážne objavy, ktoré sa vý-
vojom zrazu zdajú jednoduché. Na druhej 
strane sú revolučné veci, ktoré sa ťažko chá-
pu a majú ťažké dôkazy. Ako príklad mô- 

gLoBáLNA KoMuNIKácIA JE VEľMI 
DôLEžItá. ALE roVNAKo DôLEžIté 
JE MAť AJ AKýSI DoMácI KLAStEr. 

SKuPINu ľuDí, S KtorýMI MôžEtE 
KoNZuLtoVAť, SPoLočNE roZMýŠľAť 

čI PrEBErAť NEJAKý ProBLéM NA 
SEMINárI
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žeme spomenúť Wilesov dôkaz Veľkej 
Fermatovej vety [Pierre de Fermat, Francúz 
s veľkým prínosom do matematiky 17. sto-
ročia, jeho Veľkú Fermatovu vetu dokázal 
britský matematik Andrew Wiles až v 90. 
rokoch minulého storočia. Dôkaz je na 200 
stranách – poznámka redakcie], ktorému 
rozumie možno dvadsať ľudí na svete.
Ako sa potom overuje správnosť?
Je výhodné, keď v danej oblasti je taká vý-
razná autorita, že ostatní jej uveria. Príklad 
z Veľkej Fermatovej vety: nikto dôkazu ne-
veril. A keď Jean Pierre Serre [francúzsky 
matematik, ktorý sa zaoberá najmä algeb-
rickou geometriou, topológiou a teóriou čí-
sel – poznámka redakcie] povedal, že je to 
v poriadku, tak sa to berie, že to v poriadku 
aj je. Lebo má tú vedeckú autoritu.
Existuje elita matematických vedcov?
Svojím spôsobom áno. Hodnotenie v mate-
matike je v podstate posudzovanie autority 
vedca. Je jasné, že deväťdesiat percent vý-
sledkov je len pre to, aby sa publikovalo...
... myslíte v matematike či hovoríte vše-
obecne o vedeckých výsledkoch?
Nechcem hovoriť o iných vedách...
... ale myslíte si to?
Viac-menej áno. A v matematike je to tak ur-
čite. Ale to neznamená, že sú tie veci zbytoč-
né. Je to ako s hubami. Potrebujete podhu-
bie, často obrovské, aby narástol poriadny 
dubák. No ten tlak na publikovanie považu-
jem za nie celkom správny. Je veľa odborov 
– aj v matematike –, kde sa publikuje menej, 
lebo sú také ťažké, že naháňať množstvá je 
nezmyselné. Spomeňme matematickú logi-
ku, algebrickú geometriu či klasickú teóriu 
čísel.
Sú krajiny, ktoré sú v tejto vede mimo-
riadne úspešné?
Robili sa štatistiky, ukazujúce, ktorá kra-
jina dala svetu najviac významných mate-
matikov. Vždy to súvisí s obdobím. Veľa ich 
mali – na počet obyvateľov – Nóri. V istom 
období aj Maďari. Vynikajúca škola z mate-
matickej logiky a teórie množín je v Prahe. 
Myslím, že o tom rozhodujú osobnosti. Lebo 
vynikajúci vedec priťahuje schopných ašpi-
rantov a „zoberie ich so sebou“ na špičku.
Je matematika ako veda zábavná?
Iste áno. Vzrušujúca. A keď prídu výsled-

ky, prináša veľké uspokojenie. Keď sa ešte 
pridá uplatnenie v praxi, to je ďalší bonus. 
A mnohé tie veci takéto uplatnenie majú.
Skúsme pár príkladov...
Napríklad kolegovia v oddelení aplikovanej 
matematiky riešili modely prepravy plynu. 
Spolupracovali sme pri tom s jeho sloven-
ským prepravcom. Ale napríklad náš softvér 
týkajúci sa bezpečnosti transportu plynu sa 
inštaloval aj v Jemene či vo Veľkej Británii.
Matematik, ktorý rieši úlohy pri prepra-
ve plynu, musí o plynárenstve dosť na-
študovať...
Iste. Sú to zložité úlohy. Treba brať do úva-
hy veľmi veľa parametrov. Ide o diferenciál-
ne rovnice, ktoré opisujú správanie plynu. 
Žiaľ, slovenskí plynári o to stratili záujem, 
objem prepravovaného plynu bude zrejme 
ďalej klesať, peňazí v brandži už nie je, ako 
bývalo. Tak to riešia bez spolupráce s nami.

Boli ste drahí?
Podľa mňa lacní. Lebo keď na tom pracuje 
desať vedcov, je to oveľa lacnejšie, ako keby 
to riešilo v nejakej veľkej firme desať ich ply-
nárenských expertov.
Keď si človek pozerá vašu výročnú sprá-
vu, v časti o aplikáciách nájde také-
to relatívne jasné praktické témy a – na 
druhej strane – tej o základnom výskume 
laik vôbec nerozumie. Nie je pre vedcov 
ťažké, preklápať sa medzi týmito pólmi?
Nemôžu sa úplne tak preklápať, ako hovo-
ríte. Máme tím špecializovaný na aplikácie, 
ktorý začal pracovať zhruba pred dvadsiati-
mi rokmi. Odvtedy sme ho museli dosť re-
dukovať, lebo odišli odberatelia.
To hovoríme najmä o plyne. Ale naprí-
klad vy osobne sa venujete aj kryptoló-
gii. Kde ide tiež o aplikácie. Nie je zložité 
prejsť od základného výskumu k apliko-
vanému, keď treba?
Pre väčšinu ľudí, ktorí robia čisto v teórii, 
to môže byť ťažké. Ale nie neprekonateľ-
né. Dôležité je, či vidia zmysel a či ich pri 

tom niečo zaujme. Musí to byť dostatočne 
ťažká úloha, aby ich to lákalo. Ak hovorí-
me konkrétne o kryptológii, tam musíte byť 
schopný pracovať aj v teórii, bez ktorej to 
jednoducho nejde. Napríklad – musíme sa 
pripraviť na príchod kvantových počítačov, 
o ktorých sme už hovorili.
V tom, čo ústav uvádza ako svoj džob, sú 
aj expertízy pre vládu a vládne organizá-
cie. Využívajú to?
Nie. Možno nepriamo. Ja som napríklad 
členom Rady NATO pre vedecké projekty. 
To je rada expertov, okrem iného schvaľujú-
ca vedecké projekty, ktoré aliancia robí. Ide 
istým spôsobom o expertnú činnosť. A ešte 
– nie pre vládu, ale pre samosprávu – sme sa 
snažili zapojiť do riešenia problémov brati-
slavskej dopravy.
Ako?
Roky sme pomáhali pri vyhodnocovaní do-
pravných prieskumov a tvorbe dopravných 
modelov či optimalizácii prepravy. Mysle-
li sme si, že keď sa bude robiť nový gene-
rel bratislavskej dopravy, budeme pri tom. 
Ale potom sa zmenil dodávateľ a robí to nie-
kto iný. Škoda, lebo máme skúsenosti s rie-
šením dopravných problémov.
Vy ste aj pedagóg. Ako sa učí na Sloven-
sku matematika?
Ťažká otázka. Problémov je podľa mňa nie-
koľko. Pri učiteľoch matematiky platí mož-
no ešte viac ako pri iných, že zapáliť môže 
iba ten, kto sám horí. A to je problém, lebo 
pedagógovia sú slabo platení. Kedysi sme 
mali vynikajúcu školu vyučovania mate-
matiky, ktorú ťahal profesor Hejný [prof. 
RNDr. Milan Hejný, CSc., odborník na di-
daktiku v matematike, Pedagogická fa-
kulta Univerzity Karlovej – poznámka re-
dakcie]. Odišiel do Prahy, veľa jeho žiakov 
opustilo brandžu, ale niekoľko predsa os-
talo. Takže ešte máme ľudí, ktorí sú schop-
ní vychovávať dobrých pedagógov. Ak máte 
takých, ukáže sa, že matematika na základ-
nej i strednej škole je v podstate ľahká.
Angažuje sa ústav nejako v tejto oblasti? 
Napríklad keď sa robí učebnica, zazvoní 
niekomu v ňom telefón?
Nie. My na to nie sme experti, ani by sme to 
veľmi nestíhali. Jeden čas sme sa angažova-
li v debate o písomných maturitách.

z projek toV ústaVu
• Jeden z výskumných tímov sa zaoberá štúdiom kvanto-

vých štruktúr, čo sú zovšeobecnené matematické modely, kto-
ré vyšli z fyzikálnej teórie kvantovej mechaniky. Zakladateľmi 
štúdia kvantových štruktúr na Slovensku sú prof. RNDr. Anato-
lij Dvurečenskij, DrSc., a doc. RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc., 
v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Táto problematika sa skú-
ma z viacerých uhlov pohľadu, čiže odborov matematiky. Ako 
teória Hilbertových priestorov a operátorov (funkcionálna ana-
lýza), ako zovšeobecnená teória pravdepodobnosti (pravdepo-
dobnosť a matematická štatistika), ako teória čiastočne usporia-
daných matematických štruktúr (algebra) a rôzne iné, napríklad 
teória kategórií, fuzzy logika, teória modelov a pod. Členovia 
tímu spolupracujú na medzinárodnej úrovni s poprednými ved-
cami z tejto oblasti, ktorí sú združení v IQSA (International Qu-
antum Structures Association). A. Dvurečenskij a S. Pulman-
nová boli v minulosti aj prezidentmi tejto organizácie. Súčasný 
výskum sa venuje teórii kvantovej informácie (kvantové kanály, 
kvantové počítače) a prehlbovaniu teoretických poznatkov v teó-

riách algebrických štruktúr, efektovej algebry (D-posety), basic 
algebry, BL-algebry a rôzne ďalšie.

• V matematickej informatike košický tím Matematického 
ústavu rieši problematiku regulárnych jazykov v Chomského 
hierarchii. Ide o problémy, na ktorých riešenie existujú algo-
ritmy pracujúce v konštantnej pamäti, teda v pamäti, ktorej veľ-
kosť nezávisí od veľkosti vstupných údajov. Takéto problémy boli 
intenzívne skúmané od konca päťdesiatych rokov a napriek tomu 
niektoré otázky zostávajú otvorené. Výskum je motivovaný jed-
nak aplikáciami regulárnych jazykov v programovacích jazykoch 
a softvérovom inžinierstve, jednak aj kvôli ich teoretickému vý-
znamu. Jedným z aspektov výskumu je popisná zložitosť, ktorá 
skúma cenu (veľkosť) popisu jazykov v závislosti od použitého 
formálneho systému.

• Oddelenie informatiky ústavu je zložené z dvoch kolektí-
vov vedeckých pracovníkov, ktoré sa líšia vedeckým zameraním. 
Prvý sa venuje základnému výskumu v oblasti výpočtov v asyn-
chrónnych sieťach s predpísanou komunikačnou architektú-
rou. Ide o to, či sa šíria správy medzi používateľmi napríklad mo-
bilnej siete optimálne. Berie sa do úvahy aj existencia porúch na 

DoStAť SA DNES Do čASoPISu, to JE 
BoJ. Sú hVIEZDy, Ktoré uroBIA VEľKé 
oBJAVy A MAJú SVEt SáM PrE SEBA, ALE 

to Sú VýNIMKy
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Zlepšujú sa študenti?
To je problém. Stovky, možno tisíce najlep-
ších odchádzajú do zahraničia už po matu-
rite. Podľa informácií od českých kolegov 
je na brnianskej Masarykovej univerzite na 
odboroch, ako je informatika, polovica štu-
dentov zo Slovenska. Na pražskom „mat-
fyze“ [Matematicko-fyzikálna fakulta Uni-
verzity Karlovej – poznámka redakcie] je to 
štyridsať percent. Musíme niečo urobiť, aby 
sme skvalitnili školy a udržali tu talenty. Ale 
na to potrebujete peniaze.
Akí prichádzajú do ústavu doktorandi?
Chvalabohu, dobrí. Vždy je na univerzite 
v ročníku zo desať vynikajúcich. Tých „loví-
me“ už počas štúdia. Ale je to ťažké, lebo ak 
idú namiesto k nám do IT firmy, zarobia už 
pri nástupe trojnásobok. Sumu, ku ktorej sa 
vo vede dopracujú na sklonku kariéry.
Ako vychádza váš ústav z porovnania 
s podobnými pracoviskami v zahraničí?
Vo viacerých oblastiach sa môžeme pochvá-
liť špičkovou európskou úrovňou.
Ako vnímate akreditáciu medzinárod-
ným panelom expertov?
Hodnotenie je nevyhnutná súčasť našej 
práce. Či už domácimi alebo zahraničný-
mi odborníkmi. Som veľmi zvedavý na vý-
sledok. Lebo hodnotenie vedeckej práce je 
veľmi subjektívne. Ak sa pokúsi matemati-
ku hodnotiť niekto, kto nie je „z nej“, musí 
to byť veľmi citlivé a s istým porozumením. 
Hoci nemám celkom istotu, že to bude úpl-
ne objektívne, dá nám to istý pohľad a ve-
rím, že aj pomôže. Napríklad tým, že hod-
notenie poukáže na niečo, čo by sme mohli 
robiť lepšie.
Iste máte vymyslené, ako pôjdete do 
transformácie...
Máme. Spojiť matematiku s niekým iným 
nie je celkom prirodzené. My vnímame jej 
prepojenie s inými vedami. Ale so všetký-
mi. Tak sa nám zdá normálne, aby náš ústav 
ostal samostatný. Transformácia môže po-
môcť. Veľa ústavov dostane nové príleži-
tosti, napríklad šancu zakladať spin-offy. 
My máme podnikateľskú činnosť a oddele-
né účtovníctvo pre túto oblasť už roky. Tak-
že pre nás to po tejto stránke veľká zmena 
nebude.
Martin Podstupka | Foto: Vladimír Šimíček

jednotlivých trasách. Tieto úlohy majú blízko k abstraktným, veľ-
mi ťažkým problémom teórie grafov (napríklad úloha farbenia 
vrcholov zložitých grafov, nájdenia optimálnej cesty). Druhá ve-
decká skupina sa venuje základnému výskumu v oblasti para-
lelných numerických algoritmov na rozklad veľkých matíc, 
respektíve viacrozmerných tenzorov. Tieto problémy sú veľmi 
aktuálne v dnešnej vede naprieč celým spektrom rôznych vedec-
kých odborov, pretože takmer všade sa stretávame s požiadavka-
mi na kompresiu meraných údajov (napríklad spracovanie obra-
zu či textu, kompresia videí, analýza genómu a podobne).

• Tím pre výskum teórie čísel a kryptológie sa zaoberá kla-
sickými problémami algebrickej teórie čísel a rovnomernými roz-
deleniami. Obe tieto disciplíny boli až do sedemdesiatych ro-
kov dvadsiateho storočia iba základným výskumom bez použitia 
v praxi. Dnes sú piliermi bezpečnosti informácií, čo je predme-
tom kryptológie, ktorá je základom informačnej bezpečnosti. Tá 
nadobúda v dnešnej dobe kritický význam. V kryptológii sa skú-
majú aspekty bezpečného prenosu a uchovania informácií z hľa-
diska znemožnenia prístupu nepovolaným osobám, nemožnos-
ti ich zmenenia, problémy vstupu do systémov, elektronického 

podpisu, elektronických volieb, bezpečnosti zdravotníckych in-
formácií a podobne.

• Oddelenie aplikovanej matematiky sa primárne zaobe-
rá problémami prepravy plynu. Riešia sa dva základné okruhy: 
optimalizácia prepravy plynu, nájdenie čo najlacnejšieho ria-
denia sústavy. Ďalej detekcia havárií na plynovodoch. Ak zač-
ne na plynovode unikať plyn, z bezpečnostných, ekologických 
a ekonomických dôvodov je potrebné čo najrýchlejšie zistiť a ur-
čiť miesto úniku. Obe úlohy sa riešia teoreticky i prakticky. Vý-
sledkom je aj funkčná softvérová aplikácia. Teoretický vývoj už 
priniesol mnohé novátorské riešenia, napríklad rýchle výpočty 
ustáleného stavu sústavy, dynamické simulácie rýchlych dejov 
v plyne či nové metódy detekcie únikov. Na urýchlenie výpočtov 
sa začínajú využívať nové počítačové grafické karty, umožňujúce 
paralelizovať vedecko-technické výpočty. Okrem spomínaných 
úloh sa pracovníci zaoberali aj riešením ďalších problémov, ako 
je problém identifikácie nepresných meraní prietokov či prob-
lém zistenia strát plynu počas štartovania a odstavovania kom-
presorov.

(mu)
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>Už trinásty ročník Týž-
dňa vedy a techniky ponú-
kol druhý novembrový týž-
deň na rôznych miestach 
Slovenska prednášky, sú-
ťaže, festivaly, workshopy 
a iné podujatia s ambíciou 
popularizovať vedu a ve-
decké výskumy pre verej-
nosť, s osobitným zamera-
ním na mladú generáciu. 
Správy SAV prinášajú infor-
mácie o niektorých z množ-
stva podujatí, ktoré pri tejto 
príležitosti pripravili vedci 
Slovenskej akadémie vied.

Hľadajú sa botanici

Len pár minút po oficiálnom otvorení Týž-
dňa vedy a techniky sa „otvorili dvere“ 
v Botanickom ústave SAV pre bratislav-
ských študentov osemročného gymnázia 
na Tilgnerovej ulici. Deň otvorených dve-
rí mal názov Hore schodmi k odhaleniu ta-
jomstiev rastlín.

Študenti sa spolu s odborníkmi z Bo-
tanického ústavu vydali po jednotlivých 
pracoviskách. Alebo inak – od najjedno-
duchších organizmov k rastlinných spolo-
čenstvám a skúmaniu ich DNA na najmo-
dernejších prístrojoch. Pracovníci ústavu 
dávali dôraz na interaktivitu. Otázka, kto-
ré rastliny ako prvé začali produkovať kys-

lík, študentov hneď naštartovala. V algo-
logickom [algológia: odbor venujúci sa 
štúdiu rias a siníc – poznámka redakcie] la-
boratóriu sa niektorí po prvý raz dozvede-
li, čo sú stromatolity (usadeniny). Najzná-
mejšie recentné sú v západnej Austrálii, no 
naši botanici našli sladkovodné stromato-
litné útvary na strednom Slovensku. Mgr. 
Alica Hindáková, PhD., vysvetlila, prečo sú 
stromatolity vzácne a prečo je dôležité skú-
mať ich výskyt. Pri výklade sa nevyhla ani 
otázke, či sú sinice škodlivé. Nie vždy, zne-
la odpoveď odborníčky, iba tie, ktoré ob-
sahujú cyanotoxíny a vyskytujú sa masovo 
v pitných zdrojoch alebo na kúpaliskách.

O stupienok vyššie v rade vývoja rastlín 
bola krátka prednáška s ukážkami parazi-
tických húb na opadaných listoch stromov. 
Najčastejšie sa vyskytujúcimi parazitic-
kými hubami sú u nás múčnatka a hrdza. 
RNDr. Kamila Bacigalová, CSc., predná-
šala o ich rozmnožovaní. „Máme špičkové 
prístroje, skúmame rastliny najmodernej-
ším technikami, no nemôžeme nájsť dosť 
ľudí, ktorých by táto krásna práca bavila,“ 
povedala.

Študentov zaujala ukážka práce so sve-
telným, konfokálnym aj elektrónovým 
mikroskopom, hoci ten už nepatrí k naj-
špičkovejším prístrojom. Napriek tomu 
niekoľkotisícnásobné zväčšenie ukazujú-
ce nanočastice udivilo. Zaujali centrifú-
gy, digestory, obrovské mrazničky, ale aj 
„obyčajné“ pipetovanie, ktoré si žiaci vy-
skúšali.

Ako chorieme a liečime

Zhruba sto študentov bratislavských stred-
ných škôl – väčšinou gymnazistov, ale aj 
budúcich zdravotníkov – zaplnilo v utorok 
niektoré priestory Biomedicínskeho cen-

tra. Najprv zasadačku jeho Virologického 
ústavu. V nej sa totiž podujali hostia vyu-
žiť Týždeň vedy a techniky na to, aby si vy-
počuli prednášky vedcov Slovenskej aka-
démie vied.

Témou Osudný gén – Príbeh rakoviny 
začala sériu prednášok vedecká riaditeľ-
ka Ústavu experimentálnej onkológie BMC 
Mgr. Lucia Kučerová, PhD. Ako uviedla, 
rozhodla sa využiť túto možnosť a oboz-
námiť mladé publikum s pokrokom, ktorý 
urobili vedci nielen v diagnostike rakovi-
ny, ale aj v prevencii a liečbe. Hoci obezi-
te sa mali neskôr venovať aj ďalší predná-
šajúci, ani táto vedkyňa neobišla fakt, že 
až 23 percent Slovákov má nadváhu. „Je to 
tiež jedna z príčin, prečo sú v krajine čas-
té nádorové ochorenia,“ povedala. „Stra-
vovacie návyky, kontrola hmotnosti a fy-
zická aktivita sa považujú za veľmi dobrú 
prevenciu v oblasti nádorových ochorení,“ 
zdôraznila. A pripomenula, že genetická 
predispozícia nie je až taká častá, ako si ľu-
dia myslia. L. Kučerová priblížila stredoško-
lákom, ako sa líšia nádorové bunky od bež-
ných. „Majú odlišné gény. Je ťažké ich liečiť 
aj kvôli tomu, že sa správajú čiastočne ako 
naše vlastné bunky a čiastočne, ako keby 
boli vymknuté spod kontroly,“ vysvetľova-
la slovníkom pre laikov zložitú problemati-
ku, ktorej sa venujú v jej ústave. Rovnako 
stredoškolákom objasňovala, ako fungu-
jú genetické predispozície, ako vedci štu-
dujú možnosti využitia odlišnosti nádoro-
vých buniek na cielenú liečbu. Zdôraznila 
tiež pokroky, ktoré sa pri liečení nádoro-
vých ochorení za pár desaťročí dosiah-
li. Pred zhruba polstoročím prežívalo pod-
ľa nej v Československu len čosi vyše troch 
percent detských pacientov, u ktorých bola 
rakovina diagnostikovaná. V súčasnosti sa 
vylieči 80 percent takýchto detí.

T ý ž d e ň  p r e  v e d u
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O lovcoch vírusov hovoril poslucháčom 
RNDr. Boris Klempa, DrSc., z Virologické-
ho ústavu BMC. Zdôraznil, že si zvolil túto 
malú časť virológie, lebo k nej má veľmi 
blízko. Na vysvetlenie, čo sú vírusy, si vy-
bral – pre stredoškolské publikum blízke – 
počítačové vírusy. Rovnako ako tie, aj sku-
točné vírusy majú jediný zmysel v tom, že 
sa šíria – len pri nich nejde o počítačový 
kód, ale genetický. Bližšie sa venoval zoo-
notickým vírusom, ktoré napríklad v tele 
zvieraťa prežívajú úplne bez následkov, 
ale pri prenose na človeka spôsobujú ťažké 
ochorenie. B. Klempa tiež v prednáške vy-
svetlil, kde všade vedci vírusy hľadajú, ako 
ich získavajú, ako sa pri tom vyhýbajú mož-
ným hrozbám, a tiež to, ako ich práca posú-
va poznanie.

Aj fakt, že dve zo série štyroch predná-
šok vedci venovali obezite, svedčí o tom, za 
aký vážny problém ju považujú. RNDr. Da-
niela Gašperíková, DrSc., z Ústavu experi-
mentálnej endokrinológie BMC sa venova-
la predovšetkým tomu, či za obezitu môžu 
naše gény. Pripomenula známe fakty, na-
príklad ako zistiť, či sa táto choroba člove-
ka týka podľa body mass indexu, ale najmä 
upozornila na veľmi nepriaznivé štatistiky. 
Ukazujú, že na svete je epidémia obezity. 
Od roku 1975 do roku 2014 narástol počet 
takto postihnutých ľudí trojnásobne. Te-
raz je takých na svete približne 10 percent 
mužov a 14 percent žien. Minulý rok bola 
podľa nej prekročená hranica – už je viac 
obéznych ako hladujúcich. Pripomenula 
dôsledky obezity a podrobne sa venovala 
tomu, ako za ňu môže predispozícia. 

Rovnako ako jej kolegyňa z Ústavu kli-
nického a translačného výskumu BMC 
MUDr. Adela Penesová, PhD. (v prednáške 
Obezita – zdravotný problém nielen pre do-
spelých), upozornila na dôsledky obezi-
ty. Na riziko infarktov, vysokého krvného 
tlaku, cukrovky, na jej vplyv na onkologic-
ké a mnohé ďalšie ochorenia. Obe pripo-
menuli, že vzniká, keď je nepomer medzi 
príjmom a výdajom energie, a opakovane 
zdôraznili študentom význam správneho 
stravovania a pohybu.

Stredoškoláci mali potom možnosť vi-
dieť laboratóriá Ústavu experimentál-
nej onkológie BMC a Ústavu klinického 
a translačného výskumu BMC.

Srdce ako inšpirácia

Keby išlo o úplné zjednodušenie, stačil by 
plagátik, ktorý mladí vedci z Ústavu pre vý-
skum srdca ponúkali návštevníkom svojho 
pracoviska. Cholesterol pod 5 mmol/l, tlak 
120 na 80, tridsať minút pohybu denne, 
nula cigariet. Tým sa riziká ochorenia srd-
ca podstatne znížia.

Gymnazisti z petržalskej Spojenej školy 
Svätej Rodiny však prišli do Pavilónu lekár-
skych vied SAV po podstatne viac informá-
cií. V rámci Týždňa vedy a techniky chceli 
spoznať prácu vedcov tohto ústavu. Zák-
ladné údaje sa dozvedeli od jeho riaditeľa 
RNDr. Miroslava Barančíka, DrSc., ktorý 
im pomohol urobiť si základnú predstavu 
o štruktúre Slovenskej akadémie vied, jej 
oddeleniach, priblížil im stručnú históriu 

ústavu, ktorý vedie, i to, že v súčasnosti sa 
pracovisko zameriava na mechanizmy re-
gulácie funkcie srdca. 

Rizikové faktory ischemickej choroby srd-
ca bola prednáška, ktorú si na túto príle-
žitosť pre stredoškolákov pripravil jeho 
kolega MUDr. Marek Zálešák, PhD. Ten 
zdôraznil, že ide o zložitú, ale veľmi dôleži-
tú problematiku. Na úvod priblížil študen-
tom mechanizmus fungovania srdca i to, 
čo znamená ischémia (zadržiavanie krvi) 
a čo spôsobuje ischémia myokardu. Štu-
denti sa dozvedeli, že najčastejším patolo-
gickým procesom, ktorý ischémiu spôso-
buje, je zhrubnutie a zvýšenie tuhosti stien 
artérií, a aj to, ako k tomu príde. M. Zále-
šák sa vo svojej prednáške podrobne veno-
val opisu rizikových faktorov tejto choroby. 
V rôznom poradí medzi ne vedci zaraďujú 
cukrovku, fajčenie, vysoký pomer „zlého“ 
a „dobrého“ cholesterolu (LDL/HDL), nad-
mernú konzumáciu tukov či obezitu.

„Tešíme sa, že podobnými návštevami 
môžeme študentom sprostredkovať kon-
takt s výskumným ústavom takéhoto za-
merania. Tak lepšie vidia, že to, čo sa učia, 
má zmysel. Navyše choroby, o akej bola 
dnes reč, a súvis so zdravou výživou sú aj 
súčasťou našich výukových materiálov,“ 
povedala pre Správy SAV Ing. Mária Liš-
ková, zástupkyňa riaditeľky Spojenej ško-
ly Svätej Rodiny, ktorá je okrem iného aj 
učiteľkou chémie. Iste aj preto dodáva, že 
ďalším z motívov, prečo si medzi vedecký-
mi pracoviskami vybrali práve toto, je pre-
svedčiť študentov, že aj medzi inými ako 
humanitnými vedami – ktoré v ich výbere 
teraz dominujú – sú pútavé a perspektív-
ne špecializácie. Podľa nej spoznanie práce 
vedcov, návšteva laboratórií, ktorú Ústav 
pre výskum srdca študentom umožnil, je 
pre gymnazistov aj motiváciou do ďalšie-
ho štúdia.

Iná literárna výchova

Dvojprednáška na tému Realizmus kon-
tra nadrealizmus ponúkla v knižnici Ústa-
vu slovenskej literatúry študentom z bra-
tislavského Gymnázia Metodova iný typ 
literárnej výchovy ako v školských lavi-
ciach. Doktorandky Mgr. Andrea Draga-
nová a Mgr. Jaroslava Šaková vybrali frag-

menty zo svojich dizertačných tém, na 
ktorých demonštrovali cesty hľadania od-
povedí na otázku, čo vieme o realizme ale-
bo či rozumieme nadrealizmu.

A. Draganová priniesla zväzok zviaza-
ných archívnych Národných novín. Na tex-
te besednice o Zemskej jubilejnej výstave 
v Prahe v roku 1891 za asistencie študen-
tov demonštrovala charakteristiky literár-
neho realizmu. Autorom besednice bol au-
tor „učebnicový“ – Martin Kukučín. Jeho 
prozaické a dramatické dielo patrí k zá-
kladným textom stredoškolských učeb-
níc aj literárnej čítanky pre základné ško-
ly. V knižnici v Ústave slovenskej literatúry 
SAV študenti dostali do rúk ukážku publi-
cistiky z Prahy od tohto slovenského auto-
ra, ktorý väčšinu svojho produktívneho ži-
vota prežil ako lekár na Dolnej zemi.

J. Šaková posunula literárny čas o pár 
desaťročí, aby ukázala svoj prístup pri ana-
lýze spoločných či rozdielnych znakov slo-
venského nadrealizmu a francúzskeho 
surrealizmu. Prečo nadrealizumus nie je 
„presadeným kvetom“ z pôdy francúzske-
ho surrealizmu, naznačila v rovine poeti-
ky slovenskej nadrealistickej bohémy, in-
špirovanej väčšmi slovenskou romantickou 
tradíciou než manifestom surrealizmu An-
drého Bretona. Ukázala interpretačnú od-
vahu v hľadaní vízií, ktoré zanechali básni-
ci svojimi poetickými obrazmi, a v naplnení 
v tej skutočnosti, ktorú práve žijeme v sú-
časnosti. A najmä gymnazistov povzbudila 
k vlastnými pohľadom a kritickému čítaniu 
existujúcich interpretácií. Bola len náhoda, 
že poslucháči, ktorých na túto prednášku 
priviedla profesorka Adelaida Mezeiová, 
sú študentmi gymnázia z frankofónnej trie-
dy a jedna z nich pripravuje referát práve 
o Andrém Bretonovi...

V ďalších prednáškových cykloch sa 
počas Dňa otvorených dverí v Ústave slo-
venskej literatúry SAV vystriedali ďalšie 
skupiny stredoškolákov a doktorandky 
a doktorand ústavu so svojimi témami – 
Ako čítať starú literatúru?, Čo je existen-
ciálna literatúra? a Iľja Muromec v žánrovej 
(ne)krajine.

Cesta k lieku

Množstvo civilizačných chorôb, ktoré 
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so sebou prináša moderná doba, už má 
svoj liek. Cesta k jeho vynájdeniu však nie 
je jednoduchá a výskum nových liečivých 
molekúl trvá roky. Prechádza niekoľkými 
fázami, ktoré v rámci Týždňa vedy a tech-
niky vysvetľovali návštevníkom zamest-
nanci Ústavu experimentálnej farmakoló-
gie a toxikológie SAV.

„Cesta k objaveniu nového lieku sa za-
čína štúdiom choroby. Vedci študujú, aké 
sú mechanizmy ochorenia, ako sa mu dá 
zabrániť alebo či sa dá len nejakým spôso-
bom zmierniť. Štúdiom sa hľadá cieľ, kde 
by sa dalo do choroby zasiahnuť – či už je 
to enzýmová dráha alebo nejaká bunková 
štruktúra,“ tvrdí Ing. Dominika Topoľská 
z Ústavu experimentálnej farmakológie 
a toxikológie SAV.

Nasleduje fáza, keď sa vedci snažia 
nájsť molekulu, ktorá by mohla účinko-
vať na konkrétnu chorobu. Neskôr sa vlast-
nosti potenciálne účinnej molekuly testujú 
v predklinických štúdiách – od skúmavky 
cez bunkové modely až po testy na zviera-
tách.

„Sledujeme účinnosť budúceho lieku, 
aké koncentrácie sú účinné pre organiz-
mus, čo sa s liečivom deje v organizme a či 
nevznikajú metabolity, ktoré by mohli byť 
škodlivé. Zároveň si všímame toxicitu lie-
ku, teda či nie je škodlivý pre ľudský orga-
nizmus,“ doplnila D. Topoľská.

Po úspešnom ukončení predklinickej 
časti nasledujú klinické štúdie, keď sa obja-
vená látka, potenciálny budúci liek, testuje 
na ľuďoch. Ústav experimentálnej farma-
kológie a toxikológie SAV sa zaoberá pred-
klinickou časťou výskumu.

„Špecializujeme sa aj na štúdium a po-
tenciálnu liečbu civilizačných ochore-
ní. Moderná doba a hektický životný štýl 
so sebou prinášajú stres, ktorý negatív-
ne vplýva na organizmus, preto skúmame 
napríklad reumatoidnú artritídu, diabe-
tes mellitus, chronické zápalové ochore-
nia kože alebo aj depresiu a vplyv užíva-
nia antidepresív na zdravie budúcej matky 
a vyvíjajúceho sa plodu. Niektoré ochore-
nia sú neliečiteľné, ale dajú sa liečiť aspoň 
sprievodné komplikácie, ktoré v súvislosti 
s nimi vznikajú. Takto sa dá priebeh ocho-
renia u pacientov minimálne uľahčiť, keď 

už nie úplne vyliečiť,“ doplnila Mgr. Zuza-
na Hodúrová, PhD., vedecká pracovníčka 
tohto ústavu.

Jeho dni otvorených dverí využili de-
siatky stredoškolských a vysokoškolských 
študentov, ktorí si praktickými ukážka-
mi spestrili vyučovanie. Vypočuli si pred-
nášky, nasledovali prehliadky laboratórií 
a mnohí sa zapojili aj do súťaží.

Ekonómovia o vedeckých parkoch

Univerzitné vedecké parky a výskumné cen-
trá ako základňa inovácií. To bola téma 
bratislavského seminára, ktorý zaradil me-
dzi akcie Týždňa vedy a techniky Ekono-
mický ústav SAV. Otvorila ho zástupkyňa 
riaditeľa Ing. Veronika Hvozdíková, PhD., 
ktorá okrem iného pripomenula, že téme 
sa jej kolegovia venovali v rámci projektu 
VEGA. Vedci z tohto ústavu skúmajú v rám-
ci rôznych projektov tejto agentúry vzťahy 
medzi rôznymi aktérmi inovačného pro-
cesu a téma univerzitných parkov a vý-
skumných centier je súčasťou tohto ich vý-
skumu.

Ako pripomenula v prezentácii vý-
skumná pracovníčka ústavu Ing. Mária Ka-
čírková, technologické parky sú dôležitou 
súčasťou znalostnej ekonomiky a význam-
ným zdrojom ekonomického rastu. „Ich 
cieľom je podporovať podnikanie a kre-
ativitu, zvyšovať konkurencieschopnosť 
regiónov a štátov,“ uviedla. Kým v USA 
vznikali od päťdesiatych rokov (v Silicon 
Valley), v Európe patrí od šesťdesiatych 
rokov medzi prvé francúzske Sophia An-
tipolis a Japonsko reagovalo na tento vý-
voj až v sedemdesiatych rokoch – v Tsu-
kuba Science City. Univerzitné vedecké 
parky získali podľa tejto vedkyne dynami-
ku práve v sedemdesiatych rokoch minulé-
ho storočia, keď nastal kľúčový posun prie-
myselného výskumu a vývoja, vyžadujúci 
vytváranie strategických aliancií s univer-
zitami a výskumnými organizáciami. Zo-
silnila sa aj potreba vytvárať interdiscipli-
nárne výskumné tímy. „Možno povedať,“ 
pripomenula M. Kačírková, „že do roku 
2007 nebol na Slovensku systém podpo-
ry vedeckých a výskumných inštitúcií, kto-
rý by bol porovnateľný s krajinami EÚ.“ 

Potom do roku 2013 bola etapa budova-
nia technickej infraštruktúry experimen-
tálneho vybavenia prostredníctvom Ope-
račného programu Výskum a vývoj. V tom 
období sa budovali najmä centrá excelent-
nosti, kompetenčné centrá a centrá trans-
feru technológií.

Univerzitné vedecké parky a výskumné 
centrá vznikali najväčším tempom v ro-
koch 2014 až 2015. M. Kačírková priblíži-
la účastníkom seminára, aké projekty sa 
v tom období dokončili, vrátane tých, kde 
bola predkladateľom Slovenská akadémia 
vied – napríklad košický PROMATECH, 
bratislavské Centrum aplikovaného výsku-
mu nových materiálov a transferu techno-
lógií či Univerzitný vedecký park pre bio-
medicínu. Ich cieľom je okrem iného znížiť 
trieštenie výskumu a vývoja, zlepšiť prenos 
poznatkov do aplikovaného výskumu. Vý-
hodou je, že dokážu koncentrovať kapaci-
ty a zdroje na excelentný výskum a mali by 
zohrávať významnú úlohu pri transformá-
cii poznatkov vedy do praxe. Na seminári 
sa venovali aj otázke udržateľnosti tých-
to výskumných pracovísk spojenej s via-
cerými rizikami. Významným je nízky ob-
jem výdavkov Slovenska na vedu. Krajina 
je už tradične na chvoste európskych krajín 
(v roku 2014 to bolo 0,89 percenta hrubé-
ho domáceho produktu).

Ako zdôraznila M. Kačírková, udržateľ-
nosť týchto centier je spojená aj s personál-
nymi rizikami. Spomenula napríklad níz-
ku mobilitu, deformované vekové zloženie 
či pomerne nízke odmeňovanie mladých 
vedcov v porovnaní s priemerom mzdy 
v národnom hospodárstve. Podľa priesku-
mu, ktorý robil ústav, uvažuje takmer 76 
percent vedcov do 35 rokov, že v budúc-
nosti z výskumu odíde.

V diskusii sa účastníci seminára venova-
li okrem iného otázkam spojeným s trans-
ferom technológií a vzťahom vedy a výsku-
mu s hospodárskou praxou.

Ponuka aj v Inchebe

Týždeň vedy a techniky sa tento rok rozší-
ril aj do výstavných priestorov bratislavskej 
Incheby. Návštevníci tam mohli okrem iné-
ho objaviť stánok Ústavu molekulárnej bio-
lógie SAV a Chemického ústavu SAV. 

Biológovia vysvetľovali najmä žiakom 
a študentom procesy, ktoré vplývajú na 
historické pamiatky a materiály pôsobe-
ním času. Ide o negatívne pôsobenie, kto-
ré na povrchu spôsobujú mikroorganizmy.

„Môžu umenie poškodzovať už len svo-
jím rastom, tým, že napríklad plesne pene-
trujú do substrátu a vytvárajú v ňom die-
ry. Mikroorganizmy zároveň produkujú 
rôzne enzýmy a práve nimi degradujú sub-
strát. Spôsobujú aj tvorbu pigmentov, kto-
ré degradujú historický materiál. Často je 
možné vidieť na knihách či listoch ružové, 
oranžové alebo žlté škvrny,“ povedala Mgr. 
Lucia Kraková, PhD., z Ústavu molekulár-
nej biológie. V tomto ústave funguje jedi-
né laboratórium na Slovensku, ktoré sa za-
oberá deterioráciou kultúrneho dedičstva, 
a teda skúma jeho poškodenie, spôsobo-
vané mikroorganizmami (viac Správy SAV 
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3/2016, Ako liečiť umelecké diela a modelo-
vať chute).

Chemický ústav SAV predstavil v rám-
ci Týždňa vedy a techniky v Inchebe jedno 
z laboratórií. Jeho pracovníci tam priniesli 
ukážky rôznych sacharidov. Cukor tvorí 
v ľudskom tele významnú a dôležitú súčasť 
a ovplyvňuje rôzne procesy. Jeho dôkladné 
štúdium by mohlo v budúcnosti pomôcť pri 
liečbe mnohých ochorení.

Študenti na prednáškach

Deň otvorených dverí, ktorý pripravili pra-
covníci Ústavu krajinnej ekológie SAV, mal 
za cieľ oboznámiť predovšetkým študentov 
vysokých škôl s vybranými výsledkami vý-
skumu vidieckej krajiny. Odborný program 
podujatia pozostával z dvoch prednášok. 
Na tému Hodnotenie prírodného kapitálu 
a ekosystémových služieb prednášala Ing. 
Jana Špulerová a tému Hodnotenie kvality 
životného prostredia predniesla RNDr. Mi-
lena Moyzeová, PhD. Program podujatia 
doplnili prezentácie výsledkov získaných 
aj z riešenia iných projektov zameraných 
na výskum krajiny, a to formou vystave-
ných posterov.

Deň otvorených dverí v Ústave anorga-
nickej chémie SAV navštívilo približne 160 
študentov z bratislavských aj mimobrati-
slavských škôl. Nenechali si ho ujsť študen-
ti stredných odborných škôl chemických 
a gymnázií. Mohli si vypočuť popularizač-
né prednášky Prečo má raketoplán kera-
mický plášť od doc. Ing. Zoltána Lenčéša, 
PhD., a Využitie tavenín v praxi, ktorú pred-
nášala Ing. Blanka Kubíková, PhD. Okrem 
toho si návštevníci mohli prezrieť laborató-
riá a v nich prístroje ústavu, ako sú elektró-
nový mikroskop, vymrazovací granulátor, 
infračervený spektroskop či žiarové lisy. 
Pripravené pre nich boli aj ukážky zaují-
mavých chemických pokusov, medzi ktorý-
mi nechýbali experimenty s tekutým dusí-
kom.

Šanca nazrieť do praxe

V Košiciach to vyzeralo tak, že ideálnym 
dňom na zorganizovanie podujatí v rám-
ci Týždňa vedy a techniky bol štvrtok de-
siateho novembra. Svoje pomyselné dve-
re v ten deň otvorilo pre verejnosť až päť 
ústavov SAV. Matematici, parazitológovia, 
neurobiológovia, materiáloví výskumníci 
i psychológovia s historikmi zo Spoločen-
skovedného ústavu Centra spoločenských 
a psychologických vied SAV odložili svoju 
vedeckú prácu nabok a venovali sa exkur-
ziám spravidla školákov.

Spoločným menovateľom pri návštev-
níkoch Neurobiologického i Parazitologic-
kého ústavu SAV v Košiciach bola bioló-
gia. Najmä v súvislosti s ich rozhodnutím 
pokračovať po maturite v štúdiu na lekár-
skej fakulte. „Vytelefonovali sme si návšte-
vu Parazitologického ústavu SAV, keďže už 
rôznymi formami spolupracujeme,“ zdô-
vodnili prítomnosť 43 gymnazistov z Kon-
štantínovej 2 v Prešove pedagogičky Mi-
riam Liptáková a Janka Kotusová. Podnet 
vycestovať do Košíc prišiel od MVDr. Jin-

dřicha Šoltysa, CSc., z Parazitologického 
ústavu. Škola objednala autobus, a tak mal 
seminár z biológie inovatívny priebeh. Štu-
denti sa pre obmedzené priestory rozdeli-
li na dve skupiny. Na striedačku si pozerali 
vedecký film Parazity v mestách v podmien-
kach globálnych zmien, študovali vzorky 
pod mikroskopom a sledovali rôznu veľ-
kosť kliešťov, ktoré kvôli nim parazitológo-
via nazbierali v lesnatých porastoch Košíc.

V Neurobiologickom ústave SAV gym-
nazistom i ich rovesníkom zo Strednej od-
bornej školy veterinárnej v Košiciach-Barci 
otvorili všetky laboratóriá. „V operačných 
priestoroch nášho ústavu sme stredoškolá-
kom načrtli témy, na ktoré je pracovisko za-
merané. Traumatické poškodenie miechy, 
fokálna a globálna ischémia mozgu a mož-
nosti terapie. Študenti dostali aj šancu vy-
skúšať si na nečisto prácu s impaktorom, 
ktorý slúži na navodenie poškodenia mie-
chy kompresným modelom. Tiež ich zauja-
lo viditeľné jednostranné poškodenie moz-
gu po navodení modelu fokálnej ischémie 
(na rezoch mozgu),“ informovala RNDr. 
Lucia Slovinská, PhD., zodpovedná za or-
ganizáciu a priebeh Dní otvorených dverí. 
„Samozrejme, že najväčším ťahákom bol 

zverinec s bielymi potkanmi a myš kami,“ 
dodala.

Na workshope padali facky

Väčší strach z napadnutia a nižší pocit vní-
maného bezpečia je charakteristický pre 
ženy. S nápadom niečo s tým robiť prišli 
v Spoločenskovednom ústave Centra spo-
ločenských a psychologických vied SAV 
v Košiciach. V otázke bezpečia a bezpeč-
nosti nie sú nováčikmi. Tejto oblasti sa ve-
nujú od roku 2012 prostredníctvom VEGA 
grantu Sociálne a osobnostné aspekty vní-
mania bezpečnosti a jeho súčasného voľ-
ného pokračovania Vnímanie bezpečia 
v kontexte osobnosti a práce. Prišli so zaují-
mavým nápadom – zakomponovať do Týž-
dňa vedy a techniky workshop na tému 
sebaobrany. Interná doktorandka, psycho-
logička Mgr. Lucia Ištoňová sa chopila ini-
ciatívy, keďže už mala aj praktické skúse-
nosti s výcvikom. 

„Skontaktovala som sa s klubom RBSD 
Košice – Reálna sebaobrana Košice (Re-
ality Based Self Defense). S inštruktormi 

Marekom Polákom a Františkom Feckom, 
ktorí nám priblížili prepracovaný taktický 
systém, sme pre záujemkyne pripravili na 
dve hodiny niekoľko teoretických rád spo-
jených s ukážkami, čo sa môže stať a ako sa 
zachovať,“ povedala.

Pri propagácii ponuky pre verejnosť po-
mohol aj facebook a prednáškovú miest-
nosť nového Pavilónu materiálových vied 
PROMATECH zaplnilo dvadsať žien rôzne-
ho veku. Do prvej lavice sa posadili kolegy-
ne z ústavu. „Veď aj nás môže chcieť niekto 
okradnúť,“ argumentovali.

Najprv sa účastníčky dozvedeli, že pa-
radoxne častejšie sú napádaní mladí muži 
než ženy a fyzické znalosti, ako sa brániť, 
sú až na konci reťazca sebaobrany. „Termín 
sebaobrana znamená vlastne vnímať svoje 
okolie, byť bdelý, pozorný, emočne a men-
tálne sa pripraviť na možné konfliktné situ-
ácie a ak sa dá, pripraviť sa aj fyzicky. Je na 
to viac spôsobov. Napríklad až 97 percent 
situácií sa dá zvládnuť pomocou vyhnutia 
sa konfliktom a taktikami upokojenia situ-
ácie,“ radí skúsený inštruktor M. Polák. Po-
stupne prebral situácie, ako konflikt vzni-
ká, ako si útočníci vyberajú obeť, radil, ako 
kontrolovať svoj osobný priestor a ako bo-

jovať, ak už nie je možné konflikt ukončiť 
iným spôsobom. „Ženy sa boja, že útoční-
kovi ublížia,“ argumentoval. Potvrdilo sa 
to aj pri výzve dať inštruktorovi facku. Hoci 
figurant použil chránič, dobrovoľníčka 
z obecenstva, psychologička Mgr. Denisa 
Fedáková, PhD., mala zábrany ho v rámci 
modelovej situácie udrieť. Keď ju inštruk-
tor vyzval, aby pomyslela na niekoho, na 
kom jej mimoriadne záleží, facka padla – 
a nielen jedna.

Na cestu domov inštruktori pribalili že-
nám paragrafy, kedy zákon hovorí o nutnej 
obrane (aby sa z napadnutého nestal vin-
ník). Účastníčky workshopu sa rozchádza-
li pod rúškom tmy zrejme sebavedomejšie, 
so želaním v kurzoch pokračovať.

Hlavným organizátorom Týždňa vedy 
a techniky bolo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej repub-
liky v spolupráci s Centrom vedecko-tech-
nických informácií SR a Národným cen-
trom pre popularizáciu vedy a techniky 
v spoločnosti s aktívnou podporou SAV.
(an, čiž, han, mh, mm, pod, spn)
Ilustračné foto: Vladimír Šimíček, Katarína čižmáriková
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C e n y  v e d c o m
Vedecké osobnosti ocenili na slávnostným galavečere, ktorým vyvrcholil Týždeň vedy 
a techniky (viac na inom mieste). Medzi nimi aj viacero vedcov zo Slovenskej akadémie 
vied.

V kategórii Osobnosť vedy a techniky získal Cenu za vedu a techniku RNDr. Imrich 
Barák, DrSc., z Ústavu molekulárnej biológie SAV za významný príspevok k objasneniu 
molekulových mechanizmov bunkového delenia. PhDr. Karola Pietu, DrSc., z Archeolo-
gického ústavu SAV ocenili za výnimočné objavy v archeológii a za celoživotné vedecké 
dielo (viac na inom mieste). A doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., z Astronomického ústavu 
SAV získal ocenenie za dlhoročnú aktivitu v oblasti popularizácie astronomických po-
znatkov.

Cenu SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu si pri tejto príležitosti prevzali RNDr. 
Ján Mucha, CSc., a Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD., z Chemického ústavu SAV. Získali ju za 
významný prínos pri obstaraní a sprevádzkovaní špičkovej prístrojovej techniky pre štú-
dium v oblasti glykomiky.

Oceňovanie malo aj medzinárodný charakter. Čestný doktorát od Slovenskej akadé-
mie vied si prevzal doktor Mrityunjay Singh, ktorý pracuje v NASA ako vedúci výskumnej 
časti Glenn Research Center a je svetovou vedeckou kapacitou v oblasti materiálového 
výskumu.

„Je to excelentná myšlienka vyhľadávať 
vedecké osobnosti, informovať o ich práci 
verejnosť a identifikovať tak vedecké celeb-
rity. Na pódium dnes prichádzali vedci zo 
všetkých kútov Slovenska. Robia výskum 
na vysokej úrovni a verejnosť musí vedieť, 
že ich práca priamo ovplyvňuje naše živo-
ty,“ povedal pri tejto príležitosti. Zároveň 
tento vedec dodal, že ho potešilo nadviaza-
nie spolupráce s ústavmi SAV. V rámci svo-
jich skúseností z NASA by chcel pomáhať 
s prenosom poznatkov do praxe v oblasti 
kozmického výskumu na Slovensku.
„Aj dnešný galavečer je dôkazom toho, že 
veda sa nedá robiť bez osobností, ale len osobnosti pre vedu nestačia. Moderná doba ply-
nie rýchlym tempom a my na to musíme reagovať aj kvalitným prístrojovým vybavením. 
A čo je dôležité, priaznivými pracovnými podmienkami pre naše vedecké osobnosti,“ po-
vedal predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

(mh, t) | Foto: Vladimír Šimíček

Snem aj o zákone

Riadne zasadnutie Snemu SAV sa ko-
nalo koncom septembra v Bratislave. 
Viedla ho jeho predsedníčka Katarína 
Gmucová.

Zasadnutie uviedol bod programu 
s názvom Informácie o aktuálnych té-
mach v živote SAV. Keďže sa snem konal 
deň po tom, ako na zasadnutí vlády pre-
rušili dlho očakávané rokovanie o návr-
hu zákona o verejnej výskumnej inšti-
túcii, ktorý podmieňuje transformáciu 
SAV, väčšina diskusie v tomto bode sa 
týkala tejto témy. Okrem informácií 
o stave rokovania a diskusii o ďalších 
krokoch, ktoré Akadémia podnikne, ho-
voril vo svojom vystúpení predseda Slo-
venskej akadémie vied Pavol Šajgalík aj 
o akreditácii SAV či o tom, že ku kráte-
niu rozpočtu SAV, ktoré bolo avizované 
v lete, nedôjde.

Správu o čerpaní rozpočtu SAV 
a predstavenie predbežného návrhu zá-
sad výkonového financovania vedec-
kých organizácií Akadémie predniesol 
podpredseda SAV pre ekonomiku Juraj 
Koppel. Vyjadril presvedčenie, že čer-
panie rozpočtu v závere tohto roka bude 
vyrovnané.

Snem prerokoval a schválil harmono-
gram volieb predsedu SAV na funkčné 
obdobie 2017 až 2021. Volebné zasada-
nie, ktoré by malo viesť k vyhláseniu vý-
sledku volieb, sa uskutoční 2. februára. 

Témou Snemu SAV bolo aj zovšeobec-
nenie ustanovenia v rámci štatútu urču-
júceho, kto je prizývaný na zasadnutia 
Predsedníctva Akadémie. Táto požia-
davka vznikla po tom, ako v rámci SAV 
vznikol nový odborový zväz. Predsed-
níctvo schválilo návrh na zmenu štatútu 
v znení: „Predsedníctvo Akadémie po-
zýva na svoje zasadnutia predstaviteľov 
odborových zväzov všeobecne pôsobia-
cich na pôde SAV k prerokovaniu materi-
álov, ktoré sa týkajú pracovných a sociál-
nych záujmov zamestnancov SAV.“    (ľs)

S  p o s l a n c a m i  o  t r a n s f o r m á c i i
O postavení Slovenskej akadémie vied a o problémoch vedy a výskumu na Slovensku 
hovorili v októbri na neformálnom stretnutí s poslancami Výboru Národnej rady SR pre 
vzdelávanie, vedu, mládež a šport členovia Predsedníctva SAV a Snemu SAV. 
Predseda SAV Pavol Šajgalík ocenil záujem členov výboru najmä v súvislosti s ambíciou 
oboch strán vypracovať dosiaľ chýbajúcu štátnu vednú politiku. Po krátkej prezentácii 
Slovenskej akadémie vied rozoberali prítomní aktuálne témy vrátane akreditácií ústa-
vov SAV panelom nezávislých expertov. Osobitne sa skloňovala potreba zabezpečenia 
viaczdrojového financovania výskumu v nadväznosti na transformáciu výskumných or-

ganizácií vrátane SAV. Zákon o verejnej vý-
skumnej inštitúcii (v.v.i.), ktorý má upra-
vovať transformáciu ústavov SAV na v.v.i. 
a zároveň upraviť ich financovanie, totiž 
neprešiel v septembri vládou. „Premiér nás 
vyzval, aby sme rokovali viac o tom, ako 
ošetriť nehnuteľný majetok SAV, čo nevi-
díme ako problém a už máme s ministrom 
školstva návrh, ktorý by sme chceli predo-
strieť, a verím, že potom bude ten zákon 
odblokovaný,“ uviedol P. Šajgalík. „Náš ná-
vrh hovorí, že by takýto posun majetku ne-

schvaľoval zakladateľ alebo zriaďovateľ, čiže SAV, ale povedzme vláda SR.“
Predseda Výboru NRSR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomír Petrák sa spo-
ločne s ďalšími poslancami zaujímali aj o problémy spolupráce Akadémie s priemysel-
nou a osobitne súkromnou sférou, o možnosti vedeckého poradenstva zo strany exper-
tov SAV, rovnako ako aj o programy excelentného výskumu a reprezentáciu slovenskej 
vedy v medzinárodných vedeckých organizáciách.

(spn) | Foto: Vladimír Šimíček

Spolupráca s RTVS

Memorandum o vzájomnej spoluprá-
ci podpísali začiatkom októbra predse-
da SAV Pavol Šajgalík a generálny riadi-
teľ RTVS Václav Mika. Súvisí s ambíciou 
oboch inštitúcií propagovať vedu a po-
pularizovať vedecké výskumy a výsled-
ky na Slovensku. Prehĺbenie spoluprá-
ce je o to dôležitejšie, že SAV a RTVS sa 
umiestnili na prvých dvoch priečkach 
prieskumu dôveryhodnosti a môžu zvý-
šiť kredit vedy aj programov verejno-
právnych médií. „Kvalita života sa nedá 
zvýšiť bez zásadných vedomostí o príro-
de, o spoločnosti, o jazyku, o kultúre,“ 
pripomenul predseda SAV P. Šajgalík. 
„Chceme lepšie využiť potenciál, ktorý je 
na obidvoch stranách.“ Osobitne v súvis-
losti so skutočnosťou, že informovanosť 
verejnosti o vedeckých výsledkoch klesá 
s vekom divákov. 

(spn)

MRITYUNJAY SINGH
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O  s l o v a n s k ý c h  j a z y k o c h  a  k u l t ú r a c h
Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú 
a európsku kultúru (k 1 100. výročiu jeho smrti). To bol názov konferencie, ktorú začiat-
kom októbra v Bratislave zorganizoval Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spoluprá-
ci s Veľvyslanectvom Bulharskej republiky na Slovensku a v koordinácii s Cyrilo-me-

todským výskumným centrom Bulharskej 
akadémie vied a s Ústavom bulharského 
jazyka prof. Ľ. Andrejčina Bulharskej aka-
démie vied.

Tematiku konferencie tvorili dva okru-
hy. Prvý predstavil Klimenta Ochridského 
a jeho prínos pre slovanskú a európsku kul-
túru. Svätý Kliment Ochridský patril k uče-
níkom a spolupracovníkom svätých solún-
skych bratov Cyrila a Metoda, bol jedným 
z pilierov ich misijného pôsobenia na Veľ-
kej Morave, keď sa začala naplno formovať 
slovanská kresťanská kultúra. Jeho dielo 
má zásadný význam pre rozvoj slovanské-

ho písomníctva a vzdelanosti. V rámci tohto tematického okruhu sa prezentovali vý-
skumy, ktoré sa týkajú osobnosti a diela Klimenta Ochridského a jeho prínosu pre slo-
vanské i európske kultúrne dedičstvo. Hoci sa osobitná pozornosť venovala životu, dielu 
a úcte k sv. Klimentovi Ochridskému, jeho prínos treba vnímať komplexne v kontexte cy-
rilo-metodského misijného diela i jeho dedičstva v latinskej i slovanskej písomnej a kul-
túrnej tradícii.

Výskum jazyka ako kultúrneho fenoménu v kontexte jazykového obrazu sveta a ľudské-
ho myslenia našiel svoje vyjadrenie v druhom tematickom okruhu zameranom na slovan-
skú etnolingvistiku, ktorá vníma jazyk nielen ako nástroj komunikácie, ale predovšetkým 
ako prejav kultúry každého spoločenstva prostredníctvom pojmov a slovných vyjadrení 
spätých s hospodárskym, historicko-spoločenským a duchovným prostredím z vývinového 
hľadiska. Na konferencii odzneli referáty zamerané na súčasné výskumy v oblasti slovan-
skej etnolingvistiky, na komparatívny výskum ľudovej terminológie, referáty zamerané na 
komparatívny výskum jazykového obrazu sveta v slovanskej duchovnej kultúre. 

Svoje príspevky v týchto dvoch okruhoch predstavili vedci zo Slovenska, Bulharska, 
Poľska, Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, Maďarska, Litvy, Nemecka a Spojených štátov ame-
rických.                            (us) | Foto: archív

J u b i l e u m  i n f o r m a t i k o v
Šesťdesiate výročie vzniku Ústavu informatiky SAV si pripomenuli v októbri účastníci 
slávnostného zhromaždenia. Ako pripomenula riaditeľka tohto ústavu Ing. Ivana Bu-
dinská, PhD., v živote človeka ide o značný časový úsek, no Ústav informatiky je v dobrej 
kondícii a ešte stále v mladíckom rozlete.

„Prudký rozvoj, ktorý informati-
ka a informačné technológie zazname-
návajú v posledných rokoch, stavia pred 
výskumníkov nové výzvy a problémy,“ po-
vedala. „Významné výsledky sme dosiahli 
v oblasti vyhľadávania informácií a znalos-
tí z neštruktúrovaných a distribuovaných 
zdrojov, v oblasti počítačového spracova-
nia reči a v oblasti modelovania a simulá-
cie komplexných javov. Výsledky výskumu 
aplikujeme do praxe.“

Ústav informatiky sa zameriava na výskum oblasti informatiky, informačných tech-
nológií, teórie riadenia, robotiky a umelej inteligencie (viac Správy SAV 4/2015, Udr-
žať ľudí je veľký problém). Vznikol postupnou transformáciou z Laboratória teoretickej 
a aplikovanej mechaniky (1956), Ústavu technickej kybernetiky (1966) a Ústavu počíta-
čových systémov (1991). Od prvého januára 1999 funguje pod súčasným názvom. Svo-
ju činnosť aj členenie podľa jednotlivých oddelení ústav predstavil v dokumentárnom 
náučnom štyridsaťminútovom filme, z ktorého bola zrejmá šírka záberu činností aj do-
siahnuté úspechy jeho pracovníkov. Mnohým z nich – ako aj dlhodobo spolupracujúcim 
partnerom z rôznych sfér – poďakovala súčasná riaditeľka spolu s bývalým dlhoročným 
riaditeľom a teraz vedúcim oddelenia paralelného a distribuovaného spracovania infor-
mácií doc. Ing. Ladislavom Hluchým, PhD.

Slávnostné stretnutie bývalých aj súčasných zamestnancov Ústavu informatiky SAV 
prišiel pozdraviť aj predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., 
a ďalší členovia Predsedníctva SAV.            (spn) Foto: Vladimír Šimíček

Zameraní na UNESCO

Zameraniu na programy UNESCO sa ve-
novala konferencia Globálne mega tren-
dy a Slovensko, ktorá sa konala v sep-
tembri v Kongresovom centre SAV 
v Smoleniciach. Pod záštitou predsedníc-
tva Slovenska v Rade Európskej únie ju 
pripravili a zorganizovali Centrum spo-
ločenských a psychologických vied SAV, 
Ústav krajinnej ekológie SAV a Európ-
ska akadémia vied a umení. Príležitos-
ti a výhody spolupráce UNESCO s vedec-
kou komunitou členských štátov, Svetový 
program vody a program vody UNESCO – 
aktivity, výzvy a spolupráca, aktivity pro-
jektu UNESCO MOST na Slovensku, skú-
senosti so zakladaním UNES CO Chairs 
– to je len niekoľko tém z tejto medzi-
národnej konferencie. Vystúpili na nej 
aj veľvyslankyňa SR pri UNESCO Klára 
Novotná a koordinátor programu ochra-
ny vodných zdrojov OSN Stefan Uhlen-
brook. K. Novotná jednak predstavila 
UNESCO – Organizáciu Spojených náro-
dov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, ale 
aj podčiarkla možnosti, príležitosti i vý-
hody, ktoré spolupráca s touto medziná-
rodnou organizáciou môže priniesť pre 
Slovensko. Priblížila zároveň programy, 
na ktoré sa UNESCO sústreďuje, zdôraz-
ňujúc prepojenie vedy, výskumu a vzde-
lávania. Vedecký sekretár SAV Dušan 
Gálik predstavil na konferencii portfólio 
medzinárodnej spolupráce SAV.

(it)

Voľby do Učenej spoločnosti

Predseda Učenej spoločnosti SAV Jo-
zef Noga vyhlásil voľby do Učenej spo-
ločnosti SAV. Termín ich konania určil 
v časovom intervale od 15. marca do 
30. apríla budúceho roku. Volí sa v nich 
najviac desať riadnych členov. Návrhy 
môžu predkladať vedecké rady vedec-
kých organizácií SAV, vedecké kolégiá 
SAV, Vedecká rada SAV a členovia Uče-
nej spoločnosti SAV. Návrh na kandidá-
ta musí obsahovať životopis a podklady 
dokumentujúce tvorivý prínos kandidá-
ta podľa odporúčanej osnovy. Navrho-
vaní môžu byť vedci Akadémie v zmys-
le čl. III štatútu. Podmienkou návrhu na 
člena Učenej spoločnosti SAV podľa šta-
tútu je výrazné prekročenie nárokov na 
hodnosť doktora vied. Návrhy treba po-
dať do 31. decembra tohto roku elektro-
nicky na sekretariát Učenej spoločnosti 
SAV (ucs.sekretariat@savba.sk). Každý́ 
kandidát musí svojím podpisom potvr-
diť súhlas s podaním týkajúceho sa ná-
vrhu. Návrhy podané po 31. decembri 
2016 budú posudzované pri najbližších 
nasledujúcich voľbách. Výber kandidá-
tov sa riadi Volebným poriadkom Uče-
nej spoločnosti SAV. Opakované návrhy 
na nezvolených kandidátov z posled-
ných volieb nie je potrebné podávať.  
                                                    (us)

V PoPrEDí rIADItEľ SLAVIStIcKého úStAVu JáNA 
StANISLAVA SAV ProF. PhDr. PEtEr žEňuch, DrSc.

PríhoVor rIADItEľKy úStAVu INForMAtIKy 
IVANy BuDINSKEJ



Obstáli s inovatívnymi 
nanoliečivami

Vedecký tím Ústavu experimentál-
nej onkológie Biomedicínskeho centra 
SAV pod vedením Mgr. Lucie Kučerovej, 
PhD., obstál v silnej medzinárodnej kon-
kurencii 67 projektov podaných v rám-
ci výzvy Európsky inovatívny výskum & 
projekty technologického vývoja v na-
nomedicíne, ktorú vyhlásila ERA-NET 
platforma Euronanomed II. Ich projekt 
s názvom Inovatívne nanoliečivá: Nová 
kombinácia epigenetických a protiná-
dorových liečiv s génovou terapiou zacie-
lená voči nádorovým kmeňovým bunkám 
karcinómu prsníka (INNOCENT) získal 
vysoké bodové hodnotenie a odporúča-
nie medzinárodnej vedeckej komisie na 
financovanie. Kolektív získal význam-
ný medzinárodný kredit nielen kvalitou 
projektu, ale aj tým, že je koordináto-
rom tohto projektu v oblasti nanomedi-
cíny. Partnermi medzinárodného kon-
zorcia sú Lotyšský inštitút organickej 
syntézy v Rige (Lotyšsko), Univerzit-
ná nemocnica Vall d’Hebron v Barce-
lone (Španielsko), Univerzita v Berge-
ne (Nórsko), Nórsky ústav pre výskum 
ovzdušia (Nórsko) a podnikateľský sub-
jekt – spoločnosť eNIOS (Grécko).  (mš)

Plaketa do USA

Ocenenie v podobe čestnej plakety 
Dionýza Ilkoviča udelilo na návrh Ústa-
vu stavebníctva a architektúry SAV 
Predsedníctvo SAV Dr. Gordenovi Vide-
enovi. Prevzal si ho v polovici novem-
bra z rúk podpredsedu SAV Ing. Karola 
Fröhlicha, DrSc. G. Videen je medziná-
rodne uznávaná vedecká osobnosť s vý-

znamnými výsledkami predovšetkým 
v oblasti rozptylu elektromagnetického 
žiarenia, optických rezonancií a optickej 
charakterizácie malých častíc, špe ciálne 
atmosférického aerosólu a kozmického 
prachu. Jeho tím je prepojený na me-
dzinárodne uznávaných vedcov zo Slo-
venskej akadémie vied, Fakulty mate-
matiky, fyziky a informatiky Univerzity 
Komenského a ďalších z celého sveta. 
Obzvlášť vysoké uznanie si získali jeho 
vedecké práce venované interakcii elek-
tromagnetického žiarenia s malými čas-
ticami, viacnásobnému rozptylu, ale aj 
výpočtovým metódam, konkrétne T-ma-
ticovej metóde a metóde diskrétnych di-
pólov. Pri oceňovaní K. Fröhlich vyzdvi-
hol nielen jeho výrazné medzinárodné 
úspechy, no najmä spoluprácu s vedca-
mi SAV.         (spn) Foto: Vladimír Šimíček

M e d a i l y  S A V  s i  p r e v z a l i  p i a t i  v e d c i
Na malej slávnosti si v októbri v Bratislave prevzali ocenenia za svoju dlhoročnú vedeckú 
prácu piati vedci z druhého oddelenia vied SAV.

Zlatú medailu SAV prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc., (Ústav polymérov SAV) a Me-
daily SAV za podporu vedy dostali tri vedkyne a vedec z Ústavu anorganickej chémie 
SAV – RNDr. Dalma Gyepesová, CSc., RNDr. Jana Madejová, DrSc., Dr. Oľga Malkin, 
DrSc., a Dr. Vladimír Malkin, DrSc.

Ocenenia im odovzdal predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., podpredsedo-
via SAV prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., a prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.

Laudáciá zdôraznili predovšetkým vedecký prínos ocenených. 
E. Borsig sa vyprofiloval ako vedecká osobnosť v oblasti výskumu modifikácie poly-

mérov chemickými postupmi. Jeho hlavný záujem sa sústredil na štúdium mechaniz-
mu a kinetiky radikálových procesov, kto-
ré sa využívajú pri výstavbe, ale prebiehajú 
v značnej miere aj pri deštrukčných a de-
gradačných reakciách polymérov. Venoval 
sa originálnym myšlienkam, ako je účinná 
chemická modifikácia polymérov (najmä 
polyolefínov) v tuhej fáze.

D. Gyepesová sa špecializovala na fyzi-
kálnu chémiu, zaoberala sa štruktúrnou 
analýzou a kryštalochémiou anorganic-
kých a organických látok. Vyprofilovala sa 
na medzinárodne uznávanú vedeckú osob-
nosť v oblasti kryštalografie. I keď svoju 
vedeckú kariéru začala anorganickou té-
mou –, štúdiom teplotných transformá-
cií silimanitu monokryštálovou difrakčnou 
metódou – vyhla sa jednostrannosti a svoju 
schopnosť znalosti metodiky v priebehu rokov využila pri riešení štruktúr komplexov pre-
chodných kovov a sacharidov. Chemička J. Madejová sa zaoberá výskumom chemických 
vlastností ílov a ílových materiálov, ich charakterizáciou a chemickými modifikáciami 
predovšetkým pomocou infračervenej spektroskopie. V tejto metodike je medzinárodne 
uznávanou špičkovou vedeckou osobnosťou. Jej práce získali široký medzinárodný ohlas 
a možno povedať, že v oblasti interpretácie infračervených spektier ílových minerálov 
vytvorila novú, medzinárodne uznávanú vedeckú školu. Oľga Malkin a Vladimír Malkin 
študovali na Novosibirskej univerzite v Rusku – O. Malkin matematiku, V. Malkin fyziku. 
Ich cesta vedeckým svetom viedla z Ruskej federácie do Nemecka a Kanady až po pôso-
benie na Slovensku, kde obaja získali tituly DrSc. Zameriavajú sa na vývoj metód s cie-
ľom dosiahnuť predpovednú schopnosť experimentu, na výpočty parametrov súvisiacich 
s magnetickými vlastnosťami v parametroch spektier jadrovej magnetickej rezonancie 
a elektrónovej spinovej rezonancie.

               (ľs) | Foto: Vladimír Šimíček

DržItELIA MEDAILy ZA PoDPoru VEDy SAV: oľgA 
MALKIN, VLADIMír MALKIN, DALMA gyEPESoVá 
A JANA MADEJoVá (VŠEtcI Z úStAVu ANorgANIcKEJ 
chéMIE SAV) A DržItEľ ZLAtEJ MEDAILy SAV 
EBErhArD BorSIg Z úStAVu PoLyMéroV SAV 
S PrEDSEDoM SAV PAVLoM ŠAJgALíKoM.

V p l y v  s t r e s o r o v  n a  r a s t l i n y
Medzinárodnú konferenciu s názvom Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti 
rastlín 2016 zorganizoval v septembri vo Zvolene tamojší Ústav ekológie lesa SAV a praž-
ská Česká zemědělská univerzita. Konferenciu otvorila riaditeľka Ústavu ekológie lesa 
RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD.

Nosnou témou bolo využitie a aplikácia antistresorových látok v pestovateľskej techno-
lógii. Pod týmto názvom sa uskutočnil aj workshop. 

Na podujatí sa zišli vedeckí, odborní pracovníci, študenti v doktorandskom štúdiu, poľ-
nohospodári, lesníci, ekológovia a zástupcovia ďalších vedných disciplín, aby si vymenili 
poznatky a výsledky z výskumu vplyvu stresorov na rastliny. Táto problematika zasahuje 
takmer do všetkých biologických vedných disciplín. Sedemdesiat účastníkov zo Slovenska 
a Česka si vypočulo 14 prednášok, prezentovalo sa 20 posterov. 

Slávnostný charakter malo odovzdanie pamätnej medaily Juraja Fándlyho, ktorá je 
najvyšším vyznamenaním členom Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesníc-
ke, potravinárske a potravinárske vedy pri SAV v Bratislave a osobnostiam pôdohospodár-
skych vied. Získali ju doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc., z Národného lesníckeho centra; Ing. 
Marián Radocha, CSc., zo Združenia obecných lesov SR a Ing. Katarína Sládeková z Ústa-
vu ekológie lesa SAV.

Konferencia má šestnásťročnú tradíciu. V minulosti sa konala prevažne v Českej repub-
like, na Slovensku sa organizovala dvakrát (prvýkrát v roku 2014).

Príspevky z tohtoročnej medzinárodnej konferencie sú uverejnené v recenzovanom 
zborníku s názvom Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2016. Je do-
stupný aj v elektronickej forme: http://www.savzv.sk/conferences/stresy2016.

(sl) | Foto: Peter turček
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Povstanie v Berlíne

Výstavu „Nech žije naša spravodlivá vec“ 
(Es lebe unsere gerechte Sache) o Slo-
venskom národnom povstaní otvorili 
koncom septembra v Pamätníku nemec-
kého odporu (Gedenkstätte Deutscher 
Widerstand) v Berlíne. Texty a obrazovú 
prílohu pripravil vedecký pracovník His-
torického ústavu Slovenskej akadémie 
vied Adam Hudek spolu s pracovníčkou 
Pamätníka nemeckého odporu v Berlí-
ne Petrou Behrensovou. Výstava vznikla 
s podporou a v spolupráci s Veľvyslanec-
tvom SR a Slovenského inštitútu v Berlí-
ne. Po prvýkrát predstavuje nemeckému 
publiku udalosti Slovenského národné-
ho povstania a v širšom kontexte aj de-
jiny Slovenska v rokoch 1938 až 1945. 
Pamätník nemeckého odporu je ústred-
ným nemeckým pamätníkom hnutí pro-
tinacistického odporu z rokov 1933 až 
1945. Výstava je prezentovaná na 29 pa-
neloch a po skončení 15. januára bude 
k dispozícii ďalším záujemcom v Ne-
mecku a v zahraničí. Texty výstavy sú 
v nemčine i angličtine a k výstave vyšiel 
aj rozsiahly katalóg v nemčine, ktorého 
súčasťou je 40-stranová vedecká štúdia 
Adama Hudeka, venovaná dejinám SNP 
a vnímaniu tejto udalosti v povojnovom 
období.                  (pš)

Super škola pokračuje

Spolupráca medzi SAV a petržalskou sa-
mosprávou pokračuje aj v ďalšom škol-
skom roku. V minulom ročníku pre-
vzali ideu Petržalskej super školy aj 
ďalšie mestské časti a obce. Štvrtý roč-
ník potvrdili začiatkom októbra podpí-
saním memoranda o spolupráci pred-
seda Slovenskej akadémie vied Pavol 
Šajgalík a starosta Petržalky Vladimír 
Bajan. Obaja ocenili význam projek-
tu pre popularizáciu vedy medzi mla-
dou generáciou a prospešnosť vzájom-
nej spolupráce. V minulom ročníku sa 
šiestich prednášok zúčastnilo 1 961 žia-
kov šiesteho až ôsmeho ročníka. Témy 
vychádzali zo štátneho vzdelávacieho 
programu ISCED II Človek a spoločnosť 
a Človek a príroda a pri ich výbere orga-
nizátori prihliadali aj na požiadavky uči-
teľov základných škôl. Prednášky boli 
a budú vždy určené všetkým žiakom 
druhého stupňa bez rozdielu. V rám-
ci prednášok vedci využívajú moderné 
didaktické a technické pomôcky, najmä 
však interaktívnu formu vyučovania, 
ako aj prepojenie s výchovou k samo-
statnej práci a mysleniu. Na rozbiehaní 
projektu v novom školskom roku sa po-
dieľal prvou prednáškou Boris Klempa 
z Virologického ústavu Biomedicínske-
ho centra SAV. Okrem iného pracuje aj 
na projekte Európsky vírusový archív. 
Vedci zapojení v tomto projekte nielen 
hľadajú nové vírusy, ale ich aj študujú 
a uchovávajú pre budúcnosť. Časť pred-
nášky predstavila najzávažnejšie víruso-
vé epidémie v dejinách ľudstva a objas-
nila nevyhnutnosť vakcinácie.            (pl)

E t n o l ó g i a  v  t r e ť o m  t i s í c r o č í
Smolenickou medzinárodnou konferenciou Etnológia v tre-
ťom tisícročí: témy, metódy, výzvy vyvrcholili v októbri osla-
vy 70. výročia založenia Ústavu etnológie SAV (viac Správy 
SAV 4/2016, Etnológ musí mať rád ľudí).

Organizoval ju Ústav etnológie SAV v spolupráci s dlho-
ročnými partnerskými inštitúciami v Českej republike (Et-
nologický ústav AV ČR), Maďarsku (Univerzita Szeged) 
a Poľsku (Univerzita Opole). Okrem ich zástupcov pred-
niesli svoje prednášky antropológovia, etnológovia a iní 
vedci, tiež významní sociálni aplikátori z Nórska, Belgic-
ka, Nemecka, Chorvátska.

Mgr. Tatiana Podolinská, PhD., riaditeľka Ústavu etnológie SAV, na úvod konferen-
cie pripomenula najvýznamnejšie úspechy tejto inštitúcie. Zdôraznila poslanie etnológie 
ako vedy o človeku, ktorá má nielen prinášať heuristicky nové poznatky, ale tiež prispie-
vať k lepšiemu porozumeniu a harmónii v spoločnosti.

Počas dvojdňového programu konferencie sa vystriedalo sedem tematických pane-
lov. Na podujatí odznelo množstvo aktuálnych tém od kapitalizácie kultúrneho dedič-
stva vo forme kultúrneho priemyslu, cez úlohu sviatkov a rituálov v dnešnej spoločnosti, 
problémy medzigeneračnej a interkultúrnej komunikácie, problémy a metódy výskumu 
súčasného mesta, problémy konštruovania etnicity a identity vo vedeckom diskurze, 
problematiku skúmania migrácie, úlohu fám a konšpiračných teórií až po etické a meto-
dologické dilemy súčasnej aplikovanej antropológie, ktorá sa snaží aktívne vstupovať do 
riešenia aktuálnych spoločenských problémov.

Okrem klasických tematických panelov sa na konferencii použil aj formát okrúhlych 
stolov a panelových diskusií. Osobitná posterová sekcia Fóra mladých umožnila prezen-
tovať výskumy doktorandov z jednotlivých krajín.     (w) | Foto: archív

U z n a n i e  v ý z n a m n ý m  o s o b n o s t i a m
Okrúhle životné jubileá významných vedeckých osobností Slovenskej akadémie vied 
boli aj tento rok príležitosťou vzdať im úctu na slávnostnom seminári, ktorý sa konal za-
čiatkom októbra v Bratislave. „Aj vďaka vašej práci môžeme napredovať ďalej. Veda je 
budúcnosť je sloganom Slovenskej akadémie vied, žijeme prítomnosťou a prítomnosť ne-
môže byť bez minulosti. Bez vašej práce by sme ťažko mohli napredovať,“ povedal pri tej-
to príležitosti oceneným vedcom prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Za jubilantov preho-
voril PhDr. Karol Pieta, DrSc., z Archeologického ústavu, ktorý zdôraznil, že veda nie je 
len práca, ale poslanie, koníček. „Niečo ako manželský sľub navždy. Je to práca na doži-
votie, aj preto patrí vďaka okrem Akadémie aj našim spolupracovníkom a našim najbliž-
ším,“ povedal.

V tomto roku si SAV uctila týchto kolegov: RNDr. Gabriela Babiaková, CSc., Ústav 
hydrológie; RNDr. Peter Biely, DrSc., Chemický ústav; prof. PhDr. Václav Černík, DrSc., 
Filozofický ústav; Oľga Danglová, CSc., Ústav etnológie; doc. RNDr. Rudolf Hajossy, 
CSc., Matematický ústav; prof. Karel Kudela, DrSc., Ústav experimentálnej fyziky; doc. 
Ing. Mária Kušnierová, PhD., Ústav geotechniky; doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc., Ústav 
vied o Zemi; prof. MUDr. Radomír Nosáľ, DrSc., Ústav experimentálnej farmakológie 
a toxikológie; PhDr. Karol Pieta, DrSc., Archeologický ústav; PhDr. Anna Procíková, En-
cyklopedický ústav; PhDr. Anna Rácová, CSc., Ústav orientalistiky; Ing. Maja Šnejdárko-
vá, CSc., Ústav biochémie a genetiky živočíchov; RNDr. Narcisa Tribulová, DrSc., Ústav 
pre výskum srdca.                      (an,spn) | Foto: Vladimír Šimíček
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Prezentácia našich najnovších výsledkov, 
čítanie rukopisov dizertačných prác a fina-
lizácia spoločnej publikácie opisujúcej prí-
pravu acetylovaných xylooligosacharidov 
z kukuričných oklaskov. To bola náplň mojej 
tohtoročnej návštevy Japonska. Išlo o ďalšie 
pokračovanie spolupráce tímu Chemického 
ústavu SAV s Katedrou chemického a potra-
vinárskeho inžinierstva Fakulty inžinierstva 

na Shinshu University v japonskom Nagane, 
ktorú vedie profesor Joši Amano.

Tajomstvo dlhovekosti
Katedra v Nagane sa momentálne venuje 
využitiu ryžovej slamy, kukuričných oklas-
kov a kukuričného kôrovia, v poslednom 
období však aj rastlinného odpadu, ktorý sa 
hromadí vo veľkých objemoch po pestovaní 
japonskej huby enoki. Japonci ju nazývajú 
zimnou hubou, pretože dobre rastie pri niž-
ších teplotách. Substrátom na pestovanie 
tejto mimoriadne zdraviu prospešnej huby 
sú zmesi pomletých kukuričných oklaskov, 
pšeničných otrúb, pilín japonských cédrov, 
prípadne ryžovej slamy.

Mal som možnosť navštíviť poloau-
tomatizovanú veľkovýrobňu týchto húb 
v Nagane. Médiom na rast huby sa plnia 
jednolitrové plastové nádoby a tie sa po 

sterilizácii očkujú kultúrou a inkubujú pri 
teplote zhruba 25 °C. Potom ako sa mycé-
lium huby rozšíri po celom médiu, nádo-
by sa navrchu vybavia plastovým golieri-
kom a prenesú do priestorov s teplotou 10 
až 15 °C. Plodnice vyrastajú do golierika vo 
forme čistučkého hustého trsu bielych hrí-
bikov na dlhých stopkách, ktorý sa odreže, 
balí a putuje do potravinových obchodov 

a na trh. Huba enoki prispieva údajne k dl-
hovekosti Japoncov. Po zbere úrody sa ná-
doby vyprázdnia a vyčistia a celý cyklus sa 
opakuje.

Využitá rastlinná biomasa sa hromadí 
ako vedľajší produkt, ktorý treba nejakým 
rozumným spôsobom likvidovať. Pracovní-
ci na katedre – a ako som zistil, aj jej absol-
venti zamestnaní v súkromných spoločnos-
tiach – vyvíjajú technológie na konverziu 
hubou natrávenej rastlinnej hmoty na uži-
točné produkty. Jednou z ciest je jej sacha-
rifikácia pomocou enzýmov. A sú to práve 
mikrobiálne enzýmy degradujúce rastlin-
nú hmotu, ktoré spájajú našu výskumnú 
skupinu v Chemickom ústave SAV s japon-
ským pracoviskom v Nagane. Mimoriadne 
ma potešilo zistenie, že Japonci začali prá-
cu s enzýmami, ktoré sme objavili v Brati-
slave.

Kvasinky ako domáce zvieratko
Pozvanie na návštevu Shinshu University 
v Nagane mi umožnilo účasť na septembro-
vom 14. medzinárodnom kongrese o kva-
sinkách, ktorý bol na ostrove Awadži, im-
pozantnými mostami spojenom s ostrovmi 
Honšu a Šikoku. Kongres mal atraktívny ná-
zov: „Yeasts for Global Happiness“ („Kvasin-
ky pre všeobecné šťastie“). Miestom pod-
ujatia bolo unikátne kongresové centrum 
Awadži Jumebutai, v preklade Vysnené ja-
visko alebo Javisko snov.

Program kongresu sa začínal každý deň 
plenárnymi prednáškami, po ktorých sa 
účastníci rozišli do dvoch alebo troch pa-
ralelných sekcií. Charakteristickou črtou 
mnohých príspevkov bola snaha genetic-
kými manipuláciami pretvoriť kvasinky na 
biologické fabriky produkujúce látky prak-
ticky na želanie. Klasické metódy šľachte-
nia, čo trvajú povedzme desaťročie, budú 
nahradené technológiami, ktorými sa majú 
kvasinky prinútiť slúžiť človeku ako do-
mestifikované zvieratko za podstatne kratší 
čas. Na kongrese rezonovala nová technoló-
gia genómového inžinierstva CRISPR, kto-
rú označila Americká asociácia pre vedecký 
pokrok (AAAS) v minulom roku za prelo-
mový vedecký výstup roka. Ide o genómo-
vé inžinierstvo, ktoré využíva mechanizmus 
začleňovania cudzích génov pôvodne obja-
vený v baktériách. Mechanizmus poskytuje 
nepredstaviteľné možnosti meniť živé orga-
nizmy. Dá sa aplikovať nielen na kvasinko-
vý, ale i ľudský genóm, preto existujú obavy 
aj o zneužívanie tejto technológie.

Prednáška nobelistu
Z prednášok, ktoré odzneli na kongrese, 
zanechala hlboký dojem na účastníkoch 
tá profesora Jošinoriho Ósumiho „Looking 
back on my 27 years of autophagy research“ 
(Retrospektíva môjho 27-ročného výskumu 
autofágie), ktorý ako prvý na kvasinkách 
objasnil úlohu vakuol v bunkovom meta-
bolizme (33-tisíc citácií a 85 h-faktor). Ako 
prvý poukázal nielen na čistiacu a detoxifi-
kačnú úlohu vakuol v bunke, ale aj na recyk-

láciu dusíkatých látok v čase hladovania. 
Dva týždne po kongrese získal Nobelovu 
cenu za fyziológiu a medicínu. Na kongrese 
sa konala schôdza Medzinárodnej komisie 
pre kvasinky (ICY), na ktorej som ako dele-
gát zastupoval Slovensko.
RNDr. Peter Biely, DrSc., 
Chemický ústav SAV | Foto: archív

Ď a l š í  k r o k  v  M E D Z I N Á R O D N O M  p a r t n e r s t v e

PrEPrAVKy S FľAŠAMI So SuBStrátoM NA PEStoVANIE huBy ENoKI. VľAVo ZhorA: roZrAStENé 
MycéLIuM huBy ENoKI, PLoDNIcE V goLIErIKu A PrIPrAVENé NA ExPEDícIu.

ProFESor JoŠINorI óSuMI

o čom je spolupráCa
V posledných desaťročiach sme svedkami narastajúceho záujmu o využitie vedľajších 
produktov spracovania dreva a poľnohospodárskych produktov. V oboch prípadoch 
ide o obnovujúcu sa rastlinnú biomasu, ktorej hlavnou zložkou sú celulóza, hemice-
lulóza a lignín. Celulóza a hemicelulóza sú cukornej povahy. Po rozklade na jednodu-
ché cukry sa dajú pomocou mikroorganizmov a enzýmov premieňať na rôzne chemic-
ké látky s pridanou hodnotou vrátane etylalkoholu a iných chemických palív. Známa 
je produkcia nekalorického sladidla xylitolu a tiež kratších polysacharidových frag-
mentov, ktoré patria v Japonsku medzi žiadané prebiotiká. Prebiotiká sú látky, kto-
ré sú pre človeka nestráviteľné, avšak v hrubom čreve sa využívajú ako zdroje uhlíka 
rôzne baktérie priaznivé pre naše zdravie. V tomto prípade ide o pôvodný japonský 
vynález funkčných aditív do potravín.                (pb)
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Vedúci oddelenia teoretickej chémie Ústa-
vu anorganickej chémie SAV RNDr. Ľubo-
mír Smrčok, CSc., náhle skonal 11. augusta.

Po absolvovaní štúdia na Prírodovedec-
kej fakulte Univerzity Komenského, od-
bor anorganická chémia, nastúpil v roku 
1978 do Ústavu anorganickej chémie SAV. 
Tam v tom čase našiel odborne aj personál-
ne priaznivé prostredie pre prácu v oblasti 
štruktúrnej analýzy, pre ktorú sa nadchol 
už počas vysokoškolských štúdií a rýchle sa 
vypracoval na kvalifikovaného odborníka 
v oblasti práškovej röntgenovej di frakcie. 
Dizertačnú prácu v odbore chemická fy-
zika obhájil v roku 1990. Neskôr sa k jeho 
záujmom pridružila aj elektrónová štruk-
túra a silnou stránkou jeho profilácie sa 
stala podpora difrakčného experimentu 
kvantovochemickým výpočtom. Význam-
nú časť svojich súčasných výskumných ak-
tivít orientoval do oblasti využitia synchro-
trónového žiarenia a neutrónovej di frakcie. 
Aj jeho zásluhou sa Slovensko stalo členom 
konzorcia Central Europe Neutron Initiati-
ve a malo zastúpenie v jeho orgánoch. Bol 
autorom a spoluautorom viac ako 80 publi-
kácií s vyše 600 citáciami vrátane publiká-
cie v prestížnom Nature Communications. 
Zostalo po ňom otvorených viacero spolu-
prác s partnerskými pracoviskami doma aj 
v zahraničí, ako aj množstvo experimentov 
so širokým záberom.

Dve funkčné obdobia bol členom Komi-
sie pre práškovú difrakciu Medzinárodnej 
kryštalografickej únie, okrem toho aj čle-

nom organizačných a programových vý-
borov viacerých kryštalografických kon-
ferencií. Bol dlhoročným členom Českej 
a slovenskej kryštalografickej spoločnos-
ti, podieľal sa na organizovaní pravidelnej 
Regionálnej práškovej difrakčnej konfe-
rencie či pravidelných seminárov českoslo-
venskej kryštalografickej komunity, zná-
mych ako „Rozhovory“. Nemalou mierou 
sa zaslúžil o to, že si Slovenská pošta pri-
pomenula Medzinárodný rok kryštalogra-
fie 2014 emisiou poštovej známky. 

Stál pri zrode myšlienky vysokovýkon-

ného superpočítača s celoslovenskou pô-
sobnosťou, neskôr preto ťažko znášal sku-
točnosť, že sa jeho plné využívanie dostáva 
do problémov.

Prekážkou v napredovaní sa mu často 
stávali jeho nekonformné názory. Na ašpi-
rantské štúdium nastúpil až vďaka osobnej 
zaangažovanosti najbližších spolupracov-
níkov. Nikdy nemal strach ísť si za svojou 
pravdou, problémy pomenúval otvorene, 
až s nepríjemnou priamočiarosťou. V kaž-
dej dobe sa snažil nestratiť svoju tvár. Ne-
súhlas so stavom spoločnosti na sklonku 
minulého režimu mal odvahu vyjadriť pri-
pojením svojho podpisu pod petíciu Niekoľ-
ko viet. Na problémy súčasnej slovenskej 
vedy dokázal poukázať kritickými článka-
mi v periodikách. Bol náročný voči sebe aj 
svojmu okoliu. Vedel byť tvrdým oponen-
tom, diskutérom, nekompromisne si brá-
niacim svoju predstavu, bol ochotný ísť aj 
do konfliktov, ktorým sa väčšina ľudí rad-
šej vyhne. Nie každému umožnil preniknúť 
cez jeho bariéru ťažko prístupného negati-
vistu. No tí, ktorým to bolo dopriate, mohli 
v ňom spoznať poctivého, kultivovaného, 
v mnohých oblastiach neobyčajne rozhľa-
deného človeka.                           (glv)  Foto: archív

Z a  d o k t o r o m  Ľ u b o m í r o m  S m r č k o m

rNDr. ľuBoMír SMrčoK, cSc.

Bývalý ria-
diteľ Ústavu 
experimen-
tálnej farma-
kológie SAV 
(a čestný člen 
Učenej spo-
ločnosti SAV) 
prof. RNDr. 
Luděk Beneš, 
DrSc., zomrel 
9. augusta 
v Brne.

Po pro-
mócii na Far-
maceutickej 
fakulte UK 
v Bratislave 

v roku 1961 tam ďalej pôsobil ako učiteľ 
so zameraním na farmaceutickú chémiu. 
V spolupráci s kolektívom chemikov, far-
maceutov a farmakológov dosiahol viace-
ro nových poznatkov, ktoré publikoval ako 
autor a spoluautor v unikátnej sérii viac 
ako 50 vedeckých prác o chemickej syntéze 
nových látok s pôsobením lokálnoaneste-
tickým, spazmolytickým a antivírusovým. 
V roku 1975 podal habilitačnú prácu Stu-

dium biologicky aktivních látek ze skupiny 
bazických karbanilátů. O rok neskôr absol-
voval dlhodobú zahraničnú stáž vo Švéd-
sku na Biomedicinskt Centrum univerzity 
v Uppsale. V roku 1977 bol poverený vede-
ním Ústavu experimentálnej farmakológie 
SAV a v rokoch 1981 až 1989 bol jeho riad-
nym riaditeľom.

Ako invenčný farmaceutický chemik a 
patentovo i licenčne zdatný praktik prinie-
sol na pracovisko nové výskumné podne-
ty a pohľady. Inicioval tam štúdium lokál-
nych anestetík a beta adrenolytík, založil 
aj inovatívny smer výskumu vo farmako-
lógii, ojedinelý nielen v rámci SAV, ale 
aj Československa. Svoju pozornosť upria-
mil na syntézu a výskum pôvodných látok 
interferujúcich s pôsobením reaktívnych 
foriem kyslíka s myšlienkou na ich klinic-
ké využitie. Jeho výsledkom boli originál-
ne pyri doindoly s antiarytmickým antihy-
poxickým a antiradikálovým pôsobením, 
interferujúce s oxidatívnym stresom. Ve-
noval sa štúdiu závislosti účinku látok od 
ich štruktúry aj s dôrazom na ich chiralitu. 
Problematika sa postupne stala dominant-
nou výskumnou oblasťou na pracovisku 
a ústav pod jeho vedením zaujal popred-

né miesto v československej farmakológii. 
Nové poznatky vzbudili pozornosť i viace-
rých zahraničných výskumných kolektívov, 
čo viedlo k vytvoreniu a rozvoju medziná-
rodných spoluprác ústavu.

V roku 1991 sa profesor L. Beneš vrátil 
na svoju materskú Farmaceutickú fakul-
tu UK ako vedúci Katedry farmaceutickej 
chémie. V roku 1995 prešiel na novovzni-
kajúcu Veterinársku a farmaceutickú uni-
verzitu v Brne, kde sa ujal vedenia Ústavu 
chemických liečiv.

Bol autorom alebo spoluautorom viac 
ako 180 publikácií in extenso, ktoré boli ci-
tované bezmála 600-krát. Bol autorom ale-
bo spoluautorom 67 patentov, z toho 14 za-
hraničných. Vychoval osem doktorandov.

Profil profesora L. Beneša, DrSc., by ne-
bol úplný, ak by sa vynechal jeho aktív-
ny vzťah k výkonnostnej kanoistike. V tej-
to disciplíne sa stal zaslúžilým majstrom 
športu, bol dvanásťnásobným majstrom 
Československa a získal tri zlaté, dve strie-
borné a jednu bronzovú medailu na maj-
strovstvách sveta. V rokoch 1967 až 1972 
bol trénerom československého olympij-
ského družstva kanoistov.          

 (št)  Foto: archív

ProF. rNDr. LuDěK BENEŠ, DrSc.

I n v e n č n ý  v e d e c ,  s k v e l ý  š p o r t o v e c
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Suverénne európske Slovensko. 
Nad dielom a činnosťou Svetoslava Bombíka
Zostavili Š. Šebesta, V. Roth, M. Mojžita a M. Wlachovský

Výber z prác Svetoslava Bombíka, ktorého má táto publikácia pomôcť 
definitívne priradiť k jedinečným osobnostiam rozhodujúcim o cieľoch 
a podobách praktickej zahraničnej politiky samostatnej Slovenskej re-
publiky, dopĺňajú spomienky a postrehy osobností, ktoré s ním praktic-
ky spolupracovali a ktoré dokresľujú jeho osobnostný a ľudský profil. 
Tým navyše ďalej ozrejmujú predovšetkým jeho vnímanie zahraničnej 
politiky nového štátu. Dvadsať rokov od obdobia, keď tieto texty mla-
dý autor napísal, nestrácajú inšpiratívnu hodnotu a nútia rozvíjať naše 
strategické myslenie práve v smere, ktorý S. Bombík jasne, erudovane 
a nanajvýš zodpovedne vytýčil. Súbor jeho štúdií a článkov, z ktorých 
viaceré neboli dosiaľ publikované, je svedectvom nielen jeho osob-
nostného vývoja, ale aj jeho odvahy, erudície a schopnosti veci a javy 
na politickej scéne pomenovať a zaujať k nim postoj. A to nielen z hľa-
diska ich aktuálnosti, ale aj z hľadiska ich historickej podmienenos-
ti. Aj po značnom časovom odstupe vystupuje do popredia originalita 
jeho názorov a koncepčnosť jeho vnímania meniacej sa reality.

Salner, Peter
Židia na Slovensku po roku 1945. 
Komunita medzi vierou a realitou

Kniha Petra Salnera prináša doteraz neznáme poznatky z prostredia 
židovských náboženských obcí na Slovensku po druhej svetovej voj-
ne. Autor narába s doteraz nedostupnými archívmi Ústredného zväzu 
židovských náboženských obcí, ktoré predstavujú jediný a jedinečný 
zdroj poznatkov o ich vnútornom fungovaní a usporiadaní. Tieto pra-
mene okrem iného dokladajú aj snahu obcí (niekedy márnu) o ucho-
vanie zvyškov židovského kultúrneho dedičstva či židovského spôsobu 
života v mnohých lokalitách na Slovensku. Dielo navyše ponúka auto-
rov pohľad zvnútra, ktorý interpretuje „židovské“ videnie vecí a je čita-
teľom pochádzajúcim z mimožidovského prostredia neznámy.

Goněc, Vladimír – Pekník, Miroslav a kolektív
Milan Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov

Predkladaná knižná publikácia sa osobitne zameriava na otázku pôso-
benia Milana Hodžu ako aktéra medzinárodných vzťahov. Táto oblasť 
jeho politického myslenia nebola nateraz stredobodom podrobnejšie-
ho výskumu. Slovenský a československý politik M. Hodža „prežíva“ 
po roku 1989 ako historiografická téma svoju renesanciu. Je to v kaž-
dom prípade dobre, pretože záujem len svedčí o tom, že aj slovenskí 
politici dokázali preniknúť do európskej politiky ako rovnocenní part-
neri a môžu byť príkladom pre dnešné politické garnitúry. Zmapo-
vanie zahraničnopolitických koncepcií a úvah M. Hodžu, jeho úsilia 
o vybudovanie funkčnej stredoeurópskej federácie, ktorá mala hospo-
dársky a politicky zbližovať štáty Malej dohody, Maďarska a Rakúska, 
aby boli schopné odolávať tlaku susedných veľmocí, a zmapovanie 
ďalších jeho činností, je dobrým historiografickým počinom. Publiká-
cia zaujme pracovníkov nielen z oblasti politológie a historiografie, ale 
aj odborníkov z iných spoločenských a humanitných vied i aktívnych 
politikov, ktorí pracujú v diplomacii alebo sa zaoberajú zahraničnopo-
litickými otázkami.
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Májsky, Jozef – Derka, Tomáš
Od Karibiku po Andy

Publikácia predstavuje čitateľom nesmierne bohatú flóru a faunu naj-
významnejších ekosystémov Venezuely. Určená je ľuďom s hlbším zá-
ujmom o živú prírodu tejto krajiny i celej tropickej Ameriky, keďže 
sumarizuje aj veľa všeobecných poznatkov o trópoch Nového sveta. 
Nemusia to byť len prírodovedci – botanici, zoológovia, environmenta-
listi, ale aj cestovatelia, milovníci exotickej flóry, chovatelia juhoame-
rických vtákov, akvaristi, teraristi, športoví rybári i ďalší záujemcovia 
o tropickú prírodu. Autori koncipovali knihu tak, aby sa stala dôleži-
tým zdrojom informácií pre študentov viacerých prírodovedných od-
borov. Obsahuje množstvo vlastných poznatkov a pozorovaní, celko-
vo v nej však prevládajú údaje získané štúdiom bohatých literárnych 
prameňov, čo je vzhľadom na jej zameranie a rozsah pochopiteľné. 
Veľkým pozitívom publikácie je bohatá fotodokumentácia. Zhruba na 
tisícke fotografií sú zachytené najvýznamnejšie krajinné typy, charak-
teristické tropické ekosystémy, ako aj široké spektrum rastlín a živočí-
chov, ktoré môže návštevník pozorovať vo Venezuele, prípadne v ďal-
ších krajinách tropickej Ameriky.

Semelbauer, Marek
Fauna Slovenska. 
Lauxaniidae – tieňovkovité (Diptera, Cyclorrhapha)

Cieľom publikácie je podať súhrnný prehľad o slovenských dvojkríd-
lovcoch z čeľade tieňovkovité (Lauxaniidae). Kniha je rozdelená na 
všeobecnú a špeciálnu časť. Vo všeobecnej časti je zhrnutá morfológia 
a biológia lariev a imág. Načrtnuté sú tiež príbuzenské vzťahy vnútri 
tejto skupiny. V špeciálnej časti sú podrobne charakterizované všetky 
rody a druhy, ich bionómia a rozšírenie na Slovensku. Súčasťou špe-
ciálnej časti sú kľúče na určovanie larválnych instarov a imág. Každý 
druh je sprevádzaný ilustráciou samčích kopulačných orgánov. V obra-
zovej prílohe sú prezentované fotografie zo skenovacieho elektrónové-
ho mikroskopu (vajíčka a larvy všetkých troch instarov), kresby hlavo-
vých skeletov a fotografie pupárií a imág podstatnej časti slovenských 
zástupcov.

Mikuláš, Roman a kol.
Podoby literárnej vedy

Publikácia ponúka systematický prienik do pluralitného spektra me-
tód a teórií literárnej vedy, pričom na jednej strane syntetizuje súčas-
né vedné poznanie, na druhej strane ho obohacuje o kritickú reflexiu, 
nové poznatky a aspekty. Časti monografie na seba nadväzujú v zmys-
le podania uceleného obrazu o vývoji a súčasnom stave teórie a meto-
dológie vednej disciplíny. Je určená hlavne pre odbornú verejnosť a vy-
sokoškolských pedagógov.




