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AKO hO (NE)POZNáME. SlOVENSKá 

AKADéMIA VIED PONúKlA lEN 
V BrAtISlAVE 22 PrEZENtAčNých 
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SI MOhlI POZrIEť NáVŠtEVNícI 
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Ako časopis Akadémia/Sprá-
vy SAV informoval (4/2019), 
začiatkom júla sa v Bratisla
ve stretli predstavitelia Sloven
skej akadémie vied so zástupca
mi Medzinárodného poradného 
výboru prof. Marjou Makarow, 
prof. Monicou Ferraris, prof. Toi
vom Maimetsom a prof. Sijbol
tom Noordaom. Spolu sa veno
vali najmä hodnoteniu činnosti 
akadémie za ročné obdobie od 
prvého zasadnutia, oboznáme
niu sa so Stratégiou SAV 2030 
a ďalším otázkam.

Dosah minulej akreditácie
„Pokiaľ ide o to, ako akadémia 
pracovala s odporúčaniami z po
sledného takéhoto stretnutia 
pred vyše rokom, s ich podstat
nou časťou sme si poradili k spo
kojnosti týchto zahraničných 
expertov,“ hovorí členka Pred
sedníctva SAV pre druhé oddele
nie vied a zástupkyňa podpred
sedu SAV pre zahraničné styky 
Ing. Mária Omastová, DrSc. Pod
ľa nej sa na rokovaní vrátili aj 
k všeobecným odporúčaniam 
metapanelu (Akadémia/Sprá-
vy SAV 3/2017, Všeobecné odpo-
rúčania hodnotiteľov SAV), na
príklad aby v každom oddelení 
vied vytvorili rady riaditeľov, aby 
si šéfovia ústavov viac vymieňali 
skúsenosti a manažment aby ab
solvoval školenia. „Ale aj k množ
stvu časopisov, ktoré sa podporu
jú z centrálnych zdrojov, čo nám 
metapanel vyčítal,“ hovorí ved
kyňa, ktorá bola pri minulom 
hodnotení ústavov predsedníč
kou akreditačnej komisie.

„Na stretnutí sme sa mohli po
chváliť zvýšenou publikačnou ak
tivitou vo všetkých oddeleniach 
vied SAV – v kvalitnejších ve
deckých časopisoch,“ pripomína 
doktorka Omastová. A dodáva, 
že to je jeden z výsledkov minu
lej akreditácie medzinárodným 
panelom expertov. „Spomína
li sme aj novú dynamiku spolu
práce so špičkovými slovenskými 
univerzitami, dosť podrobne sme 
spolu rozoberali PhD. štúdium, 
našu snahu ho – podľa odporú
čaní – internacionalizovať.“ Čle
nov výboru zaujímalo aj posta
venie postdoktorandov i to, ako 

akadémia sleduje osud absol
ventov svojho doktorandského 
štúdia – či ostali, kam prípadne 
odišli. Medzi členmi poradného 
výboru prevažujú experti z meta
panelu z posledného hodnotenia 
ústavov, tak ich, pochopiteľne, 
zaujímala aj príprava nasledujú
cej akreditácie inštitúcií SAV.

Veľká časť diskusie sa týkala 
dokumentu Stratégia SAV 2030, 
čo sa odzrkadlilo aj v nových od
porúčaniach členov výboru...

Nové odporúčania 
Medzinárodný poradný vý
bor vydal v auguste vyhlásenie, 
v ktorom „... s potešením kon
štatuje, že jeho predchádzajúce 
odporúčania priniesli pozitívny 
vývoj, ako napríklad prehĺbenie 
spolupráce s poprednými slo
venskými univerzitami, začle
nenie rektorov univerzít do ve
deckej rady SAV, komunikačné 
aktivity v rámci otvorenej aka
démie a manažérske školenia 
pre riaditeľov ústavov“. Ďalej sa 
v ňom uvádza:

• Medzinárodný poradný vý
bor súhlasí s témami/hlavný
mi bodmi navrhovanej Stratégie 
SAV 2030, ako aj s analýzou sú
časnej situácie v SAV.

• Medzinárodný poradný vý
bor navrhuje, aby sa SAV pri pre
sadzovaní konceptu „znalost
nej spoločnosti“ vyhla jeho úzkej 
interpretácii, ktorá môže viesť 
k nežiaducemu vytváraniu ne
rovností v spoločnosti a elitár
stvu. „Znalostná spoločnosť“ je 
trochu zastaraný koncept, pre
tože nezohľadňuje prirodzené 
zdroje, ktoré sú pre každú kra
jinu rovnako dôležité ako vedo
mosti. Medzinárodný poradný 
výbor odporúča SAV, aby roz
šírila koncept „znalostnej spo
ločnosti“ o kľúčové ciele ako so
ciálne inovácie, inkluzívnosť 
a sociálna súdržnosť. Inter
disciplinarita, inkluzívnosť a in
ternacionalizácia by mali byť 
jadrom Stratégie SAV 2030.

• Súpis strategických úloh 
v návrhu Stratégie SAV 2030 je 
príliš dlhý a podrobný. Bolo by 
potrebné text viac zhutniť, aby 
bol jasnejší a údernejší. Do toh
to výpočtu úloh by mali byť za

hrnuté aj hlavné úlohy SAV, kto
ré sú uvedené v jej misii.

• Slovenskej akadémii vied 
sa odporúča hľadieť poza štátne 
hranice. Byť uznávaným medzi
národným hráčom a integrova
nou súčasťou globálneho systé
mu univerzitného vzdelávania 
a výskumu je určite úctyhod
ným cieľom. Ako medzinárod
ne atraktívny a dobre prepojený 
ekosystém sa môže celé Sloven
sko rozvíjať lepšie a udržateľnej
šie a premeniť tak odlev mozgov 
na obeh mozgov.

• O problematických bo
doch spolupráce medzi verejný
mi a súkromnými inštitúciami 
vo výskume a vývoji, a to najmä 
o otázke práv duševného vlast
níctva a ich komercializácie, by 
sa malo hovoriť na vládnej úrov
ni a spoločnými silami sa ich po
kúsiť vyriešiť.

• Pre každý ústav SAV sa od
porúča vytvorenie vlastného 
medzinárodného poradného vý
boru.

• Čo sa týka konkurzov na 
nových riaditeľov ústavov SAV, 

navrhuje sa ich medzinárodná 
inzercia.

• Okrem manažérskych ško
lení pre riaditeľov ústavov sa od
porúča, aby sa čo najskôr spusti
la aj lepšia výmena osvedčených 
postupov medzi jednotlivými 
ústavmi SAV.

• Medzinárodný poradný vý
bor s potešením sleduje prípra
vu SAV na ďalšiu medzinárod
nú akreditáciu ústavov, ktorá 
by mala byť v roku 2020 alebo 

2021. Navrhujeme, aby sa ďal
šia akreditácia zamerala viac na 
strategické a menej na partiku
lárne ciele, viac na rozvoj ústa
vov a menej na ich hodnotenie. 
Tri hlavné oblasti hodnotenia 
(kvalita a výkon, prínos pre spo
ločnosť, stratégia a potenciál 
rozvoja) sú zvolené dobre. Môže 
sa však zdať, že najdôležitejším 
výstupom tejto akreditácie je za
radenie ústavov do štyroch ale
bo siedmich kategórií. Dôrazne 
odporúčame ústavom SAV, aby 
sa zamerali na dôkladné seba
hodnotenie, ktoré pôjde dosta
točne do hĺbky a do šírky, ako 
aj na strategické plánovanie bu
dúcnosti. Medzinárodný hodno
tiaci panel by sa potom mohol 
sústrediť skôr na tieto dva as
pekty než na hodnotenie množ
stva podrobných údajov a kate
gorizáciu ústavov.

• Medzinárodný poradný vý
bor je presvedčený, že SAV je 
na správnej ceste a jeho členom 
bude potešením naďalej SAV po
máhať, ako to len bude možné.

Medzinárodný poradný vý

bor SAV zriadilo jej predsedníc
tvo, nadväzujúc tak na výsledky 
akreditácií ústavov SAV medzi
národným metapanelom odbor
níkov s cieľom priebežne vyhod
nocovať plnenie odporúčaní, 
ktoré experti formulovali. Infor
mácie o jeho zložení a činnosti, 
štatút, rokovací poriadok i odpo
rúčania budú súčasťou portálu 
www.sav.sk.

(pod) | Foto: Martin Bystriansky

Ď a l š í  p o h ľ a d  č l e n o v 
M e d z i n á r o d n é h o  p o r a d n é h o  v ý b o r u 

člENOVIA MEDZINárODNéhO POrADNéhO VýBOru ZľAVA – PrOF. tOIVO 
MAIMEtS, PrOF. MArJA MAKArOw, SPrAVA PrOF. SIJBOlt NOOrDA A PrOF. 
MONIcA FErrArIS S PrEDSEDOM SAV PrOF. PAVlOM ŠAJgAlíKOM.
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>Mottom tohtoročnej už v po
radí trinástej Európskej noci vý
skumníkov, ktorá sa konala kon
com septembra bolo – Život, 
ako ho (ne)poznáme. Sloven
ská akadémia vied ponúkla len 
v Bratislave 22 prezentačných 
stánkov, ďalšie zaujímavosti si 
mohli pozrieť návštevníci v Ban
skej Bystrici, Žiline, Poprade či 
Košiciach. „Je to veľký sviatok 
vedy a je úžasné, že mladí ľu
dia tu šantia ako na rockovom 
koncerte,“ reagoval na atmosfé
ru podujatia v bratislavskej Sta
rej tržnici krátko po oficiálnom 
otvorení podpredseda SAV prof. 
RNDr. Peter Samuely, DrSc. „Aj 
to je jeden z cieľov Európskej 
noci výskumníkov – presvedčiť 
ľudí, že veda nie je len úžasne 
dôležitá pre pokrok spoločnosti, 
ale že je životným štýlom a čin
nosťou, ktorej sa oplatí venovať 
celý život.“

V hlavnej úlohe superpočítače
Superhrdinami vedy sú super
počítače. Ako pracujú? Ako sú 
poskladané? Môžeme si čosi po

dobné zostrojiť aj sami? A naj
mä: aké je využitie týchto stro
jov vo vedeckom výskume 
a v praxi?

Na tieto i ďalšie otázky odpo
vedal počas tohtoročnej Noci vý
skumníkov v bratislavskej Starej 
tržnici stánok Výpočtového stre
diska Centra spoločných činnos
tí SAV. „Tento rok sme sa rozhod
li pre nový prístup k tomu, ako sa 
na tejto akcii prezentovať,“ hovo
rí riaditeľ tohto centra Mgr. Lu
káš Demovič, PhD. „Spojili sme 
sily s kolegami z Česka, Poľska 
a Maďarska a zapracovali spo
lu na projekte Superhrdinovia 
z vedy. Ten sa snaží populárnou 
formou predstaviť superpočí

tače. Vznikli návrhy na komiks, 
ktorý ukazuje superpočítače ako 
nástroj na hľadanie lieku, keby 
hrozila napríklad zombie apo
kalypsa, či na nachádzanie novej 
planéty vhodnej na život ľudí... 
Námety, ktoré vznikli v našej in
štitúcii, ilustrovala česká autor
ka tak, aby boli lákavé pre tých, 
ktorých majú osloviť – deti. Majú 
im odľahčenou formou povedať, 
na čo vlastne superpočítače sú.“

Skutočný superpočítač Aurel, 
ktorý má Slovenská akadémia 
vied, sa do Starej tržnice pre
niesť pochopiteľne nedá, no pra
covníci Výpočtového strediska 
pripravili pre hostí svojho stán
ku malý „superpočítač“. „Zložili 
sme ho vlastne na kolene, z lac
ných súčiastok. Vďaka nemu 
môžeme návštevníkom nášho 
stánku v reálnom čase ukázať 
aplikáciu, ktorá sa používa aj na 
veľkom počítači (len – pochopi
teľne – pomalšie),“ pripomína 
L. Demovič. A dodáva, že sa tak 
snažia predviesť najmä detským 
návštevníkom to, na čo super
počítače sú, ako fungujú, aký je 

rozdiel medzi obyčajným počíta
čom a superpočítačom.

Keďže piatkové doobedie na 
Noci výskumníkov patrí už tra
dične školákom, najväčší zá
ujem bol o kvízy, hlavolamy 
a ceny, ktoré sa tak dali získať. 
Ale nechýbali ani otázky, veď 
počítače lákajú. 

Záujem o slovníky
Jazyk, ako ho (ne)poznáme, 
bol názov vedeckého stánku Ja
zykovedného ústavu Ľudoví
ta Štúra SAV, v ktorom – pocho
piteľne – dominovali slovníky. 
„Prezentujú sa všetky oddele
nia ústavu,“ pripomína Mgr. Re
náta Ondrejková, jeho odborná 

pracovníčka. „Veľký záujem je 
o Slovník slovenských nárečí, kto
rého dva zväzky už vyšli, stále 
láka Stručný etymologický slov-
ník slovenčiny, veľký záujem je 
aj o knihu Naše priezviská. Hos
tí nášho stánku zaujíma aj Histo-
rický slovník slovenského jazyka 
a pochváliť sa môžeme rozbe
hom slovníka terénnych názov.“ 
Ako vysvetľuje, ide o elektronic
ký slovník, ktorý bude zachytá
vať všetky terénne názvy na Slo
vensku. Hoci názvy dolín, polí, 
lúk, sadov, vrchov, lesov... „Pra
cujeme na tom, máme už vytvo
renú obrovskú kartotéku, kto
rú spracovávame. Teda každý 
lístok sa zapisuje do digitálnej 
formy a autori potom spracová
vajú heslá,“ dodáva. 

Slovník sa tvorí tak, aby bol 
určený pre verejnosť, hoci sa 
nemá a nemôže venovať do po
drobností etymológii – bude to 
výkladový slovník. Ako hovorí 
táto odborná pracovníčka, pro
jekt je dlhodobý, jeho tvorba 
bude trvať roky. 

Návštevníci stánku – deti aj 
dospelí – sa podľa nej zaujíma
jú o jazyk všeobecne, lákajú nie
len pojmy z nárečí a mapy, ktoré 
nárečia znázorňujú a čo všetko 
v nich možno nájsť. Veľa ľudí sa 
pýta, ako funguje slovník vo vše

obecnosti, ako ho najlepšie pou
žívať, ako sa v ňom orientovať.

Keď priestor ovládnu šváby
Počas piatkového dopoludnia 
obklopili vedecký stánok Zoolo
gického ústavu SAV v bratislav
skej Starej tržnici šváby. Nič pre 
deratizátorov. Všetko bolo pod 
kontrolou. Ale keďže tento čas 
Noci výskumníkov patrí zvyčaj
ne pozornosť vedcov školopovin
ným deťom, doc. RNDr. Ľubomír 
Vidlička, CSc., vedúci oddele
nia systematiky živočíchov tohto 
ústavu, rozdával, zbieral, uka
zoval a aj trochu strážil ukážko
vé exempláre švábov zo zbierky, 
ktorá slúži jeho výskumu toh
to druhu hmyzu. A školáci brali 
väčšie i menšie kusy do rúk, uka
zovali ich jeden druhému, strka
li si ich pred tváre... Jednoducho 
– bavili sa spôsobom, ktorý by 
iste veľa mám neschválilo. 

V stánku tohto ústavu aka
démie sa rozhodli tento rok pod 
mottom Kliešte, šváby a iné príše-
ry v mestách ponúknuť návštev
níkom najmä informácie o tých
to druhoch. „Vybrali sme si ich, 
lebo vieme, že práve tie sú pre 
verejnosť vždy zaujímavé,“ ho
vorí Mgr. Barbara Mangová, 
PhD. U väčšiny ľudí vyvoláva
jú strach. „Ale keď majú mož

Ž i v o t ,  a k o  h o  ( n e ) p o z n á m e

Foto: tomáš Benedikovič

Foto: tomáš Benedikovič

Foto: tomáš Benedikovič
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nosť prísť so švábmi do styku, 
viac sa o nich dozvedia, strach sa 
často rozplynie,“ dodáva. S tým, 
že detskí návštevníci sú touto té
mou fascinovaní. „Aj kvôli tomu, 
že v našom vedeckom stán
ku môžu vidieť exotické šváby, 
s ktorými sa len tak nestretnú, 
ako sú napríklad madagaskar
ské šváby sykavé,“ dodáva B. 
Mangová.

Kliešte ľudí podľa tejto ved
kyne zaujímajú aj preto, že teraz 
je druhá vlna ich výskytu, a tak 
sa hostia v stánku okrem iného 
pýtajú, aké sú nebezpečné, kto
rým miestam sa vyhnúť, ako ich 
vyberať, keď sa to nepodarí. „Ale 
dozvedia sa tu aj, aké patogény 
kliešte prenášajú,“ pripomína. 
Ako dodáva, v Ústave zoológie 
SAV sa tieto pavúkovce skúma
jú dlhodobo v rámci viacerých 
projektov. „Venujeme sa patogé
nom, ktoré dokážu kliešte pre
nášať na človeka, monitorujeme 
ich výskyt na Slovensku, sleduje
me aj poľnohospodárske farmy,“ 
dodáva B. Mangová. 

Čo tvorí identitu
Slavisti skúmajú slovenskoslo
vanské i slovenskoneslovanské 
vzťahy z jazykového, kultúrneho 
i duchovného hľadiska, uviedol 

Slavistický ústav Jána Stanisla
va SAV v pozvánke do svojho ve
deckého stánku na tohtoročnej 
Noci výskumníkov. „Iba málo 
Slovákov si v každodennom ži
vote uvedomuje a rozpoznáva 
tieto prepojenia, ktoré sú súčas
ťou moderného sveta a tvoria 
našu identitu,“ hovorí stručné 
predstavenie ústavu. 

„Preto prezentujeme nielen 
publikácie, ktoré sú výsledkom 
výskumu vedcov nášho ústavu 
a týkajú sa týchto vzťahov,“ ho
vorí vedecká pracovníčka Mgr. 
Svetlana Vašíčková, PhD., „ale 
snažili sme sa priblížiť našu prá
cu aj inak. Napríklad neveľkou 
brožúrou, ktorá ústav stručne 

približuje, predstavuje zaklada
teľa slovenskej slavistiky profe
sora Jána Stanislava, ktorého 
meno náš ústav nesie.“

Okrem iného sa návštevní
ci vedeckého stánku v bratislav
skej Starej tržnici mohli zabaviť 
kvízovými otázkami – napríklad 
v akých jazykoch je pôvod nie
ktorých slovenských slov, dozve
dieť sa, ako vedci pracujú s ruko
pismi z rôznych oblastí, odhaliť 
pôvodný význam viacerých bež
ne používaných slov či dozve
dieť sa viac o takzvaných „faloš
ných priateľoch“ prekladateľa. 
Tak vedci označili výrazy, ktoré 
majú v blízkych jazykoch iný vý
znam ako v slovenčine. A tak sa 
– najmä detskí hostia vedecké
ho stánku Slavistického ústavu 
Jána Stanislava SAV mohli zaba
viť na tom, že prasa je po poľsky 
tlač, čudny po bulharsky úžasný 
či zrak po chorvátsky vzduch.

Aj vodu treba žať
V stánku Hydrologického ústa
vu Slovenskej akadémie vied vy
svetľoval vedúci vedecký pra
covník Ing. Ľubomír Lichner, 
DrSc., hosťom – ako si vedia 
rastliny zorganizovať svoje oko
lie, „aby mali aj na druhý deň po 
daždi čo jesť“. Ako pripomína, 

machy, lišajníky či borovice ve
dia vypustiť chemikálie, pokryť 
piesok, na ktorom rastú, vodo
odpudivou vrstvou. Takže voda 
po daždi odtečie horizontálne, 
„pod tou vrstvou ostanú živiny 
a rastliny majú čo jesť“, dodá
va tento vedec. A zdôrazňuje, že 
rastliny si takto vedia usporiadať 
svoje okolie – aby prežili.

Na otázku na dosah klimatic
kých zmien na rastliny hovorí, 
že na tie musia reagovať najmä 
ľudia. „V Afrike a Ázii majú už 
skúsenosti s tým, čomu sa hovo
rí water harvesting [žatva vody 
– poznámka redakcie] a čo bu
deme musieť robiť aj my. Lebo aj 
tu sa objavujú dlhé obdobia – su

cha a krátke – intenzívnych zrá
žok. Takže vodu treba zachytiť 
v nádržiach pri budovách a po
tom využiť,“ zdôrazňuje Ľ. Lich
ner. Napríklad na polievanie. 
Podľa tohto vedca sa to v spomí
naných oblastiach robí už desať
ročia a je to cesta aj pre develo
perov na Slovensku. 

Na otázku, ako reaguje na 
nové okolnosti výskum v Hyd
rologickom ústave, uvádza ten
to vedec príklad práve sa rozbie
hajúceho projektu z programu 
COST (nástroj na európsku spo
luprácu vo vede a technológiách 
umožňujúci koordináciu národ
ne financovaného výskumu eu
rópskej úrovne – poznámka re
dakcie) zameraný na požiare. 
„Sme jeho súčasťou. Musíme sa 
pripraviť, že také požiare, aké 
bývajú teraz povedzme v Kali
fornii, budú čoraz viac hroziť aj 
na Slovensku,“ pripomína dok
tor Lichner. „A proti tomu treba 
niečo robiť. Najlepšie – zavlažo
vať. Venovať sa malému hydro
logickému cyklu. Laicky: čo sa 
nad pevninou vyparí, aby na ňu 
zasa hneď spadlo. Najlepším ná
strojom na to je vysádzať lesy,“ 
zdôrazňuje tento hydrológ.

Aj geológia je zábavná
Maketa dymiacej sopky nemô
že chýbať. Rovnako ako tím za
nietených propagátorov. Už sú 
„inventárom“ prezentácií Ústa
vu vied o Zemi SAV na Európskej 

noci výskumníkov. Nie náhodou 
sú ich stánky každoročne najob
liehanejšie.

„Tento rok sme veru trochu 
rozpínaví,“ hovorí RNDr. Ján 
Madarás, PhD., riaditeľ ústavu, 
ktorý sa rozložil v bratislavskej 
Starej tržnici až v piatich stán
koch. „Ďalší máme v Banskej 
Bystrici. Okrem iného tam uka
zujeme, ako vznikali fosílie ale
bo ako sa topili ľadovce v Tat
rách.“

Široké zameranie ústa
vu umožňuje variabilnú ponu
ku tém pre záujemcov. Nikolas 
Hoja, šiestak z Trnavy, detailne 
skúma najskôr model sopky. Ze
metrasenia mnohých fascinujú. 
Nadlho sa však pristavuje aj pri 
sklenenom obdĺžniku, do ktoré
ho Mgr. Ivana Koubová, PhD., 
postupne prisýpa piesok, múku, 
pomletú kávu – materiály rôz
nej farby a zrnitosti. „Modeluje
me pokus vrásnenia, ktoré trvá 
milióny rokov, no my stlačíme 
rôzne vrstvy do niekoľkých de
siatok sekúnd,“ vysvetľuje J. Ma
darás. Vzdialene to pripomína 
prešovanie hrozna, no vrstvenie 
v sklenenom „akváriu“ vytvára 
fascinujúce obrazce. „Geológia, 
vznik Zeme, jej vrásnenie, tek
tonické platne, všetko ma zaují
ma,“ neskrýva nadšenie Nikolas, 
jeden z mnohých žiakov, ktorí si 
už cielene vyberajú objekty zá
ujmu na Noci výskumníkov. Aj 
geo lógia môže byť atraktív
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na. Hoci i odlievaním kópií 
pravých fosílií morských živo
číchov, ktoré ponúka hneď su
sedný stánok. K dispozícii sú aj 
rôzne druhy skamenelín, sedi
mentárnych hornín, na skúma
nie voľným okom aj pod mik
roskopom. Lákadlom sú najmä 
vzorky polodrahokamov, rádio
aktívnych minerálov a rôznych 
odrôd kremeňa.

„Ľudia by mali o geológii viac 
vedieť. Snažíme sa na Minister
stve životného prostredia SR aj 
na Ministerstve školstva, vedy, 
výskumu a športu SR presadiť, 
aby sa geológia aspoň v nejakej 
miere dostala znovu do škôl. Ne
môžeme chcieť, aby sa deti učili 
kryštálové mriežky alebo presné 
klasifikácie hornín a kameňov, 
no na základe zemských proce
sov im môžeme ukázať, že ge
ológia je dôležitá pre náš život. 
Poznávame a vysvetľujeme vďa
ka nej vývoj našej planéty, pro
cesy, ktoré sa v nej odohrávajú,“ 
pripomína J. Madarás. 

Lámanie predsudkov
Aké štyri veci by ste si zobra
li so sebou, keby ste náhle mu
seli opustiť svoj domov? Zdanli
vo jednoduchá otázka. Deti píšu 
svoje odpovede na papiere a vle
pujú ich do prázdneho kufra. Aj 
týmto spôsobom sa učia vnímať 
svet cez rôzne uhly pohľadu.

Svet cez rôzne okuliare – tak 
nazval Ústav etnológie a sociál
nej antropológie svoju prezentá
ciu na Európskej noci výskumní
kov. Trochu provokatívne, no 
výstižne. „Venujeme sa viace
rým témam, no v princípe sme
rujeme k tomu, aby si ľudia 
vyskúšali a uvedomili rôzne po
hľady na spoločenské a sociál
ne udalosti okolo nás,“ vťahuje 
nás do problematiky Mgr. Miro
slava Hlinčíková, PhD. Formou 
pripravených interaktívnych 
úloh a otázok sa záujemcovia 
na chvíľu zahĺbia do bádania 

o inakostiach, ktoré sú frekven
tovanou problematikou v rámci 
výskumov sociálnych vied. „Pý
tame sa napríklad, aký je typický 
Slovák. Každý môže uviesť len 
jednu charakteristiku, vlastnosť 
a dostávame zaujímavú mozai
ku.“ Občas niekto z návštevní
kov uletí do recesie, ale väčšina 
berie interaktívnu komuniká
ciu veľmi vážne. „Venujeme sa aj 
téme inakosti a snažíme sa, aby 
ľudia pochopili, ako rýchlo sme 
náchylní vytvárať si domnienky 
a predstavy len na základe neo
verených čiastkových informá
cií.“

Mitochondrie – bunkové elek-
trárne
Už pri prvom pohľade na zväč
šené obrázky mitochondrií, kto

ré Ústav molekulárnej biológie 
SAV pomenoval ako bunkové 
elektrárne, bolo zrejmé, že táto 
oblasť si žiada väčší priestor 
na vysvetľovanie. „Času máme 
dosť. Pre všetkých,“ usmieva 
sa Ing. Gabriela Ondrovičová, 
PhD., z oddelenia biochémie 
a štruktúry proteínov.

Patrí k zanieteným popula
rizátorom a názornosťou vy
svetľovania hravo vtiahne aj lai
kov do mikrosveta, ktorý máme 
v sebe. Automaticky ho využíva
me bez toho, aby sme detailnej
šie poznali jeho tajomstvá. „Ľud
ské telo potrebuje energiu. Aby 
sa mohlo hýbať, tráviť, myslieť. 
Nemáme benzínovú nádrž ako 

autá. Máme však mitochondrie 
v bunkách,“ upúta táto vedky
ňa školákov už prvými vetami. 
„Každá bunka má iný počet mi
tochondrií. Veľa ich je v pečeňo
vých, nervových bunkách. Naj
viac ich je ženskom vajíčku, no 
napríklad v červených krvin
kách chýbajú. Mitochondria je 
zodpovedná za to, že v nej vzni
ká adenozíntrifosfát. Oxidatív
nou fosforiláciou. Zjednodušene 
– spotrebúvaním kyslíka. Slú
ži predovšetkým ako prenášač 
fosfátu v rámci energetického 
metabolizmu bunky, teda opäť 
zjednodušene – ako univerzálny 
zdroj energie všetkých živých or
ganizmov.“

Mitochondrie majú bakteriál
ny pôvod a sú jedinečné v tom, 
že majú vlastnú DNA, ktorá je 

dedená z generácie na generá
ciu. Jej poznaním môžeme zo
staviť strom života všetkých ži
vých organizmov na Zemi. 
V rámci Európskej noci vý
skumníkov sa hovorilo aj o roz
dieloch medzi mitochondriál
nou a jadrovou DNA. I o tom, 
ako sa klinicky prejavujú mito
chondriálne ochorenia v postih
nutých orgánoch a tkanivách. 
„Kondícia mitochondrií má zá
sadný vplyv na celý organizmus. 
Zníženie funkčnosti mitochon
drií je príčinou celého radu zá
važných ochorení, ako je Parkin
sonova a Alzheimerova choroba, 
cukrovka, kardiovaskulárne 
problémy, epilepsia, demencia.“

Pre mnohých to nebola na 
Európskej noci výskumníkov 
v Bratislave ľahká téma, no na
šli sa aj učiteľky z gymnázií, 
ktoré si žiadali podklady, aby 
mohli tému buniek a mitochon
drií v škole názornejšie vyučo
vať. Nehovoriac o študentkách, 
ktoré sa hneď pýtali, kde môžu 
študovať biológiu a aká je ťažká. 
O tom, že je zaujímavá, ich pre
svedčila prezentácia Ústavu mo
lekulárnej biológie SAV. 

Merania buniek
Prvé poznanie bolo aj pre lai
kov nanajvýš jasné. Živé bunky 
boli v pohybe, tancovali, vibro
vali, prinášali život. Vyhasnuté 
či presnejšie mŕtve pripomína
li statickú fotografiu. Ústav me
rania SAV prispel do programu 
Európskej noci výskumníkov 
v Bratislave svojou prezentá
ciou v kontexte sloganu – Život 
ako ho (ne)poznáme – meraním 
správania buniek a vplyvu elek
tromagnetických polí na ich ži
vot.

„Hlavná otázka znie, ktoré 
frekvencie polí stimulujú život
né prejavy buniek, ich rast, me
tabolizmus,“ uvádzal návštevní
kov do témy Mgr. Michal Teplan, 
PhD. Predstavoval viaceré prí
stupy, pomocou ktorých sa dajú 
sledovať vlastnosti buniek. Vďa
ka mikroskopu sa zvedavci ocit
li vo svete živých kvasinko
vých buniek a mohli pozorovať 
prejavy správania týchto buniek 
pod vplyvom elektromagnetic
kého poľa a iných fyzikálnych 
a chemických faktorov. „Pri vý
robe vína alebo piva dokážeme 
o desať percent urýchliť, ale aj 
zlepšiť kvalitu nápojov. Kvasin
ky sú osobitne cenné pri výrobe 
liečiv, pôsobenie elektromagne
tických polí na bunky môže byť 
osožné v medicíne.“ Viacerí hos
tia vedeckého stánku sa pýta
li na používanie mobilných te
lefónov a na merania prípadnej 
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škodlivosti pôsobenia telekomu
nikačných 4G a 5G sietí.

Módne trendy v bronzovej
dobe
Kto sleduje módne trendy, vie, 
že raz je v móde mini, potom 
lady dĺžka, volány alebo stro
hé strihy. No skôr či neskôr prí
de k záveru, že dejiny a móda sa 
opakujú. Kto sa počas Noci vý
skumníkov v Košiciach zasta
vil pri stánku Archeologického 

ústavu SAV, mohol sa o tom na 
vlastné oči presvedčiť napríklad 
na šperkoch či ženskom odeve. 

Pracovníčky z oddelenia pre 
výskum východného Sloven
ska na čele s jeho vedúcou doc. 
PhDr. Ľubomírou Kaminskou, 
DrSc., sa rozhodli tentoraz pred
staviť vyše štyri desiatky rokov 
trvajúci systematický archeo
logický výskum v Nižnej Myšli 
v lokalite Várhegy. Išli na to cez 
odev a šperky. „Lokalita Várhegy 
s rozlohou približne desať hek
tárov zahŕňa významnú opevne
nú osadu a pohrebisko, z ktoré
ho máme preskúmaných okolo 
osemsto hrobov. Kolega PhDr. 
Ladislav Olexa a jeho tím tu na
šli mnoho zaujímavých artefak
tov, ktoré napovedajú o vyspelej 
pravekej spoločnosti. Niekoľ
ko sme ich doniesli na ukážku,“ 
povedala Ľ. Kaminská. „Pre
zentované artefakty pochádza
jú zo staršej a od začiatku stred
nej bronzovej doby (1850 – 1400 
pred n. l.). Objavené predme
ty boli v sídliskových objektoch 
a v hrobových jamách.“ 

Sekeromlat z parohoviny 
a bronzové dýky sa páčili skôr 
chlapcom, nežnejšie pohlavie 
obdivovalo šperky a odev ženy. 
Kým šperky, nájdené v hroboch, 
boli pravé, odev bol, samozrej
me, replika (tie tisícročia by ne
vydržal). Ale s potešením by si 
ho obliekli aj dnešné parádni
ce. Vyzerá ako tunika, ktoré sa 
dnes nosia. Ibaže tento odev no

sili ženy v staršej bronzovej dobe 
a v otomanskej kultúre predsta
voval honosné oblečenie. Ko
rále naši predkovia zhotovova
li okrem iných materiálov aj zo 
schránok mäkkýšov, či zo zubov 
zvierat. Bronzový lunicovitý zá
vesok je tiež nádhernou ukáž
kou zručnosti pravekých šper
károv (ak ich tak možno nazvať) 
a nejedna parádnica by ho rada 
mala vo svojej šperkovnici bez 
ohľadu na storočie. 

Prach okolo nás
„Je tu veľa prachu,“ je poznám
ka, ktorú vo verejných priesto
roch počuť často. Možno odznela 
aj medzi návštevníkmi košickej 
Noci výskumníkov v hale košic
kého OC AtriumOptima.

Že sa mohla zakladať na 
pravde, to v stánku Ústavu geo
techniky SAV potvrdil Ing. Jozef 
Hančuľák, PhD., zástupca ria
diteľa a vedúci oddelenia život
ného prostredia a hygieny v ba
níctve. Hodil okom na monitor 
počítača a na grafe prstom uká
zal najvyšší bod červenej kriv
ky. „Je tu prašno,“ skonštatoval. 
„Ale je to pochopiteľné, keďže je 
tu vysoká koncentrácia ľudí, kto
rí sa pohybujú sem a tam. Svoje 
pri vírení prachových častíc robí 
aj ventilácia. Je tu síce menej 
čisté prostredie ako vonku, no je 
prijateľné,“ dodal. 

Výsledky meraní v reálnom 

čase s grafickým výstupom na 
obrazovku počítača priamo 
v priestore výstavy mu umož
nil laserový spektrometer, kto
rý zmeral veľkosť a koncentrá
ciu prachových častíc v ovzduší. 
J. Hančulák vzápätí zo seba vy
sypal množstvo hodnôt, na kto
rých vysvetlil vplyv a účinok 
prachových častíc na dýcha
cie cesty človeka. Najhoršie sú 
častice s veľkosťou od 0,5 do 
35 µm (mikrometrov), preto
že majú najväčšiu schopnosť 
zachytiť sa v pľúcach. A keďže 
sme boli v štvrťmiliónových Ko
šiciach, sídle viacerých výrob
ných firiem, zaujímalo nás, ako 
na tom mesto je a ktorá je jeho 
najprašnejšia časť. V sedemde
siatych rokoch minulého storo
čia boli totiž vinou ťažby a spra
covania magnezitu najšpinavším 
mestom vo vtedajšom Českoslo
vensku. (Ne)kvalita ovzdušia 
sa výrazne zlepšila po zastave
ní ťažby magnezitu v roku 1996. 

A dnes? „Najprašnejšie je 
okolo Auparku a hoci je tu aj 
hutnícka fabrika, sú na tom Ko
šice celkom slušne. Rozhodne 
lepšie ako Ružomberok,“ zhod
notil J. Hančuľák. Čomu sa za to 
môžu Košičania poďakovať? Vraj 
vetru.

Akčným hrdinom je aj parazit
„Aké bacily,“ s odporom sa od
vrátil školák od fľaštičky, v kto
rej plávali vo formaldehyde 
exempláre škrkaviek. „To nie sú 
bacily, ale parazity,“ usmerni
la ho MVDr. Martina Miterpá
ková, PhD., zástupkyňa riaditeľ
ky Parazitologického ústavu SAV 
v Košiciach.

Aj tento dialóg odznel počas 
Noci výskumníkov v OC Atrium
Optima v Košiciach pri stánku 
parazitológov s názvom Para-
zit – akčný hrdina. Zamestnan
ci ústavu, pripravujúci expozíciu 

správne tušili, že ním spoľah
livo upútajú pozornosť malých 
i dospelých návštevníkov. „Áno, 
o svet parazitov je záujem. A nie
len dnes a nielen tu. Prakticky po 
celý rok nás občania kontaktujú 
s rôznymi otázkami,“ prisvedčila 
M. Miterpáková, ktorá s kolegy
ňou MVDr. Danielou Antalovou, 
PhD. zozbierala otázky verejnos
ti a najzaujímavejšie sústredili 
na veľký poster.

Pri tomto vedeckom stán
ku bolo možné sa dozvedieť, že 
niektorí ľudia si sami vyšetrujú 
vzorky a prichádzajú už s diag
nózou, ktorú si sami stanovili... 
Postihnutí sú často presvedče
ní, že ich problémy vyvoláva na
padnutie hmyzom alebo para
zitmi a na vyšetrenie prinášajú 
vlákna z oblečenia, šupinky kože 
a iné artefakty, o ktorých si mys
lia, že sú parazitmi... Kožné pa
razity bývajú často nalepené na 
kúsky lepiacej pásky... „Pacient 
si myslel, že priniesol články 
pásomnice v stolici. Po analýze 
sme určili, že išlo o banánové se
mienka,“ zaspomínala si M. Mi
terpáková. Táto kuriozita sa do
stala aj na poster, pod ňou bol 
uvedený ďalší prípad. Vystraše
ná mladá žena ich kontaktovala, 
lebo v toalete doma našla „malé
ho hada“. Z toho sa vykľula dáž
ďovka, ktorá sa do toalety dosta
la zrejme zo žumpy. 

Košickí parazitológovia si dô
veru ľudí v ich odborné schop
nosti cenia, i keď pri nesprávnej 
diagnóze či identifikácii prinese
ných objektov niekedy utrpia 
ekonomickú stratu v dôsledku 
výdavkov na ďalšie diagnostic
ké testy a liečbu. Ale nič netre
ba podceňovať, lebo parazity 
sú podľa vedcov akční bojovní
ci, majstri v maskovaní a úniku 
v boji o prežitie.

Európska noc výskumníkov 
je projekt finančne podporovaný 
rámcovým programom Európ
skej komisie na podporu výsku
mu, vývoja a inovácií Horizont 
2020. Vznikla z iniciatívy Eu
rópskej komisie a je paralelne 
organizovaná v tridsiatich štá
toch Európy. Hlavný organizá
tor podujatia na Slovensku je 
Slovenská organizácia pre vý
skumné a vývojové aktivity, 
v spolupráci so Slovenskou aka
démiou vied, portálom EurAc
tiv.sk a Centrom vedeckotech
nických informácií SR.

(čiž, pod, spn)

Foto: Katarína čižmáriková

Foto: Katarína čižmáriková
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>Bavilo ma zisťovať viac o Slovensku, ho
vorí expert v oblasti teoretickej kvantovej 
optiky a teórie kvantovej informácie pro
fesor Mark Hillery z Hunter College zo 
City University of New York, ktorý si za
čiatkom septembra prevzal v Bratislave 
Medzinárodnú cenu SAV za rok 2019.

Kvantová fyzika je pre laika svet sám 
pre seba, čistý základný výskum. Ale 
odborníci zdôrazňujú, že sa v mnohom 
dotýka a najmä bude dotýkať praktic-
kého života... Ako?
Kvantová fyzika ovplyvňuje naše životy už 
po dlhší čas. Je potrebná pre pochopenie 
správania elektrónov v polovodičoch, čo 
znamená, že zakaždým, keď zapnete po
čítač alebo použijete smartfón, spoliehate 
sa na kvantovú fyziku. Už len na samot
né navrhnutie je potrebná táto znalosť. 
Prvé štúdie týkajúce sa správania elek
trónov v tuhých látkach boli publikované 
v dvadsiatych rokoch minulého storočia, 
zatiaľ čo prvé reálne využitie týchto zna
lostí, tranzistor, bol vyvinutý až v päťde
siatych rokoch. Takže medzi základným 
výskumom a jeho zavedením do praxe 
môže prejsť aj dosť dlhý čas. Kvantová in
formácia začala byť intenzívne skúmaná 
až v deväťdesiatych rokoch minulého sto
ročia, a tak je ešte stále predčasné vidieť, 
aký môže byť jej naozajstný dosah. Naprí
klad zostrojenie kvantového počítača by 
mohlo mať výrazný efekt.
Organizácia vedy a výskumu je často 
spojená s tradíciami. Iná je napríklad 
v Nemecku, iná vo Veľkej Británii, USA 
či Austrálii. Vidíte ideálny model?
Aj keď nie som expertom na organizovanie 
vedy, jeden z rozdielov medzi Nemeckom 
na jednej strane a USA, Veľkou Britániou 
či Austráliou na strane druhej je dôleži
tosť, ktorú kladú na systém výskumných 
organizácií. V tých neskoršie spomenutých 
krajinách by sme len s ťažkosťami hľadali 
čosi ako ústavy Maxa Plancka. Aj keď USA 
má národné laboratóriá, výskum v nich je 
orientovaný na konkrétny cieľ, kým ústavy 
Maxa Plancka sa zameriavajú čisto na zá
kladný výskum. Naproti tomu v USA, Veľ
kej Británii a Austrálii je základný výskum 
prevažne na univerzitách. Oba modely sú 
funkčné a pochybujem, že existuje aký
si ideálny model. Ja osobne uprednostňu
jem prácu na univerzite, kde mám kontakt 

so študentmi, aj keď niekedy by som priví
tal, keby som nemusel učiť také množstvo 
úvodných predmetov.
Prečo potrebuje vedec vyučovať, ne-
zdržuje ho to od podstaty jeho práce?
Nie. Vyučovanie je podľa mňa pre ved
ca dôležité. Keď učíte predmety, v kto
rých sa venujete aj výskumu, neustále si 
zdokonaľujete pohľad na tú tému. Vidíte 
ju čoraz lepšie a lepšie. Len by som radšej 
mal viac zložitejších a menej tých základ
ných, elementárnych predmetov. Pri jed
ných i druhých je však prínos, že stretáva
te veľa zaujímavých mladých ľudí.

Tí, ktorí sa veľa venujú popularizácii 
vedy, hovoria, že sa im často stane, že 
sa im pri tom prečistia aj pohľady na 
výskum, dokonca že sa im objaví aj 
nové riešenie. Platí to aj pri učení?
Stáva sa to pri zložitejších kurzoch, ale 
dosť to závisí od toho, akí sú tam študenti, 
aká kvalitná je interakcia.
Koľko času venujete vyučovaniu a koľ-
ko vede?
Zhruba štyridsať percent vyučovaniu 
a šesťdesiat výskumu.
Čo vás pri tejto práci najviac uspoko-
juje?

„ S l o v e n s k í  k o l e g o v i a 
r o b i a  k v a l i t n ú  v e d u “

Prof. Mark HILLery študoval v rokoch 1975 až 1980 na Kalifornskej univerzi-
te v Berkeley. Krátko pôsobil v Optickom vedeckom centre na univerzite v Arizo-
ne a do roku 1984 aj v Inštitúte modernej optiky na univerzite v Novom Mexiku. 
V roku 1985 nastúpil na Hunter College na City University of New york, kde získal 
v septembri 1993 vedeckú hodnosť profesora. S Fyzikálnym ústavom SAV spolu-
pracuje od roku 1993.
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Neviem to jednoznačne povedať, veda sa 
počas mnohých rokov, čo sa jej venujem, 
stala neodmysliteľnou súčasťou môjho ži
vota. A navyše – je super pocit, že ma pla
tia za to, čo robím rád.
Kvantová fyzika je plná nových výsled-
kov, vývoj v nej neustále zrýchľuje tem-
po. Je to pre vedca vzrušujúce, je to bo-
nus, ktorý zvyšuje motiváciu?
Je to oblasť, ktorá nemala taký rých
ly štart, ale v posledných rokoch sa ne
ustále zrýchľuje a má obrovský potenciál. 
Ja som mal radšej to prvé obdobie, lebo 
vtedy som cítil väčšiu voľnosť, vývoj ma 
netlačil, mohol som robiť výskum v tom, 
čo som chcel, a sledovať vývoj. Teraz je 
všetko oveľa rýchlejšie. 
Slovenská akadémia vied zmenila spô-
sob svojho hodnotenia, prešla akredi-
táciou, ktorú robil medzinárodný tím 
skúsených vedcov, kladie dôraz na 
publikovanie v kvalitných časopisoch. 
Ako podľa vás ohodnotiť prácu vedca?
Podľa môjho názoru treba byť pri tom 
veľmi obozretný. Lebo rôzni ľudia majú 
rôzne prednosti. A čísla, napríklad počet 
citácií, dávajú len veľmi úzky pohľad na 
prácu vedca. Treba hodnotiť vždy kom
plexne.

V čom musí byť fyzik dobrý, aby sa pre-
sadil vo výskume v oblasti kvantovej 
informácie?
Potrebuje asi len to, čo kdekoľvek inde – 
usilovnosť, zmysel pre to, čo môže byť za
ujímavé, a trocha šťastia. Čosi špecifické, 
čím musíte v oblasti kvantovej informá
cie oplývať, je ešte zmysel pre matemati
ku, ako aj jej znalosť, keďže ide o dosť ma
tematický odbor.
Nakoľko je táto vedná disciplína v po-
predí, pokiaľ ide o spoločenskú ob-
jednávku, granty, výzvy (ak hovoríme 
o európskych investíciách do vedy)?
Oblasť, v ktorej pracujem, je v súčasnos
ti veľmi aktívna. Európa ju podporuje už 
aspoň pätnásť rokov. V tomto období je 
výskum v oblasti kvantových technológií 
navyše podporovaný aj za pomoci veľkej 
európskej „Flagship“ iniciatívy [vlajkovej 
lode výskumných projektov – poznámka 
redakcie].
Možno teda hovoriť o systematickej 
podpore výskumu v oblasti kvanto-
vej fyziky v európskom výskumnom 
priestore. A ako je to v USA?
Európa začala s masívnejšou podporou 
kvantovej informácie niekoľko rokov pred 
USA. Napríklad som bol recenzentom eu

rópskeho projektu SCALA na 13 milió
nov eur, ktorý bežal medzi rokmi 2005 
a 2009. Bol to jeden z dvoch veľkých eu
rópskych projektov týkajúcich sa kvanto
vej informácie v tomto období. V tom čase 
v USA nebolo nič, s čím by sa to dalo po
rovnať. Z druhej ruky som sa dozvedel, 
že počiatočná podpora kvantovej infor
mácie v USA bola poskytovaná Národnou 
bezpečnostnou agentúrou (NSA), kto
rá sa špecializuje na elektronické spravo
dajstvo a šifrovanie. Táto podpora bola 
sprostredkovaná americkou armádou (čo 
je dôsledok toho, že NSA pracuje hlav
ne v ústraní a nerada čokoľvek pripúšťa). 
Civilná americká agentúra pre podporu 
vedy Národná vedecká agentúra (NSF) 
na nástup kvantovej informácie reagova
la len veľmi pomaly a neuspokojivo. Preto 
v poslednom období do hry vstúpili veľké 
korporácie ako Google, IBM či Microsoft. 
Ich cieľom je vývoj kvantových počítačov. 
Popri nich sa na tomto cieli podieľajú aj 
menšie startupy. V súčasnosti existuje už 
aj Národná kvantová iniciatíva, ktorá je fi
nancovaná americkou vládou s celkovou 
sumou jedna miliarda dolárov. Ak sa ne
mýlim, tak jej cieľom je podpora tímov 
a ústavov so zameraním na vývoj kon

Z  n á v r h u  n a  o c e n e n i e
V marci 1991 ma môj mentor Sir prof. Peter Knight poslal z Lon-
dýna, kde som bol od augusta 1990 ako postdoktorand v Impe-
rial College, na konferenciu v University of Maryland v College 
Park. Tam som sa po prvýkrát osobne stretol s profesorom Mar-
kom Hillerym. Aj keď sme v tom čase už boli v písomnom kon-
takte, toto naše prvé osobné stretnutie natrvalo poznamenalo 
nielen moju profesionálnu kariéru, ale aj výskum v oblasti kvan-
tovej optiky a kvantovej teórie informácie na Slovensku.

Cesta k európskym projektom
Najprv sme spolupracovali „na diaľku“ a od roku 1995, keď 
sme dostali veľmi malý NSF grant [Národná vedecká agentúra, 
americká agentúra pre podporu vedy – poznámka redakcie] aj 
osobne, v Hunter College v New York City alebo v Bratislave. Od 
toho času M. Hillery skoro každý rok aspoň raz navštívil Fyzi-
kálny ústav SAV. Výsledkom tejto spolupráce je nielen 50 našich 
spoločných publikácií, ale čo je oveľa dôležitejšie, začal intenzív-
ne spolupracovať s mojimi mladými kolegami. 

V septembri 1998 sa v Helsinkách uskutočnilo prvé stretnu-
tie (takzvaný Pathfinder meeting) organizované Európskou ko-
misiou, venované systematickej podpore kvantovej informácie 
v európskom výskumnom priestore. Už vtedy bolo jasné, že kvan-
tové technológie radikálnym spôsobom zmenia prístup k spraco-
vaniu a prenosu informácie. S Markom Hillerym sme v tom čase 
mali za sebou už kľúčové práce venované kvantovému klonova-
niu, a tak sme sa dostali do epicentra diania v novovznikajúcej 
výskumnej oblasti vo fyzike (on sa časom stal editorom Physical 
Review A, kde je v jeho gescii práve kvantová informácia).

Jedným z najdôležitejších dôsledkov všetkých týchto zmien 
bolo, že naša skupina v Bratislave začala participovať na mno-

hých európskych projektoch, z ktorých niektoré sme koordinova-
li. A M. Hillery v tom čase bol regulárnym členom našej skupiny. 
Najkrajším momentom z tohto obdobia bolo, keď na konferen-
cii výskumných projektov piateho rámcového programu QUEST 
a QUBITS v Gif-sur-Yvette bol Mark s afiliáciou Institute of Phy-
sics, Slovak Academy of Sciences. Mali sme z toho radosť ako malé 
deti. Ako konštatoval Sir Peter Knight, Slovensko sa dostávalo na 
výskumnú mapu Európy. Na konferencii M. Hillery vo svojej pred-
náške Universal Quantum Processors prezentoval výsledky náš-
ho výskumu (Ziman, Hillery, Bužek), venovaného problematike 
programovania kvantových procesorov kvantovými programami.

Rekapitulácia výsledkov 
Týmto sa dostávam ku krátkej rekapitulácii našej spoločnej prá-
ce. Prvé dva spoločné články boli venované optimálnym kvan-
tovým meraniam fázových posunov. To bola horúca téma tých 
rokov, pretože merania fázových posunov sú kľúčom k presné-
mu meraniu napríklad času (k tejto téme presných meraní sme 
sa opakovane vracali). Náš tretí článok bol do istej miery prelo-
mový. V septembri 1996 sme vo Physical Review A opublikovali 
spoločnú prácu nazvanú Quantum Copying: Beyon no-Cloning 
Theorem. Tou sme iniciovali výskum takzvaných optimálnych 
kvantových strojov. Podstatou problému je, že základné postu-
láty kvantovej teórie vylučujú existenciu niektorých procesov 
(napríklad kopírovanie neznámych stavov kvantových systé-
mov, ale transformáciu neznámych stavov na stavy im ortogo-
nálne). My sme však prišli s myšlienkou, ako optimálne apro-
ximovať takéto zakázané transformácie. Podľa Google scholar 
bola táto práca citovaná 1 170-krát a stala sa už kánonickou re-
ferenciou a súčasťou učebných textov. 

Na tému optimálnych kvantových strojov sme v priebehu ro-
kov napísali viacero prác, ktoré boli podľa Google scholar cito-
vané viac ako 4 100-krát. Optimálne kvantové klonovanie bolo 
realizované vo viacerých experimentoch.
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>
krétnych kvantových technológií, ako 

napríklad kvantových počítačov alebo 
kvantových snímacích polí. Neviem po
vedať, koľko z tohto balíka ostane pre zá
kladný výskum.
Veľké firmy investujú do vlastných vý-
skumných tímov alebo nalievajú pe-
niaze do grantov financujúcich základ-
ný výskum?
Väčšinou majú vlastné vývojové centrá, 
do ktorých idú tieto peniaze. Ale sú aj fir
my, ktoré majú spoločné projekty naprí
klad s americkou armádou.
Je táto oblasť vhodná na pôsobenie 
startupov, keďže je náročná na základ-
ný výskum?
To je, ale treba povedať, že väčšinou tie
to startupy vznikajú pri univerzitách, pri 
tímoch, ktoré sa tam tejto téme venujú. 
Vznikajú za podpory venture kapitálu, in
vestorov, ktorí vkladajú peniaze do startu
pov, čo považujú za perspektívne.
Vďaka čomu spolupráca so slovenský-
mi kolegami vydržala viac ako dve de-
saťročia?
Vladimíra Bužeka [prof. RNDr. Vladimír 
Bužek, Centrum pre výskum kvantovej in
formácie Fyzikálneho ústavu SAV – po
známka redakcie] som spoznal na konfe

rencii v Amerike niekedy v rokoch 1991 
alebo 1992. Začali sme diskutovať, našli 
spoločné záujmy a neskôr podali projekt 
na Kanceláriu pre medzinárodnú podpo
ru americkej Národnej vedeckej agentúry. 
Ten bol financovaný a poskytol mne mož
nosť cestovať na Slovensko a V. Bužekovi 
navštíviť New York. Keďže sa mi dlhoročná 
spolupráca s ním, jeho študentmi a post
doktorandmi páčila, rád som sa na Sloven
sko vracal. Taktiež ma bavilo zisťovať viac 
o Slovensku a okolitých krajinách. Snažil 
som sa aj učiť po slovensky, ale moje jazy
kové znalosti nie sú na najlepšej úrovni.
Podľa vašich slovenských kolegov ste 
prispeli k vstupu slovenskej skupi-
ny venujúcej sa kvantovej teórii infor-
mácie do prostredia medzinárodných 
projektov. Je ten vstup ťažký?
Na začiatku je to vždy ťažké. Myslím, že 
to, čo najviac pomohlo, bol výskum týka
júci sa kvantového klonovania, na ktorom 
som s Vladimírom Bužekom pracoval. 
Táto téma sa rýchlo dostala do pozornosti 
výskumníkov a myslím, že nás oboch zvi
diteľnila v tejto oblasti.
Často ste navštevovali Fyzikálny ústav, 
môžete posúdiť, ako sa to vedecké pra-
covisko vyvíjalo?

Viem sa vyjadriť iba o skupine pre vý
skum kvantovej informácie, v ktorej som 
pozoroval úžasný posun. Na začiatku táto 
skupina pozostávala z dvoch kancelárií, 
v ktorých sedeli dvaja ľudia. Teraz majú 
vlastnú budovu a oveľa viac ľudí. Táto 
zmena je dosť pôsobivá. Kolegovia prešli 
za tie roky dlhú cestu a teraz produkujú 
skutočne kvalitnú vedu.
Váš slovenský kolega profesor Bužek 
spomína, že intenzívne spolupracujete 
s jeho mladými kolegami. Kontakt so 
študentmi je aj súčasťou vašej práce aj 
na City University of New york. Skúsite 
ich porovnať? 
Zatiaľ čo na City University of New York 
som v kontakte s magisterskými aj dok
torandskými študentmi, v Bratislave som 
bol v styku len s doktorandmi. S týmito 
študentmi bola radosť pracovať na oboch 
inštitúciách. Študenti v Bratislave sú na
ozaj výborní. Zatiaľ čo v New Yorku som 
plne zodpovedný za mojich študentov 
a hlavne za to, aby mali dobrý výskumný 
plán a úspešne ukončili štúdium, v Brati
slave je táto zodpovednosť zdieľaná.

Martin Podstupka
Daniel Reitzner, Fyzikálny ústav SAV

Foto: Andrea Veselá

Okrem už spomenutej práce z roku 1996 je v tomto kontexte 
vhodné spomenúť aj prácu Universal state inversion and concur-
rence in arbitrary dimensions publikovanú v roku 2001, ktorá 
bola citovaná 640-krát. Tieto výsledky boli experimentálne ve-
rifikované a publikované v časopise Nature v roku 2002 (F. De 
Martini, V. Bužek, F. Sciarrino, C. Sias: Experimental realiza-
tion of the quantum universal NOT gate).

Veľmi dôležitou časťou našej (Ziman, Hillery, Bužek) spo-
ločnej práce bola i séria článkov venovaných už vyššie spomenu-
tým univerzálnym kvantovým procesorom.

Spolupráca pokračuje
V ostatnom čase predovšetkým Daniel Reitzner [RNDr. Daniel 
Reitzner, PhD., Centrum pre výskum kvantovej informácie Fy-
zikálneho ústavu SAV, viac Akadémia/Správy SAV 4/2018, Po 
tabuli do hĺbky kvantového sveta – poznámka redakcie] z na-
šej skupiny pracuje s profesorom Hillerym na problémoch spo-
jených s kvantovými kráčaniami na grafoch. Tieto úlohy sú 
prototypom kvantových algoritmov pre hľadanie v neštruktúro-
vaných databázach.

Nuž a nakoniec treba spomenúť naše spoločné najcitova-
nejšie práce venované kryptografickým protokolom pre mno-
hých účastníkov. Najcitovanejšia je práca venovaná takzva-
nému kvantovému zdieľaniu tajomstva (M. Hillery, V. Bužek, 
A. Berthiaume: Quantum secret sharing, Physical Review). Ten-
to unikátny komunikačný protokol bol prvým mnohopoužíva-
teľským kvantovým protokolom. Bol niekoľkokrát experimen-
tálne realizovaný. Článok má zatiaľ 2 500 citácií. V tejto oblasti 
sme neskôr spolu s M. Hillerym a M. Zimanom [doc. Mgr. Mário 
Ziman, PhD., Centrum pre výskum kvantovej informácie Fyzi-
kálneho ústavu SAV – poznámka redakcie] ešte navrhli takzva-
né kvantové hlasovanie – teda kvantový protokol pre bezpečné 
hlasovanie.

Spolupráca s M. Hillerym, ktorá sa začala pred 25 rok-

mi, stále pokračuje. Bol pri tom, ako vznikalo Centrum pre vý-
skum kvantovej informácie vo Fyzikálnom ústave SAV, aktívne 
sa podieľal na sérii konferencií (Central European Workshops 
in Quan tum Optics), ktoré sme založili pred 25 rokmi. Je úpl-
ne samozrejmé, že tak Mark Hillery, ako i my v Centre pre vý-
skum kvantovej informácie máme množstvo ďalších spoluprác 
s výskumnými skupinami na celom svete. Ale spolupráca s ním 
je určite najproduktívnejšia a najinšpirujúcejšia.

prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., 
Centrum pre výskum kvantovej informácie 
vo Fyzikálnom ústave SAV

(Krátené, medzititulky redakcia)





MArK hIllEry
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>Keď sa povie „historik“, mno
hí si predstavia zadumaného, 
bielovlasého muža, ktorý má 
prečítaných tisíce kníh i stohy 
zaprášených listín v archívoch. 
Na rozdiel od tejto archaickej 
predstavy o historikoch sú tí 
súčasní mladší, hravo zvláda
jú zdigitalizované dokumenty 
v archívoch i knižniciach a sú 
zanietení aj pre novovek. Ne
zatvárajú sa do svojich pracov
ní, ale radi vycestujú a ochot
ne prijmú pozvanie prednášať 
pre verejnosť. Jedným z nich 
je Mgr. Ondrej Ficeri, PhD., 
vedecký pracovník košického 
Spoločenskovedného ústavu 
Centra spoločenských a psy
chologických vied SAV, ktorý 
si v júni v Smoleniciach pre
vzal Cenu SAV za popularizá
ciu vedy. Predsedníctvo SAV 
mu ju udelilo za vedeckopo
pularizačnú a vzdelávaciu čin
nosť pri príležitosti stého vý
ročia vzniku Československej 
republiky, za propagáciu a po
pularizáciu vedeckých výsled
kov spojených s výskumom 
spoločenských udalostí roku 
1918 – „Reflexie prelomového 
roku 1918 v stredoeurópskych 
súvislostiach“.

Hlad po vedomostiach

V laudácii sa okrem iného píše, 
že historik sa zapojil do po
pularizačných aktivít formu
júcich historické povedomie 
obyvateľov svojou účasťou na 
regionálnych, celorepubli
kových i zahraničných pred
náškach, rozhlasových vysiela
niach i v novinových článkoch 
a rozhovoroch mapujúcich 
okolnosti historickej skúsenos
ti obyvateľov, predovšetkým 
východného Slovenska, v tom
to prelomovom období. „V de
siatkach popularizačných člán
kov, vystúpeniach v médiách 
a diskusiách za okrúhlym sto
lom prispel k veľmi aktuálnej 
téme – výročiu vzniku Česko
slovenska a ukázal z rôznych 
uhlov pohľadu, ako bola táto 
udalosť vnímaná obyvateľ

mi na Slovensku,“ odznelo pri 
udeľovaní ceny.

Ondrej Ficeri sa zameria
va na slovenské dejiny, oblas
ťou jeho vedeckého záujmu sú 
transkulturálne štúdiá, inter
etnické vzťahy v etnicky hete
rogénnom urbánnom prostre
dí so špecializáciou na témy 
Košice – etnonacionálna trans
formácia v 20. storočí, ďalej 
Luník IX: genéza a reproduk
cia rómskeho geta. Jeho cesta 
k histórii sa začala poznaním, 
že rod Ficeriovcov sa usadil 
v Košiciach v roku 1898. „Som 
formovaný miestnou histó
riou,“ priznáva tento rodený 
Košičan. „A tá je v tomto mes
te veľmi bohatá, no s mnohými 
bielymi miestami najmä v ob
lasti interetnických vzťahov. 
Košice od stredoveku leža
li a dodnes ležia v kontaktnej 
zóne medzi územiami s pre
vahou slovenského obyvateľ
stva na severe a maďarského 
na juhu. V mestskom prostre
dí dochádzalo k ich premieša
vaniu a vzniku viacjazyčnosti. 
Tá v priebehu generácií spôso
bila, že bolo ťažké určiť, akej 
národnosti človek vlastne bol. 
Na druhej strane, viacjazyč
nosť mohla byť pre Košičanov 
výhodou, pretože po zmene re
žimov v roku 1918 sa jedinec 
situačne mohol prihlásiť za 
Slováka, v roku 1938 opäť za 
Maďara a tak ďalej. Spomeňte 
si na vznik Československa, na 
Slovenskú i Maďarskú republi
ku rád, na horthyovské Maďar
sko... Mesto a jeho obyvatelia 
to nemali jednoduché. Raz boli 
tam, raz tam, v priebehu krát
keho polstoročia Košice prislú
chali dvom štátom.“

O. Ficeri vzápätí dodáva, 
že ako historik vníma dopyt 
a hlad obyvateľstva po vedo
mostiach, pričom mnohé ob
lasti nie sú podľa neho vôbec 
spracované, napríklad ani ob
dobie ČSR. Chcel pátrať, vy
svetliť nové pohľady. Svojmu 
rodnému mestu sa venoval aj 
v dizertačnej práci s názvom 
Etnické identity obyvateľov Ko-

šíc v medzivojnovom Českoslo-
vensku. Bol členom výskumné
ho tímu projektu VEGA Miesta 
v pamäti Košíc II. Ľudia a de-
jiny: 2015 – 2018. Premieňa
ním identít sa zaoberá naďalej, 
v súčasnosti finišuje na publi
kácii Potrianonské Košice.

Upútať hneď od začiatku

Meno tohto 37ročného his
torika je už dobre známe oby
vateľom Košíc a okolia, ktorí 
sa zaujímajú o históriu svojho 
mesta i regiónu. Či už na strán
kach Košického večera alebo vo 
vysielaní Rádia Regina často 
odkrýval tajomstvá a zákuli
sie udalostí, ktoré poznamena
li či nasmerovali spôsob života 
a vývoj Košíc. Pravidelne pred
nášal vo Verejnej knižnici Jána 
Bocatia, zapojil sa do prednáš
kového cyklu Náboženstvá pod 
lupou, organizovaného Cen
trom pre religionistiku a histo
rické štúdiá a Štátnou vedec
kou knižnicou v Košiciach.

Pútavo objasniť udalosti 
a vzťahy v určitom období, ne
zamotať sa do letopočtov, mať 
nos na „pikošky“ a pritom vzde
lávať, to vedia len niektorí lek
tori. Platí zásada: upútať hneď 
od začiatku. Konkrétnejšie? 
Napríklad takto: „Ja som Kla

ra a som Češka. Ja som Ondrej 
a som Slovák.“ Tak jednodu
cho O. Ficeri s kolegyňou Mgr. 
Klarou Kohoutovou, PhD., za
čali popularizačnú prednášku 
na tému Československo – áno, 
či nie? počas vlaňajšieho Týž
dňa vedy a techniky v Obchod
nej akadémii v Košiciach pri 
príležitosti stého výročia vzni
ku Československej republiky. 
Stredoškoláci stíchli, presta
li ťukať do mobilov, započú
vali sa – a diskutovali. „Popu
larizačná aktivita je pre mňa 
jednoduchšia ako prednášať 
na vedeckej konferencii, kde, 
priznám sa, mám trému. Je si
tuačná, pokiaľ sú v publiku ka
pacity. Neprekáža mi, že každý 
má iný názor, ale ak má pád
ne argumenty, stresuje ma to, 
i keď sa snažím byť stopercent
ne pripravený,“ priznal O. Fi
ceri. A vzápätí s úsmevom do
dal: „Ale to robím iným aj ja.“

Ocenenie SAV, už zarámo
vané, visí na stene jeho malej 
pracovne v ústave pod fotogra
fiou novej prezidentky republi
ky Zuzany Čaputovej. Hovorí, 
že ho motivuje k ďalšiemu ve
deckému výskumu, s ktorého 
výsledkami naďalej chce oboz
namovať verejnosť.

Katarína Čižmáriková
Foto: K. čižmáriková

F o r m o v a l a  h o  m i e s t n a  h i s t ó r i a
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Ako sa formovalo vedecké smerovanie 
ústavu?
Pochopiteľne, zo škály astrofyzikálnych 
a astronomických odborov ani zďaleka 
nepokrývame všetko. To by ani nebolo 
možné. Keď bolo v roku 1941 na Skalna
tom plese založené observatórium, štar
tovali s takým výskumom, na ktorý mali 
zariadenia. Teda s pozorovaním Slnka, 
vyhľadávaním komét – v tom bolo obser
vatórium v istom období úplná špička. 
No a mohli robiť pozorovanie vybraných 
druhov hviezd, teda to, čomu hovoríme 
stelárna astronómia. Na to mali vhodné 
prístroje. A to aj predurčilo budúce sme
rovanie ústavu, do ktorého sa observató
rium postupne preformovalo. Takže pri
rodzenou cestou vznikli tri naše súčasné 
oddelenia.
Aké?
Stelárne, fyziky Slnka a medziplanetárnej 
hmoty. No v posledných približne desia
tich rokoch je boom výskumu exoplanét. 
Teda planét mimo slnečnej sústavy. Na ich 
výskum sa dajú použiť rovnaké metodiky 
výskumu ako pri výskume viacnásobných 
hviezdnych systémov. Takže naši ľudia 
dokázali využiť svoje poznatky nielen na 
výskum systémov hviezda – hviezda, ale 
aj hviezda – iné teleso. Aby som to zhrnul: 
naše stelárne oddelenie robí už v súčas
nosti v dosť veľkej miere aj výskum exo
planét.
Smerovanie vášho ústavu je – zrejme 
viac ako pri mnohých iných vedných 
disciplínach – určené jeho technickými 
možnosťami...
Tak to bolo na začiatku. Dnes je oveľa väč
šia možnosť zapájať sa do medzinárod
ných tímov, za výskumom cestovať na iné 
pracoviská. Ale keďže to tak predtým ne
bolo, platilo, čo ste povedali, a to vytvori
lo tradíciu.
Astronomický ústav Akadémie vied 
Českej republiky má okrem rovnakých 
troch oddelení ako vy aj oddelenie ga-
laxií a planetárnych systémov. Vy sa 
tejto téme nevenujete?
Keďže tento odbor na Slovensku nebol, 

tak nemáme ľudí školených na extraga
laktickú fyziku. Na to, aby sme sa do toho 
pustili, by sme museli mať výrazne viac 
peňazí, museli by sme nájsť ľudí a finanč
ne zabezpečiť aj prístup k technike. Pove
dané vo futbalovej terminológii: môže
te založiť nový klub, no potrebujete kúpiť 
hráčov, ihrisko, vybavenie...
Môžeme si predstaviť, čomu sa venujú 
oddelenia ústavu?
Oddelenie medziplanetárnej hmoty sa za
meriava najmä na výskum najmenších te
lies v slnečnej sústave. Na výskum komét, 
asteroidov, meteoritov. Pri kométach a as
teroidoch sa skúma najmä, aké procesy sa 
odohrávajú na ich povrchu. Pri meteori

toch nás zaujímajú materské telesá, z kto
rých meteorické prúdy vznikli. V oddelení 
je aj skupina vedcov, ktorá robí dynamic
ké simulácie telies v slnečnej sústave.
Stelárne oddelenie?
Znalci latinčiny vedia, že je to z toh
to jazyka. Stella – hviezda. Ide o výskum 
hviezd. Tých je, samozrejme, veľmi veľa, 
takže skúmame vybrané typy – premenné 
hviezdy, ktoré menia svoje charakteristi
ky. Napríklad svietivosť. Zisťujeme dôvo
dy tej premenlivosti. A posledné je odde
lenie fyziky Slnka.
Na čo sa zameriava?
Na výskum javov v slnečnej atmosfére. 
Neskúma sa slnečné jadro, ale oblasti od 
hranice, ktorú definujeme ako povrch Sln
ka (hoci je to plyn). Laicky: je to tá časť, 
ktorú vidí človek, keď sa pozrie cez ne
jaké dobré slnečné okuliare, ako okraj 

Slnka, jeho povrch. Tam sa začína slneč
ná atmosféra. Jej posledná časť, ktorá je 
najvyššie, je koróna. V slnečnej atmosfére 
prebieha viacero procesov, ktoré nie sú 
detailne opísané. Veľa sa o nich vie, ale 
nezodpovedaných fyzikálnych otázok je 
tiež dosť. Chceme poznať odpovede, veď 
je to naša hviezda, bez ktorej by nebol ži
vot na Zemi. Napríklad: kým povrch Sln
ka má zhruba päťtisíc stupňov, koróna má 
milión. A my nevieme, prečo sa – bez evi
dentného zdroja energie – zohrieva atmo
sféra Slnka tým viac, čím je ďalej od jadra. 
Logicky by to malo byť naopak.
V charakteristikách vášho ústavu sa pri 
oddeleniach spomína aj Centrum koz-
mických výskumov...
Nejde o oddelenie, ale skôr o spoločen
stvo vedcov z rôznych oddelení a partner
ských organizácií projektu, vďaka ktoré
mu sa podarilo získať z eurofondov viac 
ako šesť a pol milióna eur na zaujímavú 
infraštruktúru a ktoré sa venuje výskumu 
vplyvov kozmického počasia [viac Správy 
SAV 1/2016, Projekty, čo astronómom viac 
otvorili okná – poznámka redakcie].
Na webe je charakterizovaný štatút vý-
skumných smerov vášho ústavu. Kryje 
sa s charakteristikou práce oddelení?
Ide o to, že oddelenia by mohli mať – po
kiaľ ide o ich výskum – dosť široký záber. 
Máme mechanizmus, ktorý má cieľ, aby 
sa v rámci oddelení profilovali vedecké 
smery, ktoré sú pre ústav najväčším prí
nosom. Aby sa podporovali tie, ktoré pri
nášajú excelentnú vedu.
Ako to funguje?
Každých päť rokov predloží vedúci ve
deckého smeru zámer, čomu sa s istou 
skupinou ľudí plánuje venovať ďalej. Po
chopiteľne, že to musí istým spôsobom 
nadväzovať na predchádzajúci výskum. 
Musí ale presvedčiť, že výskum je života
schopný, perspektívny a ťažiskový vo svo
jej oblasti. Vedecká rada odporučí pokra
čovať vo vybranom výskume alebo – ak jej 
členovia sú toho názoru, že to nie je správ
na cesta – venovať sa niečomu, z čoho 
budú zaujímavejšie výsledky, publikácie 
budú viac citované... Výsledkom je, že ve
decké smerovanie je zodpovedne mode
rované, vedecká rada určuje budúci vývoj 
ústavu. Je to o to užitočnejšie, že máme vo 
vedeckej rade dosť externých členov, tak
že sme pravidelne konfrontovaní aj s po
hľadom zvonku.
Akých členov?
Napríklad kolegov z českého Astronomic

>
„ K v a l i t a  n o v é h o  p o z n a n i a  j e 
n a š e  j e d i n é  r o d i n n é  s t r i e b r o “
„Vedecká úroveň nášho základného výskumu je jediné, čím sa 
my vieme pochváliť. To je rozdiel oproti ústavom, ktoré majú 
možnosť priblížiť sa alebo dokonca priamo sa venovať aplikáci-
ám. U nás je všetko, čím sa dokážeme zviditeľniť – kvalita novo-
získaných poznatkov,“ hovorí Mgr. Peter Gömöry, PhD., riaditeľ 
Astronomického ústavu SAV.

Máme mechanizmus, 

ktorý má cieľ, aby sa v rámci 

oddelení profilovali vedecké 

smery, ktoré sú pre ústav 

najväčším prínosom.
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kého ústavu Akadémie vied Českej repub
liky či expertov zo slovenského vysoko
školského prostredia. Externisti sú okrem 
vedeckej rady hojne zastúpení aj v ates
tačnej komisii, ktorá robí každých päť ro
kov hodnotenie našich pracovníkov. Te
raz je tam viac ľudí zvonku ako z ústavu, 
viacerí z kľúčových inštitúcií podobného 
charakteru ako my z okolitých krajín. Čo 
je dobré, veď by iste nebolo správne, keby 
sme hodnotili sami seba.
V poslednej výročnej správe je zreteľ-
né, že to hodnotenie nie je žiadne po-
tľapkávanie po pleciach...
To nebolo po prvýkrát, ale teraz je to vo 
viacerých prípadoch. Štyria kolegovia do
stali varovanie a úväzok na kratšie obdo
bie, a nie na päť rokov, ako sa to často robí. 
Komisia konštatovala, že sa pred ukonče
ním trvania ich úväzkov v žiadnom prípa
de nebude tejto otázke venovať formálne, 
bude naďalej veľmi kritická a ak nebude 
vidieť progres, neodporučí pokračovanie 
spolupráce. Alebo navrhne preradenie do 
inej kategórie.
Ako?

Pracovník by sa mohol potom menej veno
vať výskumu, publikovaniu a viac naprí
klad získavaniu pozorovaní. V zahraničí 
tú funkciu poznajú ako supporting astro
nomer.
Čo takéto pritvrdenie pri hodnotení 
pracovníkov urobí s atmosférou v ústa-
ve?
Zmeny vždy prinesú rozruch, lebo ľudia 
sú zvyknutí na systém, a keď ho zmeníte, 
každý chvíľu tápe. Ale mali sme všetko vy
argumentované, myslím si, že neostal do
jem, že by atestačná komisia chcela nieko
ho poškodiť. Verím, že keď sa s tým ľudia 
zžijú, uznajú, že je to zmena v ich pro
spech. Je tu snaha o to, aby ústav mal čo 
najlepšie výsledky. To by malo smerovať 
k tomu, aby mali jeho pracovníci lepšie 
podmienky, viac šancí, lepšie príjmy, za
ujímavejšie cesty. Lebo naše meno je náš 
podstatný a veľmi dôležitý parameter.
Ako to myslíte?
Vedecká úroveň nášho základného výsku
mu je jediné, čím sa my vieme pochváliť. 
To je rozdiel oproti ústavom, ktoré majú 
možnosť priblížiť sa alebo dokonca pria

mo sa venovať aplikáciám. U nás je všet
ko, čím sa dokážeme zviditeľniť – kvalita 
novozískaných poznatkov. To je jediné ro
dinné striebro, ktoré máme. Takže nemô
žeme dopustiť, aby začalo nejakým spôso
bom strácať lesk.
V hodnotení ústavov, ktoré robil me-
dzinárodný panel expertov za obdobie 
2012 až 2015, ste skončili v kategórii B 
(„... výskum je viditeľný na európskej 
úrovni, organizácia dosiahla hodnotné 
príspevky v danej oblasti v rámci euró-
py“). Ste spokojní?
Je známe, že istý čas sa hovorilo aj o sku
pine ústavov označených ako B plus a my 
sme v nej boli. Inak – z veľkej skupiny veľ
mi dobre hodnotených ústavov sme boli 
medzi tými, ktoré boli označené ako naj
lepšie z kategórie B. Akceptujem, že sa to 
potom prehodnotilo a ostalo len hodnote
nie B. Ale mňa osobne teší, že sme chvíľu 
boli B plus. Lebo to znamená, že komisia 
ohodnotila kvalitu nášho výskumu. Jas
né, že chceme byť A, teda líder vo svojej 
oblasti. No v oblasti, ako je astronómia 
a astrofyzika, je kvalita výskumu zo znač
nej časti závislá od prístupu k prístrojom, 
a teda od peňazí. Nechcem povedať, že sa 
to nedá, ale to B plus je pre nás svojím spô
sobom ako A.
Takže ak by ste chceli byť A, potrebova-
li by ste oveľa viac peňazí?
Základný výskum v našej oblasti sa dostal 
do štádia, že bez techniky, napríklad bez 
prístupu k možnostiam získavať experi
mentálne dáta na najväčších ďalekohľa
doch, je ťažké sa stať súčasťou excelent
ného výskumu. Aj preto si to B plus tak 
vážim, lebo na Slovensku úplne špičko
vé zariadenia nemáme. Keď chcete robiť 
napríklad pozorovanie Slnka s veľmi veľ
kým priestorovým rozlíšením, potrebuje
te ďalekohľad s priemerom zrkadla jeden 
a pol metra, aký na Slovensku nie je. Ale 
máme výhodu, že vďaka tomu, že náš vý
skum je veľmi dobrý, sme akceptovaní ako 
vedecký partner. Tak sa vieme dostať na 
také zariadenia v zahraničí. Inak – toto asi 
môže fungovať len vo vede...
Čo?
Že napríklad nemecké ústavy postavia za 
nemalé peniaze taký ďalekohľad, o akom 
sme hovorili (len jeho primárne zrkadlo 
stojí milión eur) a potom vám umožnia 
k nemu prístup. Zadarmo. Bez akejkoľ
vek protihodnoty. Teda – tou je kvalitný 
vedecký výstup, ale bežným pohľadom 
z toho vlastne nič nemajú. Neviem si to 
predstaviť napríklad v biznise.
Ale nepustia tam každého astronóma, 
či áno? Ako hovoríte, dostanete sa tam 
vďaka menu. Vďaka tomu, že sú si istí, 
že tie hodiny na ich ďalekohľade prine-
sú zaujímavý výsledok výskumu. Je to 
tak trochu klub elitných inštitúcií, kto-
ré majú výsledky, ale na druhej strane 
aj zaujímavé prístroje. Otázka je, či 

Mgr. Peter GöMöry, PhD., je absolventom Fakulty matematiky, fyziky a infor-
matiky Univerzity Komenského. V Astronomickom ústave pracuje od roku 2002. 
Hlavným odborom jeho vedeckej činnosti je výskum magnetických štruktúr a ak-
tívnych javov v slnečnej atmosfére. V roku 2008 získal dvojročný postdoktorand-
ský pobyt na Univerzite v Grazi v rakúsku. Okrem toho absolvoval ďalšie dva 
dlhodobé pobyty v zahraničí: na Leibniz-Institut für Astrophysik v nemeckom Po-
stupime a na Sterrekundig Instituut, Utrecht University v Holandsku. Bol aj na 
ďalších 41 krátkodobých pobytoch. Doteraz úspešne viedol celkovo sedem za-
hraničných a domácich vedeckých projektov, ktoré boli získané v rámci rôznych 
grantových schém, v súčasnosti je vedúcim troch projektov. Od roku 2017 bol zá-
stupcom riaditeľa Astronomického ústavu, od prvého apríla tohto roku bol pove-
rený vedením a riaditeľom je od prvého júla.
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vám cestu napríklad do Nemecka 
neotvára tak trochu aj tá nedávna in-
vestícia do prístrojov za 6,6 milióna 
eur.
Tie prístroje boli pre ústav výborná sprá
va, lebo ďalekohľad s priemerom zrkad
la 1,3 metra nám umožnil robiť výskum, 
ktorý sa tu predtým robiť nedal. Máme 
vďaka nemu aj zaujímavé zahraničné 
spolupráce, umožňuje robiť pozorovania 
zaujímavé pre mnoho zahraničných kole
gov. Faktom však je, že nás nevyniesol na 
úplnú špičku možností, tam sú povedzme 
štvormetrové a väčšie ďalekohľady. No 
s výsledkami z 1,3metrového ďalekohľa
du ste zaujímavejším partnerom pri spo
ločnom výskume, máte lepšie možnosti. 
Ako príklad môžem uviesť spoluprácu ve
dúcu k článku v prestížnom časopise Na-
ture. Ale treba dodať, že na Slovensku 
nemá význam postaviť ďalekohľad s prie
merom zrkadla viac ako 1,5 metra. Nevy
užijete ho, lebo to nedovoľujú pozorova
cie podmienky v krajine. Zhrnuté: bola 
to optimálna investícia, ktorá nám okrem 
iného umožnila dostať sa do veľmi dob
rej ligy (ak opäť použijeme futbalovú ter
minológiu). A – áno – ak ste v tejto lige, 
vaši ľudia sa ľahšie dostávajú na top ďa
lekohľady.
Vďaka štrukturálnym fondom. Váš ko-
lega rNDr. Aleš Kučera, CSc., v rozho-
vore pre tento časopis povedal, že ten 
projekt za 6,6 milióna bol vo výške 
150-ročných investícií ústavu do tech-
niky. To sa už len tak ľahko nezopaku-
je. Znamená to, že hrozí, že začnete za-
ostávať?
Ak sa nezmení na Slovensku financovanie 
vedy, časom budú naše prístroje čoraz me
nej konkurencieschopné. Ale aj keby sme 
dostali veľa peňazí a mohli investovať, 
nemá zmysel stavať na Skalnatom ple
se ďalekohľad väčší ako jeden a pol met
ra, lebo ho – kvôli podmienkam na po
zorovanie – nedokážeme využiť (to ale 
neznamená, že na Slovensku nemá vedec
ké opodstatnenie dlhodobo prevádzkovať 
ďalekohľady do jeden a pol metra). Mu
seli by sme teda mať nie šesť, ale rádovo 
niekoľko desiatok až stoviek miliónov eur 
a stavať niekde, kde tie pozorovacie pod
mienky sú.
Takže cesta pre vedecké inštitúcie ve-
nujúce sa astronómii je spojiť pro-
striedky a stavať spoločné zariadenia 
tam, kde sú dobré podmienky?
Presne tak. To je jediná cesta nielen pre 
nás, ale aj pre tie krajiny, ktoré dávajú na 
vedu podstatne viac peňazí. Lebo pozna
nie vyžaduje čoraz dokonalejšie prístroje, 
väčšie ďalekohľady, umiestnené tam, kde 
sú dobré pozorovacie podmienky.
Prečo tá potreba stavať také prístroje 
nebola skôr?
Lebo napríklad jedenapolmetrový ďaleko
hľad posunie vaše poznanie, ale aj prezra

dí, čo máte ďalej skúmať, aby ste dostali 
odpovede na ďalšie otázky. A tie získate 
len s väčším ďalekohľadom, povedzme so 
štvormetrovým priemerom zrkadla. Ale 
ten je taký drahý, že ani krajiny ako Ne
mecko či Veľká Británia ho nevedia finan
covať samy.
Takže sa začínajú spájať sily?
Áno. Pre nás to znamená, že ak nám 
štrukturálne fondy pomohli, aby sme 
boli stále relevantným partnerom, a te
raz ním potrebujeme ostať – tak sa mu
síme zapojiť aj do týchto nadnárodných 
štruktúr. V nich je každému jasné, že sa 
musia spojiť a investovať spolu. Ak sa to 
podarí, budeme priamym účastníkom 
projektu a vedeli by sme jednoduchšie 
získavať možnosť robiť pozorovania na 
špičkovej technike. Ostaneme účastní
kom prvej ligy, aby sme použili opäť to 
porovnanie so športom.

To už hovoríme vlastne konkrétne 
o jednej z takýchto možností – prípra-
ve veľkého európskeho slnečného ďa-
lekohľadu eST, kde ste členom Science 
Advisory Group. Môžeme si ten projekt 
stručne predstaviť?
Náš ústav bol už pri zrode idey zhruba 
pred desiatimi rokmi. Zjednodušene – je 
to zámer postaviť na Kanárskych ostro
voch veľký slnečný ďalekohľad s prieme
rom zrkadla štyri metre pre veľa európ
skych krajín. Spojiť na to prostriedky. 
Sme jedna zo zakladajúcich inštitúcií 
a relevantný vedecký partner. Kým sa 
taký ďalekohľad začne stavať, treba vy
riešiť veľa otázok. To bola doterajšia fáza 
– s pomocou europrojektov a za europe
niaze. V roku 2016 bol projekt zarade
ný medzi projekty ESFRI, čo je Európske 
strategické fórum pre výskumné infra
štrukúry. Teda – dostal sa medzi európ
sku top ligu infraštruktúr. Euroinštitúcie 
tak dávajú referenciu, že majú na pro
jekte záujem a členské krajiny únie by ho 
mali podporovať. Z europrojektov sa dali 
do určitej miery financovať aj prípravy do 
štádia technických špecifikácií. Sme v tej
to fáze a je to súčasne aj posledný krok, 
kde je možné (aspoň čiastočné) financo
vanie z grantov.
A potom?

Mala by nasledovať výstavba, no – ako 
som povedal – pri tom nám nepomôže 
žiaden grantový systém. Ide o tak veľa pe
ňazí, že sa musia zhodnúť vlastne pred
stavitelia vlád zúčastnených krajín, že sa 
poskladajú.
O koľko?
O dvesto miliónov eur.
A aký je slovenský podiel na tejto 
sume?
Ak je tam pätnásť krajín, nebude sa deliť 
pätnástimi, berú sa do úvahy rôzne fakto
ry aj možnosti štátov. Takže na Slovensko 
by pripadalo 1,5 až dva milióny eur.
Čo sa deje teraz?
V tejto fáze už nezávisí len od vôle ved
cov z Astronomického ústavu SAV, ale 
od postoja politických predstaviteľov štá
tu. Našou hlavnou úlohou je sprostredko
vať politickým reprezentantom Slovenska 
čo najdetailnejšie informácie o stave pro

jektu, aby sa nakoniec mohli kompetent
ne rozhodnúť. Snažíme sa o rozbehnutie 
slovenskej ESFRI roadmapy a o zaradenie 
ďalekohľadu EST do nej. Taktiež pokraču
jeme v intenzívnej popularizácii projektu 
formou prednášok pre verejnosť. A v rám
ci konzorcia pokračujeme v špecifikovaní 
technických detailov ďalekohľadu, ako aj 
v identifikácii možnej legálnej štruktúry, 
ktorá by mohla ďalekohľad zastrešovať. 
Pravdepodobne bude pre prevádzku ďa
lekohľadu vybraná forma ERIC – Europe
an Research Infrastructure Consortium. 
Ide o legálnu entitu, ktorá sa už osvedči
la pri prevádzkovaní paneurópskych vý
skumných infraštruktúr.
Logika veci je jasná. Ale nepotláča ta-
káto spolupráca konkurenčné pro-
stredie, ktoré je tiež jedným z hnacích 
motorov vedy? Každý chce posunúť 
poznanie, mať zaujímavú publikáciu, 
veľa citácií...
Účasť v konzorciu a na prevádzke toho 
ďalekohľadu nebude znamenať, že nie
kto bude – bez potrebnej záruky kvalitné
ho výskumu – prístroj neobmedzene vyu
žívať. Je dohoda všetkých účastníkov, že 
pozorovací čas ďalekohľadu sa bude de
liť tak, aby sa z výskumu Slnka nevytra
tila konkurencia vedcov. Prioritne bude 
pre členov konzorcia, ale nie automa
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ticky. Pozorovací čas sa bude prideľovať 
výhradne súťažným spôsobom. Vedúci 
pozorovacích kampaní budú musieť pre
ukázať, že ide o relevantný výskum. Istá 
časť pozorovacieho času bude aj pre ďal
šie krajiny.
Váš kolega doc. rNDr. Ján Svoreň, 
DrSc., v rozhovore pre tento časopis 
(Akadémia/Správy SAV 2/2017, Kaž-
dá veda má dobré témy pre verejnosť) 
hovoril o knihe, z ktorej sa kedysi učil 
základy a dnes z nej už neplatí takmer 
nič. Tak sa za pár desaťročí posunulo 
poznanie vo vašej vednej oblasti. Nie je 
to pre astronóma okrem iného aj zne-
pokojujúce?
Je to tým, že máme čoraz lepšie a lepšie 
pozorovacie možnosti. Ale treba pove
dať, že sú veci, ktoré môžeme považovať 
za definitívne alebo sa takmer nemenia. 
Aj v starších knihách o astronómii sú veci, 
ktoré sú zrejme navždy dobre. Ale ziste
nia, ktoré sa robili s pomocou prístrojov 
zodpovedajúcich svojej dobe a boli inter
pretované v istom čase a pri istej úrovni 
poznania sa, pochopiteľne, menia. Lebo 
prišiel lepší prístroj a dokonalejšia inter
pretácia, ktorá veci zmenila.
Môže sa stať, že astronóm postaví svoj 
výskum na nejakom poznaní, dlhé 
roky ho rozvíja a potom sa ukáže, že to 
neplatí?
Iste. Každý z nás sa s tým musí vyrovnať, 
ale inak by veda ani nemohla fungovať. Je 
skvelé, že veci sa stále overujú, verifikujú. 
Je prirodzené, že ak sa ukáže, že pôvodné 
tvrdenia neboli správne, vedci to prijmú 
a akceptujú nové zistenia. Neraz počujete 
v našej brandži konštatovanie: keby som 
dal svoju dizertačnú prácu spred dvadsia
tich rokov teraz, tak pravdepodobne ne
prejde. To ale z vedeckého pohľadu ne
znamená, že nemala význam. Naopak 

– bez nej by možno neboli ďalšie kroky.
Sú vedy, ktoré vyžadujú istý druh vlast-
ností. Je taká aj astronómia?
Nemyslím si, že je v tomto astronómia vý
nimočná. Lebo to, o čom hovoríme – teda 
schopnosť kriticky prijať, že moje tvrde
nia nemuseli byť správne, platí pre každé
ho vedca. Pre celú vedu je kľúčové kritic
ké myslenie.
Chodievate prednášať študentom. Je 
nadšenie pre astronómiu stále rovna-
ko intenzívne ako pred rokmi?
Myslím si, že nie. V spoločnosti jestvuje 
akýsi všeobecný záujem o hviezdnu oblo
hu, o vesmír. A veľa ľudí fascinuje, čo sa 
tam odohráva. Ale ten záujem sa nepreta
vuje do toho, aby si niekto, kto sa rozho
duje, čo študovať, vybral astronómiu. Vi
díme to na záujme o tento odbor na dvoch 
fakultách, kde je na Slovensku možnosť 
študovať astrofyziku [Fakulta matema
tiky, fyziky a informatiky Univerzity Ko
menského v Bratislave a Prírodovedecká 
fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafári
ka v Košiciach – poznámka redakcie]. Sú 
roky, že v ročníku nie je nik. Ale toto vidieť 
aj v mnohých ďalších odboroch na prírod
ných vedách.
Je problémom fyzika?
Áno, aj. Ľudia sledujú dokumentárne se
riály, dokumenty na YouTube, čítajú si na 
internete a stretnete sa s tým, že na zá
klade toho majú pocit, ako keby už vede
li toľko, že by mohli prísť do nášho ústa
vu pracovať... Keď zistia, že je za tým veľa 
matematiky, fyziky, mnohí sú prekvapení. 
Našťastie sa nájdu študenti, ktorí sa tým 
nenechajú odradiť. Druhou skúškou je 
otázka, do akej miery je to povolanie, kto
ré človeka dobre uživí.
Ako je to u vás so získavaním ľudí?
Z toho mála, čo sa pre túto oblasť rozhod
ne, časť odíde. Nemusíme veľmi hľadať 

kam. Stačí, keď sa pozrieme na rozdiel 
v odmeňovaní vedcov u nás a v českej 
Akadémii vied. Len na slnečnom oddele
ní jej Astronomického ústavu je viacero 
špičkových slovenských kolegov. Mohli 
byť u nás, ale vybrali si ústav v Ondřejo
ve.
Vás to do zahraničia nelákalo?
Veľmi. Ale nakoniec rozhodlo to, že 
chcem žiť na Slovensku.
Čo vás presvedčilo prijať funkciu riadi-
teľa?
Kandidoval som s tým, že som mal skúse
nosť s pôsobením vo viacerých zahranič
ných inštitúciách tohto typu a mal som 
pocit, že by som vedel prispieť k tomu, 
aby sa Astronomickému ústavu aj naďalej 
darilo minimálne tak ako doteraz. Práve 
tým, že skúsenosti pridám k dobrej tradí
cii tejto inštitúcie.
Takže čo ste ponúkli kolegom, keď ste 
pred nich predstúpili s kandidatúrou?
Celú prezentáciu som mal postavenú na 
tom, o čom sme sa bavili a o čom som vnú
torne presvedčený – že dnes sa v astrofy
zike nedá uspieť tak, že si ju budeme ro
biť tu v Tatranskej Lomnici sami. Že je 
nevyhnutné byť zapojený ako akceptova
ný partner v medzinárodných spoluprá
cach a venovať sa tomu s maximálnou 
energiou. A to je základ, ako pristupovať 
k nášmu vednému odboru, projektom, 
grantom i článkom. Netvrdím, že som 
presvedčil úplne každého kolegu. Iste sú 
aj iné názory. Ale moje skúsenosti hovo
ria, že úspešné ústavy sú také práve vďa
ka spolupráci. Koniec koncov – dôraz na 
pokračovanie a ďalšie rozširovanie medzi
národnej spolupráce bolo aj jedno z od
porúčaní medzinárodných expertov pri 
akreditácii ústavov SAV.

Martin Podstupka | Foto: tomáš Benedikovič

Z projek toV ústaVu

• Prípravná fáza pre Európsky slnečný ďalekohľad. Projekt 
zastrešuje prípravnú fázu budovania európskeho slnečné-
ho ďalekohľadu (eST – european Solar Telescope). Ten bude 
patriť k revolučným vedeckým prístrojom, ktoré budú zo-
hrávať hlavnú úlohu pri poskytovaní odpovedí na kľúčové 
otázky týkajúce sa modernej fyziky Slnka. Tento štvormetro-
vý ďalekohľad, ktorý by mal byť umiestnený na Kanárskych 
ostrovoch, poskytne komunite slnečných fyzikov najpokroči-
lejšie pozorovacie vybavenie nevyhnutné na zlepšenie chá-
pania jednotlivých procesov ovládajúcich magnetickú aktivi-
tu Slnka. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie detailného 
plánu výstavby a implementácie ďalekohľadu eST do bežnej 
prevádzky.

• Interagujúce dvojhviezdy – kľúč k porozumeniu vesmí-
ru. Cyklus vývoja hmoty od medzihviezdnych mračien až po 
hviezdy je základným motorom, ktorý poháňa vývoj hmoty 
vo vesmíre. V priebehu vývoja hviezd dochádza k obohaco-

vaniu ich vnútra ťažšími prvkami, vzniku extrémnych pod-
mienok, ktoré môžu viesť ku vzplanutiam hviezd na konci 
ich vývoja. Tieto sa stávajú darcami častíc, fotónov a ťažkých 
prvkov v medzihviezdnom prostredí. Ústredným cieľom toh-
to projektu je výskum interagujúcich dvojhviezd v špecific-
kých štádiách vývoja, ktoré nám umožnia lepšie porozumieť 
hviezdnym vzplanutiam, určiť absolútne parametre dvoj-
hviezdnych sústav, ako aj detegovať a určiť základné vlast-
nosti extrasolárnych planét. 

• Dynamika prúdov meteoroidov vybraných komét a ďalších 
malých telies v slnečnej sústave. V rámci projektu sú študo-
vané prúdy meteoroidov viacerých komét, ktoré zatiaľ nebo-
li uvažované ako materské telesá, čo umožní nielen predpo-
vedať nové meteorické roje, ale aj zistiť pôvod niektorých už 
známych. Skúmané sú aj vplyvy takzvaných sekulárnych re-
zonancií na vznik „jadra“ edgeworthovho-Kuiperovho pásu. 
Analyzované sú typické časové škály v jednotlivých fázach 
dynamického vývoja Kentaurov a miera efektivity ich záchy-
tu obrími planétami.     (aú)
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>„Vedecký život si vyžaduje obrovské množ
stvo trpezlivosti, pretože objavovanie trvá 
dlho, robíte aj mnoho chýb, ale potom sa 
stane, že objavíte niečo, čo je skutočne 
nádherné a zažívať to je veľmi vzrušujú
ce,“ povedal počas svojho septembrové
ho pobytu na Slovensku nositeľ Nobelo
vej ceny za chémiu za rok 2016 prof. Dr. 
Bernard Lucas Feringa z Rijksuniversiteit 
Groningen v Holandsku. Pri tejto príleži
tosti mu odovzdali v Bratislave Veľkú zla
tú medailu Univerzity Komenského a mal 
hlavnú prednášku na spoločnom 71. zjaz
de slovenských a českých chemikov v Sta
rom Smokovci. Vo Vysokých Tatrách pre
vzal Zlatú medailu Slovenskej chemickej 
spoločnosti, čo je najvyššie ocenenie tejto 
spoločnosti.

Originálny vedec
Profesor Feringa sa špecializuje na mo
lekulárne nanotechnológie. V roku 2016 
získal Nobelovu cenu za chémiu spolu 
s prof. JeanomPierrom Sauvageom a Si
rom J. Fraserom Stoddartom za dizajn 
a syntézu molekulových strojov. Ocenili 
ich prácu v oblasti návrhu štruktúry a syn
tézy molekúl s riadenými pohybmi, ktoré 
dokážu plniť určité úlohy, keď im je do
daná energia, a za vývoj takzvaných mo
lekulárnych strojov. B. Feringa doposiaľ 
publikoval viac ako 900 publikácií, mno
hé z nich v najprestížnejších vedeckých 
časopisoch. Je držiteľom 30 patentov. Ori
ginalitu a význam vedeckého dosahu jeho 
výskumu dokumentuje citačný ohlas jeho 
prác. Boli citované viac ako 50tisíckrát.

„Zlatá medaila Slovenskej chemic
kej spoločnosti je najvyššie ocenenie na
šej spoločnosti a v tomto zmysle sme mu 
chceli povedať, že si ho veľmi vážime. Vá
žime si jeho prínos pre chémiu, pre roz
voj tejto vednej disciplíny, ale aj preto, že 
urobil niečo i pre Slovensko. Viedol nie
koľko našich študentov, postdoktorandov, 
ktorým práca v jeho tíme ovplyvnila život 
tým, že im dala veľmi dobrý štart. Málo 
z nich sa, žiaľ, vrátilo na Slovensko,“ po
vedala Ing. Mária Omastová, DrSc., 
z Ústavu polymérov SAV, členka Predsed
níctva SAV, ktorá je aj členkou Predsed
níctva Slovenskej chemickej spoločnosti. 
Profesora vníma ako veľmi priateľského 
a bezprostredného človeka.

Výskum ako vášeň
„Výskum, vývoj, objavovanie – to je moja 
vášeň a je to zároveň aj moje hobby. Je ab

solútne fantastické ísť až do vnútra proce
sov, kde nemáte ani tušenia o tom, čo mô
žete objaviť. Toto je jeden zo základných 
princípov, na ktorých fungujem na univer
zite spolu so svojimi študentmi, kolega
mi. Stále sa niečo nové učíme, získavame 
nové pohľady, nové informácie, jednodu
cho zažívame momenty, ktoré znamenajú 
veľkú budúcnosť,“ povedal pri tejto príle
žitosti profesor Feringa.

„Myslím si, že na Slovensku máte veľ
mi kvalitných vedcov, na univerzitách, 
v inštitútoch, ústavoch, zvlášť pokiaľ ide 
o odvetvie chémie,“ zdôraznil tento ve

dec. „Na našej univerzite máme niekoľko 
študentov zo Slovenska, ktorí u nás štu
dujú alebo už doštudovali a robia u nás 
výskum. Výmenu študentov a spoluprá
cu máme dobre rozbehnutú a pevne ve
rím, že bude ešte intenzívnejšia. Preto
že ide o výborné príležitosti, ako vytvárať 
úspešné spolupráce. Mali by sme sa stále 
zapájať do nových iniciatív v európskom 
výskumnom priestore. Pre študentov má 
veľký význam, keď vycestujú, zbierajú zá
žitky – táto medzinárodná perspektíva je 
veľmi dôležitá,“ pripomenul. Ako povedal 
na konferencii, považuje za privilégium 
pracovať každý deň so študentmi novými 
postupmi a chemickými reakciami vytvá
rať nové molekuly.

Stroje v našom tele
Tento vedec so svojím tímom postavil tak
zvané molekulové nanoauto, ktoré pozo
stáva z jednej molekuly, schopnej pohybu 

určitým smerom. Jeho výskum je postave
ný na myšlienke, že by látky mohli meniť 
svoje vlastnosti pôsobením vonkajšieho 
podnetu, napríklad pod vplyvom svetla. 
Takže hoci liek by mohol pôsobiť práve len 
na ožiarenom mieste – napríklad v mieste 
nádoru. „Sme dobrí v robení vecí,“ pove
dal profesor Feringa na prednáške v aule 
Univerzity Komenského, „ale nie v robení 
vecí, ktoré sa hýbu. Pritom v našom tele 
pracujú milióny a miliardy strojov.“

„Dovoľujú vám hovoriť, hýbať rukou, 
písať, chodiť a prepravujú látky vo vašom 
tele. Aj autá na ulici, vlaky či továrne sú 
plné motorov a strojov, ale napríklad te
lefón, kus plastu či stôl sa nehýbu. Vy
rábame všetky tieto veci, no nehýbu sa. 
Najväčším objavom teda bolo vyrobiť mo
lekuly a materiály, ktoré sa hýbu podob
ne ako vo vašom tele. Sú to nanomotory 
a nanostroje, ktoré majú rozmery v mi
liardtinách metrov. Nedávno sme vyrobi
li umelý sval. Pozostával z veľkého množ
stva motorov, ktoré vytvárali vlákno. 
A keď sme naň posvietili lampou, hýbal 
sa podobne ako sval vo vašej ruke,“ pove
dal pre Sme. A vysvetlil, že nápad vytvoriť 
molekulárny stroj vznikol náhodou. Keď 
dizajnoval so študentmi nanospínač, zis
tili, že sa hýbe, rotuje, že je ako motor – 
keď použili svetlo z lampy. „O šesť rokov 
sme zistili, že ten istý motor vieme použiť 
pri otáčaní niečoho. Na vlastné oči sme 
videli, ako rotuje objekt desaťtisíckrát 
väčší ako náš motor.“

Ako uviedol tento nositeľ Nobelo
vej ceny na bratislavskej prednáške, ľu
dia sa ho často pýtajú, načo potrebujeme 
nanostroje. Prirovnal otázku k tej, čo ke
dysi dostávali priekopníci letectva bratia 
Wrightovci – o lietaní. A to sa nám dnes 
zdá úplne samozrejmé. Odpoveď je, že je 
to jedna z ciest, ako objaviť čistejšie ma
teriály, ako zmeniť chemický priemysel, 
aby vyrábal látky, ktoré sa budú dať lep
šie recyklovať, či vyvinul lieky, ktoré budú 
pôsobiť cielene, a vyhneme sa vedľajším 
účinkom.

„Najlepší spôsob, ako predpovedať bu
dúcnosť, je objavovať ju,“ povedal profe
sor Feringa poslucháčom svojej prednášky 
v aule Univerzity Komenského.

Odbornejší pohľad na prácu jeho tímu 
priniesla prednáška na tatranskom zjazde 
chemikov s názvom Dynamické moleku-
lárne systémy – od prepínačov po motory. 

(mh, pod) | Foto: Martin Bystriansky

N a j l e p š í  s p ô s o b ,  a k o  p r e d p o v e d a ť 
b u d ú c n o s ť ,  j e  o b j a v o v a ť  j u
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Čo hýbe kartografiou? Doc. 
RNDr. Ján Feranec, DrSc., ve
dúci vedecký pracovník Geogra
fického ústavu SAV, člen Učenej 
spoločnosti Slovenska a účast
ník tohtoročnej 29. medzinárod
nej kartografickej konferencie 
Medzinárodnej kartografickej 
asociácie (ICA) a jej 18. valné
ho zhromaždenia, hovorí, že sa 
to na tejto akcii vždy jasne ukáže 
podľa toho, akí sú pozvaní pred
nášajúci. „Pri ich prednáškach 
nebeží žiadny iný program, ne
pracuje sa v sekciách – lebo ide 
o témy, ktoré chcú organizáto
ri vyzdvihnúť a ponúknuť kaž
dému účastníkovi. Tak to bolo aj 
v júli v Tokiu.“ 

Ústup papiera
„Tento rok to bola predovšetkým 
téma – definitívny ústup papie
rovej mapy. Tá sa s konečnou 
platnosťou presúva do elektro
nických médií. Mobilného tele
fónu, tabletu, notebooku, osob
ného počítača...“ hovorí tento 
vedúci vedecký pracovník Geo
grafického ústavu. „Jedným 
z dôvodov je prístup k mapám 
a aj údajom, ktoré obsahujú. 
S tým súvisí vytváranie nových 
databáz a celosvetové aktivity, 
pomocou ktorých sa získavajú,“ 
pripomína J. Feranec. Jednou 
z nich je OpenStreetMap, v rám
ci ktorej sa dobrovoľníci podieľa
jú na mapovaní sveta. A práve jej 
zakladateľ a majiteľ, Brit Steve 
Coast, bol jedným z pozvaných 
prednášajúcich konferencie.

Ďalšie témy, ktoré slovenské
ho vedca na prednáškach zauja

li, boli voľne dostupné softvéry 
v počítačovom prostredí a vzde
lávanie v oblasti kartografie v di
gitálnom svete, na ktoré sa za
meriava čoraz viac univerzít.

Budúcnosť je na orbite
Predovšetkým však docenta Fe
ranca zaujímala téma o tom, do 
akej miery sa udomácňuje využí
vanie satelitných snímok v akti
vitách kartografov. „Môžeme po
vedať, že satelitné údaje sa stali 
neoddeliteľnou súčasťou pro
cesu tvorby máp,“ zdôrazňuje. 
„Obrovskou výhodou je, že zís
kate v krátkom čase veľké množ
stvo údajov, z ktorých môžete 
generovať poznatky o zemskom 
povrchu.“ Pripomína, že kým 
pred pár rokmi sa tejto oblasti 
venovala vybraná časť odborní
kov – geografov a kartografov, 
v súčasnosti sa téma „infiltrova
la“ do najrôznejších oblastí. Vy
žívanie satelitných snímok sa 
stalo bežným nástrojom. „A to 
mení situáciu v našej práci. Lebo 
ak chcete sledovať povedzme 
vplyv istého faktora na lesy na 
Slovensku, nie je možné obme
dziť sa len na tie v našej kraji
ne. Musíme to sledovať v širších 
súvislostiach väčšieho územia. 
Tak že vytváranie unifikovaných 
údajových súborov sa prejavu
je aj v tejto vedeckej sfére,“ zdô
razňuje. A pripomína, že Európa 
už urobila viacero významných 
krokov, z ktorých veľmi dôležité 
boli projekty CORINE Land Co
ver. Tie pracovali s piatimi úda
jovými vrstvami z rokov 1990, 
2000, 2006, 2012 a 2018 a vy

hodnocovali satelitné snímky, 
aby sledovali zmeny krajinnej 
pokrývky Európy. Docent Fera
nec bol spolutvorcom metodiky 
zberu údajov a ich vyhodnoco
vania a aj jedným z interpretáto
rov (Správy SAV 4/2016, Európu 
zaujíma dynamika krajiny). O to 
viac ho teší, že využívanie sate
litných snímok sa aj v tejto bran
dži mení zo špecializácie na bež
nú pracovnú metódu.

Príklady z ústavu
„Náš ústav ide v súlade s tým
to trendom, aj teraz sa podieľa 
na projektoch, ktoré potvrdzujú 
význam satelitného sledovania 
Zeme,“ zdôrazňuje J. Feranec. 
Jedným je projekt Nové prístupy 
mapovania biomasy na spustnu-
tej poľnohospodárskej pôde vy-
užívajúce kombináciu optických 
a radarových údajov diaľkové-
ho prieskumu Zeme, ktorý ko
ordinuje Národné lesnícke cen
trum – Lesnícky výskumný ústav 
vo Zvolene v rámci prístupové
ho procesu Slovenska do Európ
skej vesmírnej agentúry. „Náš 
ústav v projekte vytvára databá
zu spustnutej poľnohospodár
skej pôdy,“ hovorí. „Hľadáme 

kritériá, ako bude možné veľmi 
rýchlo, na báze satelitných úda
jov, identifikovať pôdu, ktorá sa 
nevyužíva a na ktorej sa nepes
tujú poľnohospodárske plodiny, 
ale je tam burina, prípadne dre
viny.“ Tento vedec upozorňu
je, že robiť takýto prieskum kla
sickým terénnym mapovaním je 
vylúčené. Najmä keď ide o rých
losť informácií, aby sa dalo po
hotovo rozhodovať o využití ve
getácie ako biomasy. Pripomína, 
že hoci projekt je zatiaľ lokál
ny, práve nevyužitá poľnohos
podárska pôda je téma, ktorá 
bude v najbližších rokoch zau
jímavá prakticky pre všetky štá
ty strednej a východnej Európy, 
kde ekonomika – vrátane pôdo
hospodárstva – prešla prudký
mi zmenami. Prejavili sa, okrem 
iného, aj na množstve nevyužitej 
poľnohospodárskej pôdy.

Druhým takýmto projek
tom, na ktorý upozorňuje do
cent Feranec, je projekt Agentú
ry na podporu výskumu a vývoja 
Vplyv nepriepustného pokrytia 
pôdy na klímu miest v kontex-
te klimatickej zmeny, ktorý ko
ordinuje Národné poľnohospo
dárske a potravinárske centrum 
– Výskumný ústav pôdoznalec
tva a ochrany pôdy v Bratisla
ve a spolupracuje na ňom aj Slo
venský hydrometeorologický 
ústav. „Súvisí s prognózovaním 
teplotných charakteristík urba
nizovaných priestorov v takzva
ných mestských ostrovoch tep
la. Úlohou nášho ústavu je cez 
satelitné údaje podeliť ten mest
ský priestor na homogénne čas
ti,“ vysvetľuje. A dodáva, že 
projekt využíva a detailizuje vý
sledky veľkého európskeho vý
skumu Urban atlas, ktorý sa sna
ží rozdeliť urbanizovaný priestor 
na homogénne časti rovnaké pre 
európske mestá. 

(pod) | Foto: (sob)

M a p á m  u ž  b u d ú  v l á d n u ť 
j e d n o t k y  a  n u l y

úspech detskej kresby

„Je veľmi príjemné na medzinárodnej konferencii exper-
tov počuť priaznivú zmienku o Slovensku,“ zdôrazňuje 
doc. rNDr. Ján Feranec, DrSc., z Geografického ústavu SAV. 
„V tomto prípade ide o slovenskú účasť v celosvetovej súťaži 
Detská mapa sveta, kde sa Katarína Šáleková (od tohto škol-
ského roku študuje na Súkromnej umeleckej škole v Žiline) 
umiestnila na treťom mieste v kategórii trinásť- až pätnásť-
ročných za kresbu Hemispherical understanding (Hemisféric-
ké porozumenie).“ Ide o súťaž, ktorú vypisuje Medzinárod-
ná kartografická asociácia každé dva roky, aby podnietila 
mladých ľudí k výtvarnému vyjadreniu toho, ako vidia svet 
v priestorovom kontexte. „Súťaž je na počesť kanadskej kar-
tografky Barbary Petchenik, ktorá sa venovala predovšet-
kým tvorbe máp pre deti,“ vysvetľuje J. Feranec. Dodáva, že 
z prvého kola súťaže na národnej úrovni postupuje šesť naj-

lepších prác. Z nich vyberá najlepšie medzinárodná porota 
a všetci účastníci konferencie Medzinárodnej kartografickej 
asociácie, aká bola teraz v Tokiu. V tomto roku prišli kresby 
z 33 štátov.      (pod)
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>Solidarita a súdržnosť spoločnosti. Sociál
na politika, chudoba, sociálne vylúčenie, 
situácia znevýhodnených skupín, vzdelá
vanie. Sociologička PhDr. Zuzana Kusá, 
CSc., zo Sociologického ústavu SAV sa dl
hodobo zameriava na témy, ktoré potre
bujú popularizáciu azda viac ako akékoľ
vek iné. V lete si v Smoleniciach prevzala 
Cenu SAV práve za túto oblasť.

Ako vnímame ľudí v núdzi
„Chudoba v zmysle skúmania životných 
podmienok ľudí v núdzi nie je teraz mo
jou hlavnou témou,“ hovorí Z. Kusá. „Viac 
sa v súčasnosti venujem hodnotovým 
orientáciám v rámci projektu financova
ného Agentúrou na podporu výskumu 
a vývoja, ktorý je orientovaný na výskum 
európskych hodnôt.“ Je to komparatív
ny výskum, ktorý sa v krajinách Európy 
robí každých deväť rokov od roku 1983. 
Na Slovensku od roku 1991. Výskum je 
zameraný na porovnávanie hodnotových 
orientácií Európanov a hľadanie spoloč
ných hodnotových čŕt. „V predchádzajú
cich vlnách, teda od roku 1999, keď bol 
prenesený na náš ústav, som mala projekt 
na starosti. Dnes je národnou koordiná
torkou Katarína Strapcová [Mgr. Katarí
na Strapcová, PhD., vedecká pracovníčka 
Sociologického ústavu SAV – poznámka 
redakcie],“ vysvetľuje táto sociologička. 
A dodáva, že sa v ňom zameriava na otáz
ky solidarity a chápania sociálneho uni
verzalizmu, teda uznania, že každý člo
vek si zaslúži dôstojné podmienky.

Takže, hoci ako hovorí, chudoba nie je 
teraz jej hlavnou témou, aj pri tomto pro
jekte má k tomuto problému veľmi blízko. 
„Ide vlastne o skúmanie toho, ako spoloč
nosť vníma postavenie tých, čo sú v núdzi 
a nemajú možnosť žiť ako väčšina. Pretr
vávanie chudoby súvisí aj so schopnos
ťou verejnosti podporovať politiky, ktoré 
vťahujú ľudí na okraji spoločnosti späť do 
jej hlavného prúdu,“ pripomína doktorka 
Kusá.
Ilúzie o vzdelaných padli
Výskum európskych hodnôt funguje tak, 
že časť otázok je záväzná pre všetky kra
jiny, ktoré sa projektu zúčastňujú, a časť 
je národná, kde každý môže doplniť svo
je témy. Solidarita sa do toho prvého ba
líka dostala v roku 1999, o deväť rokov 
neskôr z neho vypadla, no Slovensko si 

ju dalo ako svoju tému – a v roku 2017, aj 
vďaka slovenskej iniciatíve, sa vrátila me
dzi celoeurópske. „Bolo veľmi zvláštne, že 
taká dôležitá otázka na istý čas vypadla. 
Veď ako možno skúmať európske hodno
ty a práve solidarite sa nevenovať,“ hovorí 
táto sociologička.

Ako zvyčajne, aj túto tému spracova
la ona a jej kolegovia do viacerých tlačo
vých výstupov. Upozorňovali na to, že vše
obecná podpora toho, že v spoločnosti by 
mal každý mať zabezpečené základné ži
votné potreby (jedlo, oblečenie, bývanie, 
zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie), na 
Slovensku klesá. V súčasnosti s kolegami 
z Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej 
univerzity v Brne dokončujú spoločnú mo
nografiu o podobnostiach a rozdieloch vý
voja hodnotových orientácií v slovenskej 
a českej spoločnosti. V jednej z jej kapitol 
Z. Kusá s českým spoluautorom Dr. Pet
rom Fučíkom, PhD., ukazujú, že už nepla
tí predstava, že s vyšším vzdelaním rastie 
podpora takýchto všeobecných so ciálnych 
princípov. Podľa nej táto osvietenská hy
potéza sformulovaná v osemdesiatych 
rokoch minulého storočia vychádzala 
z predpokladu, že vzdelaní ľudia si lepšie 
uvedomujú dlhodobé dôsledky javov, na
príklad to, že chudoba ponižuje ľudskú 
dôstojnosť a rozkladá lojalitu voči spoloč
nosti a jej normám. „Tak tento osvietenec
ký pohľad na Slovensku ani v Česku nepla
tí. Výskumy ukazujú opak: vzdelaní ľudia 
sú menej solidárni ako ľudia so základným 
vzdelaním,“ hovorí. Okrem iného v tom 
úlohu zohráva aj nie ideálne postavenie 
strednej vrstvy, ktorá sa cíti príliš zaťažená 
vlastnými existenčnými problémami.

Podľa Z. Kusej je možné konštatovať, 
že „... v ochladzovaní podpory garanto
vania dôstojných životných podmienok 
pre všetkých veľkú úlohu zohráva spo
ločenský a politický diskurz“. Témy ako 
solidarita, starostlivosť o každého člena 
spoločnosti sú v ňom podľa nej už desať
ročia okrajové a zdôrazňuje sa individuál
na zodpovednosť za životné šťastie. „Tým 
sa vlastne morálne ospravedlňuje nezáu
jem alebo len formálny záujem o sociálne 
slabších,“ hovorí Z. Kusá.
Zabudnuté princípy sociálneho štátu
Poukazuje pri tejto téme na fakt, že na 
Slovensku sme rýchlejšie a razantnejšie 
opúšťali princípy sociálneho štátu ako na

príklad v Českej republike. To podľa nej 
zrejme súvisí s vplyvom medzinárodných 
inštitúcií, ako je Medzinárodný menový 
fond či Svetová banka cez podmieňova
nie pôžičiek radikálnymi zmenami, ale aj 
– v porovnaní s Českom – so slabou tradí
ciou sociálnopolitického myslenia na Slo
vensku.

„Sociologička, ktorá si v čase všeobec
ného nadšenia pre neoliberálne reformy 
v zdanlivo liberálnych médiách získala 
nálepku ľavicová, sa v podstate autentic
kejšie priblížila svojím pohľadom duchu 
moderného liberalizmu ako jeho oficiálni 
propagátori. Pripomenula okrem iného aj 
to, že keď sa musí človek starať o prežitie 
a nevie, čo bude zajtra, vtedy nemôže byť 
ani v súkromnom živote slobodným a ne
môže byť ani kritickým občanom, pretože 
sa strachuje o živobytie, aby si nepohne
val vrchnosť, ktorá mu môže dať prácu,“ 
napísal o nej v Pravde jej kolega Mgr. Mi
roslav Tížik, PhD.

„Rozhodne som sociálna liberálka,“ 
komentuje to Z. Kusá, no dodáva, že zá
roveň sa môže javiť ako konzervatívna, 
ak tak chápeme snahu o spoločenský po
riadok, mier a spolupatričnosť. Odvoláva 
sa na zakladateľa sociológie Emila Durk
heima, ktorý upozorňoval, že moderné 
spoločnosti musia sústavne riešiť a zvlá
dať dilemu rešpektovania poriadku a ľud
skej slobody. Na jednej strane je potre
ba udržať istý spoločenský poriadok, na 
druhej nutnosť dať ľuďom dostatočnú slo
bodu, lebo inak nebudú rešpektovať spo
ločenský poriadok, ktorý im neumožňu
je žiť tak, ako chcú, a ktorý ich nechráni 
pred svojvôľou iných. „Durkheim si navy
še uvedomoval, že úsilie vytvárať právne 
normy a pravidlá, ktoré by boli spravod
livé pre všetkých, predpokladá, že dôstoj
nosť každej ľudskej osoby bude vnímaná 
doslova ako posvätná a že je práve úlohou 
školy, aby pestovala v mladých ľuďoch 
takmer posvätnú hrôzu z ponižovania 
a utrpenia akejkoľvek osoby. Túto huma
nizačnú misiu však naše školstvo nemá,“ 
dodáva Z. Kusá.
Za ostrou hranicou
Jedným z argumentov spomínaných v ná
vrhu, prečo udeliť doktorke Kusej Cenu 
SAV za popularizáciu, bol aj úspech jej kni
hy Za ostrou hranicou, ktorá vyšla minulý 
rok vo vydavateľstve AbsyntKalligram.

„Kniha je čitateľsky prístupným priblí
žením hlavných výskumných tém autor
ky, ktorá sa viac ako dve desaťročia zao
berá otázkami ako chudoba, solidarita 
a spoločenská súdržnosť a kombinuje pri
tom štúdium reforiem sociálnej ochrany, 
štatistických dát o sociálnej situácii oby
vateľstva, analýzy politického a mediál
neho diskurzu, výskumy verejnej mienky 

A k o  d o s t a ť  p o z n a n i e 
d o  s p r á v n y c h  u š í
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a hodnotových orientácií s kvalitatívnym 
výskumom osobného prežívania chudoby 
a možností, ktoré život v chudobe (ne)pri
náša,“ uvádza sa v návrhu. „Kniha osvet
ľuje spoločenské procesy, v dôsledku kto
rých vysokoškolské vzdelanie prestáva 
byť zárukou schopnosti uvažovať o pozi
tívnych efektoch znižovania nerovností 
a vyrovnávania životných šancí, posilňuje 
sa inakosť a odmietanie chudobných a do
chádza k faktickému odklonu od ľudsko
právnych ideálov, ku ktorým sa Slovenská 
republika prihlasuje.“

Zuzana Kusá v nej okrem iného píše, 
že spoločnosť rozdeľuje ostrá hranica me
dzi susedmi, obyvateľmi jedného mesta 
i krajiny, je neviditeľná, no o to citeľnej
šia... Upozorňuje, že pomaly nevieme, čo 
si počať s pojmom spoločnosť, všetci vidí
me len sami seba...
Mlčiaci sociológ je spoluvinník
„Sociológovia skúmajú čosi, čo ostatným 

ľuďom nie je neznáme. Naopak, skúma
me to, v čom žijú, aj keď v širších súvis
lostiach, ktoré sú v zhone bežného života 
prehliadané. A súčasne skúmame deba
tu, diskurz o tom, čo žijeme. Mediálny 
diskurz totiž poskytuje slovníky, v kto
rých ľudia uchopujú a vysvetľujú osobnú 
skúsenosť a najmä situáciu neznámych 
iných. Tieto slovníky a výklady sú často 
jednostranné. Napríklad namiesto štruk
turálnych príčin chudoby ponúkajú mo
ralizujúce vysvetlenia,“ zdôvodňuje svoju 
ochotu popularizovať výsledky výskumov 
Z. Kusá. A pripomína slová francúzskeho 
sociológa Pierra Bourdieua, ktorými rea
goval na podriaďovanie sa politickým vý
kladom o jedinej ceste a jedinej alterna
tíve vývoja: „Vždy sú aj iné alternatívy... 
a nevidieť a nehľadať ich znamená potlá
čať ich existenciu; a to je samo osebe sú
časťou ľudskej biedy a hlavným faktorom 
jej pretrvávajúcej existencie.“

„Pre mňa Bourdieuove slová zname
najú, že mlčaním o príčinách, súvislos
tiach a dôsledkoch chudoby pomáhame 
chudobu udržiavať,“ zdôrazňuje doktor
ka Kusá. „A ja nechcem byť spoluvinní
kom.“ Spomína, že v predchádzajúcich 
rokoch sa angažovala v Slovenskej sieti 
proti chudobe [občianske združenie, mi
movládna organizácia združujúca rôzne 
organizácie, združenia, inštitúcie i ľudí 
pre efektívnejší boj proti chudobe na Slo
vensku – poznámka redakcie], kde bola 
aktívna napríklad aj pri pripomienkovaní 
legislatívy, desať rokov robila pre Európ
sku komisiu národnú expertku pre otáz
ky so ciálnej inklúzie. V žiadnom prípade 
ju však poznanie z dlhoročného výskumu 
neťahá do politiky. Okrem iného aj pre 
to, že je jej jasné, že s tým súvisí mnoho 
kompromisov. „Politika je pre akademic
kého človeka veľmi obmedzujúca,“ hovo
rí. „Vhodnejšie sa mi zdá, napríklad spo
lu s mimovládnymi organizáciami, vtláčať 
zmenu, ktorú považujeme za potrebnú, 
do uší politikov,“ dodáva.
Diskusie, tlačovky, články...
„Cena jej bola udelená za komplexnú po
pularizačnú činnosť zahrnujúcu publiko
vanie, organizáciu konferencií a diskusií 
a množstvo tlačových a mediálnych vý
stupov v oblasti sociologického výsku
mu,“ odznelo začiatkom júla v Smoleni
ciach predtým, než si Z. Kusá Cenu SAV 
za popularizáciu prevzala. „Medzi naj
významnejšie patrili interdisciplinárna 
konferencia Dôsledky chudoby a deprivá
cie v detstve na životné šance organizovaná 
v roku 2018, monografia Za ostrou hrani-
cou venujúca sa otázke chudoby, solida
rity a spoločenskej súdržnosti a mediál
ne vystúpenia k téme Hodnoty v dynamike 
spoločenských zmien na Slovensku a v Eu-
rópe. Za rok 2018 mala viac ako štyridsať 
me diálnych vystúpení hlavne v rozhlase 
a televízii týkajúcich sa citlivých tém v so
ciálnej oblasti, ako sú chudoba, sociálna 
spravodlivosť a rovnosť šancí.“

Nepovažuje sa za dobrú štylistku. Ho
vorí, že pri písaní pre denníky jej robia 
najväčšie problémy presné obmedzenia 
obsahu a krátke vety. Pri práci na vedec
kých textoch má zase ťažkosti s abstraho
vaním od mnohých súvislostí rozoberané
ho problému, ktoré je, samozrejme, pre 
jasnosť výkladu nutné...

Myslí si, že práve pre knihu Za ostrou 
hranicou, ktorej čítanosť ju prekvapila, ju 
oslovili, aby sa stala súčasťou tímu pre
zidentky republiky Zuzany Čaputovej. 
Okrem iného to vníma aj ako ďalšiu mož
nosť posunúť svoje poznanie do správ
nych uší.

Martin Podstupka | Foto: tomáš Benedikovič

PhDr. Zuzana KUSá, CSc., vyštudovala sociológiu na bratislavskej Filozofickej fa-
kulte Univerzity Komenského, v roku 1991 začala pracovať vo vtedajšom Ústave 
filozofie a sociológie SAV, kde už predtým bola na študijnom pobyte ako asistent-
ka pri verejných výskumoch. Venuje sa kvalitatívnemu výskumu, vedeniu vedec-
kých projektov a sociálnej politike. Orientuje sa na výskum chudoby a sociálneho 
vylúčenia, vzdelávania. Od tohto roku je v tíme poradcov prezidentky republiky 
Zuzany Čaputovej.
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>>Celosvetový nárast výskytu obezity sa často 
dával do súvislosti s narastajúcou urbanizá
ciou. Počas uplynulých štyroch desaťročí sa 
významne zvýšil podiel obyvateľstva žijúce
ho v mestách. Tento rozšírený a dosiaľ vše
obecne akceptovaný názor na jar vyvráti
la štúdia Rising rural body-mass index is the 
main driver of the global obesity epidemic in 
adults (Nárast indexu telesnej hmotnos
ti vidieckej populácie je hlavným faktorom 
globálnej epidémie obezity u dospelých) 
v prestížnom časopise Nature. Vypracoval 
ju kolektív autorov NCD Risk Factor Colla
boration, ktorý úzko spolupracuje so Sve
tovou zdravotníckou organizáciou (WHO) 
pro stredníctvom Centra spolupráce WHO 
pre dohľad a epidemiológiu v Londýne (Im
perial College). Na práci, ktorá analyzuje re
gionálne a globálne trendy vo výskyte obe
zity od roku 1985 do roku 2017 na základe 
údajov z 200 krajín, sa podieľala aj RNDr. 
Valéria Regecová z Ústavu normálnej a pa
tologickej fyziológie Centra experimentálnej 
medicíny SAV. 

Merania pre zdravie
Analýza trendov na základe 112 miliónov 
originálnych údajov z antropometrických 
meraní ukázala, že s výnimkou žien v sub
saharskej Afrike narastá výskyt nadmernej 
hmotnosti vrátane obezity rovnakým tem
pom alebo rýchlejšie vo vidieckych oblas
tiach ako v mestách. Týka sa to najmä re
giónov s nízkymi a strednými príjmami. 
V niektorých krajinách (vrátane Slovenska) 
sa rozdiely medzi mestským a vidieckym 
obyvateľstvom postupne stierajú.

„Kľúčom bol známy index telesnej hmot
nosti [BMI – Body Mass Index, telesná hmot
nosť v kilogramoch delená výškou v metroch 
na druhú – poznámka redakcie], ktorý bol 
navrhnutý najmä na rýchle a jednoduché 
posúdenie, či je hmotnosť primeraná teles
nej výške. Kategórie nadváhy (25) a obezity 
(30) boli stanovené na základe dlhodobého 
sledovania miery rizika, že človek ochorie 
na niektorú z civilizačných chorôb,“ vysvet
ľuje V. Regecová. Dodáva, že NCD Risk Fac
tor Collaboration je pracovná skupina, ktorá 
sleduje neprenosné ochorenia, teda civili
začné choroby vo svetovej populácii. Vznik
la pri Cambridgeskej univerzite.

Základom práce, na ktorej sa aj ona po
dieľala, bolo teda veľké množstvo štatistic
kých údajov z rôznych krajín o výške, váhe, 
veku a mieste pôvodu. „Autori projektu pri
pravili pre prispievateľov presný formulár 
vrátane toho, ako sa vyberá vzorka. Keď ich 
získali, sledovali špeciálnymi štatistickými 
metódami, ako sa priemerná hodnota inde
xu telesnej hmotnosti menila v priebehu ro
kov v jednotlivých krajinách, podľa stupňa 

urbanizácie (mesto – vidiek) a ekonomické
ho rozvoja.

Autori projektu našli doktorku Regecovú 
tak, že zistili v niektorej z jej predchádzajú
cich publikácií, že sa venuje analýze údajov, 
ktoré skupina do svojho projektu potrebuje. 
„A napísali mi, či by som sa na ich štúdii ne
podieľala,“ hovorí. Pripomína, že mohla sú
hlasiť aj vďaka tomu, že pri inom výskume, 
ktorý sa týkal vzťahu kardiovaskulárnych 
ukazovateľov a somatického vývinu detí, vy
hodnocovala aj antropometrické paramet
re ich rodičov. Takže jej databáza vyhovo
vala požiadavkám autorov projektu z NCD 
Risk Factor Collaboration. Zdôrazňuje, že 
podobným spôsobom spolupracovali autori 
s množstvom vedcov, ktorých potom uviedli 
ako spoluautorov – zo Slovenska boli dvaja. 

Supermarkety vykročili z mesta
Koncom januára tohto roku mala spätnú 
väzbu, že údaje, ktoré autorom projektu 
poskytla, sú dobre spracované a využiteľ
né. Práve kvalita spracovania a fakt, že au
tori mali dáta v požadovanej forme, prispeli 
k tomu, že publikovanie štúdie v Nature bolo 
expresné. Práca vyšla v máji, necelý mesiac 
potom, ako ju všetci spoluautori dostali na 
nahliadnutie. „Nemala som k tomu pripo
mienky. Išlo o celosvetovú štúdiu, ktorá se
dela so zisteniami na Slovensku, dokonca aj 
s výsledkami analýzy detskej populácie,“ do
dáva.

Hoci krajiny či regióny majú svoje špeci
fiká, platí, že od päťdesiatych rokov vidiek 
postupne dobiehal mestá vo veľkosti detí, 
ale aj v pomere obéznych. „Jedno z vysvetle
ní je, že životný štýl ľudí z mesta sa postup
ne dostával aj na vidiek. Takže môžeme sú
hlasiť s konštatovaním, že výskyt nadmernej 
obezity na vidieku rastie rovnakým tempom 
alebo rýchlejšie na vidieku. V slovenských 
pomeroch to môžeme komentovať aj tak, že 
aj tam už je dostupné všetko to, čo bolo voľa
kedy dostupnejšie v meste. A naopak, mno

hé z tých zdravých potravín, ktoré si tam 
kedysi ľudia sami dopestovali, miznú,“ zdô
razňuje slovenská vedkyňa. Štúdia potvr
dzuje, že „ ... sa zistila nadmerná spotreba 
kalórií nízkej kvality, spotreba spracovaných 
sacharidov, ktoré sa stali dostupnejšími pro
stredníctvom národných a nadnárodných 
spoločností aj na vidieku, kde v minulosti 
prevládali doma spracované potraviny“.

Ako sa pracuje s výsledkami takejto štú
die? Podľa V. Regecovej na Slovensku fun
guje zdravotnícka osveta veľmi dobre. No 
horšie je to s materiálnymi podmienkami. 
Pripomína, že zdravé potraviny sa stali mód
nou záležitosťou, sú drahšie, prístupnejšie 
tým majetnejším. A tých je viac v mestách. 
Navyše ľudia na vidieku majú menej záhu
mienkov, zeleninu v mnohých záhradách 
nahradili kvety a trávnik... „Ale aj vidiek sa 
mení. Môžeme si byť istí, že trend nárastu 
obezity tam nepôjde donekonečna, iste sa 
to zmení, lebo ľudia tam sa menia,“ zdôraz
ňuje.

Výkričník z výskumov
Na Slovensku sa podľa V. Regecovej robia 
– v réžii štátu (kedysi v podobe štátnej vý
skumnej úlohy) – dobré výskumy v tejto ob
lasti od roku 1950. Ide o merania detí od 
narodenia do 18 rokov v desaťročných inter
valoch. 

„Najštíhlejšiu detskú a adolescentnú po
puláciu sme na Slovensku mali podľa me
raní z roku 1991,“ zdôrazňuje táto vedky
ňa. „Ešte začiatkom tohto milénia patrilo 
Slovensko k piatim krajinám (OECD aj EÚ) 
s najnižším výskytom obezity. No o desať 
rokov sa už jej podiel zdvojnásobil. Okrem 
toho sa zistilo, že obézni adolescenti majú 
dva až trikrát častejšie zvýšený krvný tlak, 
čo znamená, že riziko civilizačných chorôb 
sa posúva do čoraz mladších vekových 
skupín,“ hovorí. Zhoršila sa životospráva 
a telesná zdatnosť detí, ktoré sa viac venujú 
sedavým činnostiam.

Dodáva, že prirodzená túžba po pohy
be sa vekom znižuje, a preto treba vytvo
riť podmienky na  nesúťažné športova
nie a motivovať k pohybu aj staršie deti. 
Najbližšie obdobie ukáže, do akej miery 
sa opatrenia navrhnuté v rámci Národné
ho programu prevencie obezity premiet
li do praxe. Podľa výsledkov medzinárod
ného projektu koordinovaného Svetovou 
zdravotníckou organizáciou, na ktorom 
v súčasnosti táto vedkyňa spolupracuje, sa 
u slovenských detí trend nárastu obezity na 
začiatku povinnej školskej dochádzky za
stavil a jej výskyt zostáva približne na úrov
ni roku 2011.

(pod) | Foto: (sob)

I n ý  p o h ľ a d  n a  o b e z i t u  n a  v i d i e k u



veda a výskum    a k a d é m i a  s p r á v y  S A V     5 | 2019

21

>„Matematika je podstatná a ne
zastupiteľná v rozvoji vedy 
a spoločnosti,“ povedal doc. 
RNDr. Karol Nemoga, CSc., na 
konferencii k 60. výročiu založe
nia Matematického ústavu, kto
rá sa konala uprostred septem
bra v Smoleniciach.

V stručných reminiscenciách 
na uplynulé desaťročia ponú
kol účastníkom najskôr letmý 
pohľad do „prehistórie“ rozvo
ja matematiky na Slovensku, 
aby pripomenul tvorbu, vznik 
a začiatky Matematického ústa
vu SAV a najmä ľudí, ktorí s ním 
spojili svoj vedecký potenciál 
aj profesijný život. Pripomenul 
tiež, že práve z Matematického 
ústavu SAV vyšli mnohé osob
nosti, ktoré sa uplatnili a pre
sadili v rôznych renomovaných 
inštitúciách po celom svete. Spo
menul doterajších riaditeľov 
ústavu, mnohých skvelých ma
tematikov, ktorí v ňom pracova
li a pracujú, ako aj ďalších ľudí, 
ktorí vytvárali matematikom vý
borné zázemie.

K. Nemoga sa venoval aj sú
časnému zameraniu ústavu, kto
ré spočíva najmä v pokrytí sú
časnej matematiky, v rozvoji 
oblastí, v ktorých má ústav vý
nimočné osobnosti, a v rozvo
ji prioritných oblastí z hľadiska 
vedy. Ústav podľa neho charak
terizuje silná medzinárodná 
spolupráca, úzke prepojenie 
s vysokými školami a prierezo
vá spolupráca s ďalšími ústav
mi a oblasťami vedy (viac Sprá-
vy SAV 5 – 6/2016, Kráľovná aj 
slúžka vied).

„Matematika je univerzál
ny celosvetový jazyk. Podobne 
ako hudba,“ povedal pri tejto 

príležitosti predseda SAV prof. 
RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., 
prvý zo zoznamu gratulantov 
k okrúhlemu výročiu Matema
tického ústavu SAV. V prvý deň 
konferencie upútali aj pred
nášky RNDr. Miroslava Moro
vicsa, CSc., Matematická kultú-
ra na území dnešného Slovenska 
v Hornom Uhorsku pred rokom 
1918 a zástupcu riaditeľa ústavu 
prof. RNDr. Anatolija Dvurečen
ského, DrSc., Quo Vadis mate-
matika? Druhý deň pokračova
la konferencia ďalšími referátmi 
a diskusiou.
Medaily SAV 
výnimočným vedcom
Súčasťou konferencie k šesťde
siatemu výročiu založenia Ma
tematického ústavu boli aj oce
nenia dvoch jeho významných 
osobností. Zlatú medailu SAV za 
celoživotné dielo udelila Sloven
ská akadémia vied prof. RNDr. 
Anatolijovi Dvurečenskému, 
DrSc., a Medailu SAV za pod
poru vedy doc. RNDr. Silvii Pul
mannovej, DrSc.

Anatolij Dvurečenskij pra
cuje v Matematickom ústa
ve SAV od roku 1987. V rokoch 
1991 až 1992 získal prestíž
ne štipendium Alexandra von 
Humboldta na Ústave teoretic
kej fyziky Univerzity v Kolíne 
nad Rýnom. V rokoch 1999 až 
2014 bol riaditeľom Matema
tického ústavu SAV. Patrí me
dzi popredných slovenských 
matematikov s výrazným me
dzinárodným dosahom. Jeho 
odborné záujmy sa koncentrujú 
do oblasti kvantových štruktúr 
a teórie pravdepodobnosti. Jeho 
najvýznamnejšie výsledky súvi
sia so štúdium Glea sonovej vety, 

o ktorej napísal monografiu Gle-
ason’s Theorem and Its Applica-
tions a ktorá vyšla v prestížnom 
vydavateľstve Kluwer. Jeho vý
znamný výsledok o reprezentá
cii zovšeobecnených mnohohod
notových algebier patrí medzi 
najcitovanejšie práce slovenské
ho autora uvádzané v databáze 
SCI. Spolu so S. Pulmannovou 
napísali monografiu o kvanto
vých štruktúrach, New Trends in 
Quantum Structures, ktorá vyš
la tiež vo vydavateľstve Kluwer 
a za ktorú získali v roku 2017 aj 
ocenenie Predsedníctva SAV za 
vedeckú publikáciu s mimoriad
ne veľkým počtom citácií.

Bol viackrát vyznamenaný. 
Okrem iného aj Cenou Literárne
ho fondu za vedeckú a odbornú 
literatúru v rokoch 1994, 2001 
v kategórii prírodných vied, 
v roku 2007 za citačný ohlas. 
O dva roky neskôr získal ocene
nie ministra školstva Osobnosť 
vedy a techniky za vynikajúce 
výsledky dosiahnuté pri riešení 
úloh výskumu a vývoja v SR naj
mä v rámci úloh podporovaných 
Agentúrou na podporu výskumu 
a vývoja a štrukturálnych fondov 
Centra excelentnosti v oblasti 
matematických základov kvan
tových štruktúr. V roku 2010 sa 
stal členom Európskej akadémie 
vied a umení a v roku 2011 bol 
nominovaný na ocenenie Krištá
ľového krídla v odbore medicína 
a veda.

Silvia Pulmannová pracova
la v rokoch 1961 až 1981 v Ústa
ve merania SAV, potom v Mate
matickom ústave SAV, v odbore 
matematických základov kvan
tovej mechaniky, najmä v oblas
ti kvantových logík a kvantovej 

pravdepodobnosti. Rozvoj teó
rie kvantových logík bol inicio
vaný článkom Birkhoffa a von 
Neumanna z roku 1934. Pod 
kvantovou logikou sa rozumie 
matematický model množiny ex
perimentálne verifikovateľných 
výrokov o fyzikálnom systéme, 
respektíve systém náhodných 
udalostí priradených danému 
experimentu. Prínos doktorky 
Pulmannovej k teórii pravdepo
dobnosti na kvantových logikách 
spočíva najmä v preskúmaní 
existencie a vlastností združe
ných rozdelení pozorovateľných 
(teda kvantovomechanických 
veličín) na kvantovej logike (spo
lu s A. Dvurečenským), zavedení 
pojmu čiastočnej kompatibility 
pozorovateľných a zovšeobecne
ní niektorých základných výsled
kov klasickej teórie miery a prav
depodobnosti na kvantové logiky 
(konvergencie pozorovateľných, 
zákony veľkých čísel, centrálna 
limitná veta).

Je spoluautorkou dvoch kníh 
vydaných vo vydavateľstve Klu
wer. Je autorkou, respektíve spo
luautorkou vyše 210 článkov 
v popredných matematických ča
sopisoch. Zúčastnila sa viacerých 
dlhodobých zahraničných poby
tov (Veľká Británia, Taliansko, 
Fínsko) a o svojich výsledkoch re
ferovala na pozvanie na význam
ných medzinárodných konfe
renciách. Je spoluzakladateľkou 
medzinárodne uznávanej sloven
skej školy v oblasti kvantových 
logík. S. Pulmannová patrí medzi 
popredné matematičky v celosve
tovom rozmere, o čom svedčí na
príklad skutočnosť, že v rokoch 
2001 až 2002 bola prezidentkou 
International Quantum Structu
res Association, ktorá združuje 
odborníkov z kvantových štruk
túr z celého sveta. Vytvorila uce
lené dielo o matematických zá
kladoch kvantových štruktúr, čím 
preslávila slovenskú matematic
kú školu.

(spn, pod) | Foto: Stano Ščepán

M a t e m a t i k a  j e  p o d s t a t n á 
a  n e z a s t u p i t e ľ n á

PrOF. rNDr. ANAtOlIJ DVurEčENSKIJ, DrSc., A DOc. rNDr. SIlVIA PulMANNOVá, DrSc., SI PrEVZAlI OcENENIA Z rúK PrEDSEDu SAV PrOF. rNDr. PAVlA ŠAJ-
gAlíKA, DrSc., A člENA PrEDSEDNíctVA SAV PrE PrVé ODDElENIE VIED rNDr. AlEŠA KučEru, cSc.
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>Medzinárodné ocenenie Joel M. Dalrymple 
Memorial Lectureship Award získal za svo
je inovatívne úspechy v oblasti biomoleku
lárnej medicíny hantavírusov RNDr. Boris 
Klempa, DrSc., vedúci oddelenia ekológie 
vírusov z Virologického ústavu Biomedicín
skeho centra SAV.

Doktor Klempa sa hantavírusom venu
je už od svojich doktorandských čias, kto
ré strávil na prestížnej univerzitnej klinike 
Charité v Berlíne. Ide o výskum najmä hlo
davcami prenášaných vírusov, ktoré spôso
bujú závažné, až smrteľné ochorenia. Tento 
vedec sa podieľal na objavoch vôbec prvých 
hantavírusov v Afrike a je považovaný za 
jedného z priekopníkov hľadania nových 
hantavírusov v netradičných hostiteľoch, 
akými sú hmyzožravce alebo netopiere. Ve
nuje sa aj iným zoonotickým, teda zo zvie
rat na človeka prenosným vírusom vrátane 
na Slovensku významného vírusu kliešťovej 
encefalitídy. Je taktiež zodpovedný za slo
venskú časť Európskeho vírusového archívu 
podporovaného Európskou úniou.

Ako povedal tento virológ pre Akadémiu/
Správy SAV, keď získal Cenu za vedu a tech
niku 2017 v kategórii Osobnosť vedy a tech
niky, na Slovensku sa evidujú horúčkovité 
ochorenia spojené s vnútorným krvácaním 
a zlyhávaním obličiek spôsobené hantaví

rusmi v desiatkach ročne. Vo všeobecnosti 
ide – najmä v niektorých oblastiach – o zá
važné patogény. Nebezpečné a smrteľné. 
„Aj v rámci Európy, veď napríklad v Nemec
ku evidujú ročne tisícky ochorení. Pacientov 
pri nich treba hospitalizovať, často je nevy
hnutná dialýza, čo je v ťažkých prípadoch 
život zachraňujúca procedúra. Pri všetkých 
zoonotických vírusoch sa navyše teraz veľa 
hovorí o pôsobení klimatických zmien. Tie 
by mohli spôsobiť zvyšovanie populácie hlo
davcov, ktoré sú nositeľmi hantavírusov. 
Možno teda predpokladať, že význam tých
to vírusov by mal v niektorých oblastiach – 
vrátane západnej Európy – rásť,“ pripome
nul (viac Akadémia/Správy SAV 1/2018, Čo 
považuje ocenený virológ za privilégium).

Cenu Joel M. Dalrymple Memorial Lectu-
reship Award udeľuje Medzinárodná spoloč
nosť pre hantavírusy (International Socie
ty for Hantaviruses) raz za tri roky na svojej 
pravidelnej konferencii. Tento rok sa konfe
rencia konala začiatkom septembra v belgic
kom Leuvene. Cena je venovaná spomienke 
na Joela McKeitha Dalrympla, amerického 
vedca a jedného z pionierov hantavírusové
ho výskumu, a býva udeľovaná za inovatív
ny prínos pre výskum v tejto oblasti.

(vč, pod) | Foto: Vladimír Šimíček

M e d z i n á r o d n é  o c e n e n i e  s l o v e n s k é m u  v i r o l ó g o v i

Ocenenie za zásluhy o dialóg medzi vie
rou a vedou (rozumom) Fides et ratio si 
uprostred septembra prevzal v Bratislave 
doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc., samostatný 
vedecký pracovník zvolenského Ústavu eko
lógie lesa Slovenskej akadémie vied. Cenu 
mu udelila Konferencia biskupov Sloven
ska na návrh svojej Rady pre vedu, vzdela
nie a kultúru.

Ako pri tejto príležitosti odznelo – to pod
statné, čím sa M. Saniga odlišuje od väčšiny 
vedeckých pracovníkov, sú jeho vedeckopo
pularizačné aktivity. Napísal 19 populárno
vedeckých knižiek pre deti o prírode, 51 
knižiek o živote prírody pre dospelých. Je 
autorom 2 322 populárnovedeckých člán
kov o prírode v dennej tlači, 4 800 populár
novedeckých príspevkov v rozhlase a 312 
v televízii. Na stredných a základných ško
lách predniesol 1 790 prednášok, viedol 813 
exkurzií. V spolupráci so Slovenskou televí
ziou vyprodukoval sedem populárnovedec
kých filmov.

„Každý poznatok, ktorý dokladá mozai
ku toho, čo je v prírode, má svoj zmysel. 
Možno nie praktický. Chlieb nebude lacnej
ší. Ani lístok na autobus či vlak. Ale človek 

je našťastie taký tvor, že je od prírody zve
davý, a preto potrebuje poznávať. Je príjem
né byť toho súčasťou, vážim si, že mám túto 
možnosť,“ uviedol tento vedec pre Akadé-
miu/Správy SAV (5/2017, Detské nadšenie sa 
zmenilo na poslanie), keď pred dvomi rokmi 
dostal Cenu SAV za popularizáciu. Dodal, že 
ak sa téma o prírode správne podá, nadchne 
každého. „Keď ponúknete príbeh, ktorý je 
zábavný a poučný súčasne, získate si každé
ho. A príroda takýchto príbehov píše veľa.“

Konferencia biskupov Slovenska udeľu
je ocenenie Fides et ratio pri príležitosti vý
ročia vydania encykliky pápeža Jána Pavla 
II. Fides et ratio (Viera a rozum). Katolícka 
cirkev ním chce vyjadriť úctu vedcom, kto
rí svojím pôsobením a vedeckou činnosťou 
prispievajú k dialógu medzi vedou a vierou. 
Zmyslom je motivovať vedcov na výnimočné 
kresťanské svedectvo v tejto oblasti a vyjad
riť dialóg vedy a viery či viery a rozumu, ako 
vyplýva z názvu pápežskej encykliky, pod
ľa ktorej je ocenenie pomenované. „Rozum 
človeka sa neznehodnocuje ani sa neznižu
je tým, že dáva súhlas k obsahu viery,“ píše 
pápež Ján Pavol II. v encyklike Fides et ratio. 

(ks) | Foto: Alfréd Swan

rNDr. Boris KLeMPA, DrSc., vedú-
ci oddelenia ekológie vírusov Viro-
logického ústavu Biomedicínskeho 
centra SAV. Absolvoval Prírodove-
deckú fakultu bratislavskej Univerzi-
ty Komenského, odbor biológia, špe-
cializácia virológia. Vo Virologickom 
ústave začal pôsobiť v roku 1999, 
nasledoval pobyt na Institut für Vi-
rologie na berlínskej Charité Uni-
versitätsmedizin. Od roku 2005 bol 
vedeckým, neskôr samostatným ve-
deckým pracovníkom Virologické-
ho ústavu, oddelenie vedie od roku 
2009. Špecializuje sa na oblasť evo-
lúcie a ekológie hlodavcami a klieš-
ťami prenášaných vírusov. 

Doc. Ing. Miroslav SANIGA, CSc., ab-
solvoval Lesnícku fakultu Vysokej ško-
ly lesníckej a drevárskej (dnes Tech-
nická univerzita) vo Zvolene. Pôsobil 
ako odborný pracovník pre lesné eko-
systémy v Správe Národného parku 
Malá Fatra, od roku 1993 je samostat-
ným vedeckým pracovníkom zvolen-
ského Ústavu ekológie lesa SAV. Zame-
riava sa na ekológiu a etológiu vtákov, 
biodiverzitu a ochranu terestrických 
ekosystémov, vzťah medzi vtáčou 
a rastlinnou zložkou ekosystémov... 
Bol vedúcim riešiteľských kolektívov 
vedecko-popularizačných projektov 
Škola mladých prírodovedcov (2006 
až 2009) a Prírodoveda – naša pria-
teľka (2009 až 2012). Je významným 
popularizátorom vedy, autorom kníh 
a príspevkov v médiách.

D i a l ó g  m e d z i  v i e r o u  a  v e d o u



P o ď a k o v a n i e  v ý z n a m n ý m 
o s o b n o s t i a m
Pôsobeniu v tomto roku jubilu
júcich vedcov Slovenskej aka
démie vied bol venovaný sep
tembrový bratislavský seminár 
Významné osobnosti SAV.

Prítomní si cez krátke prezen
tácie a laudáciá pripomenuli, čo 
títo kolegovia dosiahli vo svojich 
vedných odboroch. Za ich prínos 
ku kreditu SAV im poďakoval 
predseda SAV prof. RNDr. Pavol 
Šajgalík, DrSc., ocenil výsledky 
ich práce, ktoré často presahovali pôdu akadémie aj vedy na Slovensku.

V rámci seminára Významné osobnosti SAV sa predseda SAV a podpredsedovia za tri 
oddelenia vied akadémie – RNDr. Pavol Siman, PhD., prof. RNDr. Karol Marhold, CSc., 
a RNDr. Tibor Morovics, CSc. – poďakovali šestnástim vedcom: doc. Ing. Petrovi Kordšovi, 
DrSc. (elektrotechnológia), Ing. Ľubomírovi Lichnerovi, DrSc. (pôdna hydrológia), RNDr. 
Annemárii Mockovčiakovej, PhD. (geofyzika), prof. RNDr. Jánovi Oťaheľovi, CSc. (geogra
fia), prof. MVDr. Pavlovi Dubinskému, DrSc. (parazitológia), RNDr. Otílii Gašparíkovej, 
CSc. (fyziológia rastlín), Ing. Jurajovi Gašperíkovi, CSc. (štrukturálna biológia), Ing. Jáno
vi Hirschovi, DrSc. (chémia sacharidov), Ing. Eve Hostinovej, CSc. (štrukturálna biológia), 
Ing. Júliusovi Oszlányimu, CSc. (krajinná ekológia), Ing. Igorovi Tvaroškovi, DrSc. (analy
tická chémia), PhDr. Viliamovi Čičajovi, PhD. (história), doc. PhDr. Eve Krekovičovej, DrSc. 
(etnológia), doc. PhDr. Janovi Peškovi, DrSc. (história), PhDr. Stanislavovi Sikorovi, CSc. 
(história), prof. PhDr. Karolovi Sorbymu, DrSc. (arabistika).

V mene ocenených poďakoval P. Kordoš, ktorý okrem iného odľahčene spomenul, že ne
musel celý život „chodiť do práce“, pretože veda pre neho aj pre ostatné ocenené osobnosti 
nebola ťažkou prácou, ale výzvou, potešením a vášňou...

(spn) | Foto: Andrea Veselá

V e d c i  s a  p r i p o j i l i 
k u  k l i m a t i c k é m u  š t r a j k u
Ku globálnemu klimatickému štrajku, ktorý sa konal koncom septembra v tisíckach miest 
na celom svete (jeho usporiadateľom bolo študentské hnutie Fridays For Future) vrátane 
viacerých slovenských, sa pripojili aj tri najsilnejšie slovenské vedecké inštitúcie.

„Slovenská akadémia vied, Univerzita Komenského i Slovenská technická univerzita 
v Bratislave v intenciách prehlbujúcej sa spolupráce a v snahe o ovplyvnenie spoločenské
ho diania, ako aj vyjadrenie jednoznačného stanoviska sa týmto oficiálne pripájajú ku glo
bálnemu klimatickému štrajku,“ uviedli v stanovisku. „Ako vzdelávacie a vedecké ustano
vizne, ktorých poslaním je prispievať k rozvoju vzdelanosti a vedy, ako aj k rozvoju celej 
spoločnosti, cítime zodpovednosť za stav našej planéty. Rozhodli sme sa preto podporiť 
všeobecnú štrajkovú výzvu a prispieť k prebudeniu nielen našich študentov a mladých ľudí, 

ale aj všetkých obyvateľov tejto krajiny. Kli
matickú zmenu a jej prejavy už nie je možné 
spochybňovať ani podceňovať. Už nie je čas 
na diskusiu, konajme!“

Na proteste v Bratislave vystúpil aj pred
seda Slovenskej akadémie vied, profesor Pa
vol Šajgalík. „Som proti všetkým, ktorí tvr
dia, že ľudská činnosť nemá vplyv na našu 
planétu. Za uplynulých 60 rokov stúpla kon
centrácia CO2 o tridsať percent. Ak sa neja
ký parameter zmení o tridsať percent, určite 

to niečo znamená a dnes je vari všetkým jasné, že tepelný cyklus na Zemi je ovplyvňovaný 
koncentráciou CO2. Chráňme si našu planétu. Zatiaľ nám žiadne iné miesto na život nevy
mysleli a myslím si, že ani vedci tak skoro nevymyslia,“ povedal.

(mh) | Foto: tASr/František Iván

Čestná plaketa 
pre Karola Iždinského

Čestnú plaketu SAV Aurela Stodolu za 
zásluhy v technických vedách udelili Ing. 
Karolovi Iždinskému, CSc., riaditeľovi 
Ústavu materiálov a mechaniky strojov 
SAV. 

Karol Iždinský od ukončenia vysokej 
školy nepretržite pracuje v Ústave ma
teriálov a mechaniky strojov SAV. Začí
nal v roku 1982 dvojročným študijným 
pobytom, neskôr pokračoval vedeckou 
ašpirantúrou, ako samostatný vedec
ký pracovník viedol divíziu mikroštruk
túra povrchov a rozhraní, od roku 2004 
bol zástupcom riaditeľa ústavu a od roku 
2012 je jeho riaditeľom.

Odborne sa zameriaval na výskum 
zložených (kompozitných materiálov) 
s kovovou matricou, najmä na hliníkové 
zliatiny spevnené vláknami. Jeho dizer
tačná práca patrí k prvým a dodnes ne
prekonaným štúdiám hliníkových kom
pozitov spevnených bórovými vláknami, 
originálna technológia ich prípravy sa aj 
dnes v Ústave materiálov a mechaniky 

strojov používa pri príprave kompozitov 
spevňovaných monovláknami a vyústi
la do viacerých patentov. Zložité aspekty 
rozhrania medzi matricou a spevňujúci
mi vláknami ho od roku 1994 intenzív
nejšie pripútali k štúdiu mikroštruktú
ry pomocou elektrónovej mikroskopie, 
ktorú na ústave dobudoval do súčasného 
stavu moderného laboratória s vynikajú
cim medzinárodným renomé. Pri výsku
me a vývoji materiálov v ústave sa svojím 
vkladom prakticky podieľal na každom 
vedeckom projekte vrátane medzinárod
ných.

Karol Iždinský sa zásadnou mierou 
zaslúžil o rozvoj elektrónovej mikrosko
pie v Ústave materiálov a mechaniky 
strojov, najmä s ohľadom na metódy štú
dia medzifázového rozhrania v kovových 
kompozitoch. Podieľal sa na vývoji ori
ginálnych materiálov, z ktorých viaceré 
sa prakticky priemyselne aplikovali, res
pektíve aplikujú. Od roku 2003 doteraz 
je členom Snemu SAV, ktorý v minulos
ti ako jeho predseda aj viedol (viac Aka-
démia/Správy SAV 4/2017, Sochári so zá-
ľubou v strojárstve).

(fs, spn) | Foto: Vladimír Šimíček
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P r v é  k r o k y  p r o j e k t u  C E M E A
Prvé kroky v projekte štrukturálnych fondov CEMEA – Centrum pre využitie pokročilých 
materiálov predstavila začiatkom októbra v Bratislave Slovenská akadémia vied.

Projekt na vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV podala akadé
mia s partnermi už v roku 2016. Akadémia v ňom spolupracovala s Výskumným technic
kým centrom VTT vo Fínsku a Univerzitou Helsinki. Prešiel prísnym hodnotiacim sitom 
v schéme Teaming, ktorú zastrešu
je Európska komisia. Z viac ako 150 
európskych projektov vybrali exper
ti do prvej trinástky aj tento. Síce sa 
dostal na listinu úspešných projek
tov, no peniaze z Horizontu 2020 
(15 miliónov eur) naň Európska ko
misia nemala. Na odporúčanie, aby 
sa financoval inak, reagovalo minis
terstvo školstva, ktoré potvrdilo, že 
dodrží prísľub a uvoľní naň 30 mi
liónov eur zo štrukturálnych fondov. To sa aj stalo. (Viac Správy SAV 2/2016, Keď silní ťaha-
jú slabších a Akadémia/Správy SAV 1/2017 CEMEA má zelenú, no peňazí bude menej.)

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV bolo teda zriadené koncom roka 2017 
ako samostatná organizácia financovaná z projektu podporeného zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie. Financovanie projektu vo výške 30 miliónov eur sa však začalo až v júni 
tohto roka. Ako uviedla riaditeľka tohto centra RNDr. Eva Majková, DrSc., výskumné ciele 
projektu sú zamerané na modifikáciu povrchov a rozhraní pre nové funkcionality štruktúr 
a prvkov pokročilých materiálov, biomedicíny a udržateľnej energie. Cieľom projektu je aj 
výskum nových nanomateriálov, kompozitov a vrstvových štruktúr so zlepšenými alebo no
vými vlastnosťami, zaujímavými pre pokročilé aplikácie.

Súčasťou prezentácie projektu bolo podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Cen
trom pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) Trenčianskej univerzity 
A. Dubčeka v Trenčíne, Centrom pre využitie pokročilých materiálov (CEMEA) SAV a Ve
deckovýskumným centrom excelentnosti pre materiálový a interdisciplinárny výskum (Slo
vakiON), ktoré sú excelentnými pracoviskami výskumu a vývoja v oblasti pokročilých ma
teriálov a technológií.                  (mh, pod) | Foto: tomáš Benedikovič

V  d i v a d l e  t e n t o r a z  a j  o  o č k o v a n í
Zdravie a výdobytky modernej vedy boli témou septembrovej časti popularizačného po
dujatia Veda v divadle. V bratislavskom Štúdiu 12 tentoraz diskutovali Ing. Marta Prnová, 
PhD., z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicí
ny SAV a doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD., z Centra spoločenských a psy
chologických vied SAV. Venovali sa aj očkovaniu.

„Je to spôsob stimulovania imunitného systému. Kedysi sa aplikovali priamo živé orga
nizmy, baktérie, dnes sú to len nejaké ich časti. A na to reaguje náš imunitný systém. Spus
tí sa imunitná reakcia, vytvoria sa protilátky, a keď sa najbližšie stretneme s antigénom, 

imunitný systém na to bude vedieť reagovať. 
To je princíp očkovania. Keby sme ho nema
li, sedí nás v tejto miestnosti asi tretina,“ po
vedala farmakologička M. Prnová.

Podľa odborníčok bola téma očkovania 
v uplynulom období démonizovaná a rodi
čia sa tak strácajú v množstve informácií, 
ktoré ponúka internet. Mnohé z nich sú ne
overené, a preto apelujú, že ľudia by sa mali 
rozhodovať na základe faktov.

„Najviac dôverujeme vlastnej skúsenos
ti. Neuvedomujeme si dôležitosť štatistiky, 
v ktorej sú všetky prípady aj omyly. Vyvo

dzujeme príliš závažné názory z veľmi mála informácií. Evolučne sme vybavení vidieť vzor
ce v tom, čo sa deje. Kedysi bolo výhodné, keď pračlovek zjedol bobuľu a bolo mu z nej zle. 
Pre neho to bola veľmi užitočná informácia všímať si takéto spojitosti. Ale dnes, keď rozu
mieme štatistike, vieme, že mnoho vecí sa stane čisto náhodne,“ pripomenula V. Kurinco
vá Čavojová.

Projekt Veda v divadle spustila Slovenská akadémia vied v spolupráci s Divadelným 
ústavom v júni. Formou diskusií v bratislavskom divadle Štúdio 12 sa chcú vedci v umelec
kom priestore priblížiť verejnosti a rozprávať o vede zrozumiteľne, jednoducho, s prepoje
ním na umenie.          (mh) | Foto: Martin Bystriansky

Odišla prvá slovenská 
afrikanistka

Orientalistka, afrikanistka a historič
ka doc. PhDr., Viera PawlikováVilhano
vá, DrSc., z Ústavu orientalistiky zomre
la 26. septembra. Slovenská orientalistika 
a veda strácajú v jej osobe pracovitú, plod
nú a rešpektovanú odborníčku, ktorá 
úspešne reprezentovala krajinu v zahra
ničí v oblasti vedeckého výskumu.

V Kabinete orientalistiky SAV začala 
pracovať – ako priekopníčka afrikanisti
ky na Slovensku – v roku 1966 po ukon
čení štúdia afrikanistiky a angličtiny na 
Filozofickej fakulte Karlovej univerzity 
v Prahe. Jej vedeckú orientáciu zásad
ným spôsobom ovplyvnil postgraduál
ny študijný pobyt na 
univerzite v Kampa
le v rokoch 1967 až 
1968, počas ktorého 
uskutočnila rozsiah
ly výskum v ugand
ských archívoch, kto
rý doplnila terénnym 
výskumom a v ne
skorších rokoch vý
skumom v archívoch v Londýne a Ríme. 
Množstvo zhromaždeného pramenného 
materiálu jej pomohlo pokračovať v pro
fesionálnej kariére aj v rokoch 1971 až 
1989, počas ktorých jej komunistický re
žim zakázal cestovať na Západ a do Af
riky.

Od počiatku pôsobenia na akademic
kej pôde V. PawlikovúVilhanovú okrem 
africkej histórie a kultúry zaujímali afric
ké literatúry. Venovala sa ich propagácii 
na Slovensku aj prekladateľskej činnos
ti. Prekladala z druhého najrozšírenej
šieho jazyka na africkom kontinente, zo 
swahilčiny, a z angličtiny. V súvislosti so 
vznikom moderných afrických literatúr 
v afrických jazykoch ju zaujímal aj jazy
kový problém moderných afrických lite
ratúr. Celoživotný záujem o africké lite
ratúry V. PawlikováVilhanová zavŕšila 
v roku 2008 vydaním monografie veno
vanej vzťahu písma, jazyka, ľudovej slo
vesnosti a afrických literatúr Umenie 
slova. Jazyk, písmo, ľudová slovesnosť 
a zrod literatúr v krajinách subsaharskej 
Afriky.

V roku 1997 docentka PawlikováVil
hanová prevzala koordináciu medziná
rodného vedeckého projektu L’Union 
Académique Internationale (UAI – Me
dzinárodná únia akadémií) v Bruseli 
Fontes Historiae Africanae (FHA) – Pra
mene k africkým dejinám, ktorého cie
ľom je vydávanie kritických edícií pra
meňov k africkým dejinám. Projekt pod 
jej vedením dlhodobo dosahoval výbor
né výsledky a medzinárodný hodnotiaci 
panel mu na svojich summitoch udeľoval 
najvyššiu známku „excellent“. Nezane
dbateľná bola jej popularizačná a osveto
vá činnosť.  (w – ah, dm) | Foto: archív

MArtA PrNOVá (NA SNíMKE VľAVO) A VlADIMírA 
KurINcOVá čAVOJOVá PrI DISKuSII.
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Ocenenia Literárneho 
fondu za rok 2018

Tradičné vyhlasovanie publikácií ocene
ných Literárnym fondom – tentoraz za 
rok 2018 – sa konalo koncom septembra 
v Bratislave. Jedenásť ich vyšlo vo vyda
vateľstve SAV Veda.
Cenu za vedeckú a odbornú literatúru 
za rok 2018 v kategórii slovníková a en
cyklopedická literatúra získalo dielo Ka
taríny Gajdošovej, Márie Šimkovej a kol. 
Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny 

na báze Slovenského hovoreného korpu
su (viac Akadémia/Správy SAV 1/2019, 
Nové knihy Vedy, vydavateľstva SAV).
Ďalších desať publikácií získalo prémie za 
vedeckú a odbornú literatúru:
V kategórii spoločenské vedy: Peter Že
ňuch, Peter Zubko, Šimon Martinčák: 
Užhorodský rukopisný Pseudozonar. Pra
vidlá mníšskeho a svetského života z pre
lomu 16. – 17. storočia; Miroslav Londák: 
Šikova ekonomická reforma a Sloven
sko; Daniela Slančová a kol.: Desať štú
dií o detskej reči; Milan Hrabovský: Rasa. 
Rasová klasifikácia ľudí.
V kategórii slovníková a encyklopedická 
literatúra: Radovan Garabík, Beáta Kme
ťová, Agáta Karčová, Kristína Bobeková, 
Daniela Majchráková, Katarína Chlpíko
vá: Retrográdny slovník súčasnej sloven
činy, slovné tvary na báze Slovenského 
národného korpusu.
V kategórii biologické a lekárske vedy: 
Peter Mikuš, Juraj Piešťanský, Svetla
na Dokupilová: Kvapalinová chromato
grafia, hmotnostná spektrometria a ich 
kombinácie vo farmaceutickej a biomedi
cínskej analýze; Viera Lehotská, Alžbeta 
Kršáková: Rádiológia pre stomatológov.
V kategórii prírodné a technické vedy: Pe
ter Gajdoš, Ľudmila Černecká, Valerián 
Franc, Anna Šestáková: Pavúky Sloven
ska. Slovenské názvoslovie, prehľad čeľa
dí a súčasné poznatky; Ján Bošanský: Fy
zikálnometalurgické pozadie vlastností 
zvarových spojov konštrukčných ocelí; 
Veronika Piscová a kol.: Využívanie vyso
kohorskej krajiny a jeho dôsledky na zme
nu prostredia (na príklade Tatier a Níz
kych Tatier).

(pk)

N o v ý  k l a s t e r  v  K o š i c i a c h
Memorandum o spolupráci na vytvorenie vedeckého klastra uzatvorili Slovenská akadémia 
vied a tri košické univerzity. Podpísali ho predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., 
a rektori prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (Univerzita P. J. Šafárika), prof. Ing. Stanislav Kmeť, 
CSc. (Technická univerzita) a prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie). Informovali o tom v Košiciach na začiatku októbra.

Hlavným cieľom klastra je vytvoriť skupinu vrcholných vedeckých a vzdelávacích in
štitúcií, ktoré budú spolupracovať, aby zlepšili poskytovanie vysokoškolského vzdelávania 
a prispievali k rozvoju vedy, vzdelanosti, a kultúry spoločnosti. „Vedecký klaster už máme 
založený v Bratislave – so Slovenskou technickou univerzitou a Univerzitou Komenského. 
Pripadalo nám rozumné mať ho aj v Košiciach, v ktorých sú koncentrované jednak viace
ré ústavy SAV a jednak univerzity,“ uviedol predseda SAV Pavol Šajgalík. „Infraštruktúra 
z prvej vlny čerpania eurofondov je tu a treba ju využívať. Všetci cítime potrebu združovať 
sily a um, lebo v európskom priestore je čoraz mohutnejší konkurenčný boj a nám sa čoraz 
menej a menej darí uspieť v projektoch.“

Poslaním vedeckého klastra je pozdvih
núť národný i medzinárodný profil jeho čle
nov na získanie mimoriadne kvalitných štu
dentov, vedcov, odborných zamestnancov 
a investícií. Chce posilniť prínos členov pre 
prosperitu krajiny a rozvinúť ich príspevok 
k vytváraniu, udržiavaniu a transferu sve
tovej zásobárne poznania. Ďalším jeho po
slaním je aj posilniť schopnosť Slovenska 
zúčastňovať sa na globálnom rozvoji a príle
žitostiach a profitovať z nich v zmysle glo
bálnych a lokálnych výziev a rozvinúť mož
nosti slovenských študentov podieľať sa na 
celosvetovom vysokoškolskom vzdelávaní, 
vede a výskume bez ohľadu na ich zázemie.

Trojica rektorov zhodne konštatovala, že 
vzťahy medzi košickými univerzitami sú dlhodobo dobré a všetky majú dobrú spoluprácu 
s pracoviskami akadémie. „Vysoké školstvo i veda si vyžadujú systémové zmeny. Uvítali by 
sme, keby vznik vedeckého klastra dostal ďalšie dimenzie. V zmysle zákona o vysokých ško
lách môžeme vytvoriť spoločný subjekt, treba sa o ňom v budúcnosti rozprávať,“ naznačil 
jednu z perspektív P. Sovák. Predstavitelia všetkých štyroch inštitúcií sa zhodli na tom, že 
pokiaľ chcú byť konkurencieschopní, musia integrovať sily.    (čiž) | Foto: Katarína čižmáriková

V  k a v i a r n i  o  T e c h n é c i u
Prvá košická vedecká kaviareň po letnej prestávke mala koncom septembra viacero osobi
tostí. Napríklad mala zo všetkých doterajších najkratší – jednoslovný – názov: Technécium. 
Už po tretíkrát bol lektorom Mgr. Martin Venhart, PhD., z Fyzikálneho ústavu SAV, člen 
Predsedníctva SAV.

Tento fyzik dostal na svojej minuloročnej návšteve Košíc otázku na technécium. „Vtedy 
som nevedel odpovedať do hĺbky, a tak som si začal o tomto chemickom prvku zisťovať, kde 
sa čo dalo. Tak som sa zahĺbil do štúdia, že to vydalo na samostatnú prednášku,“ zdôvodnil 
tému svojej prednášky medzi „kaviarnikmi“ v Košiciach. 

Návštevníci septembrovej vedeckej kaviarne sa od neho dozvedeli, že technécium patrí 
medzi chemické prvky, ktorých existenciu predpovedal D. I. Mendelejev na základe perio
dického zákona. Napriek tomu unikalo všetkým pokusom o objavenie, pričom roky na pre
lome 19. a 20. storočia boli veľmi bohaté na množstvo objavov. Nakoniec v roku 1937 došlo 
aj na technécium. „Technécium nemá ani jeden stabilný izotop a v zemskej kôre sa nachá
dza len v minimálnych množstvách. Našlo rozsiahle uplatnenie v nukleárnej medicíne a po
máha nám aj zodpovedať otázky pôvodu chemických prvkov vo vesmíre,“ predstavil prvok 
s číslom 43 v Mendelejevovej periodickej tabuľke chemických prvkov M. Venhart. V pred
náške uviedol postup identifikácie technécia i jeho praktické použitie v medicíne – ročne až 
20 miliónov pacientov podstúpi vyšetrenie pomocou izotopu 99mTc, ktorý ľudský organiz
mus rýchlo vylúči a nie je súčasťou biochemických procesov.

Mentor košických vedeckých kaviarní RNDr. Ján Gálik, CSc., z Neurobiologického ústa
vu Biomedicínskeho centra SAV bol spokojný so záujmom o zvolenú tému. „Nie je jedno
duché mesiac čo mesiac nájsť príťažlivú tému i zdatného lektora, aby si kaviarne udržali 
vysokú úroveň. Veď v novembri si pripomenieme už desať rokov organizovania tejto popu
larizačnej aktivity,“ skonštatoval.                      (čiž)

MEMOrANDuM O SPOluPrácI A Vy tVOrENí VE-
DEcKéhO KlAStrA V KOŠIcIAch PODPíSAlI (ZľA-
VA) PAVOl SOVáK, JANA MOJžIŠOVá, PAVOl ŠAJgA-
líK A StANISlAV KMEť.
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>Polstoročie uplynulo deviateho augusta od 
úmrtia profesora PhDr. Alexandra Húšča
vu, DrSc., významného historika, archivára, 
priekopníka pomocných vied historických 
a zakladateľa archívnej vedy na Slovensku.

Narodil sa štvrtého januára 1906 v La
mači (dnes časť Bratislavy). Po gymna
ziálnych štúdiách vyštudoval históriu na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenské
ho. Počas rokov 1931 až 1933 získaval skú
senosti na Vatikánskej archívnej škole, kde 
však diplom nezískal, keďže kurzy navšte
voval ako dobrovoľný študent popri báda
teľskej činnosti vo Vatikánskom tajnom ar
chíve a v archíve v Neapole. Súčasne pôsobil 
ako sekretár Československého ústavu his
torického v Ríme. Po návrate na Slovensko 
začal pracovať v Krajinskom archíve v Brati
slave. V roku 1936 absolvoval Archívnu ško
lu v Prahe a v roku 1937 sa habilitoval ako 
docent pomocných vied historických. Už 
v roku 1939 bol vymenovaný za mimoriad
neho a o rok neskôr za riadneho profesora 
pomocných vied historických.

V rokoch 1948 až 1949 bol dekanom Fi
lozofickej fakulty Slovenskej univerzity. 
V roku 1949 bol na čele Historického ústavu 
Slovenskej akadémie vied a umení. V škol
skom roku 1950/1951 sa mu podarilo zriadiť 
pri Katedre československých dejín odbor
né štúdium archívnictva, ktoré viedol až do 
svojej smrti. Hodnosť doktora historických 
vied získal v roku 1956. Ako člen Sloven
skej vedeckej archívnej rady, Vedeckej rady 
SAV a Vedeckej rady Univerzity Komenské
ho sa aktívne podieľal na smerovaní vývoja 

slovenskej historickej 
vedy. Bol zodpoved
ným redaktorom od
borného časopisu His-
torické štúdie a tiež 
členom redakčnej rady 
zborníka Historica.

Vo svojej odbor
nej činnosti sa venoval 
hlavne problematike 
pomocných vied historických a právom ho 
môžeme označiť za priekopníka týchto ve
deckých disciplín. Ako prvý sa začal zaobe
rať ich štúdiom a výučbou. Prvoradý záujem 
venoval diplomatike – kritickým a odbor
ným skúmaním starých listín a dokumen
tov ako historického materiálu. Výchova štu

dentov archivárov ho podnietila k vydaniu 
učebnice paleografie (výskum a určovanie 
písma).

Profesor Húščava sa stal zakladateľom 
historickej metrológie pri výskume hospo
dárskych dejín Slovenska. Pri vedeckej čin
nosti z aspektu historickej chronológie ho 
tiež zaujal dovtedy neznámy spôsob da
tovania na území Uhorska v 16. storočí. A. 
Húščava svoje najvýznamnejšie dielo Deji-
ny a vývin poľnohospodárskych mier na Slo-
vensku už nestihol dokončiť. Výsledky jeho 
mnohoročnej vedeckej činnosti však uspo
riadal jeho študent – profesor Jozef Novák 

– a dielo profesora Húščavu tak mohlo byť 
vydané v roku 1972 pod názvom Poľnohos-
podárske miery na Slovensku. Z jeho diel 
možno spomenúť najvýznamnejšie: Kolo-
nizácia Liptova do konca XIV. storočia (Bra
tislava, 1930), Ján Literát a liptovské falzá 
(Bratislava, 1936), Archív zemianskeho rodu 
Okoličného (Bratislava, 1943), Dejiny Lama-
ča (Bratislava 1948, reedícia 1998), Dejiny 
a vývoj nášho písma (Bratislava 1951).

Katedra archívnictva a pomocných vied 
historických Filozofickej fakulty Univerzi
ty Komenského v Bratislave udeľuje každo
ročne od roku 2006 na jeho počesť Cenu 
profesora Alexandra Húščavu za najlepšiu 
študentskú vedeckú odbornú prácu v odbo
re archívnictva a pomocných vied historic
kých. Od roku 1972 je v BratislaveDúbrav
ke po ňom pomenovaná ulica a v roku 1988 
v rodnom Lamači na Heyrovského ulici po
stavili na jeho počesť pamätník s bustou.

Ústredný archív SAV uchováva vedec
kú písomnú pozostalosť profesora Húšča
vu, ktorá dnes tvorí jeho osobný fond v roz
sahu 40 archívnych škatúľ. Vo fonde sú jeho 
rukopisy vedeckých prác, i nepublikované. 
Veľmi hodnotná je jeho vedecká dokumen
tácia z výskumnej činnosti, predovšetkým 
z výskumu metrológie. Osobný fond Ale
xandra Húščavu dokumentuje dielo tohto 
prvého univerzitného profesora pomocných 
vied historických a odboru archívnictva na 
Slovensku. Tiež dotvára pohľad na stav, roz
voj a výučbu archívnictva na Slovensku od 
medzivojnového obdobia až po šesťdesiate 
roky 20. storočia. Jeho príspevky z genealó
gie, heraldiky a historickej chronológie zna
menajú tiež podstatný prínos pre rozvoj po
mocných vied historických.

Mgr. Ladislav Jurányi, Ústredný archív SAV, 
Centrum spoločných činností SAV

A l e x a n d e r  H ú š č a v a ,  z a k l a d a t e ľ 
a r c h í v n i c t v a  n a  S l o v e n s k u

Č o  s k r ý v a  Ú s t r e d n ý  a r c h í v  S A V 

Kabinet matematiky 
SAV (terajší Matema
tický ústav SAV) bol 
založený v roku 1959 
s cieľom zamerať sa 
najmä na pomoc ná
rodnému hospodár
stvu formou využitia 
aplikácií matematic
kých metód pri riade

ní výroby. Jeho vedúcim sa stal prof. RNDr. 
Anton Kotzig, DrSc., na základe odporúča
nia akademika Štefana Schwarza, ktorý „na
vrhuje upustiť od konkurzného konania ... aj 
preto, že ide o vysoko kvalifikovaného od
borníka a je vylúčené, že by akadémia našla 
vhodnejšieho uchádzača na toto miesto...“.

Kabinet tým získal do svojich služieb za
nieteného matematika, priekopníka teórie 
grafov, matematickej a ekonomickej štatisti
ky a kombinatoriky. Túto jeseň si pripomína
me sté výročie jeho narodenia.

Anton Kotzig študoval matematiku a fy
ziku na Prírodovedeckých fakultách v Pra
he a Bratislave, v roku 1945 obhájil dizertač
nú prácu v odbore matematickej štatistiky 
a v roku 1947 zložil rigorózne skúšky z ma
tematiky a experimentálnej fyziky.

Praktické skúsenosti s aplikovaním mate
matiky v praxi získaval už počas vysokoškol
ského štúdia na štatistických oddeleniach 
v Bratislave a Prahe. Od roku 1951 sa na de
väť rokov stal jeho pôsobiskom odbor mate
matiky a sociálnoekonomickej štatistiky Vy
sokej školy ekonomickej v Bratislave, pričom 
v rokoch 1952 až 1958 pôsobil ako jej rek
tor. V roku 1953 bol vymenovaný za docen
ta a neskôr profesora pre odbor ekonomická 
štatistika a matematika. V roku 1961 obhájil 
doktorskú dizertačnú prácu a Vedecká rada 
Karlovej univerzity v Prahe mu udelila hod
nosť doktora fyzikálnomatematických vied.

Pod jeho vedením v Kabinete – aj napriek 
značným priestorovým a personálnym prob

lémom – úspešne riešili pomerne mladé ma
tematické disciplíny, úzko spolupracovali 
s Matematickým ústavom ČSAV, Jednotou 
československých matematikov a fyzikov, vy
dávali vysoko odborný medzinárodný Mate
matickofyzikálny časopis SAV (dnes Mathe-
matica Slovaca), veľkú pozornosť venovali 
vedeckej výchove, nezanedbateľná bola roz
siahla publikačná činnosť. V roku 1963 sa 
Kabinet podieľal na organizovaní prelomo
vého medzinárodného sympózia v Smoleni
ciach o teórii grafov a jej aplikáciách.

Anton Kotzig koncom roku 1963 prijal 
miesto profesora Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského, kde pôsobil až do 
roku 1969, keď odišiel do Kanady. Aj naďa
lej sa venoval matematike, celý matematic
ký svet pozná jeho prácu, napríklad Kotzi
govu vetu či doposiaľ nepotvrdenú, ale ani 
nevyvrátenú RingelovuKotzigovu hypoté
zu. Umrel v roku 1991. Zanechal nezmaza
teľnú slovenskú stopu v odbore matematika.

Ing. Jana Špániková, Ústredný archív SAV, 
Centrum spoločných činností SAV

Foto: archív

P r v ý  v e d ú c i  K a b i n e t u  m a t e m a t i k y  
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Levická, Jana – Zumrík, Miroslav (ed.)
Človek a jeho jazyk 4 /Terminologické inšpirácie profesora 
Jána Horeckého

Publikácia predstavuje voľné pokračovanie série Človek a jeho jazyk 
a usiluje sa predstaviť dielo Jána Horeckého ako zdroj inšpirácií pri 
ďalšom skúmaní jazyka a terminológie v historickom i systémovom 
aspekte. S týmto cieľom zostavovatelia prinášajú výber jeho štúdií 
a textov, v ktorých sa autor zamýšľal nad kľúčovými terminologic
kými a onomaziologickými otázkami, akými sú teoretické otázky 
terminológie, vzťah termínu a pojmu, onomaziologické hľadisko 
termínotvorby či sémantické vzťahy v terminológii, jej interlingvál
ne skúmanie a ustaľovanie slovenskej terminológie. Na inšpiračný 
potenciál prác J. Horeckého sa poukazuje v štúdii J. Levickej o slo
venskej terminológii v kontexte jazykovospoločenskej situácie 60. 
rokov minulého storočia a v štúdii M. Zumríka, v ktorej porovnáva 
Horeckého chápanie pojmu s procedurálnou teóriou pojmu. Špe
cifickosťou tohto zväzku je bilingválne slovenskoanglické spraco
vanie, ktorého cieľom je sprostredkovanie terminologického uva
žovania a prác profesora J. Horeckého nielen slovenskému, ale aj 
zahraničnému čitateľovi.

Šimková, Mária – Levická, Jana – Debnár, Marek
Dynamické javy v súčasnej slovenčine a jej výskume

V súčasnej slovenčine, v jej skúmaní a opise registrujeme mnohé 
zmeny súvisiace s vývinom celého jazykového spoločenstva i s no
vými metódami a možnosťami výskumu jazyka a textových útva
rov. Autori publikácie sa zamerali na niekoľko oblastí: pravopis ale
bo adaptácia prevzatých slov, lexikológia vrátane terminológie, 
štylistika s presahom do dištančného čítania. Premenlivé vlastnos
ti jazykového systému slovenčiny a sondy do pohybov v parole sú 
dokumentované na báze dát Slovenského národného korpusu s ná
zornými ukážkami efektívneho využitia korpusových zdrojov a me
tód korpusovej lingvistiky. Kniha je primárne určená lingvistom, li
terárnym vedcom, záujemcom zo súvisiacich interdisciplinárnych 
oblastí (napríklad digital humanities), terminológom, prekladate
ľom a študentom príslušných odborov.

Kušniráková, Ingrid a kol.
Historické štúdie 53

Publikácia sa venuje téme historického a kultúrneho dedičstva pálf
fyovského rodu a skúmaniu problematiky šľachty v 19. a 20. sto
ročí v slovenskej historiografii. Začína skúmaním rodu Pálffyovcov 
v ranom novoveku, zaoberá sa pečaťou Kataríny Pálffyovej z roku 
1563 a najnovšími poznatkami o erbe Pálffyovcov, ďalej takzvaným 
rábskym hrdinom Mikulášom Pálffym, mýtami o ňom a skutočnos
ťou, skúma aj Pálffyovcov v modernej dobe, napríklad cestovateľ
skú vášeň Lucie Pálffyovej, rod. Wilczekovej (1862 – 1958), zaoberá 
sa vzťahom Pálffyovcov k rodu Andrássyovcov v období Rakúsko
Uhorska a venuje sa aj zaujímavej téme sporu o pozostalosť grófa 
Jána Pálffyho (1908 – 1919).
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