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I. ÚVOD

Výročná správa o činnosti slovenskej akadémie vied za rok 2010 suma-
rizuje výsledky a aktivity organizácií saV. tento rok sa niesol v znamení 
viacerých domácich i zahraničných úspechov vedy, o ktorých podrobne 
správa informuje, ale mnohé kladné výsledky organizácií saV zostali v po-
zadí problémov, ktoré sa vynorili pri úsilí o zabezpečenie stabilného finan-
covania vedy na slovensku. Vedenie akadémie spolu so samosprávnymi 
orgánmi saV, organizáciami saV a odborovým zväzom saV pristupovalo 
zodpovedne k obhajobe postavenia slovenských vedcov a upozorňovalo 
na rozhodnutia, ktoré boli v rozpore nielen s deklarovanou vládnou pod-
porou rozvoja vedy a výskumu na slovensku, ale aj vednou politikou eu-
rópskej únie. 

kapitola saV mala rozpočet celkových príjmov 2 287 060 eur. V sku-
točnosti rozpočtové organizácie dosiahli príjmy 8 198 600 eur (z toho 
rozpočtové príjmy 1 817 469 eur a mimorozpočtové 6 381 131 eur), čo 
bolo o 469 591 eur menej v porovnaní so záväzným ukazovateľom sta-
noveným v rozpočte. rozpočet celkových výdavkov bol v kapitole saV 
65 326 009 eur, ale v priebehu roka bol zmenený na základe rozpočtových 
opatrení na 77 950 179 eur. čiastočné obmedzenie financovania výskumu 
a vývoja krátením rozpočtu saV ovplyvnilo rozvoj vedy a výskumu saV 
v roku 2010. 

napriek týmto nepriaznivým podmienkam, keď bola saV nútená zame-
rať sa najmä na zefektívnenie financovania výskumu a vývoja na sloven-
sku, nebolo možné upustiť ani od aktivít smerujúcich k vytváraniu podmie-
nok na zvyšovanie kvality výstupov organizácií saV. 

rozhodujúcou úlohou saV v roku 2010 bola úspešnosť v získavaní 
projektov a realizácia jednotlivých výziev v programoch štrukturálnych fon-
dov eÚ. organizácie saV sa roku 2010 zapojili do všetkých výziev vyhlá-
sených agentúrou ministerstva školstva vedy, výskumu a športu pre štruk-
turálne fondy eÚ (apVV) v rámci operačného programu Výskum a vývoj 
a do jednej výzvy operačného programu Vzdelávanie. dve z piatich orga-
nizácií saV boli úspešné vo výzve podpora sietí excelentných pracovísk 
výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej 
spolupráce v bratislavskom kraji. rovnako úspešný bol projekt šiestich 
organizácií saV z oblasti spoločenských vied, ktoré vytvoria centrum ex-
celentnosti zamerané na európske dimenzie umeleckej kultúry slovenska, 
ako aj projekt, ktorým bude vytvorené centrum excelentnosti pre glyko-
miku, do ktorého sa zapojí päť ďalších organizácií saV. mimo bratislavy 
bude zo sedemnástich schválených centier excelentnosti vytvorených šesť 
organizáciami saV a ako partner sa do budovania spoločných pracovísk, 
najmä s vysokými školami, zapojí dvanásť organizácií saV. V rámci výzvy 
podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií úspešne 
spolupracuje s podnikateľským sektorom deväť organizácií saV a do no-
vých výziev tohto typu sa zapojilo ďalších dvanásť. Vo výzvach na podpo-
ru výskumno-vývojových centier bolo ako partneri podnikateľskému sekto-
ru úspešných päť organizácií saV. jedna organizácia saV bola úspešným 
partnerom pri výzve budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizá-
cia ich vnútorného vybavenia s cieľom zlepšenia podmienok vzdelávacie-
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ho procesu a do výzvy podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vyso-
kých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji sa zapojili dve 
organizácie. V rámci apVV bolo v roku 2010 financovaných 156 projektov, 
ktorých nositeľmi boli organizácie saV (v 69 projektoch boli organizácie 
saV spoluriešiteľmi). V roku 2010 úspešne pracovalo v saV aj dvanásť 
centier excelentnosti saV, ktoré boli zriadené predsedníctvom saV s cie-
ľom podporovať špičkové vedecké osobnosti základného a aplikovaného 
výskumu v sr v dosahovaní výsledkov na medzinárodnej úrovni. z nich 
koncom roka 2010 sedem ukončilo činnosti, ale súčasne bola vyhláse-
ná nová výzva na podávanie projektov centier excelentnosti so začiatkom 
v roku 2011, pričom sa zvýšili nároky na kvalitu riešiteľského kolektívu. 
pracovníci saV boli úspešní aj pri riešení projektov Vedeckej grantovej 
agentúry mšVVaš sr a saV, v rámci ktorej v roku 2010 riešili 255 spo-
ločných projektov, čo je o 28 projektov viac ako v roku 2009. z uvedeného 
stručného prehľadu o projektoch riešených v saV je adekvátna a opráv-
nená požiadavka na zvýšenie rozpočtu na podporu domácich projektov, 
ktorá bola deklarovaná v roku 2010. Vedenie saV presadzuje názor, že 
medzi organizáciami saV treba vytvoriť prostredie transparentnej súťaže, 
lebo iba kvalitnými projektmi sa vedecké kolektívy majú šancu presadiť 
v domácom, ale predovšetkým v európskom výskumnom priestore. ne-
oddeliteľnou súčasťou vednej politiky saV je zvyšovanie kvality výstupov 
saV vo všetkých oblastiach činnosti. potešiteľná je skutočnosť, že počet 
výstupov z roka na rok stúpa, ale cieľom saV je okrem počtu výstupov sa 
viac zamerať na ohlasy vedeckých prác v medzinárodných databázach 
a tam, kde sa významné výskumy publikujú. 

konkrétnu vedeckú činnosť saV v uplynulom roku výstižne dokumen-
tujú najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce, ktoré sú konkrétne pre-
zentované v správe. zo všetkých možno vyzdvihnúť niekoľko výsledkov 
základného výskumu a aplikačného charakteru, ktoré dosiahli pracovis-
ká saV v hodnotenom roku. z oddelenia vied o neživej prírode: zmeny 
krajinnej pokrývky v malých povodiach a ich vplyv na frekvenciu výskytu 
povodňových situácií (Geografický ústav saV), Úloha rastového módu pri 
formovaní magnetických vlastností inmnas (elektrotechnický ústav saV), 
kovokeramická anóda pre nový typ bipolárnych batérií (Ústav materiálov 
a mechaniky strojov saV), súbory nanočastíc pre pokročilé senzory (Fy-
zikálny ústav saV), riadenie cyklu magnetického poľa urýchľovača nuk-
lotron (Ústav merania saV). z oddelenia vied o živej prírode a chemických 
vedách je to napríklad výsledok vedeckej práce pracovníkov Ústavu expe-
rimentálnej onkológie saV prezentovaný pod názvom: mikrovlny z mobil-
ných telefónov výraznejšie inhibujú tvorbu 53bp1 fokusov v ľudských kme-
ňových bunkách ako v diferencovaných bunkách: možný mechanizmus 
spojitosti s onkologickým rizikom. V rámci tohto výskumu bolo zistené, že 
kmeňové bunky sú omnoho citlivejšie na pôsobenie mikrovĺn a reagujú na 
viac frekvencií z mobilných telefónov ako diferencované bunky. tieto vý-
skumy naznačujú, že kmeňové bunky patria k najvýznamnejším bunkovým 
modelom pre validáciu bezrizikových signálov mobilnej komunikácie. ko-
lektív pracovníkov Virologického ústavu saV zistil, že karbonická anhydrá-
za iX (ca iX) je vhodným terčom pre rôzne protinádorové stratégie, ktoré 
potenciálne môžu byť účinné voči širokému spektru nádorov. V Ústave 
ekológie lesa saV boli definované nové metódy hodnotenia a mapovania 
biotických škodlivých činiteľov na drevinách vo verejnej zeleni, ktoré vyús-
tili do odporúčaní aplikovať efektívne ochranné opatrenia.

pracoviská oddelenia vied o spoločnosti a kultúre vydali v roku 2010 
celý rad vedeckých monografií a ďalších publikácií. archeologický ústav 
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saV svojou rozsiahlou činnosťou prispel k záchrane kultúrneho dedičstva 
pri výskumoch v spojitosti s budovaním rýchlostnej komunikácie r1 nitra 
– tekovské nemce a banská bystrica, ale významné sú aj publikácie pre-
zentujúce výsledky výskumov prítomnosti keltov a Germánov na strednom 
podunajsku. historický ústav saV prispel k poznávaniu našej minulosti 
unikátnou vedeckou príručkou, lexikónom stredovekých miest na sloven-
sku, ale treba oceniť aj anglické vydanie dejín slovenska v renomovanom 
vydavateľstve cambridge university press. monografie z dielne slavistic-
kého ústavu j. stanislava saV skúmajú byzantské a cyrilo-metodské pra-
mene a tradície našej kultúry. Výskum v Ústave experimentálnej psycholó-
gie saV bol úspešný v oblasti zameranej na kognitívne stránky osobnosti. 
organizácie saV orientované na kultúru a umenie sa sústredili na také 
otázky ako dielo zakladateľa slovenskej architektúry dušana jurkoviča 
(Ústav dejín umenia saV). jazykovedný ústav ľ. štúra saV spracoval ďal-
ší zväzok slovanského jazykovedného atlasu. pod redakciou encyklope-
dického ústavu saV vyšiel 6. zväzok encyklopédie beliana. 

o excelentnosti saV svedčí aj rozsah publikovania a miera ohlasu na 
práce vedeckých pracovníkov saV. oproti roku 2009 bol zaznamenaný 
pokrok, počet vedeckých a odborných prác v časopisoch evidovaných 
v current contents narástol z 1 293 na 1 524, počet monografií vydaných 
doma a v zahraničí zo 153 na 179, ohlasy vo Wos zo 16 395 na 17 361 
a v scopus zo 1 711 na 1 825. 

V oblasti aplikácií sa organizácie saV v roku 2010 najintenzívnejšie 
zapojili do riešenia spoločných projektov 6. a 7. rámcového programu eÚ 
(rp eÚ) a spolupracovali pritom s vyše 125 zahraničnými a 10 slovenský-
mi firmami. pracoviská saV podali alebo sa podieľali na podaní 10 paten-
tových prihlášok, z prihlásených patentov v predchádzajúcom období boli 
udelené 4 patenty a do registra úžitkových vzorov zapísané 2 úžitkové 
vzory. saV je partnerom v projekte regionálneho rozvoja strednej európy 
cerim.

dôležitou prioritou saV zostáva medzinárodná vedecká spolupráca, 
v ktorej boli najdôležitejšie aktivity zamerané na projekty 6. a 7. rp eÚ. 
V uplynulom roku bola saV zapojená v 27 projektoch 6. rp a v 53 projek-
toch 7. rp, okrem toho sa zapájala aj do riešenia projektov cost, esF, 
unesco, iaea, iVF a ďalších významných medzinárodných programov 
ako napríklad inter-reg, nato, iea, eureka, unido, cern, culture 
2000, leonardo, socrates, natura 2000. špičkoví vedeckí pracovníci za-
stupovali saV ako hodnotitelia alebo delegáti sr vo viacerých orgánoch 
európskej komisie riadiacej 7. rp eÚ. 

naďalej bola úspešná aj spolupráca s vysokými školami a univerzitami. 
pracovníci saV sa podieľali na prednáškovej činnosti domácich i zahranič-
ných vysokých škôl a univerzít, viedli diplomové a bakalárske prác, opo-
novali dizertačné a habilitačné práce, pôsobili v úlohe hlavných školiteľov 
doktorandov, pracovali ako členovia odborových komisií, komisií pre ob-
hajobu doktorských dizertačných prác a ako členovia vedeckých rád fakúlt 
i univerzít. organizácie saV participovali na doktorandských študijných 
programoch na 11 vysokých školách a univerzitách, v dennej a externej 
forme doktorandského štúdia mali 520 doktorandov, čo je oproti minulému 
roku o 30 viac. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol o 7 po-
čet spoločných pracovísk a združení zameraných na využívanie prístrojov 
a zariadení pre výučbu a spoločné riešenie projektov, ktoré majú pracovis-
ká saV s vysokými školami a univerzitami. Vedecká rada saV roku 2010 
udelila 10 vedeckých hodností doktora vied a 1 čestnú vedeckú hodnosť 
doktora vied.



Správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2010

permanentnú pozornosť venuje saV hodnoteniu kvality výskumu, akre-
ditácii a evalvácii svojich vedeckých pracovísk. V súvislosti s tým pokračo-
vala príprava nasledujúceho hodnotenia vedeckých organizácií, ktoré sa 
bude konať v roku 2012. dôvodom na predĺženie prípravy hodnotiaceho 
obdobia bolo priblížiť sa európskemu evalvačnému procesu. 

popri vedeckých výsledkoch, publikačnej činnosti sú dôkazom úspeš-
nosti saV aj významné domáce i zahraničné ocenenia pracovníkov saV. 
V hodnotenom roku najviac zarezonovali okrem štátnych vyznamenaní, 
ceny prezidenta sr, ale aj mnohé zahraničné ceny a vyznamenania, úc-
tyhodný je i počet vedcov, ktorí získali cenu či prémiu literárneho fon-
du. monitoring mediálnych výstupov a popularizačných aktivít saV za rok 
2010 dokumentuje zvyšujúci sa záujem médií o vedu a výsledky vedecké-
ho skúmania, ako aj snahy pracovníkov saV propagovať výsledky vedy 
a výskumu v médiách. Výsledky svojej činnosti vhodne propagovala saV 
aj na viacerých výstavách. 

napriek zložitej situácii, ktorá nastala koncom roka v súvislosti so zá-
merom vlády sr znížiť financovanie slovenskej vedy a výskumu, saV 
naďalej považuje za prioritu posilnenie spoločenského postavenia vedcov 
a lepšie uplatnenie vedeckých poznatkov v inovačných aktivitách hospo-
dárskej praxe. riešenie nepriaznivej finančnej situácie chce hľadať vo zvy-
šovaní efektívnosti grantového systému, ale aj v prestavbe ekonomického 
modelu akadémie, pri zachovaní doterajšej výskumnej bázy. prirodzene, 
že pri tom ráta so spoluprácou všetkých samosprávnych orgánov saV, or-
ganizácií saV a odborového zväzu saV, zásluhou ktorej dosiahla i v roku 
2010 viacero pozitívnych výsledkov.

 prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.,
predseda SAV
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Grafická príloha o činnosti a štruktúre SAV

Graf 1. Počet vedeckých pracovníkov a doktorandov SAV mierne vzrástol, doktorandi 
po ukončení štúdia väčšinou nastúpili pracovať ako vedeckí pracovníci (v roku 2010 
ukončilo štúdium 172 doktorandov a na štúdium s témou zadanou SAV bolo prijatych 
169 doktorandov).

Graf 2. Spoločné výskumné pracoviská SAV a univerzít sú rozmiestnené v šiestich 
regiónoch SR.

Graf 3. SAV zaznamenáva stúpajúci trend v počte monografií vydaných v domácich 
i zahraničných vydavateľstvách.
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Graf 4. Počet ohlasov má v SAV v ostatných rokoch stúpajúci trend, výrazne narastá 
počet citácií evidovaných v databázach WOS.

Graf 5. Počet vedeckých a odborných prác v časopisoch CC v roku 2010 výrazne na-
rástol. V rokoch 2006 a 2007 boli evidované vedecké a odborné práce v časopisoch CC 
a v iných medzinárodných databázach spolu. 

Graf 6. Z periodík vydávaných v SAV je 22,72 % sledovaných v databáze Current Con-
tents (CC), ostatné sú sledované v odborových databázach (OC). 
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II. VEDECká čINNOSť

Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce

A/ ChARAktER ZáklADNéhO VEDECkéhO POZNANIA

Štúdium amyloidnej agregácie proteínov
(Ústav experimentálnej fyziky SAV)

kolektív autorov študoval vplyv magnetitových nanočastíc na amyloidnú 
agregáciu proteínov, ktorá zohráva dôležitú úlohu v patogenéze amyloi-
dóz. zistilo sa, že elektrostaticky stabilizované Fe3O4 nanočastice sú in vit-
ro schopné inhibovať a účinne deštruovať amyloidné agregáty z lyzozýmu 
a inzulínu. podobné výsledky boli získané aj pre magnetitové nanočastice 
stericky stabilizované oleátom sodným a modifikované hovädzím sérovým 
albumínom alebo dextránom. získané skutočnosti naznačujú, že študova-
né nanočastice majú potenciál byť využité na terapiu amyloidných ocho-
rení. pomocou fluorescencie tioflavínu t sme sledovali účinok magnetito-
vých nanočastíc na amyloidné agregáty poly/peptidov vytvorené in vivo 
v likvore ľudí trpiacich na alzheimerovu chorobu. signifikantná korelácia 
medzi fluorescenciou tioflavínu t a úrovňou fosfo-tau proteínu poukazuje 
na to, že in vitro test by mohol byť citlivý na zmeny proteínov, ktoré sa vy-
skytujú v počiatočných fázach alzheimerovej choroby.

Projekty: VeGa 7055, 0079, 0056, 0077, ceX saV nanofluid, šF 26220120021, 
26220220005, 2622012033.
Riešitelia: z. Gažová a kolektívy oddelenia biofyziky (a. antošová, j. bágeľová, d. Fedu-
nová, k. šipošová) a centra excelentnosti saV nanofluid (m. koneracká, V. závišová, p. 
kopčanský, n. tomašovičová).

belloVá, andrea – bystrenoVá, eva – koneracká, martina – kopčanský, peter 
– Valle, F. – tomašoVičoVá, natália – timko, milan – báGeľoVá, jaroslava – 
biscarini, F. – GaŽoVá, zuzana. effect of Fe3O4 magnetic nanoparticles on lysozyme 
amyloid aggregation. in nanotechnology, 2010, vol. 21, no. 6, art. no. 065103. (3.137 – 
iF2009). (2010 – current contents, scopus). issn 0957-4484.typ: adca

GaŽoVá, zuzana – antošoVá, andrea – krištoFikoVá, z. – bartoš, a. – Říčný, jan 
– čechoVá, linda – klaschka, jan – ŘípoVá, d. attenuated antiaggregation effects 
of magnetic nanoparticles in cerebrospinal fluid of people with alzheimer´s disease. in 
molecular biosystems, 2010, vol. 6, no. 11, p. 2200-2205. (4.015 – iF2009). (2010 – cur-
rent contents). issn 1742-206X.typ: adca

koneracká, martina – antošoVá, andrea – záVišoVá, Vlasta – lancz, Gábor – Ga-
ŽoVá, zuzana – šipošoVá, katarína – juríkoVá, alena – csach, kornel – koVáč, 
jozef – tomašoVičoVá, natália – Fabián, martin – kopčanský, peter. characteri-
zation of Fe3O4 magnetic nanoparticles modified with dextran and investigation of their 
interaction with protein amyloid aggregates. in acta physica polonica a, 2010, vol. 118, 
no. 5, p. 983-985. (0.433 – iF2009). (2010 – current contents). issn 0587-4246.typ: 
adca
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Zmeny krajinnej pokrývky v malých povodiach 
a ich vplyv na frekvenciu výskytu povodňových situácií
(Geografický ústav SAV)

štatistickými metódami sa študovala závislosť medzi výskytom povodňo-
vých situácií a zmenami krajinnej pokrývky v malých povodiach sloven-
ska. identifikácia zmien v krajinnej pokrývke povodí sa získala porovna-
ním údajových vrstiev corine lc z roku 1990 a 2006. Údaje o frekvencii 
výskytu povodňových situácií v povodiach sú za obdobie 1996 – 2006. 
sformovali sa dve hypotézy: 1) s rastúcou rozlohou zmien krajinnej po-
krývky sa zvyšuje výskyt povodňových situácií, 2) povodňové situácie sa 
vyskytujú častejšie v povodiach, v ktorých prevládajú zmeny krajinnej po-
krývky urýchľujúce tvorbu priameho odtoku (napr. urbanizácia, odlesňo-
vanie, rozširovanie poľnohospodárskych plôch), ako v povodiach, v kto-
rých dominujú zmeny spomaľujúce formovanie priameho odtoku (napr. 
zalesňovanie). testovanie platnosti uvedených hypotéz sa uskutočnilo 
v rámci povodí s rozdielnou úrovňou povodňovej hrozby metódou viac-
rozmernej analýzy rozptylu. získané výsledky ukázali, že: 1) frekvencia 
výskytu povodňových situácií sa zvyšuje so zvyšovaním celkovej rozlohy 
zmien krajinnej pokrývky v povodí. tento trend sa pritom výraznejšie pre-
javuje v povodiach s vyššou úrovňou povodňovej hrozby, 2) medzi sku-
pinou povodí, v ktorých prevládali zmeny krajinnej pokrývky urýchľujúce 
tvorbu priameho odtoku, a skupinou povodí, v ktorých dominovali zmeny 
spomaľujúce tvorbu priameho odtoku, neboli rozdiely vo frekvencii výsky-
tu povodňových situácií.

Projekt: VeGa č. 2/0138/09 a 2/7021/27. 
Riešitelia: ľ. solín, j.Feranec, j. nováček.

solín, ľubomír – Feranec, ján – noVáček, jozef. land cover changes in small 
catchments in slovakia during 1990-2006 and their effects on frequency of flood events. 
in natural hazards, 2010, vol. 54, p. 1-20. (1.217 – iF2009).

Vývoj dnových nánosov v kanálovej sieti Žitného ostrova
(Ústav hydrológie SAV)

Územie Žitného ostrova (Žo) bolo v minulosti a je aj teraz pozorne sledo-
vané vodohospodármi a pôdohospodármi. podzemné vody tejto oblasti sú 
v silnej väzbe s kanálovou sieťou tohto územia. ich vzájomná interakcia 
bola ovplyvnená zmenou priepustnosti dna korýt kanálovej siete, ktorá sa 
mení hlavne vplyvom zanášania plaveninovými nánosmi. V rokoch 2004 
až 2009 boli vykonané kontrolné merania zanesenia vo vybraných profi-
loch kanálov aszód, Gabčíkovo-topoľníky a komárňanského kanála. tie-
to merania pokrývali cca 77 km kanálovej siete, pričom v 166 priečnych 
profiloch boli zmerané hrúbky nánosov a zároveň odobrané vzorky na 
určenie zrnitostného zloženia. z neho sa následne určovala hodnota na-
sýtenej hydraulickej vodivosti, ktorá vyjadruje mieru priepustnosti, a teda 
interakcie vôd kanálovej siete a okolitej podzemnej vody. Výsledky meraní 
ukazujú, že v priebehu sledovaného obdobia došlo k nárastu zanesenia 
kanálovej siete okrem úsekov, v ktorých bolo počas pravidelnej údržby 
vyčistené koryto. V rámci výskumu boli namodelované aj zmeny priesa-
kového množstva medzi kanálom a okolitou podzemnou vodou vplyvom 
dnových nánosov. modelovaná bola situácia, keď voda v kanálovej sústa-
ve bola vyššie ako v jej okolí, ale aj opačne – keď voda z okolia kanála 
infiltrovala do kanála. Výsledky simulácií ukázali, že vplyv dnových náno-
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sov sa vo väčšej miere prejavuje v prípade, keď voda infiltruje z kanála do 
jeho okolia.

Projekt: VeGa 2/0101/08.
Riešitelia: y. Velísková, r. dulovičová.

duloVičoVá, renáta – VelískoVá, yvetta. aggradation of irrigation canal network in zit-
ny ostrov, southern slovakia. in journal of irrigation and drainage engineering- asce, 
2010, vol. 136, no. 6, p. 421-428. (1.294 – iF2009). (2010 – current contents). issn 
0733-9437. 

VelískoVá, yvetta. changes of water resources and soils as components of agro-ecosys-
tem in slovakia. in növénytermelés, 2010, vol. 59, suppl., p. 203-206. (2010 – scopus). 
issn 0546-8191. 

duloVičoVá, renáta – VelískoVá, yvetta. zmeny na kanáloch Žitného ostrova vplyvom 
ich zanášania. in acta hydrologica slovaca, 2010, roč. 11, č. 2, p. 219-226. issn 1335-
6291. 

duloVičoVá, renáta – VelískoVá, yvetta. Vplyv geometrických a hydraulických para-
metrov na spolupôsobenie hladín povrchovej a podzemnej vody. in 18. posterový deň 
s medzinárodnou účasťou a deň otvorených dverí na Úh saV „transport vody, chemiká-
lií a energie v systéme pôda – rastlina – atmosféra“ : zborník recenzovaných príspevkov 
= proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. editor anežka čelková. 
– bratislava : Úh saV : GFÚ saV, 2010, s. 85-89. isbn 978-80-89139-21-7. názov z cd-
-rom. požaduje sa adobe acrobat professional. 

koVáčoVá, Viera – VelískoVá, yvetta. podzemná voda ako najdôležitejší faktor salinizá-
cie pôdy. in 18. posterový deň s medzinárodnou účasťou a deň otvorených dverí na Úh 
saV „transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda – rastlina – atmosféra“ : zbor-
ník recenzovaných príspevkov – proceedings of peer-reviewed contributions [elektronic-
ký zdroj]. editor anežka čelková. – bratislava : Úh saV : GFÚ saV, 2010, s. 287-297. 
isbn 978-80-89139-21-7. názov z cd-rom. požaduje sa adobe acrobat professional. 

Úloha rastového módu 
pri formovaní magnetických vlastností InMnAs 
(Elektrotechnický ústav SAV)

kvalita a výkonnosť budúcich kvantových počítačov bude závisieť od vlast-
ností spintronických materiálov umožňujúcich realizáciu základnej operač-
nej bunky „qbitu”. Feromagnetický polovodič inmnas patrí medzi intenzív-
ne skúmané spintronické materiály. pracovníci ústavu skúmali závislosť 
magnetických vlastností tohto materiálu od podmienok prípravy. pripravili 
páry inmnas epitaxných vrstiev a kvantových bodiek pomocou mocVd 

Obrázok 1. Priečny rez InMnAs kvantovou bodkou, pripravený pomocou vysoko rozli-
šovacieho elektrónového mikroskopu titan 320 keV
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technológie. kvantové bodky boli plasticky relaxované a rozhranie medzi 
Gaas substrátom bolo ostré a bez vrastov (obrázok 1). epitaxné vrstvy boli 
feromagnetické pri izbovej teplote a pri bodkách závisela curieho teplota 
od obsahu mn v inmnas. obidve experimentálne pozorovania podporujú 
teoretický predpoklad, že technológia prípravy kvantových bodiek založe-
ná na stranski-krastanovom rastovom móde (spôsob prípravy nanoobjek-
tov, pri ktorom sa na povrch podložky deponuje len monovrstva materiálu, 
ktorý sa pôsobením napätia zhlukne do nanoobjektov – kvantových bo-
diek) umožňuje pripraviť vysokohomogénny inmnas bez orderovaných do-
mén. taký materiál môže byť použitý na testovanie teoretických predpove-
dí vlastností inmnas a toho, ako korelujú s experimentálnymi výsledkami.

Riešitelia: s. hasenöhrl, i. Vávra, p. štrichovanec a j. novák.

noVák, j.- VáVra, i.- kriŽanoVá, z., hasenöhrl, s., šoltýs, j., reiFFers, m., 
and štrichoVanec, p.: dependence of the magnetic properties on the surface strain 
in inmnas epitaxial structures, applied surface sci 256 (2010) 5672-5675. 

noVák, j., VáVra, i., hasenöhrl s., reiFFers m., štrichoVanec p. and maGen 
c.: role of growth mode in the formation of magnetic properties of inmnas grown by 
moVpe, j. cryst. Growth (in print). 

Jednoznačnosť riešenia nelineárnej nelokálnej okrajovej úlohy 
pre systémy nelineárnych funkcionálno-diferenciálnych rovníc
(Matematický ústav SAV)

boli získané podmienky pre jednoznačnosť riešenia nelineárnej nelokálnej 
okrajovej úlohy pre viacrozmerné systémy nelineárnych funkcionálno-dife-
renciálnych rovníc všeobecného tvaru za predpokladu, že nelinearity mož-
no odhadnúť pomocou niektorých lineárnych operátorov, ktoré generujú 
jednoznačne riešiteľnú okrajovú úlohu s pozitívnymi operátormi Greena. 
získané výsledky sú optimálne v niektorom zmysle.

Projekty: VeGa 2/0124/10 (dilna)
Grant no. 0108u004117, FrsF, Grant no. Gp/F26/0154, as cr, institutional research plan 
aV0z10190503, and Ga cr, Grant no. 201/06/0254 (rontó).
Riešitelia: n. dilna (mÚ saV), a. rontó (inštitút matematiky akadémie vied českej republiky).

dilna, n. – rontÓ, a. unique solvability of a non-linear non-local boundary-value problem 
for systems of non-linear functional differential equations. in mathematica slovaca, 2010. 
vol. 60, no. 3, p. 327-338. 

Substituované pyridoindoly v liečbe patológií zahŕňajúcich 
oxidačný stres
(Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV)

chemická modifikácia antioxidantu stobadínu, ktorý sa použil ako výcho-
disková štruktúra, viedla k návrhu a syntéze nových pyridoindolov s vý-
znamne zvýšenou vlastnou antiradikálovou aktivitou a celkovou antioxi-
dačnou účinnosťou v porovnaní s materskou molekulou. navyše vhodné 
štrukturálne modifikácie poskytli dodatočnú aktivitu, menovite schopnosť 
inhibovať aldózareduktázu, enzým podieľajúci sa na etiológii diabetických 
komplikácií. taktiež umožnili modifikovať lipofilitu a acidobazické sprá-
vanie nových derivátov, a takto optimalizovať ich biologickú dostupnosť 
a zmierniť ich nežiaduce vedľajšie účinky a toxicitu. antioxidačná aktivita 
stobadínu a jeho nových derivátov bola demonštrovaná radom in vitro a in 
vivo štúdií vrátane modelov patológií iniciovaných oxidačným stresom, ako 
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je infarkt myokardu, mozgová príhoda, neurodegeneratívne zmeny, hypo-
xicko-ischemické poškodenie, diabetické komplikácie, chronický zápal atď. 

Projekty: VeGa 2/0001/08, VeGa 2/0056/09, VeGa 02/0090/08, VeGa 2/0083/08, apVV 
51-017905, apVV-21-055205, cost b35.
Riešitelia: i. juránek, ľ. horáková, l. račková, m. štefek.

juranek, i. – horakoVa, l. – rackoVa, l. – steFek, m. antioxidants in treating patho-
logies involving oxidative damage: an update on medicinal chemistry and biological acti-
vity of stobadine and related pyridoindoles. in current medicinal chemistry, 2010, vol. 17, 
no. 6, p. 552-570. (4.708 – iF2009).

Riadenie srdcovej kontrakcie iónmi horčíka 
(Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV)

pracovníci ústavu odhalili a vysvetlili nový molekulový mechanizmus, kto-
rým sa ióny horčíka podieľajú na riadení kontrakcie srdcových svalových 
buniek. pre normálnu funkciu srdca je kľúčová vápniková signalizácia. jej 
molekulovým nosičom sú ryr kanály aktivované malým zvýšením vnút-
robunkovej koncentrácie iónov vápnika, pričom chemicky veľmi podobné 
ióny horčíka sú neúčinné. na porozumenie tohto paradoxu na báze vlast-
ných výsledkov novým spôsobom v ústave zhodnotili neobjasnené pozo-
rovania iných laboratórií a vytvorili teóriu, ktorá objasňuje protikladnú úlohu 
iónov vápnika a horčíka pri aktivácii ryr receptorov. definujú kompetitív-
ny mechanizmus väzby iónov na ryr a jeho alosterický vzťah k aktivite 
ryr. zhodu teórie s experimentom dokazujú reprodukciou experimentál-
nych pozorovaní pomocou originálneho matematického modelu vápniko-
vej signalizácie srdcových svalových buniek. Vysvetlenie úlohy horčíka vo 
vápnikovej signalizácii umožní identifikáciu patologických zmien pri vrode-
ných i získaných poruchách funkcie ryr a s nimi súvisiacich arytmiách, 
náhlej srdcovej smrti a zlyhávaní srdca. 

Pojekty: european union contracts lshm-ct-2005-018802/contica and lshm-
ct-2005-018833/euGeneheart; apVt-51-31104, apVV-0139-06/saFryr, VeGa 2/0102/08, 
VeGa 2/0190/10; european science Foundation program Funcdyn. 
Riešitelia: a. zahradníková, i. zahradník, m. Gaburjáková.

zahradníkoVá, a. – Valent, i. – zahradník, i. Frequency and release flux of calcium 
sparks in rat cardiac myocytes: a relation to ryr gating. in journal of General physiolo-
gy, 2010, vol. 136, iss. 1, p. 101-116. (4.260 – iF2009). (2010 – current contents). issn 
0022-1295. 

zahradníkoVá, a. – GaburjákoVá, m. – bridGe, j.h.b. – zahradník, i. challenging 
quantal calcium signaling in cardiac myocytes. in journal of General physiology, 2010, 
vol. 136, p. 581-583. (4.260 – iF2009). (2010 – current contents). issn 0022-1295.

Flóra Slovenska X/2. Mycota (huby) – Ascomycota (Vreckaté huby). 
taphrinomycetes: taphrinales (Grmanníkotvaré)
(Botanický ústav SAV)

knižná publikácia predstavuje prvé monografické spracovanie mikrosko-
pických húb radu Taphrinales na slovensku a je druhým zväzkom edície 
Flóra slovenska, ktorá sa venuje nižším rastlinám. monografia je výsled-
kom štúdia herbárových materiálov v domácich i zahraničných zbierkach, 
ale najmä dlhodobého terénneho výskumu na slovensku. huby radu 
Taphrinales sú fytopatogénne, žijú na zástupcoch papradí a kvitnúcich 
rastlín. sú to dimorfné organizmy – v rámci ich životného cyklu vytvárajú 
stielky dvoch odlišných morfologických typov. na hostiteľských rastlinách 
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spôsobujú rôzne morfologické zmeny – infikované časti sú napríklad ku-
čeravé, metlovité alebo pokryté farebnými škvrnami. študované huby sú 
neoddeliteľnou súčasťou fytocenóz a citlivo reagujú na zmeny kvality pro-
stredia. pretože niektoré druhy z čeľade Taphrinaceae poškodzujú pesto-
vané plodiny, hlbšie poznanie tejto skupiny je významné i z ekonomického 
hľadiska. publikácia je zdrojom informácií pre mykológov, fytopatológov 
z praxe a je užitočná pre študentov na školách rôzneho stupňa. prispieva 
k poznaniu mykoflóry slovenska a je inšpiráciou k štúdiu ďalších skupín 
fytopatogénnych húb.

Projekty: VeGa 1181; 5048/98; 1069/21; 7067/27.
Riešiteľ: k. bacigálová.

baciGáloVá, k. Flóra slovenska X/2. mycota (huby) – ascomycota (Vreckaté huby). ta-
phrinomycetes: taphrinales (Grmanníkotvaré). Veda, vydavateľstvo saV, bratislava 
2010.

phiSItE – databáza regulácie génovej expresie bakteriofágov
(Ústav molekulárnej biológie SAV)

pracovníci Ústavu molekulárnej biológie saV navrhli a zostavili databá-
zu regulácie génovej expresie, nazvanú phisite (www.phisite.org), ktorá 
je prvou medzinárodnou biologickou databázou zameranou špecificky na 
bakteriofágy. phisite opisuje 732 regulačných elementov z 541 fágov (phi-
site, verzia 2010.3). Vzhľadom na to, že údaje o fágových regulačných 
elementoch (kam patria hlavne promótory, operátory a terminátory) neboli 
doteraz kompletizované v podobe databázy, hlavným zdrojom údajov boli 
stovky rešeršovaných vedeckých publikácií. databáza obsahuje prakticky 
všetky kompletné fágové genómy, z toho niekoľko desiatok fágov so zná-
mymi elementmi regulácie génovej expresie. databáza je manuálne udr-
žiavaná, pričom uložené údaje sú prepojené s radom externých databáz 
(embl, uniprot, ncbi taxonomy database, ncbi Genome, ictVdb, pub-
med central). databázový systém je založený na spoľahlivej a otvorenej 
platforme lamp (linux-apache-mysQl-php) a hardvérovo je celý systém 
zabezpečený špecializovaným serverom na pracovisku. systém poskytuje 
plnotextové vyhľadávanie fágových regulačných elementov, grafickú vizu-
alizáciu fágových genómov (modul phiGenome) a niekoľko možností na 
export údajov. systém zároveň poskytuje vizualizáciu génových regulač-
ných sietí vybraných bakteriofágov (bacillus phage b103, bacillus phage 
Ga-1, bacillus phage phi29, enterobacteria phage lambda, enterobacteria 
phage mu, enterobacteria phage p1, enterobacteria phage p2, entero-
bacteria phage sp6 a mycoplasma phage p1). pri tvorbe užívateľského 
rozhrania bol kladený hlavný dôraz na jednoduchosť a intuitívnosť prístupu 
k informáciám, s akcentom na jednoduchú a funkčnú grafiku. zaradením 
vedeckej publikácie opisujúcej phisite do špeciálneho databázového čís-
la časopisu nar v roku 2010 sa projekt stal prvou databázou zo slovenska 
zaradenou do prestížneho zoznamu biologických databáz časopisu nar. 

Projekt: VeGa 2/0100/09.
Riešitelia: ľ. kľučár, m. stano.

kľučár, ľuboš – stano, matej – hajduk, matúš. phisite: database of gene regula-
tion in bacteriophages. in nucleic acids research, 2010, vol. 38, p. d366-d370. (7.479 
– iF2009). (2010 – current contents). issn 0305-1048. 
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Objav a význam intragenomických ribozomálnych ItS kópií 
a viacnásobných rDNA lokusov 
pri zástupcoch evolučne najstarších pásomníc
(Parazitologický ústav SAV)

Atractolytocestus huronensis anthony, 1958 (cestoda; caryophyllidea), 
je nečlánkovaná pásomnica parazitujúca na kaprovi (Cyprinus carpio l.), 
ktorá sa v súčasnosti expanzívne šíri v európe. okrem znakov typických 
pre invázne druhy má táto pásomnica aj viaceré unikátne molekulárne 
a genetické charakteristiky. V slovenskej populácii tohto parazita bola zis-
tená prítomnosť troch sád chromozómov (triploidia; 3n = 24) a zriedkavo 
sa vyskytujúcich vnútrogenomických divergentných its kópií, tzv. its pa-
ralógov, charakteristických prítomnosťou bodových mutácií a rôznym poč-
tom opakovaní krátkych repetitívnych sekvencií. Vnútorné transkribujúce 
sa medzerníky jadrovej ribozomálnej dna (its1, its2 rdna) sa najčas-
tejšie využívajú ako druhovo-špecifické taxonomické markery. Výskyt its 
paralógov značne komplikuje ich využitie pre taxonomickú diferenciáciu 
druhov, rovnako ako v kladistike a pri posudzovaní príbuzenských vzťahov 
organizmov. okrem objavu its paralógov sa fluorescenčnou in situ hybri-
dizáciou (Fish) s ribozomálnou sondou zistili dva odlišné chromozómové 
rdna lokusy na všetkých troch chromozómoch tripletu č. 2. Atractolyto-
cestus huronensis je doteraz jediným zástupcom zo skupiny plathelmintov, 
pri ktorom bola exaktne potvrdená súvislosť medzi výskytom its paraló-
gov, existenciou viacnásobných rdna lokusov a triploidiou. paralelná exis-
tencia its paralógov a viacerých ribozomálnych lokusov sa zistila aj pri 
ďalších zástupcoch caryophyllidea, preto predpokladáme, že ide o feno-
mén typický pre fylogeneticky najstaršie, tzv. bazálne skupiny pásomníc, 
ktoré majú kľúčovú úlohu v evolúcii parazitických ploskavcov. 

Projekty: VeGa 2/0014/10, 2/0148/09.
Riešitelia: i. kráľová-hromadová, m. orosová, e. bazsalovicsová, m. špakulová.

kraloVa-hromadoVa, i. – steFka, j. – spakuloVa, m. – orosoVa, m. – bomba-
roVa, m. – hanzeloVa, V. – bazsaloVicsoVa, e. – scholz, t. intra-individual 
internal transcribed spacer 1 (its1) and its2 ribosomal sequence variation linked with 
multiple rdna loci: a case of triploid Atractolytocestus huronensis, the monozoic cestode 
of common carp. in International Journal for Parasitology, 2010, vol. 40, no. 2, p. 175-
181. (3.819 – iF2009). issn 0020-7519.

orosoVa, m. – kraloVá-hromadoVa, i. – bazsaloVicsoVa, e. – spakuloVá, m. 
karyotype, chromosomal characteristics of multiple rdna clusters and intragenomic va-
riability of ribosomal its2 in caryophyllaeides fennica (cestoda). in parasitology interna-
tional, 2010, vol. 59, no. 3, p. 351-357. (1.701- iF2009). issn: 1383-5769).

Dopamínergický systém vo vtáčom mozgu
(Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV)

dopamín hrá dôležitú úlohu nielen v patológii, v neurologických a psychiat-
rických ochoreniach, poruchách správania, ale predovšetkým v normál-
nom fungovaní mozgu a správania. dopamín má mnohé funkcie vrátane 
funkcií v riadení správania, pohybu, motivácie, odmeňovania, nálady, po-
zornosti a učenia. laboratórium Ústavu biochémie a genetiky živočíchov 
saV sa dlhodobo zameriava na štúdium dopamínergického systému vtá-
kov, ktorý je v porovnaní s cicavčím omnoho menej preštudovaný. V tejto 
oblasti boli dosiahnuté viaceré prioritné výsledky, ako je opis distribúcie 
dopamínových receptorov vo vtáčom mozgu (kubíková et al. 2010) alebo 
opis kinetiky a farmakológie dopamínových receptorov vo vtáčom mozgu 
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(kubíková et al. 2009). tieto poznatky prispievajú k pochopeniu úlohy do-
pamínu v širšom evolučnom kontexte. napríklad zaujímavé je, že pri vtá-
koch bol opísaný unikátny typ dopamínových receptorov d1d. poznatky 
pracovníkov laboratória prispievajú aj k lepšiemu pochopeniu, resp. zdo-
konaleniu dnes už klasického neurobiologického modelu učenia, učenia 
vtáčieho spevu (kubíková a košťál 2010 – vyžiadané review v rámci špe-
ciálneho čísla časopisu journal of chemical neuroanatomy s podtitulom 
chemical neuroanatomy of birdsong, ktorého editormi boli Gregory F. ball 
a jacques balthazart; bosíková et al. 2010), ale aj pochopeniu úlohy do-
pamínu v pozitívnych afektívnych stavoch, emóciách (moe et al. 2011), čo 
má dosah na oblasť welfaru zvierat 

Projekty: Firca r03 tW007615, apVV VVce 0064-07, VeGa 2/7168/27 a VeGa 2/0103/08.
Riešitelia: ľ. kubíková, l. košťál.

kubíkoVá, ľubica – košťál, ľubor. dopaminergic system in birdsong learning and ma-
intenance. in journal of chemical neuroanatomy, 2010, vol. 39, no. 2, p. 112-123. (1.753 
– iF2009). (2010 – current contents). issn 0891-0618. 

kubíkoVá, ľubica – Wada, kazuhiro – jarVis, erich d. dopamine receptors in a songbird 
brain. in journal of comparative neurology, 2010, vol. 518, no. 6, p. 741-769. (3.718 – 
iF2009). (2010 – current contents). issn 0021-9967. 

kelti a Germáni na strednom Podunajsku
(Archeologický ústav SAV)

Význam archeologického výskumu obdobia, v ktorom na našom území žili 
kelti, spočíva v rozširovaní poznania o všetkých aspektoch života etník, 
ktoré výrazne ovplyvnili civilizačný vývoj takmer celej európy. archeologic-
ký výskum osídlenia germánskeho obyvateľstva priniesol nové poznatky 
o „barbarskej“ spoločnosti na sklonku európskeho praveku. V roku 2010 
archeologický ústav saV vydal dve rozsiahle publikácie predstavujúce 
nové pohľady na vývoj v mladšej dobe železnej a dobe rímskej. zverejne-
ných bolo veľké množstvo doteraz nepublikovaných nálezov, ktoré potvrdili 
význam stredoeurópskeho priestoru v období okolo zlomu letopočtu.

Riešiteľ: k. pieta.

pieta, k. die keltische besiedlung der slowakei. jüngere latènezeit. bratislava 2010. ar-
chaeologica slovaca monographiae, studia 12, isbn 978-80-98315-31-4, 416 s. 

archeológia barbarov 2009: hospodárstvo Germánov. sídliskové a ekonomické štruktúry 
od neskorej doby laténskej po včasný stredovek. editori ján beljak, Gertrúda bŘe-
zinoVá, Vladimír Varsik. nitra: archeologický ústav saV, 2010, 740 s. archaeologica 
slovaca monographiae – communicationes, tomus X. isbn 978-80-89315-24-6. 727 s. 

Unikátna vedecká príručka z dejín stredoveku
(historický ústav SAV) 

Lexikón stredovekých miest na Slovensku je základné systematicky 
usporiadané príručné dielo, ktoré prehľadným spôsobom prezentuje nie-
len doterajšie poznatky, ale prináša aj množstvo informácií z najnovších 
výskumov (osobitne archívnych) o 47 lokalitách na území stredovekého 
slovenska, vybratých na základe súboru kritérií mestskosti. predkladané 
dielo predstavuje originálny vydavateľský počin nielen v rámci slovenskej, 
ale aj stredoeurópskej medievistiky. túto encyklopedickú prácu dopĺňa aj 
tematicky zameraná monografia Stredoveké mesto ako miesto stretnutí 
a komunikácie s príspevkami domácich a zahraničných medievistov. 
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Projekt: apVV-0166-07.
Riešiteľ: j. lukačka.

šteFánik, martin – lukačka, ján a kol. lexikón stredovekých miest na slovensku. brati-
slava : historický ústav saV, 2010. 630 s. isbn 978-80-89396-11-5.

Nové poznatky o čarodejníctve na Slovensku 
(Ústav etnológie SAV)

V rámci výskumného projektu Folklórne žánre a sociálna komunikácia bol 
ukončený viacročný empirický výskum čarodejníctva/ bosoráctva v niekoľ-
kých obciach na západnom a strednom slovensku. inovatívnym prínosom 
výskumu je aplikácia prístupov kognitívnej antropológie pri analýze a in-
terpretácii empirických dát. Výsledná vedecká monografia je vzhľadom na 
spracovaný súčasný materiál i na použitý metodologický prístup mimoriad-
nym výstupom v etnologickej a sociálno-antropologickej vedeckej spisbe 
na slovensku.

Projekt: VeGa 2/0044/08.
Riešiteľ: t. bužeková.

buŽekoVá, tatiana. nepriateľ zvnútra : nadprirodzená hrozba v ľudskej podobe. bratisla-
va : Veda, 2009. 144 s. isbn 978-80-224-1091-5.

Medzinárodné vzťahy na Blízkom východe
(Ústav orientalistiky SAV)

pôvodná práca v širokom zábere približuje medzinárodné vzťahy v rokoch 
1957 – 1967 na blízkom východe, ktorý bol jedným z dôležitých vedľajších 
bojísk studenej vojny. autor analyzuje politický a spoločenský vývoj v arab-
ských krajinách regiónu a medziarabské vzťahy. 

Riešiteľ: k. sorby.

sorby, k. jún 1967. šesť dní, ktoré zmenili blízky východ. bratislava, Vydavateľstvo sap 
2010. 520 s. isbn 978-80-8095-065-1.

Analýza vzťahu sémantického obsahu výpovedí a kontextualizmus
(Filozofický ústav SAV)

V rámci riešenia grantového projektu jazyk, sémantika, kontext sa analy-
zovala problematika závislosti sémantického obsahu výpovedí od faktorov 
kontextu, v ktorom sa výpoveď realizuje. argumentovalo sa proti kontex-
tualistickým koncepciám, podľa ktorých kontext ovplyvňuje význam výpo-
vede aj v prípade neindexických výrazov. najvýznamnejším výsledkom je 
záver, že kontextualizmus vyvracia sám seba, keďže predpokladá platnosť 
konkurenčnej teórie, verzie sémantického minimalizmu. 

Projekt: VeGa č. 2/0162/09: jazyk, sémantika, kontext).
Riešiteľ: m. zouhar.

zouhar, marián. medzi sémantikou a epistemológiou jazyka. 1. vyd. bratislava : aleph, 
2010. 334 s. isbn 978-80-89491-01-8.
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Schopnosti reálne vyjednávať pravidlá a normy
(Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV)

potenciál a schopnosti reálne vyjednávať rôzne pravidlá a normy sa zis-
ťovali aj v rámci výskumu občianskej deliberatívnej demokracie. Výsledky 
reprezentatívneho výskumu ukazujú, že hoci deklarovaná podpora skúma-
ných cieľov občianskej deliberatívnej demokracie (odd) je v slovenskej 
populácii všeobecne vysoká, významne vyššia je u respondentov s vyšším 
kultúrnym kapitálom, najmä u tých, ktorí sa považujú za politicky gramot-
ných. autoritársky syndróm (autoritárska podriadenosť, politická bezmoc-
nosť, politická neinformovanosť a indiferentnosť), ktorý sťažuje praktizo-
vanie odd, sa častejšie vyskytuje v kategóriách respondentov s nižším 
kultúrnym kapitálom a s nižším sociálno-ekonomickým statusom. uvede-
né zistenia dokladujú nerovnomerne distribuovaný deliberatívny potenciál, 
podobne ako je to v iných krajinách, ale na rozdiel od nich poukazujú aj 
na významný vplyv kultúrneho kapitálu a politickej gramotnosti, ktoré sa 
celkom neprekrývajú s výškou príjmu ani so spoločenskou vrstvou. 

Projekty. copart a VeGa č. 2/0179/09.
Riešiteľ: j. plichtová.

plichtoVá, jana. občianska deliberatívna demokracia a podpora jej cieľov na slovensku. 
in sociológia – slovak sociological review : časopis pre otázky sociológie, 2010, roč. 42, 
č. 5, s. 516-547. (0.140 – iF2009). issn 0049-1225.

Nové modely politiky životného prostredia v EÚ
(Prognostický ústav SAV)

monografia sa zameriava na identifikáciu nových modelov politiky životné-
ho prostredia v podmienkach rozšírenej eÚ. poskytuje odpovede na otáz-
ky, ako efektívne spravovať prírodné zdroje v podmienkach globálneho 
rozhodovania a silnejúceho vplyvu ekonomických a občianskych partnerov 
verejnej voľby. načrtáva, ako účinne zvýšiť kapacitu kompetentných orgá-
nov v postsocialistických krajinách, adaptovať sa na prechod od direktív-
neho riadenia k demokratickému a viacúrovňovému rozhodovaniu. ana-
lyzuje aj možné inštitucionálne inovácie v environmentálnom spravovaní 
(governance), predovšetkým či trh a samosprávne režimy dokážu vytvoriť 
ekonomickú motiváciu k dobrovoľnej účasti na ochrane životného prostre-
dia a k presunu časti nákladov realizácie politiky životného prostredia zo 
strany štátu do súkromného sektora. 
Výskum realizovaný v rámci projektu 6. rp eÚ Viacúrovňové rozhodo-
vanie v ochrane životného prostredia. nástroje a procesy v ochrane vôd 
a biodiverzity v európe. (Governat) a projektu cost: Globálne environ-
mentálne rozhodovanie: transformácia riziká a príležitosti (tGeG)

Riešiteľ: t. kluvánková-oravská.

kluVánkoVá-oraVská, tatiana et al. (2010): From Government to Governance? new 
governance for water and biodiversity in an enlarged europe. praha : alfa, 2010. 233 s. 
isbn 978-80-87197-28-8.

slaVíkoVá, lenka – kluVánkoVá- oraVská, tatiana, jílkoVá, jiřina. bridging theo-
ries on environmental governance: insights from free market approaches and institutional 
ecological economics perspectives. in ecological economics 2010, vol. 69, no. 7, pp. 
1368-1372. doi:10.1016/j.ecolecon. 2010.02.015 , (2,422 – iF2009). 
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Analýza kognitívneho prístupu k osobnosti
(Ústav experimentálnej psychológie SAV)

osobnosť sa podľa kognitívnej koncepcie považuje v prvom rade za kom-
plexný systém skúseností jednotlivca. pri analýze kognitívneho prístupu 
k osobnosti sa prejavujú dva predpoklady spracovania informácií z von-
kajšieho sveta. prvý z nich zdôrazňuje jedinečnosť subjektívneho pohľadu 
na svet. preto dôležitú úlohu zohráva mentálna, resp. kognitívna repre-
zentácia, ktorá umožňuje vnímanie, interpretáciu reality i budúcej činnosti. 
organizácia týchto reprezentácií tvorí podstatu osobnosti. druhým pred-
pokladom je myšlienka, že obrazy reality sa neobjavujú automaticky, ale 
ľudia si ich aktívne konštruujú. naznačené závery môžu výrazne prispieť 
k formovaniu kognitívneho portrétu človeka.

Riešiteľ: i. ruisel.

kognitívny portrét človeka. ruisel, i., prokopčákoVá, a. (eds.). bratislava : slovak aca-
demic press, 2010. 366 s. isbn 978-80-88910-29-9.

ruisel, i. poznávanie v historických súvislostiach. bratislava : slovak academy press, 
2010. 439 s. isbn 978-80-88910-28-2.

Výklad záväzkového práva
(Ústav štátu a práva SAV)

publikácia nadväzuje na výstup základy obchodného práva 1, ktorý vyšiel 
v roku 2009. obsahuje výklad záväzkového práva, a to v dvoch častiach. 
prvá časť obsahuje výklad všeobecnej časti záväzkového práva a druhá 
časť je venovaná výkladu jednotlivých typov zmlúv. kolektív autorov pri 
spracovaní práce vychádzal z posledných poznatkov právnej vedy získa-
ných tak z vlastnej vedeckej práce, ako aj poznatkov iných autorov. 

Riešiteľ: o. ovečková.

oVečkoVá, oľga – ŽitŇanská, lucia. základy obchodného práva 2. bratislava : iura 
edition, 2010. 449 s. isbn 978-80-8078-345-7. 

Spisovný jazyk v kontexte súčasnej slovenčiny
(Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV)

monografia zahŕňa prvý ucelený systematický výklad spisovného jazyka 
so zreteľom na súčasnú spisovnú slovenčinu. zdôrazňuje potrebu obratu 
v prístupe k tomuto jazykovému útvaru, ktorý je vynucovaný súčasným 
stavom jeho rozvinutosti a aktuálnymi komunikačnými potrebami jeho pou-
žívateľov, a demonštruje, v čom spočíva zásadná teoreticko-metodologic-
ká aj praxeologická zmena. k navodeniu obratu nabáda aj súčasný stav 
vedeckého poznania jazyka, jeho fungovania aj jeho používateľov. 

Riešiteľ: j. dolník.

dolník, juraj. teória spisovného jazyka (so zreteľom na spisovnú slovenčinu). bratislava : 
Veda, 2010. 299 s. isbn 978-80-224-1119-6. 
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Svet kontroverznej drámy
(Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV)

Vedecká publikácia podáva v domácom kontexte v prvej komplexnej 
a systematickej analýze rôzne roviny fenoménu, ktorý v európskych kra-
jinách dostal označenie in-yer-face dráma a divadlo. slovenskú obdobu 
in-yer-face drámy a divadla – jej novú drsnú poetiku – sleduje v tvorbe au-
torov od konca 80. rokov 20. storočia až po súčasnosť. autorka predkladá 
analýzy dramatických textov (a ich inscenačnej podoby) slovenských aj 
európskych profilových autorov vo vzájomnej prepojenosti ich jednotlivých 
zložiek, tém a tematických prvkov. dotýka sa výstavby a štruktúry hier, 
jazyka, dialógov, postáv a podáva ucelený pohľad na zmenenú senzibilitu 
súčasných textov a usiluje sa zaradiť súčasnú slovenskú drámu do európ-
skeho kontextu a vymedziť jej postavenie. 

Riešiteľ: e. knopová.

knopoVá, e. svet kontroverznej drámy. 1. vyd. bratislava : Veda; Ústav divadelnej a filmo-
vej vedy saV, 2010. 115 s. isbn 978-80-224-1162-2. 

 

Svätí slovanskí sedmopočetníci
(Slavistický ústav Jána Stanislava SAV)

monografia sa zameriava na historické, kultúrne a historicko-teologické 
aspekty, ktoré pôsobili pri vzniku skupiny svätcov označovaných ako slo-
vanskí sedmopočetníci (sv. cyril, metod, Gorazd, kliment, naum, angelár 
a sáva). V práci sa predkladajú výsledky výskumov venované sformovaniu 
tejto skupiny svätých a vzniku ich spoločnej úcty. V monografii sa ponúkajú 
aj riešenia niektorých vybraných otázok liturgického a obradového charak-
teru, najmä vo vzťahu k cyrilo-metodskej misii a jej pokračovateľom. V slo-
venskom priestore prináša monografia prvú syntézu vedeckých poznatkov 
o svätých slovanských sedmopočetníkoch. 

Riešiteľ: a. škoviera.

škoViera, a. svätí slovanskí sedmopočetníci. bratislava : slovenský komitét slavistov : 
slavistický ústav jána stanislava saV, 2010. 247 s. isbn 978-80-89489-02-2.

Zakladateľ modernej slovenskej architektúry D. Jurkovič
(Ústav dejín umenia SAV)

kniha podáva dosiaľ najúplnejší pohľad na zakladateľa modernej sloven-
skej architektúry dušana jurkoviča (1868 – 1947). na základe rozboru 
jeho návrhov a stavieb, podrobného štúdia archívnych dokumentov a zna-
losti širších architektonicko-vývinových a spoločenských súvislostí autorka 
približuje spôsob architektovho uvažovania, jeho zámery a motivácie, pri-
čom odhaľuje mnohé dosiaľ nepovšimnuté aspekty a súvislosti jeho tvorby. 

Riešiteľ: D. bořutová.

boŘutoVá, d. architekt dušan samuel jurkovič. bratislava : slovart, 2009. 384 s. isbn 
978-80-8085-665-6.
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Fenomén výraznej osobnosti v tradičnej hudobnej kultúre 
(Ústav hudobnej vedy SAV)

prostredníctvom fenoménu výraznej osobnosti možno lepšie pochopiť 
nielen hudobný prejav, ale aj široké kontextové súvislosti fungovania hud-
by v určitom sociálno-kultúrnom prostredí. máloktorá osobnosť tradičnej 
kultúry zasiahla do kultúrno-spoločenského života slovákov, moravanov 
a čechov tak ako myjavský primáš samko dudík (1880 – 1967). mono-
grafia sa venuje analýze hudobného repertoáru a interpretačného štýlu 
kapely samka dudíka a prispieva k poznaniu výnimočného muzikanta 
a človeka.

Riešiteľ: a. lukáčová.

lukáčoVá, a. samko dudík a jeho kapela : fenomén výraznej osobnosti tradičnej hudobnej 
kultúry. bratislava : Ústav hudobnej vedy saV, 2010. 240 s. isbn 978-80-89151-30-1.

Výskum dejín slovenskej literatúry 19. storočia 
(Ústav slovenskej literatúry SAV)

monografický súbor štúdií o problematike realizmu v slovenskej literatú-
re je v poradí treťou samostatnou vedeckou knihou literárnej historičky, 
erudovanej a uznávanej odborníčky na slovenskú literatúru druhej polo-
vice 19. storočia. state o tvorbe martina kukučína, boženy slančíkovej-
-timravy, jozefa Gregora tajovského, janka jesenského, o literárnokri-
tickej koncepcii tichomíra milkina, ale tiež o prístupoch oskára čepana 
opakovane potvrdzujú autorkino zaujatie o popretie výkladovej predstavy 
o homogénnej panrealistickej línii v slovenskej próze s následným dôra-
zom na moment štýlového synkretizmu a mnohotvárnosti dobových autor-
ských poetík. 

Riešiteľ: m. mikulová.

mikuloVá, m. paradoxy realizmu. „neklasickí“ klasici slovenskej prózy. bratislava : Veda, 
2010. 256 s. isbn 978-80-224-1153-0. 

Poetika a jej preklad
(Ústav svetovej literatúry SAV)

práca predstavuje súbor statí venovaných poetike a hermeneutike sloven-
skej a európskej lyriky a jej prekladu, s osobitným dôrazom na problemati-
ku metafory. súčasťou práce, tvoriacej doplnok k poetickému poľu výsku-
mu, sú reflexie kritiky a esejistiky.

Riešiteľ: j. zambor.

zambor, ján. tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu. bratislava : Veda : Ústav svetovej lite-
ratúry saV, 2010. 260 s. isbn 978-80-224-1154-7. 
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B/ RIEŠENIE ZáVAŽNýCh PROBléMOV PRE SPOlOčENSkÚ PRAX

Súbory nanočastíc pre pokročilé senzory
(Fyzikálny ústav SAV)

Vo Fyzikálnom ústave saV vypracovali metódu prípravy usporiadaných 
nanočasticových monovrstiev a multivrstiev na veľkých plochách vhod-
ných na praktické aplikácie modifikovanou metódou langmuir-blodget-
tovej. nanočasticová monovrstva vytvorená na rozhraní voda-vzduch sa 
deponuje na substrát kontrolovaným odčerpaním vodnej subfázy. multivrs-
tva sa pripravuje opakovaním depozície monovrstvy. nanočasticové mo-
novrstvy zložené z nanočastíc Fe-o priemeru 7 nm funkcionalizovali uV 
fotolýzou. ukázalo sa, že pri fotolýze dochádza k tvorbe nanočasticových 
klastrov charakteristickej veľkosti 30 nm, pričom ide o difúznu kinetiku. 
bola vykonaná analýza správanie sa nanočasticovej monovrstvy ako pod-
porenej nanočasticovej membrány pri mechanickom namáhaní. opísalo 
sa správanie týchto membrán a poukázalo na ich uplatnenie v rýchlych 
citlivých mechanických senzoroch. na pracovisku pripravili a preskúmali 
elektrické vlastnosti funcionalizovanej nanočasticovej monovrstvy a mul-
tivrstvy (7 monovrstiev) na báze polovodičových oxidov Fe-o a co-Fe-o. 
štruktúry sa vytvorili na al2O3 substrátoch opatrených elektródami na me-
ranie teplotnej závislosti vodivosti a integrovaným ohrievacím meandrom. 
experimentálne senzory sa testovali v redukčnej (co) a oxidačnej (no2) 
atmosfére s koncentráciou plynu 5 a 100 ppm v suchom vzduchu. analy-
zovala sa závislosť odpovedajúceho prúdového signálu od teploty a určili 
sme optimálnu teplotu pre prúdový ohlas. časová dynamika senzora, ne-
hysterézny ohlas a zmena vodivosti na úrovni jedného rádu výstupného 
signálu sú veľmi dobré prevádzkové parametre senzorov pre oblasť ochra-
ny environmentu a pre oblasť občianskej bezpečnosti (detekcia výbušnín).

Aplikátor: materials research centre ltd, loeben, austria.
Riešitelia: l.chitu, m. jergel, š. luby, e. majková, p. šiffalovič, k. Vegso, m. Weis.

šiFFaloVič, peter – chitu, lívia – majkoVá, eva – VéGso, karol – jerGel, matej – 
luby, štefan – capek, ignác – satka, a. – maier, G. a. – keckes, j. – timmann, 
a. – roth, s.V. kinetics of nanoparticle reassembly mediated by uV-photolysis of sur-
factant. in langmuir, 2010, vol. 26, no. 8, p. 5451-5455. (3.898 – iF2009). (2010 – current 
contents). issn 0743-7463. 

šiFFaloVič, peter – chitu, lívia – VéGso, karol – majkoVá, eva – jerGel, matej – 
Weis, martin jr. – luby, štefan – capek, ignác – keckes, j. – maier, G. a. – sat-
ka, a. – perlich, j. – roth, s.V. towards strain gauges based on a self-assembled 
nanoparticle monolayer- saXs study. in nanotechnology, 2010, vol. 21, 385702. (3.137 
– iF2009). (2010 – current contents, scopus). issn 0957-4484. 

kovokeramická anóda pre nový typ bipolárnych batérií
(Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV)

Úspešne bol ukončený výskum a vývoj technológie výroby kovokeramic-
kých kompozitných platní pre nový typ bipolárnych akumulátorov (obrá-
zok 1), ktoré sú pre svoju nízku hmotnosť a menší rozmer veľmi vhodné 
do elektricky alebo hybridne poháňaných vozidiel. V porovnaní s doteraz 
používanými batériami poskytuje bipolárny akumulátor výrazne vyššiu na-
bíjaciu a vybíjaciu energiu vzhľadom na hmotnosť (400 W/kg a 800 W/kg), 
pri nabíjaní a vybíjaní uvoľňuje menšie množstvo tepla, pričom prúdové 
zaťaženie jednotlivých platní je rovnomerné, čím sa výrazne zvyšuje život-
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nosť a akumulátor umožňuje realizovať až 500 000 nabíjacích a vybíjacích 
cyklov. 
kovokeramická kompozitná platňa tvorí základ tenkých 2 V monočlánkov, 
ktoré sa dajú skladať do série a vytvárať tak batérie s požadovaným celko-
vým napätím pri minimálnych rozmeroch a hmotnosti. technológia výroby 
takýchto platní, ktorá je založená na infiltrácii pórovitej keramiky roztave-
nou kovovou zliatinou, bola na Úmms saV optimalizovaná pre potreby 
veľkosériovej výroby (milióny kusov za rok), pričom hlavným parametrom 
bolo dodržanie reprodukovateľne vysokej kvality kompozitu. dlhoročný 
spoločný výskum so švédskou firmou effpower ab bol v roku 2010 úspešne 
zavŕšený štartom sériovej výroby 24V a 150V akumulátorov s obchodným 
názvom effpower lic™ power battery (lic = lead infiltrated ceramic). 

Aplikátor: effpower ab, švédsko.
Riešitelia: j. koráb, s. kúdela st., s. kúdela ml., m. zemánková.

Analýza mimoriadnych zaťažení snehom na území Slovenska 
(Ústav stavebníctva a architektúry SAV)

na účely navrhovania konštrukcií sa vypracovala nová metodika analýzy 
mimoriadnych snehových zrážok, spájajúca inžinierske a klimatologické 
aspekty tohto prírodného úkazu. prvým krokom analýzy bola identifiká-
cia mimoriadnych ročných maxím zaťaženia snehom na povrchu zeme 
na jednotlivých klimatologických a zrážkomerných staniciach (celkovo 55 
+ 605 staníc) v priebehu 52 až 56 zím, ktoré sa vymykajú pravidelnosti 
zostávajúcej časti štatistického radu ročných maxím. nasledovala klima-

Obrázok 1. 24 V bipolárny Effpower lIC™ akumu-
látor a schéma jeho zapojenia v porovnaní s tra-
dičným monopolárnym akumulátorom (obrázky sú 
prevzaté z www.effpower.com)
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tologická expertíza, ktorou sa na území slovenska určili 3 súvislé nížinné 
regióny a región horských kotlín charakterizovaných podobnými klimato-
logickými podmienkami na výskyt výnimočných snehových zrážok. V jed-
notlivých regiónoch sa mimoriadne zaťaženia snehom analyzovali ako 
hodnoty prekračujúce prahový násobok charakteristických zaťažení, ktoré 
sa odvodzujú z pravidelnej časti štatistického radu pre strednú dobu ná-
vratu 50 rokov. na základe počtu všetkých staníc a zím s meranými údajmi 
v regióne sa určila empirická distribučná funkcia, ktorej horný chvost sa 
aproximoval pareto a exponenciálnou distribučnou funkciou, t. j. rozde-
leniami s ťažkým a ľahkým chvostom. aplikovala sa nelineárna regresia 
minimalizáciou najmenších štvorcov a absolútnych odchýlok. mimoriadne 
zaťaženie snehom zodpovedajúce strednej dobe návratu 10 000 rokov sa 
v jednotlivých regiónoch odvodilo z najlepšej aproximácie empirickej dis-
tribučnej funkcie. na obrázku sú regióny výskytu a súčinitele k určujúce 
mimoriadne zaťaženia snehom ako násobky charakteristického zaťaženia. 
určenie mimoriadnych zaťažení snehom súvisí so zostavením novej mapy 
charakteristických zaťažení snehom a optimalizáciou parciálnych súčinite-
ľov pre zaťaženie snehom a vetrom na reprezentatívnych rámoch nízko-
podlažných priemyselných budov riešenými na pracovisku.

Aplikátor: ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sr.
Riešiteľ: z. sadovský.

Analýza a spracovanie e-mailov
(Ústav informatiky SAV)

V rámci projektu aiia (adaptívna platforma na podporu interoperability 
v súkromnom a verejnom sektore) boli dosiahnuté výsledky v analýze 
a spracovaní e-mailovej komunikácie. e-mailová komunikácia je všade-
prítomná a denne ju používa množstvo ľudí na plnenie rôznych úloh, ktoré 
nakoniec musia byť vykonané manuálne. V projekte boli vytvorené nástro-
je na: extrakciu informácií a objektov obsiahnutých v e-mailoch (ako ľudia, 
firmy, telefónne čísla, adresy, produkty, dokumenty a podobne), extrakciu 
a analýzu sociálnych sietí obsiahnutých v e-mailoch, ktoré sa dajú využiť 

Obrázok 2. Mapa regiónov mimoriadnych zaťažení snehom so súčiniteľmi mimoriad-
nych zaťažení k.
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na zistenie vzťahov medzi objektmi obsiahnutými v e-mailových archívoch 
(napr. vzťahy medzi firmami a produktmi, ľuďmi a firmami, a pod.; zároveň 
sa tieto siete dajú využiť na lepšie vyhľadávanie v emailových archívoch) 
a na obohatenie e-mailových správ o informácie súvisiace s úlohami ob-
siahnutými v e-mailovej komunikácii (napr. zobrazenie adresy na mape, 
spracovanie transakcií, zistenie informácií o firme alebo človeku a i.). zá-
roveň bol vytvorený systém, ktorý integruje túto funkcionalitu do jedného 
systému, ktorý bol a je testovaný na aplikáciách helpdesk firmy anasoft 
a hlasovania v akademickej sieti sanet. anasoft a sanet sú odbera-
teľmi riešenia. e-mail sa okrem komunikácie často používa pri podpore 
spolupráce, výmene podnikových transakcií, ako aj na manažovanie pra-
covných úloh a procesov. metódy a nástroje, ako aj prototyp vyvinutého 
systému sú vhodné na: podporu interoperability a spracovania pracovných 
úloh v organizáciách, inteligentné manažovanie e-mailovej komunikácie 
a na vytvorenie základu na lepšie využitie a manažovanie dôležitých infor-
mácií skrytých v e-mailovej komunikácii a e-mailových archívoch v orga-
nizáciách. 

Projekt: apVV-0216-07, apVV.
Aplikátor: anasoft, sanet.
Riešitelia: l. hluchý, m. laclavík, m. šeleng, š. dlugolínsky, e. Gatial, m. kvassay, z. balogh.

laclaVík, michal – šelenG, martin – dluGolinský, štefan – Gatial, emil – hluchý, 
ladislav. tools for email based recommendation in enterprise. in enterprise information 
systems : centeris 2010. eds j.e.Q. Varajo, m. m.cruz-cunha, G.d. putnik, a. trigo. 
– berlin : springer, 2010, part i, p. 209-218. isbn 978-3-642-16401-9. issn 1865-0929.

laclaVík, michal – dluGolinský, štefan – kVassay, marcel – hluchý, ladislav. use 
of email social networks for enterprise benefit. in Wi-iat 2010 : the 2010 ieee/Wic/acm 
international joint conference on Web intelligence and intelligent agent technology. eds 
X. j. huang, i. king, V. raghavan, s. rueger. – los alamitos : ieee computer society, 
2010, p. 67-70. isbn 978-0-7695-4191-4.

Riadenie cyklu magnetického poľa urýchľovača Nuklotron
(Ústav merania SAV)

V rámci riešenia projektu sa kolektív pracovníkov oddelenia optoelektro-
nických meracích metód z Úm saV podieľal spolu s kolektívom pracov-
níkov v spojenom ústave jadrových výskumov v dubne na návrhu novej 
metódy riadenia procesu generácie intenzívnych zväzkov ťažkých iónov 
a polarizovaných jadier zameraných na vyhľadávanie zmiešanej fázy jad-

Obrázok 3. Doska plošných 
spojov vyvinutej riadiacej elek-
troniky
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rovej hmoty a vyšetrovania polarizačných javov pri zrážkach iónov s ener-
giou až 11 GeV.
V roku 2010 bola v Ústave merania saV vyvinutá a realizovaná nová elek-
tronická aparatúra na riadenie cyklu magnetického poľa urýchľovača nuk-
lotron, ktorá významným spôsobom zvýši kvalitatívne parametre riadenia 
tohto procesu.
pri návrhu elektroniky boli využité najnovšie poznatky z oblasti počítačom 
podporovaného návrhu elektronických obvodov a použitá najmodernejšia 
súčiastková základňa na báze programovateľných logických polí.

Aplikátor: laboratórium vysokých energii sÚjV dubna.
Riešitelia: l. ondriš, d. krušinský, p. ondrejkovič.

Mikrovlny z mobilných telefónov výraznejšie inhibujú tvorbu 53BP1 
fokusov v ľudských kmeňových bunkách ako v diferencovaných 
bunkách: možný mechanizmus spojitosti s onkologickým rizikom
(Ústav experimentálnej onkológie SAV).

Všeobecne je uznávané, že neopravené dvojvláknové zlomy dna (dsb 
dna) sú v kmeňových bunkách považované za kritický moment pri mno-
hoštádiovom vzniku rôznych leukémií a nádorov vrátane gliómov. pracov-
níci ústavu študovali, či mikrovlnné žiarenie (mW) z mobilných telefónov 
Globálneho systému pre mobilnú komunikáciu (Gsm) a univerzálneho 
globálneho telekomunikačného systému (umts) indukujú dsb alebo 
ovplyvňujú ich opravu v kmeňových bunkách. laserovým konfokálnym 
mikroskopom boli analyzované 53bp1 fokusy, ktoré sa špecificky tvoria 
na miestach dna s lokalizovanými dsb (tzv. dna opravné fokusy). zistili, 
že mikrovlny z mobilných telefónov potláčajú tvorbu endogénnych 53bp1 
fokusov v ľudských primárnych fibroblastoch a mezenchýmových kmeňo-
vých bunkách (msc). tieto údaje sú v súlade s predchádzajúcimi výsled-
kami skúmania s ľudskými lymfocytmi. Význačným je najmä zistenie, že 
rovnako Gsm frekvencia prenosu signálu (915 mhz) a umts frekvenčné 
pásmo (1947,4 mhz) boli účinné pre všetky skúmané typy buniek. expo-
zícia mikrovlnami s frekvenciou 905 mhz však neinhibovala 53bp1 fokusy 
v diferencovaných bunkách (fibroblastoch a lymfocytoch), zatiaľ čo v msc 
bol efekt pozorovaný. na rozdiel od fibroblastov sa msc neadaptovali 
ani k chronickému pôsobeniu mikrovĺn v priebehu dvoch týždňov expo-
zície. Väčší efekt pôsobenia mikrovĺn bol vždy pozorovaný v kmeňových 
bunkách, čo môže poukazovať jednak na významnú nerovnováhu v ich 
oprave dsb, prípadne silnú reakciu na stres. zistenia, že kmeňové bunky 
sú omnoho citlivejšie na pôsobenie mikrovĺn a reagujú na viac frekvencií 
z mobilných telefónov ako diferencované bunky, môžu byť dôležité pri po-
sudzovaní onkologického rizika a zároveň naznačujú, že kmeňové bunky 
patria k najvýznamnejším bunkovým modelom pre validáciu bezrizikových 
signálov mobilnej komunikácie. 

Projekty: swedish council for Working life and social research; swedish animal Welfare 
agency; swedish radiation protection authority; VeGa 2/0167/08 a finančná podpora od 
národného štipendijného programu sr (saia).
Riešiteľ: e. marková.

markoVá, eva – malmGren, lars o. G. – belyaeV, igor. microwaves from mobile pho-
nes inhibit 53bp1 focus formation in human stem cells more strongly than in differentiated 
cells : possible mechanistic link to cancer risk. in environmental health perspectives, 2010, 
vol. 118, no. 3, p. 394-399. (6.191 – iF2009). (2010 – current contents). issn 0091-6765. 
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karbonická anhydráza IX ako terč protinádorovej terapie: 
predklinické hodnotenie internalizujúcich protilátok namierených 
voči katalytickej doméne
(Virologický ústav SAV)

karbonická anhydráza iX (ca iX) je vhodným terčom pre rôzne protiná-
dorové stratégie. je to povrchový znak buniek, ktorý je prítomný v ná-
doroch, ale nenachádza sa v zdravých tkanivách. hladina ca iX je induko-
vaná nedostatkom kyslíka a koreluje so zhoršenou prognózou viacerých 
typov nádorov. okrem toho je ca iX faktorom prežívania, ktorý ochraňuje 
nádorové bunky pred fyziologickými stresmi. tieto vlastnosti umožňujú vy-
užiť ca iX ako terč pre protilátky alebo inhibítory. hoci liečebné stratégie 
založené na inhibícii ca iX sú predmetom intenzívneho výskumu, cielená 
terapia na báze protilátok sa už dostala do rôznych fáz klinických pokusov 
a jej aplikácia v liečbe pacientov s nádormi obličiek sa očakáva v najbliž-
šom období. napriek tomu stále prebieha vývoj a charakterizácia nových 
protilátok. kolektívu pracovníkov Virologického ústavu saV sa podarilo 
pripraviť myšiu monoklonovú protilátku Vii/20 proti katalytickej doméne 
proteínu ca iX. ukázali, že po naviazaní na ca iX protilátka Vii/20 má 
schopnosť internalizovať do vnútra bunky, čo je veľmi dôležité pre úspeš-
nú imunoterapiu. charakterizovali biologické vlastnosti protilátky Vii/20 in 
vitro a dokázali, že je schopná spomaliť rast nádorov na myšom modeli in 
vivo. na základe týchto vlastností možno protilátku Vii/20 použiť na pred-
klinické štúdie imunoterapeutických stratégií proti nádorom iných orgánov 
ako obličiek. tieto stratégie zatiaľ neboli testované a môžu byť účinné voči 
širokému spektru nádorov, liečba ktorých môže benefitovať z cieleného zá-
sahu proteínu ca iX. 

Projekt:  VeGa 2/0184/09.
Riešitelia: m. zaťovičová, l. jelenská, a. hulíková, l. csáderová, z. ditte, p. ditte, t. 
Goliašová, j. pastorek, s. pastoreková.

zaťoVičoVá, miriam – jelenská, lenka – hulíkoVá, alžbeta – csáderoVá, lucia 
– ditte, zuzana – ditte, peter – GoliašoVá, terézia – pastorek, jaromír – pas-
torekoVá, silvia. carbonic anhydrase iX as an anticancer therapy target: preclinical 
evaluation of internalizing monoclonal antibody directed to catalytic domain. in current 
pharmaceutical design, 2010, vol. 16, no. 29, p. 3255 – 3263. (4.414 – iF2009). (2010 – 
current contents). issn 1381-6128. 

Štrukturálne rysy arabinogalaktánu – proteínu 
z plodov Coffea Arabica
(Chemický ústav SAV)

za účelom štúdia povahy polysacharidov nachádzajúcich sa v konzumnej 
instantnej káve pripravenej z plodov Coffea arabica sa izoloval arabinoga-
laktán-protein (aGp) zložený z d-galaktózy a l-arabinózy v pomere 9:1, 
obsahujúci približne 1,6 % proteínov. aGp bol izolovaný vo výťažku 3,2 
% s priemernou molekulovou hmotnosťou len 5400. chemické a spektro-
skopické štúdiá poukázali, že hlavný reťazec je zložený z β-1,3-viazaných 
jednotiek galaktózy, pričom niektoré z nich sú vetvené v polohe c-6 bočný-
mi reťazcami 1,6-viazaných galaktózových jednotiek, ktoré sú terminované 
buď samotnou galaktózou alebo arabinózovými jednotkami. Výsledky po-
tvrdili prítomnosť α-arabino-3,6-β-galaktánu v instantnej káve o relatívnej 
nízkej molekulovej hmotnosti v dôsledku drastických priemyselných proce-
sov, ktoré sa využívajú na prípravu instantnej kávy na konzumné účely. po-
merne vysoko vetvené arabinogalaktány s vysokými molekulovými hmot-
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nosťami (~500 × 103 až 1500 × 103), vyskytujúce sa v natívnych plodoch 
kávy, sa pyrolýzou v procese prípravy instantnej kávy výrazne degradujú na 
nízke molekulové hmotnosti pomerne s krátkymi bočnými reťazcami. 

Projekty: illy-coffee grant, VeGa 2/0155/08 a apVV-0030-08.
Riešitelia: p. capek, m. matulová.

capek, peter – matuloVá, mária – naVarini, luciano – suGGi-liVerani, Furio. struc-
tural features of an arabinogalactan-protein isolated from instant coffee powder of coffea 
arabica beans. in carbohydrate polymers : scientific and technological aspects of in-
dustrially important polysaccharides, 2010, vol. 80, p. 180-185. (3.167 – iF2009). (2010 
– current contents). issn 0144-8617. 

Dlhodobé udržiavanie embryogénnych pletív vybraných ihličnatých 
druhov metódou kryoprezervácie
(Ústav genetiky a biotechnológie rastlín SAV)

somatická embryogenéza je najúčinnejšou technikou mikropropagácie 
ihličnatých drevín, pretože relatívne v krátkom čase je možná produkcia 
veľkého počtu rastlín. udržiavanie embryogénnych kultúr ako zdrojov so-
matických embryí pravidelnými prenosmi na čerstvé živné médiá je časo-
vo náročné a vo viacerých prípadov riskantné, lebo hrozí kontaminácia 
mikroorganizmami a navyše strata regeneračnej schopnosti somatických 
embryí. ako alternatívna metóda dlhodobého udržiavania embryogénnych 
kultúr sa javí kryokonzervácia, ktorá sa úspešne aplikovala pri mnohých 
druhoch rastlín. technika pomalého zamŕzania sa použila na udržiavanie 
embryogénnych pletív ihličnatých druhov – borovica čierna (Pinus nigra 
arn.) a hybridy jedle (Abies alba x A. cephalonica, Abies alba x A. numidi-
ca). postkryokonzervačná regenerácia pletív hybridných jedlí bola 100%-
ná a pri borovici 77,5%-ná, pričom z 20 bunkových línií 14 sa úspešne 
regenerovalo aj po jednoročnej kryokonzervácii v tekutom dusíku pri –196 
˚c. Fyziologické, štruktúrne a genetické analýzy kryokonzervovaných ple-
tív ukázali, že kryokonzervácia nevyvolala nepriaznivé zmeny v rastových 
parametroch, štruktúrnych vlastnostiach a genetickej stabilite buniek a ple-
tív.

Projekty: VeGa 2/0025/08, cost 871.
Riešiteľ: t. salaj.

salaj, terézia – matušíkoVá, ildikó – panis, b. – sWennen, r. – salaj, ján. re-
covery and characterisation of hybrid firs (abies alba x a. cephalonica, abies alba x a. 
numidica) embryogenic tissues after cryopreservation. in cryo-letters, 2010, vol. 31, no. 
3, p. 206-217. (1.074 – iF2009). (2010 – current contents). issn 0143-2044. 

salaj, t. – matusikoVa, i. – FrateroVa, l. – pirseloVa, b. – salaj, j. regrowth of 
embryogenic tissues of pinus nigra following cryopreservation. in plant cell tissues and 
organ cultures, 2010, doi 10.1007/s11240-010-9893-3. (1.271 – iF 2009).

Nové metódy hodnotenia a mapovania biotických škodlivých 
činiteľov na drevinách vo verejnej zeleni
(Ústav ekológie lesa SAV)

V Ústave ekológie lesa saV na základe terénneho výskumu a z fytopa-
tologického herbára zaznamenali výskyt a rozšírenie parazitických húb 
a živočíšnych škodcov na drevinách vo verejnej zeleni, v špeciálnych den-
drologických objektoch. herbár obsahuje 5 057 položiek zo 163 lokalít slo-
venska. dreviny sú zaradené do 153 rodov, z nich je 141 rodov listnatých 
a 12 ihličnatých. identifikovali huby zo 123 rodov. Vypracovali jednotný čí-
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selník hostiteľských drevín (3 561), pôvodcov ochorenia (1 804), poškode-
nia (1 až 249) a lokalít ich výskytu (2 920). podľa týchto jednotných číselní-
kov sa elektronicky spracovávajú údaje o výskyte drevín, húb a živočíšnych 
škodcov do tabuliek, máp ako základ pre databázu škodlivých činiteľov 
na drevinách vo verejnej zeleni. Geodatabázové spracovanie a ukážka 
aplikačných možností podrobných informácií o zdravotnom a kondičnom 
stave 1327 stromov vybraných druhov drevín je prezentovaná výsledkami 
hodnotenia drevín na sídlisku lamač v bratislave. predpokladom stanove-
nia vhodných ochranných opatrení na zachovanie stromov je zhodnotenie 
ich súčasného zdravotného stavu, stupňa poškodenia, vitality a životnosti. 
pri ich hodnotení používajú v ústave vypracovanú a publikovanú metodi-
ku. okrem toho sa na pracovisku venovali realizácii netradičných metód 
ochrany – ošetreniu gaštana jedlého (Castanea sativa mill. ) metódou hy-
povirulencie, ošetreniu pagaštana konského (Aesculus hippocastanum l.) 
a druhov rodu Platanus technológiou mikroinjektáže. platany v našom 
mestskom prostredí sú poškodzované rôznymi škodcami, čo si vyžaduje 
aplikovať účinné ochranné opatrenia, napr. technológiou mikroinjektáže 
drevín, pri ktorej sa insekticídy dostávajú do listov transpiračným prúdom. 
Účinnosť ošetrenia ošetrených stromoch v piešťanoch, nitre, rusovciach, 
v bratislave sa pohybuje od 96 do 98 %. stupeň poškodenia stromov sa 
v dôsledku podstatného zníženia infekčného tlaku zníži aj v nasledujúcich 
rokoch vtedy, ak sa ošetrenie neopakuje. V roku 2010 takto ošetrili listy 
Aesculus hippocastanum l. na 17 lokalitách. 

Projekt: apVV 0421-07.
Riešitelia: G. juhásová, k. adamčíková, m. kobza, e. ondrušková, s. bernadovičová, h. 
ivanová, k. pastirčáková.

kobza, m. – juhasoVa, G. – adamcikoVa, k. – ondruskoVa, e. tree injection in the 
management of horse chestnut leaf miner, Cameraria ohridella (lepidoptera:Gracillarii-
dae) Gesunde pflanzen (doi: 10.1007/s10343-011-0236-z).

Európske tematické centrum pre biodiverzitu 2010
(Ústav krajinnej ekológie SAV)

európske tematické centrum pre biodiverzitu (etc bd) je odbornou organi-
záciou európskej environmentálnej agentúry (eea), ktorého práca je v sú-
časnosti zameraná na tri hlavné témy: podpora pre smernice o bio diverzite 
(smernica o stanovištiach, smernica o vtákoch); hodnotenie biodiverzity; 
etc manažment. na riešení úloh centra sa podieľa aj Úke saV. V ústave 
pripravili analýzu stupňa endemizmu pre všetky druhy rastlín a živočíchov, 
zaradených do príloh ii a iV smernice o stanovištiach (spolu 1148 druhov) 
a pre všetky druhy obojživelníkov, plazov a cicavcov, vyskytujúce sa priro-
dzene v európe. stupeň endemizmu hodnotili v piatich stupňoch a vyhod-
notili aj endemity jednotlivých štátov, biogeografických regiónov, ostrovov, 
pohorí a regiónov európy. V ďalšej riešenej úlohe hodnotili dostatočnosť 
siete natura 2000 pre Grécko, nemecko, maďarsko a českú republiku, 
t.j. výsledky hodnotenia boli predložené európskej komisii, dG environ-
ment na ďalšie rokovania s týmito krajinami. podieľali sa aj na prípravu 
troch z „10 správ k roku 2010“, ktoré publikovala eea k medzinárodnému 
roku biodiverzity: správy o agrobiodiverzite, správy o pohoriach a sprá-
vy o kultúrnej krajine a prírodnom dedičstve. jednou kapitolou prispeli do 
správy eea „europe‘s ecological backbone: recognising the true value of 
our mountains“ a pripomienkovali rukopis správy eea/Foen landscape 
fragmentation in europe.
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Projekt: európska environmentálna agentúra kodaň „európske tematické centrum pre bio-
diverzitu 2010“.
Riešitelia: ľ. halada, p. Gajdoš, j. oszlányi, k. Gerhátová, j. lieskovský, a. bača, p. bezák, 
z. ponecová.

halada, l. – Gajdos, p. – oszlanyi, j. mountain species and habitats linked to the eu 
habitats directive. in: europe‘s ecological backbone: recognising the true value of our 
mountains. – copenhagen: european environment agency, 2010, p. 143-152. isbn 978-
92-9213-108-1.

Záchrana kultúrneho dedičstva
(Archeologický ústav SAV)

archeologický ústav saV uskutočnil viac ako 20 rozsiahlych archeologic-
kých výskumov v spojitosti s budovaním rýchlostnej komunikácie r1 nitra 
– tekovské nemce a banská bystrica (ruttkay, m. a kol.). ide o najväčší 
súbor archeologických výskumov v histórii slovenskej archeológie, ktorý 
priniesol množstvo poznatkov k rekonštrukcii dávnovekého osídlenia na 
ponitrí a pohroní. po prvýkrát sa preskúmal súbor sídlisk z neskorej doby 
kamennej – lengyelská kultúra. stovky objektov priniesli množstvo nále-
zov, medzi nimi aj unikátnu venušu – sošku tehotnej ženy. medzi viacerými 
germánskymi osadami z doby rímskej je výnimočná preskúmaná zaniknu-
tá dedina v beladiciach. Výnimočná je najmä množstvom nálezov importov 
z rímskej ríše – stilusy (nástroje na písanie), fragment pozlátenej cisár-
skej sochy, mince a pod. V blízkosti nitry sa zasa skúmali viaceré sídliská 
z doby veľkomoravskej. k pozoruhodným objavom patria tri pohrebiská 
z 10. – 12. stor., t.j. z doby formovania sa uhorského kráľovstva (čierne 
kľačany, tesárske mlyňany, nitra). doslova unikátom je preskúmanie ger-
mánskeho pohrebiska z doby sťahovania národov v tesárskych mlyňa-
noch, ktoré nám pomáha objasniť zložité osídľovacie procesy v 5. – 6. stor. 
– dobu príchodu prvých slovanov na stredné podunajsko. 

Riešiteľ: m. ruttkay a kol.

Dejiny Slovenska v renomovanom svetovom vydavateľstve
(historický ústav SAV)

kolektív autorov historického ústavu saV v spolupráci s troma zahraničný-
mi autormi a dvoma zahraničnými editormi pripravil publikáciu Slovakia in 
History. je to pôvodné dielo napísané pre prestížne vedecké vydavateľstvo 
cambridge university press. koncepciu diela pripravili mikuláš teich (cam-
bridge) a dušan kováč (hÚ saV). Vo forme samostatných kapitol podáva 
dielo fundovaný, prameňmi a literatúrou podložený pohľad na kľúčové otáz-
ky slovenských dejín od stredoveku až po rok 1989. publikácia predstavuje 
prvú syntetickú prácu o slovenských dejinách v anglickom jazyku, napísanú 
prevažne slovenskými autormi (18 slovenských a 3 zahraniční autori). Vy-
chádza tak v ústrety požiadavkám svetovej akademickej obce, ktorej dote-
raz chýbalo dielo o slovenských dejinách založené na odbornej argumentá-
cii a znalosti prameňov. Fakt, že kniha vyšla v renomovanom vydavateľstve 
cambridge university press, zabezpečuje jej rýchle rozšírenie vo všetkých 
významných vedeckých a univerzitných knižniciach na celom svete. 

Riešiteľ: d. kováč.

teich, mikuláš – koVáč, dušan – broWn, martin. slovakia in history. new york : cam-
bridge university press, 2011. 413 s. isbn 978-0-521-80253-6. http://www.cambridge.
org/gb/knowledge/isbn/item5652583/?site_locale=en_
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Nové poznatky o kultúrnom dedičstve Slovenska
(Ústav etnológie SAV)

V rámci projektu tradičná kultúra slovenska ako súčasť kultúrneho dedič-
stva európy vznikla na základe digitálneho spracovania archívnych doku-
mentov Ústavu etnológie saV a katedry etnológie a kultúrnej antropológie 
FF uk monografia, ktorá na základe obšírneho výskumného materiálu pri-
náša podrobné, sumarizujúce a v mnohom objavné poznatky o tradičnej 
výšivke na slovensku, určenú nielen pre vedeckú obec, ale aj pre najširšiu 
verejnosť. monografia sa venuje tradičným technikám, špeciálnym regio-
nálnym variantom výšiviek, sleduje historické, slohové vplyvy na výšivku, 
sociálne, kultúrne i ekonomické kontexty produkcie výšiviek. autorka kom-
plexným spracovaním tradičných výšiviek na slovensku a ich kompará-
ciou v európskom priestore veľmi významne obohatila poznatky v oblasti 
kultúrneho dedičstva. kniha prináša aj bohatý ilustračný materiál, ktorý je 
atraktívny pre vedeckého i bežného čitateľa.

Projekt: apVV-0530-06.
Riešiteľ: o. danglová.

danGloVá, o. Výšivka na slovensku. bratislava : Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2009. 
267 s. isbn 978-80-88852-66-7.

Analýza prípadu pezinskej skládky 
(Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV)

analýza poukázala na to, že v našej spoločnosti nastal len nepatrný posun 
od modelu centralizovaného vládnutia (government) k rozšírenému roz-
hodovaniu a spravovaniu vecí verejných (governance). kritériá dobrého 
spravovania, t.j. účasť verejnosti, dodržiavanie práv a pravidiel, transpa-
rentnosť pri rozhodovaní, ústretovosť k zainteresovaným subjektom, kon-
senzuálne orientované rozhodovanie, rovnosť a inkluzívnosť, efektívnosť 
a vykazateľná zodpovednosť sa takmer vôbec nenaplnili. štúdia ukázala, 
že sa vytvorila len jedna časť sociálneho kapitálu potrebného na spravova-
nie vecí verejných, a to recipročný vzťah medzi interpersonálnou dôverou 
a občianskou participáciou, podľa modelu brehma a rahna však chýba 
dôvera vo vládnutie. 

Projekt: copart. 
Riešiteľ: i. lukšík.

lukšík, i. prípad pezinská skládka – úskalia na ceste k spravovaniu vecí verejných. in 
občianstvo, participácia a deliberácia na slovensku: teória a realita. plichtová, j. (ed.). 
bratislava : Veda, 2010.

Parlamentné voľby v obciach na Slovensku v rokoch 1929 – 2010
(Sociologický ústav SAV)

unikátna databáza je vytvorená z printových údajov nájdených v národ-
ním archivu čr za voľby 1929, 1935 a 1946, z elektronických údajov šta-
tistického úradu sr za jednotlivé voľby 1990 – 2010, ako aj z cenzových 
štatistických zisťovaní z rokov 1930, 1991 a 2001. databáza obsahuje 
údaje o viac ako 3 600 niekdajších či súčasných obciach na slovensku. 
napriek vznikaniu a zanikaniu obcí, ich zlučovaniu a oddeľovaniu, ako aj 
povojnovému masívnemu premenovávaniu obcí sa podarilo rekonštruovať 
identitu a trvanie jednotlivých obcí. 
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autor sa rozhodol databázu sprístupniť verejnosti. je umiestnená na strán-
ke slovenského archívu sociálnych dát http://sasd.sav.sk/sk/. k dispozícii 
je v dvoch formátoch: vo formáte excel a vo formáte spss.

kriVý, Vladimír. elektronická databáza volebných výsledkov parlamentných volieb 1929 – 
2006 za všetky obce slovenska. in acta politologica, 2010, vol. 2, no. 2. issn 1803-8220. 

Regionálne disparity v strednej a východnej Európe
(Ekonomický ústav SAV)

regionálna politika a vyrovnávanie regionálnych disparít patria medzi 
kľúčové oblasti záujmu európskej únie už od jej samotného začiatku. Vý-
skum, ktorý sa orientoval hlavne na regionálne rozdiely v post tranzitív-
nych ekonomikách strednej a východnej európy, prezentuje najnovšie vý-
sledky empirického výskumu v regionálnej ekonómií viacerých európskych 
výskumných pracovísk. dôraz sa kládol najmä na aplikáciu kvantitatívnych 
metód (ekonometrické modelovanie, operačný výskum, matematicko-šta-
tistické metódy). prezentované výsledky jednotlivých prác boli orientované 
na: dynamiku konvergenčných (a divergenčných) procesov regionálneho 
rozvoja v európskej únii; hĺbkové analýzy úlohy regionálnej (kohéznej) po-
litiky v oblasti riešenia regionálnych disparít; meniacu sa povahu trhov prá-
ce v európskych regiónoch s osobitným zreteľom na ľudský kapitál. 

Projekt: apVV-0649-07

menbere Workie tiruneh – marek radVanský (eds.): regional disparities in cen-
tral and eastern europe: theoretical models and empirical analyses : peer – reviewed 
international conference proceedings bratislava : the institute of economic research of 
the sas, 2010. 400 pp. isbn 978-80-7144-180-9.

Neologizmy v terminológii marketingu
(Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV)

téma zborníka neologizmy v terminológii marketingu vychádza z projek-
tu mš sr a saV spracovanie obchodnovednej terminológie pre potreby 
slovenskej terminologickej databázy s dôrazom na analýzu terminologic-
kých neologizmov, ktorý jazykovedný ústav ľ. štúra saV rieši v spolupráci 
s obchodnou fakultou ekonomickej univerzity v bratislave. zborník analy-
zuje aktuálne terminologické témy a rozširuje prehľad o stave terminológie 
v tejto oblasti, ako aj o postojoch jej používateľov. samotný projekt, ktoré-
ho súčasťou zborník je, má preto veľký potenciál odstrániť nejednotnosť 
a prílišnú variantnosť zvolenej časti terminologickej sústavy ekonómie.

Projekt: VeGa 2/0091/09.

neologizmy v terminológii marketingu : vedecký seminár s problematikou neologizmov v ob-
chodnovedných disciplínach. red. jana levická – katarína Viestová. bratislava : slo-
venský národný korpus – jazykovedný ústav ľ. štúra saV, 2010. 137 s. isbn 978-80-
7399-944-5. 

Pramene byzantskej tradície na Slovensku
(Slavistiský ústav Jána Stanislava SAV)

Výstava pramene byzantskej tradície na slovensku vznikla v rámci spolu-
práce sÚjs saV a slovenského komitétu slavistov a uskutočnila sa z prí-
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ležitosti roka kresťanskej kultúry 2010 na slovensku. na 21 plnofarebných 
paneloch sa prezentovali reprodukcie vzácnych cyrilských a latinských ru-
kopisov a tlačí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou slovenského kultúrno-
-religiózneho priestoru. sÚjs saV v spolupráci so sks vydal k výstave 
plnofarebnú knižnú publikáciu pramene byzantskej tradície na slovensku. 
publikácia slúži aj ako príručka pre široký okruh záujemcov o problematiku 
cyrilského a cirkevnoslovanského písomníctva na slovensku. publikácia, 
panely k výstave i prednášky odbornej verejnosti pútavo priblížili tradičné 
duchovné a kultúrne hodnoty cirkvi byzantsko-slovanského obradu, ktoré 
sa na slovensku opierajú o cyrilo-metodské dedičstvo.

pramene byzantskej tradície na slovensku : k výstave z príležitosti roka kresťanskej kultúry 
2010 = sources of the byzantine tradition in slovakia : an exhibition organized within the 
year of christian culture 2010. peter Žeňuch, andrej škoviera (eds.). bratislava : sloven-
ský komitét slavistov : slavistický ústav jána stanislava saV : v spolupráci s ministerstvom 
kultúry sr : národným osvetovým centrom a Gréckokatolíckou eparchiou v bratislave, 2010. 
72 s. isbn 978-80-89489-00-8. 

Stredoslovenské banské mestá v 16. – 18. storočí
(Ústav dejín umenia SAV)

autori významne prispeli ku kľúčovému výstavnému projektu slovenskej 
národnej galérie, sprevádzaným obsiahlym katalógom. ich štúdie sú v kva-
lite a rozsahu vedeckých monografií.

baláŽoVá, barbara. industriálna, urbánna a sakrálna krajina. in industriálna krajina? stre-
doslovenské banské mestá v 16. – 18. storočí : katalóg výstavy slovenská národná galé-
ria 16. december 2010 – 13. marec 2011. bratislava : slovenská národná galéria, 2010, 
s. 8-57. isbn 978-80-8059-154-0.

medVecký, jozef. anton schmidt, schemniciensis pictor academicus : život a dielo baroko-
vého maliara. in industriálna krajina? stredoslovenské banské mestá v 16. – 18. storočí : 
katalóg výstavy slovenská národná galéria 16. december 2010 – 13. marec 2011. – bra-
tislava : slovenská národná galéria, 2010, s. 104-141. isbn 978-80-8059-154-0.

Piesňová lyrika Jána levoslava Bellu
(Ústav hudobnej vedy SAV)

pramenno-kritické vydanie kompletnej piesňovej tvorby v transpozícii pre 
nižší hlas najvýznamnejšieho tvorcu slovenského hudobného romantizmu 
jána levoslava bellu (1843 – 1936) zahrnuje celkovo 39 umelých pies-
ní pre spev a klavír na slovenskú, českú, nemeckú a maďarskú poéziu, 
z toho jednu pieseň v dvoch verziách a jednu pieseň v dvoch rôznych 
tóninách. pri príprave vydania sa editori opierali o najnovšie textologické 
poznatky publikované v historicko-kritickej edícii súborného diela sklada-
teľa, vo zväzku skladateľovej piesňovej tvorby v pôvodnej verzii (2007). 
nové vydanie piesní v transpozícii pre nižší hlas (ktoré vyšlo v roku 2010 
s vročením 2008) sleduje cieľ na základe korektnej reprodukcie hudobné-
ho textu umožniť čo najširšiemu okruhu interpretov naštudovať skladate-
ľovu piesňovú tvorbu, a tým zvýšiť záujem o hudobnú tvorbu autora, ktorý 
podstatne prispel k rozvoju romantickej piesne na slovensku. 

Riešitelia: j. lengová, m. spusta, p. zagar.

bella, ján levoslav: piesne pre nižší hlas a klavír. eds. jana lengová, marek spusta, peter 
zagar. bratislava : hudobné centrum 2008, 142 s. ismn 979-0-68503-003-4. 
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C/ VýZNAMNé VýSlEDky MEDZINáRODNýCh 
VEDECkýCh PROJEktOV

Magnetická slučka vynárajúca sa v oblasti vnútra slnečnej granuly
(Astronomický ústav SAV) 

riešitelia projektu analyzovali časový vývoj maloškálovej magnetickej 
slučky vynárajúcej sa v oblasti vnútra slnečnej granuly. napriek tomu, že 
priame merania topológie a časových vývojov takýchto slučiek už boli v mi-
nulosti uverejnené, ide v tomto prípade o prvý takýto opis uskutočnený 
na základe použitia dát z pozemského ďalekohľadu. V počiatočných fá-
zach existencie slučky v miestach jej vynárania zaregistrovali len lineárne 
polarizované žiarenie, čo poukazuje na prítomnosť hlavne horizontálneho 
magnetického poľa. neskôr boli na obidvoch koncoch oblasti so zvýšenou 
lineárnou polarizáciou zaznamenané aj signály zodpovedajúce kruhovo 
polarizovanému žiareniu. tieto nové útvary mali navyše opačnú orientáciu 
vektora polarizácie. Výslednú pozorovanú konfiguráciu tak možno stotož-
niť s malou štruktúrou v tvare slučky. Žiarenie pochádzajúce zo strednej 
časti objavujúcej sa slučky bolo navyše výrazne posunuté do modrej ob-
lasti spektra, čo podporuje hypotézu o jej vynáraní sa. bolo zistené, že 
stredná hodnota magnetickej indukcie vynárajúcej sa slučky bola približne 
450 G a celkový magnetický tok približne 3x10^(17) mx. čas výskytu ana-
lyzovanej slučky bola ~12 min. na jednoznačnosť interpretácie získaných 
výsledkov sa navyše vytvoril aj zjednodušený 3d numerický model vyná-
rajúcej sa slučky. riešitelia poukázali na fakt, že medzi parametrami získa-
nými z pozorovania a zo simulácie panuje veľmi dobrý kvalitatívny súlad, 
čo výrazne podporuje predchádzajúce tvrdenia. 
Výsledok sa dosiahol v spolupráci s instituto de astrofísica de canarias 
(iac), kanárske ostrovy, španielsko; astrophysikalisches institut potsdam 
(postupim), nemecko a kiepenheuer-institut für sonnenphysik, Freiburg, 
nemecko. 

Projekty: eu-7rp – opticon trans-national access programme 7e1404/2008/055 (astro-
nomický ústav saV), a eu-7rp – est european large telescope n. 212482, (instituto de 
astrofisica de canarias, astronomický ústav saV).
Riešitelia: p. Gömöry, j. rybák, a. kučera, j. koza.

Gömöry, peter – beck, christian – balthasar, horst – rybák, ján – kučera, aleš 
– koza, július – Wöhl, hubertus. magnetic loop emergence within a granule. in astro-
nomy and astrophysics, 2010, vol. 511, no. 14, p. 1-10. (4.179 – iF2009). (2010 – current 
contents, scopus, nasa ads). issn 0004-6361.

Variscan and Alpine terranes of the Circum-Pacific region
(Geologický ústav SAV)

monografia je výsledkom spolupráce geologickej komunity karpatsko-
-balkánskych krajín (cbGa). myšlienka kompilácie a publikovania máp 
tektonostratigrafických terénov a ich paleoprostredia pre cirkum-panón-
sky región zahrnujúci územie rakúska, maďarska, slovenska, slovinska, 
chorvátska, srbska, rumunska a čiastočne talianska a bulharska bola 
prezentovaná na 16. kongrese cbGa vo Viedni v roku 1998 ako pokračo-
vanie programu unesco-iGcp no. 276. monografia prezentuje paleotek-
tonický vývoj v čase a priestore v období devón až jura. je vysvetlivkovým 
textom podávajúcim charakteristiku megatektonických jednotiek alcapa, 
tisia, dacia, adria-dinaria, ich vývoja na základe typových profilov 
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a lokalít, ako aj regionálneho rozsahu v zmysle definovania tektonických 
a litostratigrafických jednotiek skupín, formácií a členov, ktoré sú prezen-
tované na mapách tektonostratigrafických terénov a paleoenvironmentál-
nych mapách cirkum-panónskeho regiónu.

Vozár, jozef – ebner, F. – VozároVá, anna – haas, jános – koVács, sándor – 
sudar, milan – bielik, miroslav – pérÓ, csaba. Variscan and alpine terranes of the 
circum-pannonian region. 1. vyd. bratislava : slovak academy of sciences, Geological 
institute, 2010. 233 p. isbn 978-80-970578-5-5.

 
Mechanické vlastnosti žiarovo-lisovaných Si3N4-SiC kompozitov 
s prídavkom oxidov vzácnych zemín
(Ústav materiálového výskumu SAV)

optimalizáciou podmienok nanášania pecVd Wc-c povlakov karbony-
lovou metódou sa podarilo dosiahnuť nanokryštalickú štruktúru týchto po-
vlakov, zvýšiť ich tvrdosť o 40 – 60 % na ~28 Gpa a dosiahnuť koeficienty 
trenia ~0,1. súčasne boli s pomocou najnovšej aFm metódy po prvý raz 
zmapované na nanoúrovni elastické vlastnosti materiálu s tuhosťou nad 
200 Gpa.

Projekt: mnt – era.net hard nanocomposite Coatings – hancoc.
Riešiteľ: j. dusza.

loFaj, František – hViščoVá, petra – duszoVá, annamária: Wear mechanism of Wc-c 
coatings. in metalurgija, 2010, vol. 49, no. 3, p. 215. (0.439 – iF2009). issn 0543-5846. 

kottFer, daniel – Ferdinandy, milan: tenké vrstvy, FjF tuke edícia študijnej literatúry, 
košice, 2010, 100 s. isbn 978-80-553-0359-8. podiel domácich autorov: 45 %.

král, jozef – Ferdinandy, milan – kottFer, daniel – maŅkoVá, ildikó – ceniGa, 
ladislav: tribological and refractory properties of tial3 intermetallic alloy. in surface re-
view and letters, 2009, vol. 16, no. 4, p. 623-629. (2009 – current contents). issn 
0218-625X. 

Podané patentové prihlášky:
Ferdinandy, milan – dusza, ján – loFaj, František: spôsob prípravy vrstiev W, cr, 

mo, ich karbidov, nitridov, silicidov, multivrstvových a kompozitných štruktúr na pevných 
substrátoch a zariadenie na ich prípravu : patentová prihláška vynálezu : Úrad priemysel-
ného vlastníctva sr, číslo prihlášky: pp29-2008.

kottFer, daniel – Ferdinandy, milan – dusza, ján – loFaj, František: spôsob a za-
riadenie pre povrchovú úpravu vnútorných plôch rotačných telies : patentová prihláška 
vynálezu : Úrad priemyselného vlastníctva sr, číslo prihlášky: pp85-2008. podiel domá-
cich autorov: 60 %.

Ferdinandy, milan – dusza, ján – loFaj, František – kottFer, daniel: zariadenie na 
prípravu vrstiev karbidov, nitridov, silicidov, boridov W, cr, mo, re, os, rh, ru a multi-
vrstvových a kompozitných štruktúr na vnútornej valcovej ploche elektricky vodivej rúry. 
prihláška patentu – reg. číslo pp95 – 2009. podiel domácich autorov: 80 %.

kottFer, daniel – Ferdinandy, milan – dusza, ján – loFaj, František: zariadenie 
na vytváranie ochranných vrstiev na vnútorných plochách rotačných telies odparovaním 
látky elektrónovým lúčom. prihláška patentu – reg. číslo pp151 – 2010. podiel domácich 
autorov: 50 %.
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Numerické modelovanie seizmického pohybu v sedimentárnom 
údolí Grenoble, Francúzsko
(Geofyzikálny ústav SAV)

bezprecedentné porovnanie a analýza numerických predikcií troch zásad-
ných metód numerického modelovania seizmického pohybu v zložitých 
rea listických sedimentárnych štruktúrach v rámci medzinárodného pre-
dikčného experimentu. boli získané dôležité metodické závery pre praktic-
ké aplikácie predikcie seizmického pohybu na záujmovej lokalite v analýze 
seizmického ohrozenia.

Riešitelia: p. moczo, j. kristek, m. kristeková.
Spoluriešitelia zo zahraničia: lGit ujF Grenoble, Francúzsko (e. chaljub, s. tsuno, pier-

re-yves bard), lmu mníchov, nemecko (m. käser), polytechnika miláno, taliansko (m. 
stupazzini).

chaljub, emmanuel – moczo, peter – tsuno, seiji – bard, pierre yves – kristek, 
jozef – kÄser, martin – stupazzini, marco – kristekoVá, miriam. Quantitative 
comparison of four numerical predictions of 3d ground motion in the Grenoble Valley, 
France. in bulletin of the seismological society of america, 2010, vol. 100, no. 4, p. 1427-
1455. (1.860 – iF2009). (2010 – current contents). issn 0037-1106. 

Vývoj vhodných fyzikálno-chemických a biologicko-chemických 
metód na odstraňovanie kovov a metaloidov z vôd a pôd 
(Ústav geotechniky SAV)

štúdium optimalizácie elektrochemických a biologicko-chemických metód 
z hľadiska optimalizácie selektivity odstránenia vybraných kovov zo študo-
vaných banských vôd poukázalo na skutočnosť, že dôležitým krokom je 
predúprava vody pomocou chemickej oxidácie Fe2+ na Fe3+.

Riešitelia: a. luptáková, e. mačingová.

ubaldini, stefano – luptákoVa, alena – mačinGoVá, eva – massidda, roberto – 
Fornari, pietro. application of biohydrometallurgical processes for heavy metals re-
moval from acid mine drainage. in nova biotechnologica, 2010, vol. 10, no. 1, p. 15-21, 
issn 1337 – 8783. 

luptákoVá, alena – ubaldini, stefano – mačinGoVá, eva – Fornari, pietro – Giu-
liano, Veronica. application of physical-chemical and biological-chemical methods for 
heavy metals removal from acid mine drainage. in journal of biotechnology, 2010, vol. 
150, suppl. 1, p. 252-253. (2.881 – iF 2010). issn 0168-1656. 

 

hladina fosfo-tau CFS a množstvo nerozpustného fosfo-tau v mozgu 
korelujú s behaviorálnym poklesom v potkaňom modeli tauopatie
(Neuroimunologický ústav SAV)

V súčasnom období napriek veľkej pozornosti vedeckých pracovníkov nie 
je dostupná včasná diagnostika pre alzheimerovu chorobu. súčasná veda 
intenzívne hľadá biomarkery neurodegeneračných ochorení v mozgovo-
-miešnom moku, ktoré by spoľahlivo odrážali stav mozgu a začínajúce 
patologické procesy skôr než dôjde k prvým klinickým prejavom. jedným 
z najzaujímavejších biomarkerov je fosforylovaný tau proteín, keďže pri alz-
heimerovej chorobe a iných tauopatiách nesprávne sformovaný tau proteín 
podlieha hyperfosforylácii. niektoré štúdie naznačujú, že zvýšená hladina 
fosforylovaného tau v mozgovo-miešnom moku môže pomôcť predvídať 
progresiu ochorenia po prvých prejavoch zhoršenia kognitívnych funkcií pri 
alzheimerovej chorobe. Fosforylované tau ako biomarker riešitelia projek-
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tu skúmali na transgénnom modeli, línii potkana exprimujúcej patologické 
alzheimerovské tau v neurónoch. overili, že zvýšená hladina tau fosfory-
lovaného na treoníne 181 (p-tau181) v mozgovo miešnej tekutine koreluje 
s behaviorálnymi ukazovateľmi neurodegenerácie, hodnotenými systémom 
neuroscale. potkany s len mierne narušenou senzori-motorickou integrá-
ciou mali nižšiu hladinu p-tau181, kým zvieratá s ťažkým poškodením moto-
rických funkcií mali preukazne vyššie hodnoty p-tau181 v mozgovo-miešnom 
moku. hodnoty p-tau181 v mozgovo miešnom moku tiež pozitívne korelovali 
s proteomickými ukazovateľmi neurodegenerácie – nárastom hyperfosfo-
rylovaných nerozpustných tau komplexov v mozgovom tkanive. tieto dáta 
preukazujú, že fosforylované tau je sľubným biomarkerom pre alzheimero-
vu chorobu a tauopatie všeobecne, cenným pre diagnostiku pacientov pred 
prejavením príznakov demencie. prvý raz demonštrujú abnormality tau 
v mozgovo-miešnom moku v hlodavčích modeloch alzheimerovej choroby 
a tauopatií, ako aj koreláciu hodnôt p-tau181 s behaviorálnymi a biochemic-
kými ukazovateľmi neurodegenerácie. podčiarkujú tiež atraktivitu transgén-
neho potkanieho modelu pri výskume neurodegenerácií. 

Projekty: apVV-0631-07, apVV-0621-07, VeGa 2/0144/08, VeGa 2/0067/10, lpp-0354-06, 
lpp-0039-09, lpp-0363-06, lpp-0326-06, nih grant aG028538 (k.i.).
Riešitelia: n. Žilka, m. koreňová, b. kováčech, m. novák.

Žilka, norbert – koreŇoVá, miroslava – koVáčech, branislav – iQbal, k. – noVák, 
michal. csF phospho-tau correlates with behavioral decline and brain insoluble phospho-
-tau levels in the rat model of tauopathy. in acta neuropathologica, 2010, vol. 119, no. 6, 
p. 679-687. (6.397 – iF2009). (2010 – current contents). issn 0001-6322. 

Podiel extracelulárnych cysteínov vo funkcii t-typu 
vápnikového kanála
(Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV)

riešitelia v rámci projektu skúmali úlohu šiestich cysteínov v externej 
slučke prvej domény napäťovo závislého vápnikového kanála caV3.1. 
cysteíny, schopné tvoriť disulfidické mostíky, môžu stabilizovať terciálnu 
štruktúru proteínov. slučka spája transmembránový segment s5 s helixom 
tvoriacim vnútornú časť vodivého póru, takže možno očakávať, že sa po-
dieľa na regulácii otvárania a zatvárania póru. navyše táto dlhá na cyste-
íny bohatá slučka je špecifická pre caV3 kanály; ostatné napäťovo závislé 
vápnikové kanály majú túto slučku kratšiu a obsahuje menej cysteínov. 
postupne sa jednotlivé cysteíny c241, c271, c282, c298, c313 a c323 
vymenili za alaníny. mutované kanály sa exprimovali v hek 293 bunkách 
a prúd cez ne sa meral metódou patch clamp. iba kanály c298a a c313a 
viedli elektrický prúd. ostatné kanály sa síce nachádzali v oblasti bunkovej 
membrány (v rámci rozlišovacej schopnosti konfokálneho mikroskopu), ale 
neboli aktivovateľné depolarizáciou. oba mutanty mali zmenenú napäťovú 
závislosť a kinetiku vrátkovania. zmenila sa aj ich reakcia na prítomnosť 
oxidačných a redukčných činidiel. na základe experimentálnych dát rieši-
telia navrhli molekulový model oblasti. 

Projekt: VeGa 2/0195/10.
Riešitelia: m. karmažínová, ľ. lacinová.

karmazinoVa, m. – beyl, s. – stary, a. – suWattanasophon, ch. – kluGbauer, 
n. – herinG, s. – lacinoVa, l. cysteines in the loop between is5 and the pore helix 
of cav3.1 are essential for channel gating. in pflugers archiv-european journal of phys-
iology, 2010, vol. 460, no. 6, p. 1015-1028. (3.695 – iF2009). (2010 – current contents). 
issn 0031-6768.
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Sérologický dôkaz hantavírusových infekcií u ľudí v Guinei, 
západná Afrika
(Virologický ústav SAV)

hantavírusy sú významné ľudské patogény prenášané hlodavcami a spô-
sobujúce hemoragickú horúčku s renálnym syndrómom v ázii a v európe 
a hantavírusový pulmonárny syndróm v severnej a južnej amerike. len 
nedávno sa v ústave podarilo objaviť vôbec prvé hantavírusy aj v afrike. 
následná štúdia sa zameriava na zistenie, či tieto nové hantavírusy taktiež 
infikujú ľudí a spôsobujú ochorenie. s použitím rozsiahleho panelu séro-
logických metód sa potvrdila prítomnosť špecifických protilátok voči han-
tavírusom pri 1,2 % obyvateľstva pralesnej časti Guinei v západnej afrike 
a pri 4,4 % pacientov s horúčkou neznámeho pôvodu z dediny sangassou, 
kde bol objavený sangassou virus ako prvý africký hantavirus. celkovo zís-
kané výsledky ukazujú, že hantavírusové infekcie môžu predstavovať do-
teraz prehliadaný medicínsky problém minimálne v sledovanej časti afriky. 

Projekt: european Virus archive, Fp7 capacities project – Ga n° 228292.
Riešiteľ: b. klempa.

klempa, b. – koiVoGui, l. – koulemou, k. – auste, b. – kruGer, d. h. – ter 
meulen, j. serological evidence of human hantavirus infections in Guinea, West africa. 
in journal of infectious diseases, 2010, vol. 201, no. 7, p. 1031-1034. (5.865 – iF2009). 
(2010 – current contents). issn 0022-1899.

Úloha štruktúrnych sterolov pri formovaní 
a raste koreňových vláskov 
(Botanický ústav SAV)

komplexný model regulácie zakladania a vývinu vrcholovo-rastúcich ko-
reňových vláskov v botanickom ústave saV obohatili podrobnou charak-
teristikou distribúcie štruktúrnych sterolov v trichoblastoch koreňa arabi-
dopsis thaliana. zistili, že štruktúrne steroly majú dôležitú úlohu pri iniciácii 
vytvárania koreňových vláskov, ale aj pri regulácii ich vrcholového rastu. 
štruktúrne steroly sa tak stávajú jedným zo skorých markerov iniciácie 
koreňových vláskov. predpoklad sa potvrdil pri rastlinách, ktoré vykazu-
jú časté vetvenie koreňových vláskov. štruktúrne steroly sa akumulovali 
v mieste rozvetvenia, a to už pred samotným vetvením. Výsledky jasne 
dokumentujú, že mechanizmus vrcholového rastu koreňových vláskov 
vyžaduje lokálnu akumuláciu štruktúrnych sterolov. keď boli štruktúrne 
steroly chemicky blokované, došlo k narúšaniu integrity cytoplazmatickej 
membrány a niektorých fyziologických procesov s membránou spojených, 
napríklad endocytózy. to viedlo k rýchlej inhibícii vrcholového rastu. V dô-
sledku týchto zmien sa štruktúrne steroly zhlukovali v apikálnej časti vlás-
kov spolu s organelami, ktoré zabezpečujú vysokú dynamiku membrán 
v rastúcich koreňových vláskoch. získané údaje naznačujú, že lokálna 
akumulácia a špecifická distribúcia štruktúrnych sterolov môže regulovať 
vezikulárny transport a lokálne vlastnosti cytoplazmatickej membrány, čo 
je nevyhnutné k úspešnému vývinu koreňových vláskov. 

Projekty: apVV-0432-06, VeGa 2/0200/10.
Riešitelia: m. ovečka, F. baluška.

oVečka, miroslav – berson, tobias – beck, martina – derksen, jan – šamaj, jozef – 
baluška, František – lichtscheidl, irene. structural sterols are involved in both the 
initiation and tip growth of root hairs in arabidopsis thaliana. in plant cell, 2010, vol. 22, 
p. 2999-3019. (10.679 – iF2009). issn 1040-4651. 
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Polovodičové nanočastice v ílovej matrici
(Ústav anorganickej chémie SAV)

nanokryštály polovodičov sú atraktívne pre vlastnosti súvisiace s ich ma-
lými rozmermi. niektoré sulfidy kovov patria medzi významné polovodi-
če s vysokým potenciálom aplikácií v optoelektronike. V medzivrstvových 
priestoroch dvoch ílových minerálov sa reakciami ich pb2+ a zn2+ foriem 
vo vodných disperziách s plynným sulfánom pripravili malé častice sulfi-
dov týchto kovov. Využil sa fakt, že prostredie v medzivrstvovom priestore 
montmorillonitu je výhodné pre ovplyvňovanie usporiadania molekúl v sup-
ramolekulárnych látkach. V pripravených nanohybridných materiáloch sa 
môžu medzi vrstvami minerálov nachádzať piliere a/alebo nanoagregáty 
sulfidov kovov. prítomnosť nanočastíc preukázali experimentálne výsled-
ky. približne 50 % katiónov pb2+ a zn2+ prítomných v montmorillonitoch 
vytvorilo sulfidové polovodičové nanočastice. spektroskopickými metóda-
mi sa potvrdilo, že pripravené materiály majú vďaka štruktúre a veľkosti 
nanočastíc polovodiča veľmi perspektívne elektronické a optické vlastnosti 
aj na praktické využitie. 

Projekt: bilaterálna vedecko-technická spolupráca medzi Úach saV a gréckymi univerzi-
tami v ioannine a patrase.
Riešitelia: ľ. jankovič, j. bujdák, j. madejová, p. komadel.

jankoVič, ľuboš – dimos, k. – bujdák, juraj – koutselas, i. – madejoVá, jana 
– Gournis, d. – karakassides, m.a. – komadel, peter. synthesis and characte-
rization of low dimensional zns – and pbs-semiconductor particles on a montmorillonite 
template. in physical chemistry chemical physics, 2010, vol. 12, p. 14236-14244. (4.116 
– iF2009). (2010 – current contents). issn 1463-9076. 

Úloha lipidových častíc pri akumulácii skvalénu v kvasinkách 
Saccharomyces cerevisiae
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV

skvalén je intermediát biosyntézy sterolov, ktorý má široké využitie v po-
travinárstve, farmaceutickom a kozmetickom priemysle. na jeho priemy-
selnú produkciu možno využiť aj kvasinku s. cerevisiae, v ktorej je nadpro-
dukovaný skvalén ukladaný do lipidových častíc – sférických útvarov, ktoré 
slúžia primárne na uskladňovanie triglyceridov a sterol esterov. V rámci dl-
hodobej spolupráce s technickou univerzitou Graz (rakúsko) v ústave sle-
dovali, ako poruchy v biogenéze lipidových častíc ovplyvňujú akumuláciu 
skvalénu v kvasinkách. zvýšenú hladinu skvalénu indukovali narušením 
premeny skvalénu na ergosterol (blokovanie enzýmu skvalén epoxidá-
zy antimykotikom terbinafínom, resp. mutáciou v syntéze hemu). doká-
zali, že u mutanta s defektnou biogenézou lipidových častíc je skvalén 
redistribuovaný do intracelulárnych membrán (hlavne mitochondrií a en-
doplazmatického retikula). tieto bunky sú hypersenzitívne na terbinafín, 
pričom akumulácia skvalénu pri subinhibičných koncentráciách terbinafínu 
bola znížená. schopnosť intracelulárnych membrán akumulovať skvalén 
je teda limitovaná a biogenéza lipidových častíc je významným faktorom 
z hľadiska biotechnologickej produkcie skvalénu v kvasinkách.

Projekt: apVV-0681-07.
Riešiteľ: i. hapala.

špaŇoVá, miroslava – czabany, tibor – zellniG, Günther – leitner, erich – hapala, 
ivan – daum, Günther. effect of lipid particle biogenesis on the subcellular distribution 
of squalene in the yeast saccharomyces cerevisiae. in journal of biological chemistry, 
2010, vol. 285, no. 9, p. 6127-6133. (5.328 – iF2009). (2010 – current contents). issn 
0021-9258. 
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kuvajtsko-slovenská archeologická misia 
(Archeologický ústav SAV)

kuvajtsko-slovenská archeologická misia (kuwati-slovak archaeological 
mission/ksam) vznikla v roku 2004 na základe dohody medzi archeolo-
gickým ústavom saV v nitre a národnou radou pre kultúru, umenie a li-
teratúru v kuvajte (national council for culture, arts and letters, state of 
kuwait) ako interdisciplinárny projekt zameraný v prvom rade na výskum 
osady al-khidr na ostrove Failaka. misia je prvou skutočne systematickou 
aktivitou slovenskej archeológie v zahraničí. realizovalo sa 5 výskumných 
sezón, z ktorých 4 boli zamerané na terénny výskum (2004, 2006, 2007, 
2008) a zatiaľ jediná na spracovanie materiálu z kľúčovej lokality záujmu 
expedície. lokalita al-khidr reprezentuje jednu z najvýznamnejších etáp 
histórie kuvajtu a perzského zálivu v 2. tisícročí pred n. l., keď túto oblasť 
ovládala civilizácia, resp. kultúra dilmun. dilmunci sprostredkúvali obchod 
medzi dvomi vyspelými kultúrami blízkeho a stredného východu, a to me-
dzi mezopotámiou.
okrem lokality al-khidr sa misia sústreďuje aj na postupný systematický 
prieskum ostrova a kľúčových lokalít (mapovanie ostrova Failaka a kon-
krétne menšie výskumné aktivity – geodetické zameranie a modelovanie, 
geofyzikálny prieskum – na vybraných lokalitách – al-Qusur, al-Quraniya, 
al-zor, al-awazim, mapovanie susedného ostrova miskan). jednej z fai-
lackých lokalít – predislamskej (ranokresťanskej) a včasnoislamskej osade 
al-Qusur z 5./6. – 9. stor. n. l., ktorá sa nachádza v strede ostrova – sa 
od roku 2006 venuje zvýšená pozornosť – počiatočný prieskum sa rozší-
ril na samostatnú výskumnú aktivitu expedície. uskutočnili sa zatiaľ dve 
prieskumné (2006, 2007) a dve výskumné (2008, 2009) sezóny. 

benedikoVá, l. – pieta, k. – ruttkay, m. – shehab, sh.: Vyhodnotenie archeologic-
kých výskumov v kuvajte. Výstup: dve knižné publikácie – Failaka and miskan islands 
2004-2009. primary scientific report on the activities of the kuwaiti-slovak archaeo-
logical mission. kuwait city 2010, 152 s.; benedikoVá, l. – pieta, k. – ruttkay, 
m.: al-khidr 2004-2009. primary scientific report on the activities of the kuwaiti-slovak 
archaeological mission. kuwait city 2010, 325 s.

Predikcie vývojových trendov v sociálnej sfére
(Spoločenskovedný ústav SAV)

porozumenie podstate a dôsledkom rozdielov v ekonomickej, sociálnej, 
kultúrnej a politickej štruktúre krajín integrujúcej sa európy sa z pohľadu 
eÚ chápe ako nevyhnutná podmienka na efektívne riadenie prebiehajú-
cich sociálnych procesov tak zo strany národných, ako aj celoeurópskych 
orgánov a zainteresovaných inštitúcií. tomuto účelu má slúžiť aj európska 
sociálna sonda (european social survey, ess). ess je medzinárodný ce-
loeurópsky projekt, plánovaný na 5 kôl v dvojročnom cykle. kladie si za 
cieľ postihnúť sledované aspekty spoločenského, politického a kultúrneho 
života v účastníckych krajinách v 10-ročnej perióde. možnosť analyzovať 
vývojové trendy v sociálnej sfére v rámci projektu ess je založená na spl-
není dvoch základných požiadaviek, ktorými sú opakované merania a me-
dzikultúrne komparácie. Význam, ktorý európska komisia a jej orgány pre 
vednú politiku pripisujú tomuto projektu, možno vidieť aj v tom, že ess 
ako prvý projekt z oblasti sociálnych vied, získalo cenu r. descarta za 
rok 2005.

Výrost, jozef. európska sociálna sonda (ess) 4. kolo na slovensku. prešov : universum, 
2010. 224 s. isbn 978-8089046-65-2.
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Slovenské Au Pair vo Veľkej Británii
(Ústav etnológie SAV)

V roku 2005 ukončila riešiteľka z. búriková v spolupráci s danielom mil-
lerom z university college of london jednoročný etnografický výskum vo 
Veľkej británii, venovaný slovenským opatrovateľkám detí – au pairkam – 
v britských rodinách v londýne. projekt získal financovanie vďaka prestíž-
nemu The Leverhulme Trust Research Project Grant (2004 – 2005), kde 
obstál vo veľkej konkurencii. empirické dáta z. búrikovej o slovenských 
opatrovateľkách doplnili výskumy d. millera, ktorý sa zameral na britských 
členov skúmaných rodín a ich vzťah k slovenským opatrovateľkám. Vý-
sledná knižná publikácia, vydaná v poprednom britskom vydavateľstve po-
lity press, priniesla vedecky vysoko hodnotné výskumné výsledky o pra-
covnej migrácií slovenských opatrovateliek a o súčasnej podobe britskej 
rodiny stredných vrstiev. kniha vyvolala značný záujem médií vo Veľkej 
británii. kniha slovenskej etnologičky/sociálnej antropologičky a svetovo 
uznávaného sociálneho antropológa d. millera je vynikajúcim odborným 
výsledkom medzinárodnej spolupráce.

bÚrikoVá, zuzana – miller, daniel. Au Pair. cambridge : polity press, 2010. 209 s. isbn 
978-0-7456-5011-1.

Rodová asymetria v študijných preferenciách dievčat a chlapcov 
v oblasti informatiky a technicko-inžinierskych odborov 
(Filozofický ústav SAV)

V poslednej etape riešenia projektu sa zo záverečnej rozsiahlej výskumnej 
správy vypracoval komprimovaný text do medzinárodnej publikácie, ktorej 
editorom je hlavný koordinátor update. text sa preložil do angličtiny, po 
korektúre sa doplnil grafmi a výberom z rozhovorov s fokusovou skupinou 
a poslal koordinátorke Wp5 prof. doine balahur. text v anglickej verzii je 
prístupný online na webovej stránke update, aj na ústavnej stránke:
(http://www.klemens.sav.sk/fiusav/update/dotaznik.php). cieľ Wp5 vypra-
covať zoznam identifikovaných bariér a motivačných faktorov a návrhy od-
porúčaní so zreteľom na pojem novej gramotnosti zahŕňajúcej technológiu 
a jej miesto v kurikulách na každom stupni vzdelávania sa prezentoval 
na záverečnej medzinárodnej konferencii v madride (november 2009). 
powerpointová prezentácia je dostupná online na webovej stránke upda-
te, aj na webstránke FiÚ saV (http://www.klemens.sav.sk/fiusav/update/
dotaznik.php). pripravila sa výstupná publikácia sumarizujúca dotazníkový 
prieskum, rozhovory s fokusovou skupinou.

rodová asymetria v študijných preferenciách dievčat a chlapcov v oblasti informatiky a tech-
nicko-inžinierskych odboroch : projekt update. edt. sedoVá, tatiana – FiladelFio-
Vá, jarmila – porubÄnoVá, sylvia. bratislava : Veda, 2009. 205 s., 12 s. isbn 978-
80-224-1122-6. 

Uspokojovanie intímnych potrieb mužov, ktorí robia sex s mužmi, 
je výrazne ovplyvnené ich diskrimináciou v spoločnosti 
(Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV)

efektívnej integrácii emancipujúcich sa skupín občanov so sexuálnou 
inakosťou pomáha aj hlbšie porozumenie špecifík ich sexuality. V tomto 
zmysle bola zrealizovaná kvalitatívna štúdia sexuálneho správania mužov, 
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ktorí majú sex s mužmi (msm). analýza hĺbkových interview ukázala, že 
konceptualizácia sexuality a sexu, rovnako ako formy sexuálneho sprá-
vania sa a miera rizika pre sexuálne zdravie u týchto osôb vykazujú ex-
trémne interindividuálne rozdiely. osobitosti sexuálneho správania sú vo 
významnom vzťahu k subjektívnemu významu sexuality a osobnej histórii 
partnerských a sexuálnych vzťahov. jeden z najdôležitejších poznatkov 
je, že uspokojovanie intímnych potrieb mužov, ktorí robia sex s mužmi, je 
výrazne ovplyvnené ich diskrimináciou v spoločnosti. 

Projekty: capacity building in hiV/syphilis prevalence estimation using non-invasive meth-
ods among msm in southern and eastern europe; projekt eu public health programme, 
coordinator regional centre for health promotion- Verona- Veneto region, 7 eu krajín.
Riešiteľ: G. bianchi.

bianchi, Gabriel. sex medzi mužmi: medzi realitou a diskurzmi. in kvalitativní přístup 
a metody ve vědách o člověku iX : individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu : 
sborník vybraných příspěvků. editori kateřina zábrodská, ivo čermák. – brno : psycho-
logický ústav aV čr, 2010, s. 145-152. isbn 978-80-86174-17-4. dostupné na internete: 
<www.psu.cas.cz/konference/kvalkox>. 

bianchi, Gabriel. o čom je sex medzi mužmi. in sexuality iii. : zborník vedeckých príspev-
kov [elektronický zdroj]. editorka dagmar marková. nitra : univerzita konštantína Filo-
zofa, 2010, s. 8-16. isbn 978-80-8094-745-3. 

Analýza politiky súdržnosti v programovom období 2007 – 2013
(Ekonomický ústav SAV)
 
analýzy boli vypracované v rámci novovzniknutej expertnej evaluačnej 
siete, ktorá bola v pilotnej fáze vytvorená v roku 2010 Generálnym direk-
toriátom pre regionálnu politiku eÚ. hlavným cieľom siete je vypracovanie 
súhrnných analýz založených na monitorovacích a evaluačných kapaci-
tách jednotlivých členských krajín, kritické zhodnotenie stavu fyzickej a fi-
nančnej implementácie relevantných operačných programov, identifikova-
nie príkladov dobrej praxe (predovšetkým v oblasti evaluácie operačných 
programov) a syntéza zistených faktov v dvoch tematicky zameraných 
výstupoch. predmetom prvej analýzy je hodnotenie využívania politiky sú-
držnosti na podporu inovačného rozvoja v podmienkach sr v rámci cie-
ľov konvergencia a regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. 
predmetom druhej analýzy je komplexný pohľad politiky súdržnosti v rám-
ci jednotlivých operačných programov, vychádzajúci z analýzy aktuálneho 
ekonomického a sociálneho vývoja v jednotlivých regiónoch slovenska 
a dosiahnutého pokroku vo fyzickej a finančnej implementácií jednotli-
vých výziev relevantných operačných programov. Významnou súčasťou je 
analýza evaluácií relevantných k implementácii politiky súdržnosti v pred-
chádzajúcom, ako aj súčasnom programovom období. závery oboch spo-
mínaných analýz formulujú na základe identifikovaných nedostatkov kon-
krétne odporúčania, ktorých realizácia by prispela k zvýšeniu efektívnosti 
politiky súdržnosti v podmienkach slovenska. 

Frank, karol. expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of 
cohesion policy 2007 – 2013 : policy paper on innovation – slovakia : final draft. in expert 
evaluation network delivering policy analysis on the performance of cohesion policy 2007 
– 2013 : (contract 2009ce160ato75-cato39). – brussels : european commission, di-
rectorate-General regional policy, 2010, p. 1-20. dostupné na internete: http://ec.europa.
eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/expert_innovation/slova-
kia.pdf.

Frank, karol. expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of 
cohesion policy 2007 – 2013 : task 2 : country report on achievements of cohesion 
policy slovakia : version final. in expert evaluation network delivering policy analysis on 
the performance of cohesion policy 2007 – 2013 : (contract 2009ce160ato75-cato39). 
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– brussels : european commission, directorate-General regional policy, 2010, p. 1-26. 
dostupné na internete: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/
pdf/eval2007/country_reports/slovakia.pdf.

človek v lexikálno-slovotvornej sérii Slovanského jazykového atlasu
(Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV)

V 9. zväzku lexikálno-slovotvornej série slovanského jazykového atlasu sa 
spracúva tematický okruh človek. podstatou štruktúrnej, areálovej aj ty-
pologickej charakteristiky nárečovej slovnej zásoby všetkých slovanských 
jazykov je diferenciácia pomenovania častí ľudského tela ako primárneho 
významu lexémy a na ňu nadväzujúce postihovanie procesov rozširovania 
primárnych významov slov do inej tematickej oblasti. typologická charak-
teristika slovotvorných postupov z areálového hľadiska je súčasťou posti-
hovania konfigurácie jednotlivých jazykových areálov (súvislý – prerušo-
vaný), ich rozsahu (veľký – stredný – malý), množstva a povahy jazykov 
tvoriacich areál (príbuzné – nepríbuzné, monolingválny – polylingválny), 
dynamickosti areálov (stabilný – labilný) či hľadania vzťahu konkrétneho 
areálu k makrotypu (priľahlý – laterálny – vzdialený). takouto areálovou in-
terpretáciou sa postihujú prirodzené vývinové tendencie v jazykoch bez ich 
vedomého regulovania a výsledky tohto typu svojou poznávacou hodnotou 
presahujú hranice dialektológie, resp. jazykovedy a poskytujú hodnotné 
informácie o interkultúrnych vzťahoch nositeľov jednotlivých slovanských 
jazykov. 

ŽiGo, pavol – FerenčíkoVá, adriana – králik, ľubor – chochol, martin. obščesla-
vianskij lingvističeskij atlas : serija leksiko-slovoobrazovateľnaja. Vypusk 9. čelovek. 
red. janusz siatkowski, jadwiga Waniakowa. krakov : meždunarodnyj komitet slavistov, 
komissija obščeslavianskogo lingvističeskogo atlasa – poľskaja akademija nauk, institut 
poľskogo jazyka, 2009. 218 s. isbn 978-83-88866-68-5. 

Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej 
a lingvistickej perspektíve
(Slavistický ústav Jána Stanislava SAV)

V rámci medzinárodného vedeckého projektu Naratívna každodennosť 
v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve, ktorý slavistický ústav 
jána stanislava saV rieši v spolupráci s Ústavom etnológie saV a insti-
tutom slavianovedenija ruskej akadémie vied v moskve, sa v spolupráci 
s národným inštitútom slovenského jazyka a literatúry matice slovenskej 
konala medzinárodná vedecká interdisciplinárna konferencia Jazykové, lite-
rárne a etnické súvislosti kresťanskej kultúry / Языковые, литературные 
и этнические связи христиaнской культуры. cieľom konferencie bolo 
prezentovať aktuálne výsledky výskumov v oblasti jazyka, literatúry a kul-
túry v kontexte etnických a etnicko-konfesionálnych procesov komunikácie 
a mobility. aktuálnou zložkou interdisciplinárneho prístupu je komplemen-
tárnosť vedeckých disciplín pri výskume duchovnej kultúry. Výskum sa cie-
ľavedome a programovo zameral na kľúčový zdroj slovenskej i slovanskej 
kultúry – na kresťanstvo. podarilo sa charakterizovať nielen vzťahy medzi 
slovanským Východom a západom, ale aj úspešne osvetliť miesto slovan-
skej kresťanskej kultúry i aspekty trvalého uplatnenia sa tradičnej kresťan-
skej kultúry v jazykových, etnických, literárnych, historických i spoločen-
ských situáciách v kontexte starších i moderných slovanských, európskych 
i globalizačných kultúrnych a civilizačných procesov.
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Nizozemské umenie a umenie strednej Európy 15. – 16. storočia
(Ústav dejín umenia SAV)

základným cieľom medzinárodného výstavného projektu Van eyck to 
dürer: early netherlandish painting and central europe 1430 – 1530, kto-
rého organizátorom bolo Groeningemuseum v bruggách (belgicko), bolo 
ilustrovať vzájomné vzťahy medzi nizozemským umením 15. a začiatku 
16. storočia a umením v strednej európe. na projekte participovalo viac 
ako desať krajín europy a usa. samotná výstava, ktorá sa konala v brug-
gách od 29. 10. 2010 do 30. 1. 2011, prezentovala vyše tristo unikátnych 
umeleckých diel. ingrid ciulisová z Ústavu dejín umenia saV bola členkou 
vedeckého komitétu projektu a spoluautorkou výstavného katalógu, ktorý 
vyšiel v štyroch jazykoch. jej štúdia podáva komplexný obraz vplyvu gra-
fických diel martina schongauera na umenie strednej európy.

ciulisoVá, ingrid. prints as commodities : the circulation and reception of schongauer´s 
prints in central eastern europe. in Van eyck to dürer : early netherlandish painting & 
central europe 1430-1530. – tielt : lannoo, 2010, s. 113-121. isbn 978-90-209-9341-7. 

historické pramene a pramenná kritika v európskej etnomuzikológii 
(Ústav hudobnej vedy SAV)

práca s historickými prameňmi predstavuje významnú súčasť európskej 
etnomuzikológie a otázky pramennej kritiky patria dnes k jej dominantným 
témam. V minulom období sa konalo v štokholme stretnutie európskych 
etnomuzikológov, na ktorom sa konfrontovali otázky venované typológii 
historických prameňov tradičnej piesne, hudby a tanca a metodológii prá-
ce s týmito prameňmi. zborník príspevkov, ktorý vznikol z tohto stretnutia, 
prináša obraz o súčasných východiskách, metódach a technikách pramen-
nej kritiky tak, ako sa uplatňuje v jednotlivých európskych etnomuzikolo-
gických školách. na príklade zbierky slovenských ľudových piesní karola 
plicku (1894 – 1987) h. urbancová priblížila modelovú situáciu práce s ru-
kopisnými zápismi piesní realizovanými priamo v teréne, ktorú interpre-
tovala na pozadí plickovej koncepcie „estetického manipulovania“ reality. 

urbancoVá, hana. Written records and source criticism: a collection of slovak Folk 
songs collected by karol plicka. in historical sources and source criticism : ictm study 
Group on historical sources: proceedings from the 17th international conference in 
stockholm, sweeden, may 21–25, 2008. – stockholm : svenskt visarkiv, 2010, p. 215-
226. isbn 978-91-977013-7-2. issn 0081-9840. 
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D/ EDIčNá A PUBlIkAčNá čINNOSť

PUBlIkAčNá A EDIčNá čINNOSť Počet v r. 2010/ 
doplnky z r. 2009

1. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
(aab, abb, cab) 145/4

2. Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
(aaa, aba, caa) 29/1

3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné 
texty vydané v domácich vydavateľstvách (bab, acb) 46/2

4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné 
texty vydané v zahraničných vydavateľstvách (baa, aca) 6

5. kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich 
vydavateľstvách (abd, acd) 212

6. kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahranič-
ných vydavateľstvách (abc, acc) 140

7. kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učeb-
niciach a učebných textoch vydaných v domácich vydavateľ-
stvách (bbb, acd)

62

8. kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učeb-
niciach a učebných textoch vydaných v zahraničných vydava-
teľstvách (bba, acc)

5

9. Vedecké a odborné práce v časopisoch evidovaných 
v Current Contents (adc, adca, adcb, add, adda, addb, 
cdc, cdca, cdcb, cdd, cdda, cddb, bdc, bdca, bdcb, 
bdd, bdda, bddb)

1 309/215

10. Vedecké a odborné práce v nekarentovaných časopisoch 
(ade, adea, adeb, adF, adFa, adFb, cde, cdea, cdeb, cdF, 
cdFa, cdFb, bde, bdea, bdeb, bdF, bdFa, bdFb)

1 515/49

11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD)
a/ recenzovaných (aec, aed, aFa, aFb, aFba, aFbb, bec, bed, 
cec, ced)
b/ nerecenzovaných (aee, aeF, aFc, aFd, aFda, aFdb, bee, 
beF)

1 194/3

492

12. Vydané periodiká evidované v Current Contents 14

13. Ostatné vydané periodiká 44

14. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí (Fai) 164

15. Vedecké práce uverejnené na internete (GhG) 563/4

16. Preklady vedeckých a odborných textov (eaj) 20
 

OhlASy Počet v r. 2009 
a doplnky 

Citácie vo WOS (1.1, 2.1) 17 257/104

Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2) 1 787/38

Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10) 162/13

Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch 
(3, 4) 8 268/149

Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8) 254/1
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I. oddelenie vied

PUBlIkAčNá A EDIčNá čINNOSť Počet v r. 2010/ 
doplnky z r. 2009

1. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
(aab, abb, cab) 7

2. Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
(aaa, aba, caa) 5

3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné 
texty vydané v domácich vydavateľstvách (bab, acb) 12

4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné 
texty vydané v zahraničných vydavateľstvách (baa, aca) 2

5. kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich 
vydavateľstvách (abd, acd) 1

6. kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahranič-
ných vydavateľstvách (abc, acc) 33

7. kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učeb-
niciach a učebných textoch vydaných v domácich vydavateľ-
stvách (bbb, acd)

4

8. kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učeb-
niciach a učebných textoch vydaných v zahraničných vydava-
teľstvách (bba, acc)

2

9. Vedecké a odborné práce v časopisoch evidovaných v Cur-
rent Contents (adc, adca, adcb, add, adda, addb, cdc, 
cdca, cdcb, cdd, cdda, cddb, bdc, bdca, bdcb, bdd, 
bdda, bddb)

589

10. Vedecké a odborné práce v nekarentovaných časopisoch 
(ade, adea, adeb, adF, adFa, adFb, cde, cdea, cdeb, cdF, 
cdFa, cdFb, bde, bdea, bdeb, bdF, bdFa, bdFb)

458

11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD)
a/ recenzovaných (aec, aed, aFa, aFb, aFba, aFbb, bec, bed, 
cec, ced)
b/ nerecenzovaných (aee, aeF, aFc, aFd, aFda, aFdb, bee, 
beF)

389

253

12. Vydané periodiká evidované v Current Contents 2

13. Ostatné vydané periodiká 13

14. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí (Fai) 32

15. Vedecké práce uverejnené na internete (GhG) 221

16. Preklady vedeckých a odborných textov (eaj) 3
 

OhlASy Počet v r. 2009 
a doplnky

Citácie vo WOS (1.1, 2.1) 6 645

Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2) 546

Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10) 34

Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch 
(3, 4)

1 981

Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8) 16
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II. oddelenie vied 

PUBlIkAčNá A EDIčNá čINNOSť Počet v r. 2010/ 
doplnky z r. 2009

1. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
(aab, abb, cab) 25/4

2. Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
(aaa, aba, caa) 8/1

3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné 
texty vydané v domácich vydavateľstvách (bab, acb) 9/2

4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné 
texty vydané v zahraničných vydavateľstvách (baa, aca) 1

5. kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich 
vydavateľstvách (abd, acd) 26

6. kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahranič-
ných vydavateľstvách (abc, acc) 50/1

7. kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učeb-
niciach a učebných textoch vydaných v domácich vydavateľ-
stvách (bbb, acd)

6

8. kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učeb-
niciach a učebných textoch vydaných v zahraničných vydava-
teľstvách (bba, acc)

1

9. Vedecké a odborné práce v časopisoch evidovaných v Cur-
rent Contents (adc, adca, adcb, add, adda, addb, cdc, 
cdca, cdcb, cdd, cdda, cddb, bdc, bdca, bdcb, bdd, 
bdda, bddb)

617/215

10. Vedecké a odborné práce v nekarentovaných časopisoch 
(ade, adea, adeb, adF, adFa, adFb, cde, cdea, cdeb, cdF, 
cdFa, cdFb, bde, bdea, bdeb, bdF, bdFa, bdFb)

332/49

11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD)
a/ recenzovaných (aec, aed, aFa, aFb, aFba, aFbb, bec, bed, 
cec, ced)
b/ nerecenzovaných (aee, aeF, aFc, aFd, aFda, aFdb, bee, 
beF)

308/3

87

12. Vydané periodiká evidované v Current Contents 5

13. Ostatné vydané periodiká 6

14. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí (Fai) 41

15. Vedecké práce uverejnené na internete (GhG) 28/4

16. Preklady vedeckých a odborných textov (eaj) 2
 

OhlASy Počet v r. 2009 
a doplnky

Citácie vo WOS (1.1, 2.1) 10 147/104

Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2) 1 209/38

Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10) 116/13

Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch 
(3, 4) 1 008/149

Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8) 8/1
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III. oddelenie vied

PUBlIkAčNá A EDIčNá čINNOSť Počet v r. 2010/ 
doplnky z r. 2009

1. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
(aab, abb, cab) 113

2. Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
(aaa, aba, caa) 16

3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné 
texty vydané v domácich vydavateľstvách (bab, acb) 25

4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné 
texty vydané v zahraničných vydavateľstvách (baa, aca) 3

5. kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich 
vydavateľstvách (abd, acd) 185

6. kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahranič-
ných vydavateľstvách (abc, acc) 57

7. kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učeb-
niciach a učebných textoch vydaných v domácich vydavateľ-
stvách (bbb, acd)

52

8. kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učeb-
niciach a učebných textoch vydaných v zahraničných vydava-
teľstvách (bba, acc)

2

9. Vedecké a odborné práce v časopisoch evidovaných v Cur-
rent Contents (adc, adca, adcb, add, adda, addb, cdc, 
cdca, cdcb, cdd, cdda, cddb, bdc, bdca, bdcb, bdd, 
bdda, bddb)

103

10. Vedecké a odborné práce v nekarentovaných časopisoch 
(ade, adea, adeb, adF, adFa, adFb, cde, cdea, cdeb, cdF, 
cdFa, cdFb, bde, bdea, bdeb, bdF, bdFa, bdFb)

725

11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD)
a/ recenzovaných (aec, aed, aFa, aFb, aFba, aFbb, bec, bed, 
cec, ced)
b/ nerecenzovaných (aee, aeF, aFc, aFd, aFda, aFdb, bee, 
beF)

497

152

12. Vydané periodiká evidované v Current Contents 7

13. Ostatné vydané periodiká 25

14. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí (Fai) 91

15. Vedecké práce uverejnené na internete (GhG) 314

16. Preklady vedeckých a odborných textov (eaj) 15
 

OhlASy Počet v r. 2009 
a doplnky

Citácie vo WOS (1.1, 2.1) 465

Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2) 32

Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10) 12

Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch 
(3, 4) 5 279

Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8) 230



Vedecká činnosť 51

E/ CENtRá EXCElENtNOStI SAV

centrá excelentnosti saV (ce saV) sú zriaďované p saV s cieľom podpo-
rovať spoluprácu vedúcich vedeckých osobností základného a aplikované-
ho výskumu v sr, zameranú na dosiahnutie výsledkov na medzinárodnej 
úrovni. Vytvárajú sa na štyri roky kompetitívnym mechanizmom, pravidelne 
hodnotiacim pribežné výsledky výskumnej činnosti a kvalitu predložených 
projektov. činnosť centier riadi rada ce saV. V roku 2010 bola inovovaná 
výzva na podávanie projektov ce so začiatkom riešenia v roku 2011. nová 
výzva zdôraznila požiadavky na kvalitu riešiteľského kolektívu, spoluprácu 
s vysokými školami, účasť doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 
a podporu projektov 7. rp eÚ a projektov podporených šF eÚ. 

Centrum nanoštruktúrnych materiálov NANOSMARt

VEDÚCI CE SAV: prof. rndr. ján dusza, drsc.
ZáklADNé PRACOVISkO CE SAV: Ústav materiálového výskumu saV
SPOlUPRACUJÚCE ORGANIZáCIE: Ústav geotechniky saV, Ústav experi-

mentálnej fyziky saV, Ústav materiálov a mechaniky strojov saV, Ústav 
anorganickej chémie saV, elektrotechnický ústav saV, Fyzikálny ústav 
saV

OBDOBIE RIEŠENIA EXCElENtNéhO PROJEktU: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010

Vedecké ciele projektu boli splnené, v rámci nich sa realizoval výskum vy-
užitia mechanicky aktivovaného magnetitu Fe3O4 pre sorpciu arzénu z mo-
delových roztokov, mechanochemická syntéza binárnych sulfidov bi2s3 
a sb2s3 a skúmanie protirakovinového účinku nanorealgáru as4s4. doku-
mentoval sa protirakovinový účinok nanosuspenzií sulfidu arzénu pripra-
vených nanomletím. podarilo sa detailne preskúmať a opísať proces dvoj-
stupňového spekania ultrajemných korundových práškov. bola pripravená 
translucentná keramika na báze yaG (al5y3O12). pomocou viacerých me-
todík bola analyzovaná štruktúra a topografia nanokompozitných povlakov 
Wc-c. Vyvinuli a prvýkrát sa detailne opísali nové pseudobinárne magne-
ticky mäkké systémy na báze Fe-b a Fe-co-b s vysokou magnetizáciou 
v nasýtení. Vytvoril sa univerzálny model magnetostatických interakcií, 
ktorý bol použitý pri analýze magnetických vlastností 2d mriežok magne-
tických častíc a tiež magnetostatickej interakcie v nespojitých magnetic-
kých multivrstvách. V zliatinách Feco(nb,mo)b(cu) sa dosiahla stabilita 
dobrých magneticky mäkkých vlastností až do teplôt prevyšujúcich 500°c. 
pozornosť sa sústredila aj na kompaktovanie častíc rs zliatiny alcrFe(X). 
získaný materiál má výnimočnú štruktúrnu stabilitu až do teploty 450°c. 
charakterizoval sa materiál s nekonvenčnými prísadami spekania na báze 
polymérnych prekurzorov (sic, sialoc). prídavkom eu2O3 do týchto ke-
ramík sa pripravili materiály na optické aplikácie. riešiteľský kolektív ako 
prvý skúmal oxidáciu ybco monokrystalických vzoriek izotermickou ter-
mogravimetrickou analýzou v kyslíku v teplotnom intervale 350 až 800 °c. 
za najlepší výsledok považuje dosiahnutie rekordného 250%-ného zvýše-
nia kritickej prúdovej hustoty v ybco masívnom supravodiči elimináciou 
oxidačných trhlín vysokotlakovou oxidáciou. 
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Centrum pokročilej výpočtovej chémie – COMChEM

VEDÚCI CE SAV: prof. rndr. jozef noga, drsc.
ZáklADNé PRACOVISkO CE SAV: Ústav anorganickej chémie saV
SPOlUPRACUJÚCE ORGANIZáCIE: Ústav polymérov saV, chemický ústav 

saV, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie stu, prírodove-
decká fakulta uk, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky uk

OBDOBIE RIEŠENIA EXCElENtNéhO PROJEktU: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010

Vedecké ciele projektu boli splnené, výskumníci centra publikovali v roku 
2010 vyše 50 vedeckých publikácií v špecifických oblastiach ich záujmu. 
najdôležitejšie výsledky sú: relativistická štvorkomponentná teória funk-
cionálu hustoty bola zavedená pre výpočty (nmr) tieniacich konštánt 
a elektrónových g-tenzorov; navrhol sa nový prístup k riešeniu kvantovo-
chemických systémov v rámci approximácie nezávislých častíc, využijúc 
exponeciálny rozvoj vlnovej funkcie založený na neunitárnej transformácii; 
hybridnými kvantovochemicko-molekulovo mechanickými prístupmi sa 
získali cenné informácie o mechanizme invertujúcich glykozyltransferáz na 
atómovej úrovni a argumenty v prospech sn2 mechanizmu pri reakciách 
týchto enzýmov. molekulovým modelovaním sa tiež prispelo k objasňova-
niu väzbových vlastností neuroaminidázy vírusu h5n1; pomocou simulácií 
sa analyzoval prechod v tvare tuhých makromolekúl pri ich postupnom 
obmedzovaní v kanáloch a póroch; na modelových van der Waalsových 
interakciách sa otestoval nový kolízny model, ktorý umožňuje z potenciálo-
vých kriviek simulovať viskozitné a difúzne koeficienty v rôznych zmesiach. 
na príklade zmesi hg:Xe sa poukázalo sa na významný vplyv relativistic-
kých efektov pri takýchto výpočtoch. 

Centrum excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva 
a participácie: zvládanie výziev 21. storočia COPARt

VEDÚCI CE SAV: prof. phdr. jana plichtová, csc.
ZáklADNé PRACOVISkO CE SAV: kabinet výskumu sociálnej a biologickej 

komunikácie saV (teraz Ústav výkumu sociálnej komunikácie saV)
SPOlUPRACUJÚCE ORGANIZáCIE: sociologický ústav saV, Filozofický 

ústav saV, Ústav etnológie saV, Filozofická fakulta uk, inštitút pre ve-
rejné otázky, centrum prevencie a riešenia konfliktov – pdcs, občan 
a demokracia, institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny, Fss mu, 
brno), school of health and social sciences, university of Wales, new-
port, uk

OBDOBIE RIEŠENIA EXCElENtNéhO PROJEktU: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010

Vedecké aktivity ce copart saV v roku 2010 boli zacielené na tri okruhy: 
1. dokončenie vedeckých štúdií o výsledkoch reprezentatívneho výskumu 
občianstva a participácie v sr pre špeciálne číslo sociológie, 2. na prí-
pravu domácej konferencie, na ktorej sa prezentovali a oponovali hlavné 
vedecké výsledky ce copart z jednotlivých tímov a 3. na integráciu jed-
notlivých výskumných zistení prostredníctvom textov jednotlivých kapitol 
kolektívnej monografie. táto monografia, ktorá nesie názov Občianstvo, 
participácia a deliberácia: teória a prax (j. plichtová, ed.) je výsledkom in-
terdisciplinárnej a transdisciplinárnej spolupráce sociológov, psychológov, 
politológov a filozofov na viacerých pracoviskách saV, Vš a mimovlád-
nych organizácií. 
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Centrum excelentnosti výskumu kognícií – CEVkOG

VEDÚCI CE SAV: prof. phdr. imrich ruisel, drsc.
ZáklADNé PRACOVISkO CE SAV: Ústav experimentálnej psychológie saV
SPOlUPRACUJÚCE ORGANIZáCIE: spoločenskovedný ústav saV, Filozo-

fická fakulta uk, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva ukF, Fakulta 
manažmentu pu, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsycho-
lógie

OBDOBIE RIEŠENIA EXCElENtNéhO PROJEktU: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010

V rámci riešenia projektu sa uskutočnili viaceré empirické výskumy, ktoré 
prispeli k detailnejšiemu vymedzeniu kognitívneho portrétu človeka. podľa 
kognitívnej koncepcie psychické procesy človeka i jeho správanie sú regu-
lované informáciami. kognitívna regulácia prebieha na základe informácií 
prichádzajúcich z prostredia, ako aj informácií vnútorných, zakódovaných 
v pamäti jednotlivca. podstatou vnútornej regulácie sú kognitívne štruktúry. 
sú to systémy informácií o vonkajšom svete i o vlastnej osobe zakódované 
v pamäti a regulujúce činnosť človeka. osobnosť sa podľa kognitívnej kon-
cepcie považuje v prvom rade za komplexný systém skúseností jednotliv-
ca. pri analýze kognitívneho prístupu k osobnosti sa prejavujú dva predpo-
klady spracovania informácií z vonkajšieho sveta. prvý z nich zdôrazňuje 
jedinečnosť subjektívneho pohľadu na svet. preto dôležitú úlohu zohráva 
mentálna, resp. kognitívna reprezentácia, ktorá umožňuje vnímanie, inter-
pretáciu reality i budúcej činnosti. organizácia týchto reprezentácií tvorí 
podstatu osobnosti. druhým predpokladom je myšlienka, že obrazy reality 
sa neobjavujú automaticky, ale ľudia si ich aktívne konštruujú. 

ruisel, i., prokopčákoVá, a. (eds.), 2010, kognitívny portrét človeka. bratislava, slo-
vak academic press, isbn 978-80-88910-29-9, 366 s. ruisel, i., 2010, poznávanie 
v historických súvislostiach. bratislava, slovak academy press, isbn 978-80-88910-28-
2, 439 s. 

Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných 
slovenských dejín CEVkOMSD

VEDÚCI CE SAV: phdr. Valerián bystrický, drsc.
ZáklADNé PRACOVISkO CE SAV: historický ústav saV
SPOlUPRACUJÚCE ORGANIZáCIE: Ústav politických vied saV, Filozofický 

ústav saV, katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty uk, kated-
ra histórie pedagogickej fakulty uk, inštitút histórie Filozofickej fakulty 
pu, katedra histórie Fakulty humanitných vied umb, Vojenský historic-
ký ústav bratislava

OBDOBIE RIEŠENIA EXCElENtNéhO PROJEktU: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010

riešiteľský kolektív centra si kládol za cieľ základný výskum a spracovanie 
kľúčových problémov slovenských dejín od polovice 19. do konca 20. sto-
ročia. jadro výskumu a výstupov tvoril komplexný vývoj slovenskej spoloč-
nosti koncom 19. a 20. storočia, otázky budovania občianskej spoločnosti 
v medzivojnovom období, zložité medzinárodné súvislosti súvisiace so zá-
nikom prvej čsr a vznikom vojnového slovenského štátu, budovanie tota-
litného komunistického režimu, snahy o jeho demokratizáciu roku 1968 až 
po politicko-spoločenské a ekonomické zmeny po roku 1989 a následne 
vzniku samostatnej sr. Výsledkom vedeckého bádania boli monografie, 
vedecké štúdie a príspevky na medzinárodných podujatiach. celkovým vý-
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sledkom projektu centra bolo publikovanie 37 kníh a množstvo vedeckých 
štúdií, ktoré priniesli nové poznatky v skúmanej problematike. z nich sú 
výnimočné dva seriály publikácií venovaných „osmičkovým“ a „deviatko-
vým“ výročiam.syntézou poznatkov získaných v rámci ceVkomsd je do 
tlače pripravená kolektívna monografia: bystrický, Valerián – koVáč, 
dušan – pešek, jan: kľúčové otázky moderných slovenských dejín. 

Centrum excelentnosti pre kardiovaskulárny výskum CEkVy

VEDÚCI CE SAV: doc. ing. oľga križanová, drsc.
ZáklADNé PRACOVISkO CE SAV: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky 

saV
SPOlUPRACUJÚCE ORGANIZáCIE: Ústav experimentálnej endokrinoló-

gie saV, Ústav pre výskum srdca saV, Ústav normálnej a patologic-
kej fyziológie saV, neurobiologický ústav saV, Virologický ústav saV, 
národný ústav srdcovocievnych chorôb, katedra živočíšne fyziológie 
a etológie prírodovedeckej fakulty uk, Ústav lekárskej biochémie je-
séniovej lekárskej fakulty uk, martin

OBDOBIE RIEŠENIA EXCElENtNéhO PROJEktU: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010

centrum excelentnosti pre kardiovaskulárny výskum (cekVy) sa aj v roku 
2010 zaoberalo štúdiom viacerých dráh, ktoré modulujú funkciu srdca. 
takýmito dráhami sú napríklad katecholaminergná dráha a regulácia 
vnútrobunkovej koncentrácie vápnika (a tým aj adrenergické receptory 
a transportné systémy pre vápnik), ktoré pôsobia ako modulátory srdcovej 
činnosti, ale tiež transmitery, ako napr. oxid dusnatý (známy svojím vazo-
dilatačným účinkom), sirovodík, sigma receptory a iné. Všetky uvedené 
dráhy účinne modulujú činnosť srdca a sú vzájomne prepojené, aj keď 
detailný mechanizmus zmien, ktoré nastávajú pri rozvoji kardiovaskulár-
nych ochorení, nie je vždy úplne jasný. blokátory alebo stimulátory pro-
teínov, ktoré sú zahrnuté v ovplyvnení týchto dráh, môžu mať potenciálny 
terapeutický efekt pri liečbe kardiovaskulárnych ochorení. V rámci rieše-
nia projektu cekVy bolo v roku 2010 publikovaných 10 vedeckých prác 
v zahraničných karentovaných časopisoch a 4 vedecké práce v domácich 
karentovaných časopisoch. 

Centrum excelentnosti pre výskum neuroendokrinných 
mechanizmov patogenézy závažných ochorení CENDO

VEDÚCI CE SAV: mudr. Vladimír štrbák, drsc.
ZáklADNé PRACOVISkO CE SAV: Ústav experimentálnej endokrinológie saV
SPOlUPRACUJÚCE ORGANIZáCIE: prírodovedecká fakulta uk, slovenská 

zdravotnícka univerzita
OBDOBIE RIEŠENIA EXCElENtNéhO PROJEktU: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
 
zúčastnené pracoviská publikovali počas riešenia projektu 18 publikácií 
in extenzo, z nich 15 v prestížnych zahraničných cc časopisoch. na kon-
gresoch v zahraničí boli prednesené dve pozvané prednášky a 11 ďalších 
prednášok. konkrétne dosiahnuté výsledky sú: cholesterol hrá významnú 
úlohu v špecifických zvláštnostiach exocytózy vyvolanej zmenou bunko-
vého objemu. na zvieracom modeli obezity a inzulínovej a leptínovej re-
zistencie sa zistili prekvapujúco zvýšené sérové koncentrácie adiponektí-
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nu a znížené parametre lokálneho renín-angiotenzínového systému. pri 
analýze pacientov s podozrením na monogénový typ diabetu, špecificky 
na jeho podtyp Gck-mody diabetes sa identifikovalo 8 nových mutácií 
v géne pre glukokinázu, ktoré neboli dosial opísané. potreba sekveno-
vať aj promótorovú oblasť génu pre Gck na postavenie diagnózy mody2 
bola preto zapracovaná do európskej diagnostickej a liečebnej rukoväte 
pre diabetes typu mody. Významným nálezom je odhalenie úlohy oxyto-
cínu v stresovej odpovedi, zvyšuje koncentrácie acth a kortikosterónu, 
moduluje aktivitu sympatika a znižuje odpoveď krvného tlaku. pozoru-
hodné sú výsledky o vzťahu melatonínu a hypotalamických jadier k funk-
cii kardiovaskulárneho systému, ktoré prispievajú k vysvetleniu chýbania 
nočného poklesu krvného tlaku u niektorých pacientov. Významný je nález 
vplyvu kontaminantov životného prostredia (toxické prvky – pb, cd, hg) za 
spolupôsobenia pcb na hormóny štítnej žľazy a neurobehaviorálny vývoj 
človeka v období prenatálneho, perinatálneho a postnatálneho života.

Centrum fyziky veľmi nízkych teplôt – CFvNt

VEDÚCI CE SAV: prof. rndr. peter samuely, drsc.
ZáklADNé PRACOVISkO CE SAV: Ústav experimentálnej fyziky saV
SPOlUPRACUJÚCE ORGANIZáCIE: prírodovedecká fakulta upjš
OBDOBIE RIEŠENIA EXCElENtNéhO PROJEktU: 1. 1. 2007– 31. 12. 2010

jedným z hlavných cieľov projektu je ďalší rozvoj spoločných laboratórií 
ÚeF saV a pF upjš, unikátneho fyzikálneho pracoviska v stredoeuróp-
skom kontexte. V roku 2010 bolo komplexne zrekonštruované najvzácnej-
šie zariadenie, refrigerátor jadrovej adiabatickej demagnetizácie na me-
rania v oblasti mikrokelvinov, kde zaviedli unikátnu termometriu pomocou 
vibrujúcich drôtov a kryštálových ladičiek. na slovensku po prvýkrát usku-
točnili merania v extrémnych tlakoch do 100 kbarov, vyvinuli zariadenie 
na rotáciu vzoriek v kryostatoch in situ. počas projektu bol skonštruovaný 
skenovací tunelový mikroskop stm pracujúci v 3he refrigerátore. koncom 
roka 2010 sa na ňom podarilo získať prvé obrázky supravodivých vírov 
so štruktúrou šesťcípej hviezdy na povrchu nbse2. takúto jemnú štruktú-
ru dosiaľ pozorovalo vo svete len niekoľko laboratórií. novovybudovaná 
aparatúra na ac-kalorimetriu submilimetrových vzoriek umožňuje takéto 
merania pravdepodobne pri najnižších teplotách na svete. Úplne nový 
smer laboratória predstavuje budovanie nanotechnologických laborató-
rií. V laboratóriu aFm bol inštalovaný výkonný mikroskop atómových síl. 
V súčasnosti centrum predstavuje uzavretý komplexne zrekonštruovaný 
laboratórny priestor s vlastným skvapalňovačom hélia, veľkokapacitným 
zásobníkom kvapalného dusíka a celkovou kryogénnou infraštruktúrou, 
schopnou v prípade potreby zásobovať kryokvapalinami celé slovensko. 
centrum rozvíja bohatý vedecký program, za 4 roky vyprodukovalo 137 
cc publikácií a kapitol v zahraničných monografiách a školí 14 doktoran-
dov. zariadenia centra využívajú desiatky vedeckých pracovníkov zo slo-
venska aj zo zahraničia.
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Centrum nanokvapalín NANOFlUID

VEDÚCI CE SAV: doc. rndr. peter kopčanský, csc.
ZáklADNé PRACOVISkO CE SAV: Ústav experimentálnej fyziky saV
OBDOBIE RIEŠENIA EXCElENtNéhO PROJEktU: 1. 2. 2009 – 31. 1. 2013

Výsledkom centra je dosiahnutie významného pokroku v technológiách 
prípravy magnetických nanočastíc pripravených klasickou chemickou ces-
tou, ako aj v nových, pripravených biomineralizáciou magnetotaktických 
baktérii a tiež pomocou bielkovín – magnetoferitín. tieto metódy využíva 
vo svete iba niekoľko laboratórií. ukazuje sa, že už samotné magnetické 
kvapaliny majú terapeutické účinky, jednak protirakovinové, ako aj pri deš-
trukcii amyloidných agregátov, ktoré sú zodpovedné za neurovegetatívne 
choroby, ako sú napr. alzheimerova a parkinsonova choroba a diabetes 
melitus ii. pripravené magnetické kvapaliny na biomedicinske aplikácie sú 
testované v spolupráci s farmaceutickou firmou hameln modra. V oblasti 
aplikácií magnetických kvapalín v elektrotechnickom priemysle boli pripra-
vené špeciálne magnetické kvapaliny na báze transformátorových olejov, 
ktoré sú vhodné na zlepšenie izolačných a tepelných charakteristík výko-
nových transformátorov. (V súčasnosti ich testujú v eVpu nová dubnica.) 
V teoretickej oblasti došlo k výraznému pokroku v štúdiu tzv. lektínov, ktoré 
sa môžu v kombinácii s magnetickými časticami aplikovať v biomedicíne 
ako terapeutikom v oblasti cukor viažucich proteínov. Významné výsledky 
boli dosiahnuté aj v oblasti štúdia elektrónových vlastností grafénu. 

Výskum medicínsky významných sacharidových derivátov 
GlyCOMED

VEDÚCI CE SAV: ing. slavomír bystrický, drsc.
ZáklADNé PRACOVISkO CE SAV: chemický ústav saV
SPOlUPRACUJÚCE ORGANIZáCIE: Ústav polymérov saV
OBDOBIE RIEŠENIA EXCElENtNéhO PROJEktU: 1. 2. 2009 – 31. 1. 2013

aktivity centra sa sústredili na prípravu nových unikátnych sacharidových 
štruktúr vhodných na ďalšie biologické testy. bola pripravená séria zlúčenín 
ako potenciálnych inhibítorov glykozyltransferáz s perspektívou využitia pri 
systémových ochoreniach. V inom laboratóriu sa študujú sacharidové in-
hibítory hydroláz: skupina pracovníkov imunochémie sa zaoberala anti-
génnymi štruktúrami – predpokladanými epitopmi patogénnych kvasiniek. 
boli syntetizované viaceré modelové štruktúry povrchových mananových 
oligosacharidov. V podobnej štúdii sa zaoberali riešitelia vyizolovanými 
prirodzenými manooligomérmi – bočnými reťazcami mananu získaného 
z Candida dubliniensis. potvrdilo sa, že oligomanany tvoria hlavný epitop 
využiteľný na konštrukciu efektívnej konjugovanej vakcíny. skupina výsku-
mu polymérov pripravila sériu amfifilných kopolymérnych nosičov. Úspeš-
ná štúdia cytotoxicyty oxazolinových polymérov sa doplnila sledovaním 
vplyvu na fagocytárnu aktivitu a respiračné vzplanutie. Výskum skupiny 
riešiteľov z Ústavu polymérov saV bol zameraný na prípravu biokompa-
tibilných polymérov ako perspektívne efektívnych nosičov sacharidových 
efektorov. V rámci projektu skompletizovali aj štúdiu cytotoxicity rôznych 
polymérov na báze 2-oxazolínov. sledoval sa vplyv substituentov, mólovej 
hmotnosti, koncentrácie polyméru a času expozície. zistilo sa, že katió-
nové polyméry pripravené z rôznych alifatických 2-oxazolínov sa praktic-
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ky nelíšia v porovnaní cytotoxicity a fagocytárnej aktivity, a dokonca sa 
nepozoroval vplyv aromatickej skupiny v kopolyméri s 2-(4-aminofenyl)-
-2-oxazolínu (aeoX10). získané výsledky sa doplnili o štúdiu bioimunolo-
gickej aktivity alifatických aj aromatických homológov poly(2-oxazolínov). 
doterajší výskum dospel k záveru, že skúmané polyméry nemajú vplyv na 
proliferáciu a metabolickú činnosť buniek, a preto sú vhodnými kandidátmi 
na použitie v medicínskych aplikáciách

Staré Slovensko: Dejiny Slovenska od praveku po vrcholný 
stredovek StASlO

VEDÚCI CE SAV: prof. phdr. Václav Furmánek, drsc.
ZáklADNé PRACOVISkO CE SAV: archeologický ústav saV
SPOlUPRACUJÚCE ORGANIZáCIE: historický ústav saV, prähistorische 

kommision öaW Wien, régészeti intézet mta budapest, magyar nem-
zeti múzeum budapest, archeologický ústav aV čr brno, Filozofická 
fakulta univerzity konštantína Filozofa nitra, Filozofická fakulta trnav-
skej univerzity

OBDOBIE RIEŠENIA EXCElENtNéhO PROJEktU: 1. 2. 2009 – 31. 1. 2013

projekt predstavuje moderný pohľad na hospodársky a spoločenský vývoj 
slovenska od praveku cez včasnú dobu dejinnú až po vrcholný stredovek. 
má interdisciplinárny rozmer a budú na ňom participovať odborníci z via-
cerých vedných disciplín. roku 2010 došlo k rozdeleniu finančných pro-
striedkov pre participujúce akademické organizácie, spresnili sa pôvodne 
kreované riešiteľské kolektívy, pričom sa zostavovatelia všetkých deviatich 
monografií nezmenili. práce úspešne napredovali a ukončili sa nulté ver-
zie výskumu v jednotlivých častiach: archeológia ako historická disciplína; 
paleolit a mezolit; neolit a eneolit; doba bronzová; doba halštatská; doba 
laténska; Včasný stredovek; Vrcholný a neskorý stredovek. stanovený 
harmonogram prác na rok 2010 bol splnený a je predpoklad, že projekt 
bude v roku 2012 úspešne dokončený.

Centrum excelentnosti: kvantové technológie QUtE

VEDÚCI CE SAV: prof. rndr. Vladimír bužek, drsc.
ZáklADNé PRACOVISkO CE SAV: Fyzikálny ústav saV
SPOlUPRACUJÚCE ORGANIZáCIE: matematický ústav saV, medzinárodné 

laserové centrum v bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
uk v bratislave

OBDOBIE RIEŠENIA EXCElENtNéhO PROJEktU: 1. 2. 2009 – 31. 1. 2013

činnosť centra je zameraná na teoretické a experimentálne problémy 
kvantových technológií v širokom chápaní tohto pojmu. hlavnými smermi 
teoretického výskumu boli nové kvantové algoritmy a štruktúry, kvanto-
vá teória informácie, fyzika nízkodimenzionálnych kvantových systémov 
a numerické simulácie a modelovanie systémov na mezo-, nano- a femto-
-škále. V experimentálnej oblasti boli predmetom výskumu jednak fotonic-
ké tzv. „confined“ štruktúry (supramolekulové, nano- a dopované mikro-
štruktúry), ich morfológia a charakterizácia, a tiež bola uskutočnená séria 
experimentov demonštrujúcich kvantovú elektrodynamiku na čipe, keď sa 
jeden umelý atóm (supravodivý qubit) naviazal na supravodivý rezonátor 



Správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2010

v klasickom a v kvantovom režime. Výsledky boli v roku 2010 uverejnené 
vo viac ako 25 článkoch v renomovaných odborných časopisoch. Väčši-
na vznikla v rozsiahlej medzinárodnej spolupráci. celkový počet citácií 
na vedecké práce pracovníkov ce saV Qute v roku 2010 presiahol po-
čet 1000. Vedúci ce saV Qute je o. i. koordinátorom projektu Quie2t 
v rámci 7. rp eÚ, prostredníctvom ktorého je koordinovaný výskum v ob-
lasti kvantového spracovania informácie v celom európskom výskumnom 
priestore. dôležitou súčasťou činnosti ce bola vedecká výchova. okrem 
vedenia diplomantov, doktorandov a zahraničných študentov (v rámci eu-
rópskych projektov) bolo zriadené neformálne virtuálne školiace pracovis-
ko Ústav pokročilých štúdií, v rámci ktorého bolo pripravených a predne-
sených šesť sérií prednášok.

F/ ÚSPEŠNOSť V ZíSkAVANí PROJEktOV

Domáce projekty

na základe návrhu Vedeckej grantovej agentúry mšVVaš sr a saV (ďalej 
len VeGa) saV financovala 574 projektov VeGa, ktorých nositeľmi boli 
organizácie saV, a 103 projektov, na ktorých sa organizácie saV podieľali 
ako partneri. pracovníci vysokých škôl sa podieľali na riešení 152 projek-
tov z organizácií saV. to znamená, že v rámci VeGa sa v roku 2010 riešilo 
255 spoločných projektov saV a mšVVaš sr, čo je o 28 projektov viac 
ako v roku 2009.
V rámci apVV bolo v roku 2010 financovaných 156 projektov, ktorých no-
siteľmi boli organizácie saV a v 69 projektoch boli organizácie saV spo-
luriešiteľmi. pokles riešených projektov v roku 2010 o 70 a spoluprác o 13 
je dôsledkom toho, že v roku 2009 apVV nevypísala výzvu na podávanie 
projektov. na výzvu v roku 2010 bolo podaných 168 projektov a v 87 pro-
jektoch organizácie saV participujú.
Vzhľadom na to, že v roku 2009 bolo ukončené programovacie obdobie, 
v roku 2010 sa už neriešili projekty dotované európskym sociálnym fon-
dom. ostatné projekty (tabuľka F/2) sú iniciatívy organizácií saV na výzvy 
neorganizované saV.
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tabuľka F/1. Zoznam domácich projektov riešených v roku 2010

Štruktúra projektov

Počet projektov čerpanie financií za rok 2010 
(v €)

A B
A

B
spolu pre orga-

nizáciu
1. Vedecké projekty, ktoré 
boli v r. 2010 financované 
VEGA

574 103 3 649 360 3 649 360 117 153

2. Projekty, ktoré boli v r. 
2010 financované APVV 156 69 5 212 561 4 305 610 933 994

3. Projekty OP ŠF 52 100 8 907 824 6 430 116 3 200 971

4. Projekty FM EhP 8 5 403 267 451 814 23 032

5. Projekty riešené v rámci 
ŠPVV 4 2 562 596 562 596 54 835

6. Projekty centier excelent-
nosti SAV 17 20 425 542 379 312 87 100

7. Vedecko-technické 
projekty, ktoré boli v r. 2010 
financované

0 0 0 0 0

8. Projekty podporované Eu-
rópskym sociálnym fondom 0 0 0 0 0

9. Podpora medzinárodnej 
spolupráce z národných 
zdrojov (MVtS, APVV, ...)

65 68 563 400 543 387 443 529

10. Iné projekty (ústavné, na 
objednávku rezortov a pod.) 54 20 855 211 797 061 84 854

tabuľka F/2. Zoznam projektov podaných v roku 2010

Štruktúra projektov Miesto 
podania

Organizácia 
je nositeľom 

projektu

Organizácia sa zmluv-
ne podieľa na riešení 

projektu
1. Účasť na nových vý-
zvach APVV  168 87

2. Projekty výziev OP ŠF 
podané v roku 2010

bratislava 15 32

regióny 17 19

3. Projekty výziev FM EhP 
podané v roku 2010  2 2
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Prehľad vekového zloženia riešiteľov projektov VEGA v komisiách č. 1 – 13 v roku 2010

Vek
k VEGA č. 1 – 13

Muži Ženy Spolu
20-25 37 56 93

26-30 249 296 545

30-35 167 150 317

36-40 97 76 173

40-45 108 100 208

46-50 155 116 271

50-55 196 127 323

56-60 153 96 249

60-65 109 47 156

66-70 68 27 95

70 a viac 52 10 62

Prehľad rodového zastúpenia vo funkcii vedúceho projektu v roku 2010

komisia 
VEGA

Počet ved. 
mužov

Počet ved. 
žien Spolu

% zastúpenia
mužov žien

k VeGa 1 41 5 46 89 11

k VeGa 2 37 5 42 88 12

k VeGa 3 31 8 39 79 21

k VeGa 4 60 45 105 57 43

k VeGa 5 13 3 16 81 19

k VeGa 6 14 10 24 58 42

k VeGa 7 23 7 30 77 23

k VeGa 8 32 18 50 64 36

k VeGa 9 34 39 73 47 53

k VeGa 10 38 26 64 59 41

k VeGa 11 3 4 7 43 57

k VeGa 12 25 23 48 52 48

k VeGa 13 5 5 10 50 50
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Vekové zloženie riešiteľov projektov VEGA v roku 2010 a priemerné vekové zloženie 
riešiteľov za roky 2003 – 2009

Vek muži 2010 muži 03-09 Ženy 2010 Ženy 03-09
20-25 37 32 56 45

26-30 249 224 296 260

31-35 167 154 150 149

36-40 97 88 76 78

41-45 108 99 100 75

46-50 155 140 116 102

51-55 196 169 127 113

56-60 153 143 96 90

61-65 109 102 47 47

66-70 68 72 27 33

71 a viac 52 57 10 13

G/ PROJEkty FINANCOVANé ZO ŠtRUktURálNyCh FONDOV

organizácie saV sa roku 2010 zapojili do všetkých výziev vyhlásených 
agentúrou ministerstva školstva vedy, výskumu a športu pre štrukturálne 
fondy eÚ v rámci operačného programu Výskum a vývoj, ako aj do jednej 
výzvy operačného programu Vzdelávanie, v ktorej boli organizácie saV 
oprávnenými žiadateľmi. 

V apríli 2010 uzavrela agentúra ministerstva školstva vedy, výskumu 
a športu pre štrukturálne fondy eÚ výzvy na opatrenia 2.1/03 a 4.1/03 – 
podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov roz-
voja regiónu a podporu nadregionálnej spolupráce v bratislavskom kra-
ji, ktorá mala za cieľ rozšíriť počet centier excelentného výskumu. saV 
bola úspešná: v bratislavskom kraji získali organizácie saV dve z piatich 
schválených žiadostí o nFp. Úspešný bol aj projekt šiestich organizácií 
saV z oblasti spoločenských vied (hlavný partner: Ústav dejín umenia 
saV; partneri: Ústav divadelnej a filmovej vedy saV, slavistický ústav j. 
stanislava saV, Ústav hudobnej vedy saV, Ústav slovenskej literatúry 
saV a Ústav svetovej literatúry saV), ktoré vytvoria centrum excelentnosti 
zamerané na európske dimenzie umeleckej kultúry slovenska. Úspešným 
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hlavným partnerom je aj chemický ústav saV, ktorý vytvorí centrum exce-
lentnosti pre glykomiku a v rámci neho bude spolupracovať s ďalšími or-
ganizáciami saV (Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie saV, 
Ústav molekulárnej biológie saV, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky 
saV, Ústav pre výskum srdca saV, Ústav zoológie saV). mimo bratislavy 
bude zo sedemnástich schválených centier excelentnosti vytvorených šesť 
organizáciami saV (Geologický ústav saV – ce pre integrovaný výskum 
geosféry zeme; Ústav hydrológie saV – ce pre integrovaný manažment 
povodí v meniacich sa podmienkach prostredia; chemický ústav saV – 
ce pre bielo-zelenú biotechnológiu; Ústav anorganickej chémie saV – ce 
pre keramiku, sklo a silikátové materiály; neurobiologický ústav saV – ce 
pre neuroregeneračný výskum a archeologický ústav saV – centrum vý-
skumu najstarších dejín stredného podunajska). ako partner sa do budo-
vania spoločných pracovísk, najmä s vysokými školami, zapojí dvanásť 
organizácií saV.

roku 2010 vyhodnotila agentúra ministerstva školstva vedy, výskumu 
a športu pre štrukturálne fondy eÚ tri zrkadlové výzvy na opatrenia 2.2 
a 4.2 – podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií. 
prvou bola Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspe-
vok (nFp) – 2.2/03 a 4.2/03 – schéma štátnej pomoci. hlavnými partnermi 
v tejto výzve mohli byť len subjekty z podnikateľského sektora, organizácie 
saV sa zapojili do spolupráce ako partneri. V bratislavskom kraji úspešne 
spolupracuje s podnikateľským sektorom päť organizácií saV (Virologický 
ústav saV, elektrotechnický ústav saV, Ústav informatiky saV 2x, Ústav 
zoológie saV a Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie saV). 
mimo bratislavského kraja sa do tejto výzvy ako partneri zapojili štyri or-
ganizácie saV (Ústav anorganickej chémie saV 2x, Ústav zoológie saV, 
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat saV a Ústav materiálov a mecha-
niky strojov saV). 

do zrkadlových výziev na podporu aplikovaného výskumu, vývoja 
a transferu technológií – opatrenie 2.2 a 4.2, ktorých špecifickým cieľom 
bola podpora nezávislého výskumu orientovaného na reálne využitie jeho 
výsledkov v praxi, sa úspešne zapojilo dvanásť organizácií saV. V bra-
tislavskom kraji to boli: Ústav zoológie saV 2x, Virologický ústav saV, 
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky saV, Ústav experimentálnej en-
dokrinológie saV, Ústav informatiky saV, neuroimunologický ústav saV 
a Fyzikálny ústav saV. na ostatnom území slovenska boli úspešné tieto 
organizácie saV: Ústav experimentálnej onkológie saV, neurobiologický 
ústav saV, parazitologický ústav saV, Ústav ekológie lesa saV a Ústav 
materiálového výskumu saV. 

Vo výzvach na podporu výskumno-vývojových centier – schéma štátnej 
pomoci, ktoré boli uzavreté koncom roku 2010, boli ako partneri podnika-
teľskému sektoru úspešné v bratislavskom kraji tri organizácie saV (Ústav 
merania saV, Ústav informatiky saV a Fyzikálny ústav saV). V rámci slo-
venska boli úspešné dve organizácie saV (Fyzikálny ústav saV a Ústav 
materiálov a mechaniky strojov saV). 

roku 2010 boli vyhlásené aj zrkadlové výzvy 2.2/06 a 4.2/06 na pod-
poru budovania kompetenčných centier – schéma štátnej pomoci, ktorých 
základným cieľom je podporenie vzniku integrovaných kompetenčných 
centier zameraných na spoluprácu súkromného a verejného (akademické-
ho) sektora. tieto výzvy sú v súčasnosti v štádiu posudzovania a žiadosti 
budú vyhodnotené v prvej polovici roku 2011.

Vyhodnotená bola aj tretia výzva na opatrenie 5.1 – budovanie infra-
štruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia s cieľom 
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zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu, so špecifickým cieľom zvý-
šenia kvality vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom investícií 
do hmotnej infraštruktúry, v ktorej boli oprávneným žiadateľom aj organizá-
cie saV zúčastňujúce sa na vzdelávaní doktorandov. Úspešným hlavným 
partnerom v tejto výzve bol Geologický ústav saV, ktorý zo získaného nFp 
vybuduje moderné školiace pracovisko v banskej bystrici. časť financií 
bude použitá na úpravu vyčlenených priestorov v kongresovom centre 
saV v smoleniciach, ktoré sú súčasťou projektu.

V rámci operačného programu Vzdelávanie boli organizácie saV 
oprávnené sa zapojiť do zrkadlových výziev na podporu inovatívnych fo-
riem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výsku-
me a vývoji – opatrenie 1.2 a 4.2. V bratislavskom kraji sa do výzvy zapojil 
Fyzikálny ústav saV, ktorý plánuje vybudovať centrum rozvoja doktoran-
dov – Vzdelávanie založené na vedeckých poznatkoch. V košickom kraji 
bol úspešný Ústav experimentálnej fyziky saV a jeho edukačné fyzikálne 
centrum.

organizácie saV roku 2010 celkovo zmluvne podložili 59 246 971 €. 
počas celého roka boli pripravované podklady, informácie súvisiace s ob-
lasťou štrukturálnych fondov eÚ do predsedníctva saV a organizácie saV 
boli o aktuálnych zmenách informované, okrem iného aj prostredníctvom 
internetovej stránky saV. referát štrukturálnych fondov eÚ Úradu saV 
priebežne metodicky usmerňuje rozpočtovanie a účtovníctvo projektov šF 
eÚ, spolupracuje s eto Ú saV na dopĺňaní registra investícii ris o novo-
vytvorené investičné akcie pre prijímateľov nFp a na dopĺňaní programo-
vej štruktúry saV o projekty/prvky v module programového rozpočtovania 
ris. 
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III. DOktORANDSké ŠtÚDIUM, 
INá PEDAGOGICká čINNOSť 
A BUDOVANIE ĽUDSkýCh ZDROJOV
PRE VEDU A tEChNIkU

organizácie saV ako externé vzdelávacie inštitúcie sa roku 2010 podieľali 
na uskutočňovaní doktorandských študijných programov na 11 vysokých 
školách a univerzitách. V zmysle zákona č.131/2002 z. z. o vysokých ško-
lách v znení neskorších predpisov mš sr priznalo právo podieľať sa na 
doktorandskom študijnom programe 48 organizáciám saV v 65 študijných 
odboroch. novoprijatých doktorandov na štúdium s témou zadanou saV 
bolo 169.

organizácie saV mali spolu 520 doktorandov, z toho 419 v dennej 
a 101 v externej forme doktorandského štúdia. doktorandské štúdium 
ukončilo obhajobou 172 doktorandov. V dôsledku legislatívnych zmien do-
šlo v externej forme doktorandského štúdia k poklesu počtu doktorandov.

o kvalite vzdelávania a vedeckej práce saV svedčí aj ocenenie prezi-
denta sr trinástim mladým vedeckým pracovníkom saV do 33 rokov, ktorí 
boli v rokoch 2009 a 2010 úspešní vo viacerých etablovaných súťažiach 
doma i v zahraničí.

V rámci spolupráce s vysokými školami a univerzitami sa zamestnanci 
saV najviac podieľali na prednáškovej činnosti vysokých škôl – 361 za-
mestnancov odprednášalo doma 14 953 hodín a 65 zamestnancov v za-
hraničí 1 300 hodín; cvičenia a semináre viedlo doma 258 (14 386 hodín) 
a v zahraničí 22 zamestnancov (107 hodín). dôležitou súčasťou pedago-
gickej aktivity je vedenie odborných prác (404 zamestnancov saV viedlo 
1 124 diplomových a bakalárskych prác); 319 zamestnancov oponovalo 
691 dizertačných a habilitačných prác. V úlohe hlavných školiteľov dokto-
randov pôsobilo 400 školiteľov. zamestnanci saV pracovali ako členovia 
komisií pre obhajoby phd. (312); komisií pre obhajobu doktorských dizer-
tačných prác (80); ako členovia komisií, resp. oponenti v inauguračnom 
alebo habilitačnom konaní na vysokých školách (109); ako členovia ve-
deckých rád fakúlt a univerzít (129). V roku 2010 získalo vedeckú hodnosť 
(phd. a drsc.) 91 a vedecko-pedagogickú hodnosť 9 zamestnancov saV. 
pracoviská saV majú s vysokými školami a univerzitami 47 spoločných 
pracovísk a združení zameraných na využívanie prístrojov a zariade-
ní na výučbu a spoločné riešenie projektov (zoznam je uvedený v prílo-
he 11). 

na pracoviskách slovenskej akadémie vied k 31. 12. 2010 pôsobilo 
1 812 vedeckých pracovníkov, z toho 285 doktorov vied a 1 527 csc. 
a phd., z nich je 121 profesorov a 155 docentov. podľa kvalifikačnej štruk-
túry v saV pracovalo 369 vedúcich vedeckých pracovníkov a 735 samo-
statných vedeckých pracovníkov. 

Vedecká rada saV roku 2010 udelila 10 vedeckých hodností doktora 
vied a 1 čestnú vedeckú hodnosť doktora vied. 

komisia saV na posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov do-
stala 116 návrhov na priznanie vedeckých kvalifikačných stupňov, z nich 
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bolo 61 návrhov zo saV a 55 z mš sr a iných rezortov sr. komisia prero-
kovala 16 návrhov na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa i. a 100 
návrhov na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa iia., z nich 98 
schválila, 15 zamietla a 3 odložila na ďalšie prerokovanie. Vyšší vedecký 
kvalifikačný stupeň roku 2010 získalo 58 zamestnancov saV. 



Správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2010

IV. MEDZINáRODNá VEDECká 
SPOlUPRáCA

V súlade s programovým vyhlásením predsedníctva saV na funkčné 
obdobie 2009 – 2013 saV považuje medzinárodnú vedeckú spoluprácu 
(mVs) za jednu z priorít. medzi základné nástroje rozvíjania medzinárod-
nej vedeckej spolupráce patria: aktívna účasť na kreovaní európskeho 
výskumného priestoru v spolupráci s domácimi a zahraničnými partner-
mi; multilaterálna spolupráca spojená s účasťou na aktivitách európskych 
rámcových programov (cost, esF, nato, cern); úsilie o začlenenie sr 
do medzinárodných vládnych vedeckých zoskupení a laboratórií (esrF, 
esa); podpora mobility výskumníkov v súlade s plnením cieľov zakotve-
ných v medzinárodných dohovoroch uzavretých vládou sr, Úošs, saV 
a organizáciami saV; členstvo saV v mimovládnych medzinárodných ve-
deckých organizáciách a paneloch (icsu, allea, iap, easac); účasť na 
medzinárodných vedeckých podujatiach v zahraničí a usporadúvanie me-
dzinárodných vedeckých konferencií v sr 

jedným z indikátorov úrovne vedeckej spolupráce je rozsah mobilít vý-
skumníkov (základný prehľad podáva tabuľka iV/1). 

ako vidieť z prehľadu, vedecké pracoviská saV sú aktívne v rozvíjaní 
spolupráce so zahraničnými partnermi (stĺpce c, d) a zabezpečujú pre-
važnú časť vyslaní na zahraničné pracoviská a konferencie (stĺpce e, G). 
potešiteľný je záujem zahraničných výskumníkov o návštevu našich pra-
covísk aj mimo rámca medzivládnych alebo medziakademických dohôd 
(stĺpec F). 

najvýznamnejšou formou účasti mVs je zapojenie tímov saV do me-
dzinárodných výskumných projektov. okrem bezprostrednej spolupráce 
so zahraničnými kolegami sú významným prínosom aj dodatočné finanč-
né prostriedky. prehľad medzinárodných projektov riešených vedeckými 
pracoviskami je uvedený v tabuľke iV/2.

dobrým indikátorom zahraničnej spolupráce sú tiež medzinárodné kon-
gresy, konferencie a workshopy organizované pracoviskami saV. V roku 
2010 saV zorganizovala alebo sa podieľala na zorganizovaní 127 medzi-
národných vedeckých podujatí podrobnejšie informácia o niektorých po-
dujatiach sú v prílohe 8.

MUltIlAtERálNA MEDZINáRODNá VEDECká SPOlUPRáCA 

multilaterálna medzinárodná vedecká spolupráca (mmVs) saV smerovala 
hlavne do projektov rámcových programov (rp) eÚ pre výskum a tech-
nologický rozvoj (realizovala sa v 27 projektoch 6. rp a v 53 projektoch 
7. rp) a do ďalších významných európskych programov multilaterálnej 
výskumnej spolupráce.

V ostatných programoch mmVs zaznamenala saV väčšiu účasť 
v projektoch cost (37), esF (7), unesco (7), iaea (7) a iVF (6). na 
projektoch cost sa podieľali pracoviská saV so zahraničnými partner-
mi pri spoločnom výskume hlavne v oblastiach medicíny, chemických 
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technológií, nových materiálov a environmentálnej ochrany. V spolupráci 
s unesco sa saV zúčastnila na programoch človek a biosféra (mab) 
a medzinárodný hydrologický program (ihp). organizácie saV boli za-
stúpené aj v ďalších významných medzinárodných programoch ako in-
ter-reg, nato, iea, eureka, unido, cern, culture 2000, leonardo, 
socrates, natura 2000 atď. saV sa zúčastnila na riešení projektov eÚ 
na podporu výskumu a inovácií, ako aj na programoch iných direktoriá-
tov ek, napríklad direktoriátu výskumu (dG research – 6. a 7. rp), na 
programoch erdF, eoard, etc/bd, dG agriculture, dG environment, 
dG health atď. 

tabuľka IV/1. Údaje o mobilite pracovníkov SAV v rámci medzinárodnej vedeckej 
spolupráce

Štát A B C D E F G
belgicko 3 - 3 - 62 3 22

bulharsko 3 15 4 - 12 4 6

cyprus - - - - 1 - -

česká republika 136 98 19 12 225 86 500

dánsko - - 1 - 4 1 7

estónsko 4 3 - - 2 - 3

Francúzsko 1 1 13 4 50 15 58

Fínsko 2 - 3 1 10 5 8

Grécko - - 4 - 12 4 18

holandsko 2 - - - 21 1 39

írsko - - - - 3 1 10

litva 1 - - - 1 - 0

lotyšsko 2 - - - - - 1

luxembursko - - - - 9 1 -

maďarsko 48 15 5 3 66 22 51

malta - - - - 1 2 4

nemecko 10 5 18 2 146 18 104

poľsko 70 47 6 8 56 28 83

portugalsko 2 1 - - 2 2 12

rumunsko 9 6 3 - 15 1 15

rakúsko 16 15 6 - 108 13 67

slovinsko 1 3 - - 6 5 8

spojené kráľovstvo 4 - 10 7 71 35 60

španielsko 12 6 3 - 14 7 16

švédsko 2 - 3 1 13 5 22

taliansko 14 4 6 1 43 6 68

Európska únia spolu 342 219 107 39 953 265 1 182
Ostatné štáty sveta 
spolu

62 61 20 26 224 52 260

Spolu 404 280 127 65 1 177 317 1 442

V tabuľke je uvedená mobilita (počty vyslaní a prijatí) v nadväznosti na centrálne dohody 
o spolupráci (stĺpce a a b), na medziústavné dohody (c, d) a iné druhy aktivít organizácií 
saV (e – iné vyslania, F – iné prijatia), súvisiace napr. s individuálnymi pozvaniami na medzi-
národné vedecké podujatia, prednášky a pod. počty vedeckých pracovníkov saV vyslaných 
roku 2010 na medzinárodné konferencie do zahraničia sú uvedené v stĺpci G.
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Účasť SAV v 6. RP EÚ

saV pokračovala v účasti na riešení 27 projektov, ktorých prehľad je uve-
dený v tabuľke iV/3.

tabuľka IV/3. Prehľad projektov 6. RP EÚ riešených v roku 2010 s účasťou SAV

Organizácia SAV Názov projektu

1. oddelenie vied SAV

elektrotechnický ústav saV nanotechnologicky upravené supravodiče pre apliká-
cie v silnoprúdovej elektrotechnike

Geologický ústav saV atbi+m (all taxa biodiversity inventory & monitoring)

Geofyzikálny ústav saV Grant získaný z projektu 6rp eu neries – prístup 
do infraštruktúry sismos 

Ústav experimentálnej fyziky 
saV

nano-štruktúrované supravodiče pre výkonové apli-
kácie

tabuľka IV/2. Medzinárodné projekty riešené v roku 2010

DRUh PROJEktU

Počet projektov Pridelené financie 
v roku 2010 (€)

A 
organizácia 
je nositeľom 

projektu *

B 
organizácia 
sa podieľa 
na riešení 
projektu

A 
organizácia 
je nositeľom 

projektu *

B 
organizácia 
sa podieľa 
na riešení 
projektu

1. Projekty 
    6. rámcového 
    programu EÚ 
    (bez projektov  
    ukončených pred 
    r. 2010)

0 27 14 222 454 632

2. Projekty 
    7. rámcového 
    programu EÚ 

4 49 381 191 1 211 040

3. Multilaterálne
    projekty v rámci 
    vedeckých 
    programov COSt, 
    INtAS, EUREkA,
     ESPIRIt, PhARE,
    NAtO, UNESCO, 
    CERN, IAEA, ESF
    (european science 
    Foundation) a iné. 

26 108 208 308 361 876

4. Projekty v rámci 
    medzivládnych dohôd
    o vedecko-technickej 
    spolupráci (Grécko, 
    čr, nemecko a iné).

27 2 80 278 0

5. Bilaterálne projekty 171 40 772 582 202 654

6. Iné projekty 
    financované 
    zo zahraničných
    zdrojov

11 2 53 874 0

* koordinátor projektu
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Ústav informatiky saV technológia výroby matice paralelných inteligentných 
nosníkov – sondových platform pre analýzu a syntézu 
v nanometrovej oblasti 

Ústav materiálov a mechaniky 
strojov saV

nanoveda v európskom výskumnom priestore 

Ústav materiálov a mechaniky 
strojov saV

nanoštruktúrne hliníkové profily určené na vysokotep-
lotné aplikácie 

Ústav materiálov a mechaniky 
strojov saV

nové materiály pre extrémne prostredie 

2. oddelenie vied SAV

botanický ústav saV príprava európskeho virtuálneho taxonomického 
ústavu – sieť excelencie 

chemický ústav saV evolučná katalýza 
Ústav experimentálnej endokri-
nológie saV

chemické kontaminanty v potravinovom reťazci 

Ústav experimentálnej farmako-
lógie a toxikológie saV

biosimulácia – nový prostriedok pri vývoji liečiv 

Ústav experimentálnej onkológie 
saV

aplikačne orientovaný výskum regulačných dráh 
zapojených do homeostázy tukov a aterosklerózy 

Ústav krajinnej ekológie saV biostrat – príprava a tvorba stratégie eÚ o ochrane 
biodiverzity 

Ústav merania saV zobrazovanie pľúc pomocou polarizovaného hélia – 
sieť pracovísk 

Ústav molekulárnej biológie saV Využitie aplikovanej venomiky druhov conus consors 
na prípravu nových bio-liečiv

Ústav molekulárnej fyziológie 
a genetiky saV

l-typ ca2+ kanálov v zdraví a chorobe 

Ústav molekulárnej fyziológie 
a genetiky saV

Genomika signalizácie v kardiomyocytoch pre liečbu 
a prevenciu zlyhania srdca 

Ústav polymérov saV integrovanie nanobiológie a ict na zabezpečenie 
implantovateľného monitorovacieho systému pre kon-
tinuálnu starostlivosť o diabetického pacienta. 

Ústav zoológie saV medzinárodné konzorcium o kliešťoch a kliešťami 
prenášaných chorobách 

Ústav zoológie saV Vynárajúce sa infekcie v meniacom sa životnom 
prostredí v európe 

Virologický ústav saV manipulácia a analýza buniek na čipoch 

3. oddelenie vied SAV

Filozofický ústav saV pochopenie a poskytovanie vývojového postupu 
k technickému vzdelávaniu

historický ústav saV utváranie prepojení a inovatívnych prehľadov nového 
historického výskumu pre občanov rozširujúcej sa 
európy 

prognostický ústav saV ochrana biodiverzity dynamických ekosystémov 

prognostický ústav saV Viacúrovňové rozhodovanie v ochrane prírody: ná-
stroje a sústavy v riadení ochrany vôd a biodiverzity 
v európe. 

Ústav etnológie saV trvalo udržateľný rozvoj v diverzifikovanom svete. 
Globálne versus lokálne: dynamika diverzity v ére 
globalizácie.
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Účasť SAV v 7. RP EÚ 

do 7. rp eÚ bolo v roku 2010 podaných 55 návrhov na projekty s účasťou 
vedeckých kolektívov alebo jednotlivcov zo saV, čo je spolu s 256 návrhmi 
podanými v rokoch 2007 až 2009 311 návrhov v prvých štyroch rokoch 
výziev 7. rp. V jednotlivých tematických programoch 7. rp sú podané 
projekty rozdelené nasledovne: cooperation – 193, ideas – 23, pe-
ople – 49 a capacities – 46. počtom podaných projektov v roku 2010 
boli najaktívnejšie tieto organizácie saV: Ústav anorganickej chémie saV, 
Ústav informatiky saV a Ústav experimentálnej fyziky saV.

do konca roku 2010 európska komisia na financovanie schválila 62 
projektov 7. rp s účasťou saV, zamietla 177 a k 72 návrhom projektov 
sa zatiaľ nevyjadrila. odhadovaná úspešnosť podávania projektov 7. rp 
s účasťou saV je 23-percentná, čo 2,3-krát prevyšuje celoeurópsky prie-
mer (okolo 10 %) a svedčí o tom, že vedecké kolektívy saV sú súčasťou 
kvalitných konkurencieschopných konzorcií na riešenie projektov 7. rp. 
V roku 2010 bolo v saV riešených 53 kontrahovaných projektov 7. rp 
(prehľad je uvedený v tabuľke iV/4).

špičkoví vedeckí pracovníci akadémie zastupovali saV ako hodnoti-
telia alebo delegáti sr v niektorých orgánoch európskej komisie riadiacej 
7. rp eÚ, najmä pre prioritné programy 7. rp: zdravie; nanovedy, na-
notechnológie, materiály a nové výrobné technológie; Životné prostredie 
a klimatické zmeny; bezpečnosť a podieľali sa na tvorbe obsahu jednotli-
vých výziev 7.rp. 

tabuľka IV/4. Prehľad projektov 7. RP EÚ riešených v roku 2010 s účasťou SAV

Organizácia SAV Názov projektu 

1. oddelenie vied SAV

astronomický ústav saV európsky slnečný ďalekohľad 

astronomický ústav saV hnedí trpaslíci a extrasolárne planéty 

elektrotechnický ústav saV teoretické a experimentálne štúdium a technológia 
plazmových diagnostických senzorov

elektrotechnický ústav saV materiály pre robustný nitrid gália 

elektrotechnický ústav saV Vývoj a kvalifikácia Vts vodičov pre fúzne magnety 

elektrotechnický ústav saV Vývoj a prevádzkové skúšky účinného obmedzovača 
skratových prúdov na báze pásky s ybco pokrytím, 
vhodného na použitie v elektrických sieťach 

Fyzikálny ústav saV hybridné spracovanie informácie

Fyzikálny ústav saV kvantovo-informatické technológie využívajúce pre-
viazanie

Fyzikálny ústav saV technológie na základe kvantového previazania 
a kvantovej informácie

Geofyzikálny ústav saV mikroseizmické monitorovanie priemyselne význam-
ných lokalít 

Ústav experimentálnej fyziky saV inžiniering supravodivosti

Ústav experimentálnej fyziky saV európska mikrokelvinová spolupráca 

Ústav hydrológie saV podpora európskej smernice o vode: k integrácii eu-
rópskej smernice o druhoch pri predpokladanej dlho-
dobej zmene klímy 

Ústav informatiky saV bezproblémová komunikácia pre krízový manažment 

Ústav informatiky saV eGi: integrovaná udržateľná pan-európska infra-
štruktúra pre vedu v európe 

Ústav informatiky saV podpora interoperability pre msp založená na isu 
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Ústav informatiky saV pokročilé dolovanie a integrácia dát pre európu 

Ústav informatiky saV sprístupnenie Gridu pre e-vedu iii 

Ústav materiálov a mechaniky 
strojov saV

iniciácia vývojom podporovaných klastrov v strednej 
európe 

Ústav materiálov a mechaniky 
strojov saV

mikro a nanokryštalické FGm na báze silicidov vyso-
kotaviteľných kovov určené pre materiálne inovácie 
v dopravných aplikáciách 

Ústav materiálov a mechaniky 
strojov saV

mikro a nonokryštalické funkčne gradientné materiály 
pre dopravné aplikácie 

Ústav materiálového výskumu 
saV

posilnenie výskumného potenciálu oddelenia pre ma-
teriálové inžinierstvo 

Ústav materiálového výskumu 
saV

posilnenie výskumných kapacít Ústavu materiálové-
ho výskumu v košiciach 

Ústav materiálového výskumu 
saV

Včasné zistenie, monitorovanie a integrovaný ma-
nažment rizík prinášaných s novými technológiami 

Ústav materiálového výskumu 
saV

makro, mikro a nano aspekty obrábania 

2. oddelenie vied SAV

botanický ústav saV infraštruktúra pan-európskych prehľadov druhov 

botanický ústav saV spojenie najnovších svetových stratégií na redukciu 
mykotoxínov v potravinovom a kŕmnom reťazci 

chemický ústav saV zlepšenie prístupu a servisu pre užívateľov nmr 
z východnej európy s cieľom vytvorenia koordinova-
nej pan-európskej komunity umožňujúcej spoluprácu 
vo výskume a na podporu technologického pokroku 

chemický ústav saV nanočastice pre terapiu a diagnózu alzheimerovej 
choroby 

neuroimunologický ústav saV koordinačná aktivita na podporu implementácie ini-
ciatívy spoločné programovanie v boji proti neuro-
degeneračným ochoreniam, zvlášť alzheimerovej 
chorobe

Ústav experimentálnej endokrino-
lógie saV

lipidové čiastočky ako dynamické organely usklad-
ňovania a uvoľňovania tuku: translačný výskum sme-
rom k ľudským ochoreniam 

Ústav experimentálnej farmakoló-
gie a toxikológie saV

Virtuálna fyziológia človeka 

Ústav genetiky a biotechnológií 
rastlín saV

kvantitatívna proteomická analýza embrya, endo-
spermu a obalu vyvíjajúceho sa semena pri kontrole 
a rastlinách z černobyľskej oblasti. 

Ústav krajinnej ekológie saV európska sieť pre štúdium biodiverzity: návrh plá-
nu pre integrovaný observačný systém v priestore 
a čase 

Ústav krajinnej ekológie saV Vplyv indikátorov na environmentálnu politiku 

Ústav krajinnej ekológie saV liFeWatch 

Ústav molekulárnej biológie saV Včely v európe a hromadný úhyn včelstiev 

Ústav polymérov saV nízkoteplotné výmenníky tepla na báze tepelne vodi-
vých polymérnych nanokompozitov. 

Ústav polymérov saV nano-optický mechanický systém. 

Ústav polymérov saV stratégia zachovania umeleckých artefaktov v mu-
zeálnych zbierkach 

Ústav polymérov saV orientácia uhlíkových nanorúrok v polymérnych kom-
pozitoch. 

Virologický ústav saV kontrola vírusu šarky so zreteľom na rozširovanie eÚ 

Virologický ústav saV európsky vírusový archív 
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Virologický ústav saV metastázy ako dôsledok nádorového 
mikroprostredia 

Virologický ústav saV nové liečivá cielené voči polymeráze vírusu chrípky 

3. oddelenie vied SAV

ekonomický ústav saV odhad potrieb starostlivosti v európskych krajinách 

historický ústav saV európske národné múzeá: politika identity, využíva-
nie minulosti a európsky občan 

jazykovedný ústav ľudovíta štúra 
saV

konceptuálne modelovanie zosieťovania centier vy-
sokokvalitného výskumu v oblasti slovanskej lexiko-
grafie a ich digitálnych zdrojov 

jazykovedný ústav ľudovíta štúra 
saV

strojový preklad európskych jazykov pre používate-
ľov 

sociologický ústav saV etnické rozdiely vo vzdelávaní a odlišujúce sa vy-
hliadky mestskej mládeže v rozšírenej európe 

Ústav etnológie saV modely a ich dopad na trajektórie rozvoja: etnogra-
fický a komparatívny prístup k transmisii poznatkov 
a k životným stratégiám

Úrad SAV (manažér projektu)

Úrad saV od vedy v mikro a nano rozmeroch k novým techno-
lógiám pre európu (mnt era.net ii)

Úrad saV nadnárodná výzva pre kolaboratívne návrhy projek-
tov v oblasti základného výskumu (nanosci e plus)

Úrad saV noc výskumníkov slovensko – 2010 (researchers 
night)

Účasť SAV v projektoch medzinárodných programov 
COSt, ESA a ERA-Net 

okrem účasti v rámcových programoch výskumu eÚ podporuje saV aj účasť svojich 
organizácií v projektoch ďalších troch významných európskych multilaterálnych vedecko-vý-
skumných programoch cost, esF, esa a era-net.

Projekty COSt

program cost (european collaboration in science and technology) predstavuje najstarší 
európsky prierezový program vedecko-technickej spolupráce v rámci členských štátov eÚ 
a krajín eFta. spolupráca sa uskutočňuje koordináciou národných výskumných projektov, 
pričom projekty sú financované na národnej úrovni. program cost je založený na sieťach, 
nazvaných akcie cost, ktoré sú súčasťou výskumných projektov v oblastiach spoločného 
záujmu účastníkov najmenej z piatich krajín.
organizácie saV sa v roku 2010 zapojili do 37 projektov cost, ktorých prehľad je uvedený 
v tabuľke iV/5.

tabuľka IV/5. Prehľad medzinárodných projektov COSt s účasťou SAV v roku 2010

Organizácia SAV Názov projektu 

1. oddelenie vied SAV

elektrotechnický ústav saV Úprava rtg lúča a rtg zobrazovanie 

Fyzikálny ústav saV Vysokoteplotné spájkovacie materiály – fundamentál-
ne vlastnosti, design a príprava 

Ústav informatiky saV neverbálne rečové gestá v slovenčine v multimodál-
nom a multikulturálnom kontexte



73medzinárodná Vedecká spolupráca

Ústav materiálov a mechaniky 
strojov saV

pokročilé spájkovacie materiály pre vysokoteplotné 
aplikácie – ich podstata, návrh, príprava a riadenie 
v mnohoškálovej oblasti 

Ústav materiálového výskumu 
saV

tribologické vlastnosti keramických nanoštruktúrnych 
kompozitov 

2. oddelenie vied SAV

chemický ústav saV biotechnická funkcionalizácia obnoviteľných polymér-
nych materiálov 

chemický ústav saV biotechnológie pre skvalitňovanie lignocelulózy 

chemický ústav saV kaskádovité chemoenzymatické procesy – nové sy-
nergie medzi chémiou a biochémiou

chemický ústav saV koloidná chémia a chémia povrchov v nanotechnológii 

chemický ústav saV multiúrovňová interakčná analýza v bioenkapsulácii 

chemický ústav saV analytické techniky pre biorefinérie 

chemický ústav saV produkcia minerálne upravených plodín pre zdravé/
nezávadné potraviny a krmivo 

neurobiologický ústav saV plasticita a regenerabilita nervového systému

neurobiologický ústav saV nanomechanika intermediálnych filamentárnych sietí

neuroimunologický ústav saV nanomechanika intermediálnych filmov

parazitologický ústav saV parazitohostiteľské vzťahy pri kozách – od vedomostí 
ku kontrole 

Ústav experimentálnej 
endokrinológie saV

tukové tkanivo ako cieľ prevencie vzniku metabolic-
kého syndrómu 

Ústav experimentálnej 
endokrinológie saV

bioaktívne zložky potravy, funkcie mitochondrií a zdra-
vie 

Ústav experimentálnej fyziky saV Vývoj produktov a služieb pre kozmické počasie v eu-
rópe 

Ústav experimentálnej fyziky saV chémia koloidov a rozhraní pre nanotechnológie

Ústav experimentálnej 
farmakológie a toxikológie saV

matematické modelovanie transportných a efluxných 
mechanizmov pre vývoj nových stratégií na boj proti 
antibiotickej rezistencií. 

Ústav experimentálnej 
farmakológie a toxikológie saV

ochorenia spojené s peroxidáciou lipidov 

Ústav experimentálnej 
farmakológie a toxikológie saV

nové pokroky vo výskume histamínového h4r recep-
tora 

Ústav ekológie saV lesa klimatická zmena, zmiernenie dosahov na les a jeho 
adaptácia v znečistenom prostredí 

Ústav fyziológie hospodárskych 
zvierat saV

materské interakcie s gamétami a embryami 

Ústav genetiky a biotechnológií 
rastlín saV

euroberry Výskum: od genomiky k trvaloudrža-
teľnej produkcii „kvalite a zdraviu“ 

Ústav genetiky a biotechnológií 
rastlín saV

signálna kontrola tolerancie na stres a produkcia pro-
tistresových rastlinných zložiek

Ústav genetiky a biotechnológií 
rastlín saV

rastlinná proteomika v európe 

Ústav genetiky a biotechnológií 
rastlín saV

Využitie reprodukcie rastlín na zlepšenie plodín 

Ústav genetiky a biotechnológií 
rastlín saV

Genetická transformácia embryogénnych pletív ihlič-
natých drevín so zvláštnym zreteľom na druhy pinus 
nigra a hybridov abies 

Ústav genetiky a biotechnológií 
rastlín saV

kryoprezervácia plodín v európe 

Ústav molekulárnej fyziológie 
a genetiky saV

Vnímanie hypoxie, signalizácia a adaptácia 
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Virologický ústav saV kontrola rastlinných vírusov pomocou využitia rna 
vakcín: nová stratégia bez použitia transgénov 

Virologický ústav saV hypoxia, jej vnímanie, signalizácia a adaptačné odpo-
vede

Virologický ústav saV diagnostické metódy detekcie patogénov 3. a 4. stup-
ňa biologickej ochrany

3. oddelenie vied SAV

ekonomický ústav saV systémové riziká, finančné krízy a úver: korene, dyna-
mika a dôsledky subprime krízy 

prognostický ústav saV Globálne environmentálne rozhodovanie: transformá-
cia, riziká a príležitosti.

Projekty ESF

saV je jedným z dvoch reprezentantov slovenskej republiky v európskej 
nadácii pre vedu (european science Foundation – esF). esF je asociáciou 
78 členských organizácií, ktorým pomáha dvoma podstatnými spôsobmi: 
spája vedcov prostredníctvom vedeckých programov, sietí, workshopov, 
projektov vzájomnej spolupráce, konferencií a spoločným výskumom kar-
dinálnych problémov prispieva k strategickej dôležitosti európskej vednej 
politiky. je jednou z organizácií, ktoré sa zúčastňujú na vypracovaní stra-
tegických zámerov základného výskumu v európe. prehľad účasti saV 
v programoch esF je uvedený v tabuľke iV/6. 

tabuľka IV/6. Prehľad medzinárodných výskumných projektov riešených SAV v roku 
2010 v rámci Európskej nadácie pre vedu (ESF)

Organizácia SAV Názov programu
Ústav experimentálnej fyziky 
saV

nanoveda a technika v supravodivosti (nes)

Ústav experimentálnej fyziky 
saV

európska výskumná sieť Gdre – združenie pre aplikova-
né magnetovedy (Gamas )

Fyzikálny ústav saV manipulácia nanočastíc pomocou techník atomárnej silo-
vej mikroskópie (nanoparma)

Ústav fyziológie hospodár-
skych zvierat saV

európska sieť pre výskum gastrointestinálneho zdravia 
(enGihr)

neurobiologický ústav saV regeneratívna medicína (remedic)

chemický ústav saV európske fórum pre glykovedy (euroGlycoForum)

chemický ústav saV multidisciplinárne hranice magnetickej rezonancie (emar)

spoločenskovedný ústav saV európska sociálna sonda (ess)

Ústav dejín umenia saV dvorské rezidencie ako miesta výmeny v období 
neskorého stredoveku a raného novoveku (1400 – 1700) 
(palatium)

Projekty ESA

európska vesmírna agentúra (european space agency – esa) je me-
dzivládna organizácia 18 členských štátov na výskum vesmíru, založená 
v roku 1974. V rámci esa je výskum zameraný hlavne na projekty priesku-
mu zeme (monitorovanie životného prostredia, meteorológia, aeronómia 
a geoinformatika), na Výskum slnečnej sústavy a na navigačné a bezpeč-
nostné systémy v spolupráci s eÚ. V roku 2010 bola podpísaná dohoda 
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medzi sr a esa o vstupe slovenska do prvej z troch etáp spolupráce vo 
výskume a využívaní vesmírneho priestoru na mierové účely.

saV sa aktívne podieľala na aktivitách esa hlavne v oblastiach koz-
mickej vedy, výskumu mikrogravitácií (najmä kozmická biológia a medicí-
na) a spracovania materiálov vrátane vývoja pokročilých zliatin a materiá-
lových architektúr vhodných na použitie v kozmickom priestore. prehľad 
účasti saV v projektoch esa v roku 2010 je uvedený v tabuľke iV/7. 

tabuľka IV/7. Prehľad medzinárodných výskumných projektov riešených v SAV v roku 
2010 v rámci programu ESA

Organizácia SAV Názov projektu
Ústav experimentálnej fyziky saV kozmické observatórium extrémneho 

vesmíru na palube japonského experimen-
tálneho modulu 

Ústav materiálov a mechaniky strojov saV Gravitačná závislosť prechodu kolum-
nárnych zŕn na rovnoosé v peritektických 
zliatinách na báze tial

Projekty ERA Net

program era net je osobitným nástrojom eÚ na koordináciu národných 
programov výskumu prostredníctvom národných agentúr na podporu vedy 
a výskumu. koordinačné projekty era net navrhujú konzorciá národných 
agentúr a po ich schválení európskou komisiou vyhlasujú výzvy na vý-
skumné projekty.

saV v roku 2010 pokračovala účasťou v konzorciu koordinačného pro-
jektu mnt eranet (od vedy v mikro- a nanorozmeroch k novým techno-
lógiám pre európu). prehľad výskumných projektov riešených v organizá-
ciách saV v roku 2010 je uvedený v tabuľke iV/8.

tabuľka IV/8. Prehľad medzinárodných výskumných projektov riešených v SAV v roku 
2010 v rámci koordinačného projektu programu MNt ERA Net RP EÚ

Organizácia SAV Názov projektu (akronym)
Fyzikálny ústav saV nanoštruktúry pre spinotroniku a iné apliká-

cie (nanospap) 

Ústav materiálov a mechaniky strojov saV konštrukčné al-profily na využitie pri zvýše-
ných teplotách (hiGhtemal) 

Ústav materiálového výskumu saV tvrdé nanokompozitné povlaky (hancoc)

Ústav experimentálnej fyziky saV magnetická kvapalina – nové izolačné 
a chladiace médium pre výkonové transfor-
mátory (maFinco) 

Ústav experimentálnej fyziky saV inžiniering supravodivosti (eso)

Ústav biochémie a genetiky živočíchov saV ultracitlivé, stabilné a jednoduché v použití 
biosenzorické hroty pre aFm (intellitip)

AktIVIty V MEDZINáRODNýCh VEDECkýCh ORGANIZáCIáCh 

saV cieľavedome buduje vzťahy s medzinárodnými vedeckými inštitú-
ciami a štruktúrami na vládnej úrovni, z ktorých najvýznamnejšie sú eÚ, 
unesco, cern, esa a iné, a zúčastňuje sa na aktivitách medzinárod-
ných mimovládnych organizácií: allea (all european academies), esF 
(european science Foundation), ceen (central and eastern european 
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network), iap (the global network of science academies), icsu (interna-
tional council for science) a iné. 

allea je federáciou 53 národných akadémií vied a humanitných od-
borov zo 40 európskych krajín. podporuje výmenu informácií a skúsenos-
tí medzi akadémiami, ponúka európskej vede a spoločnosti poradenstvo 
jej členských akadémií, usiluje sa o excelentnosť vo vede a vzdelanosti, 
o vysoký etický štandard vo vedení výskumu, nezávislého od politických, 
obchodných a ideologických záujmov. reprezentanti saV sa zúčastňujú 
na práci pracovných skupín zameraných na etiku, hodnotenie výkonnos-
ti a infraštruktúru. Výstupy pracovnej skupiny boli zapracované do návr-
hu európskeho evalvačného protokolu, o ktorom výkonný riaditeľ allea 
dr. rudiger klein referoval na seminári organizovanom saV a minister-
stvom školstva, vedy, mládeže a športu sr v novembri 2010.

delegácie saV sa v roku 2010 zúčastnili na týchto medzinárodných 
stretnutiach: 
– záverečný ceremoniál medzinárodného roku astronómie v padove (ta-

liansko),
– konzultatívny míting allea pracovnej skupiny evaluating for science 

pod záštitou union of German academies of sciences and humanities 
v mainzi (nemecko),

– míting high level democracy v krakove (poľsko), 
– stretnutie k medzivládnemu projektu alleGro v spolupráci s Vý-

skumným ústavom jadrovej energetiky – Vuje v Řeži u prahy (čr),
– inovačné a technologické fórum v istanbule (turecko),
– Fórum členských organizácií o evaluácii výskumu financovaného z ve-

rejných prostriedkov v štokholme (švédsko),
– Fórum členských organizácií o výskumných infraštruktúrach strednej 

veľkosti v štrasburgu (Francúzsko).
saV v roku 2010 hradila členské príspevky 23 národných komitétov 

do ich zahraničných partnerských organizácií a rovnako prispela na účasť 
predstaviteľov týchto komitétov na medzinárodných konferenciách a val-
ných zhromaždeniach. členstvo v medzinárodných mimovládnych organi-
záciách podporovaných v roku 2010 z rozpočtu saV je uvedené v prílohe 
12. pracovníci organizácií saV v roku 2010 boli členmi medzinárodných 
vedeckých spoločností, únií a národných komitétov sr. Účasť v medziná-
rodných vedeckých spoločnostiach podľa jednotlivých oddelení vied bola 
nasledujúca: i. oV – 132 členov; ii. oV – 215 členov; iii. oV – 186 členov. 
členstvo v medzinárodných vedeckých úniách podľa oddelení vied: i. oV – 
47 členov; ii. oV – 101 členov a iii. oV – 23 členov. V národných komité-
toch sr bolo z i. oV 15 členov, z ii. oV 4 členovia a z iii. oV 8 členov. 

predstavitelia saV sa zúčastňujú na pravidelných stretnutiach akadé-
mií vied Visegrádskej štvorky (V4). na rokovaní v dňoch 23. – 24. septem-
bra 2010 v třešti sa zúčastnili aj zástupcovia bulharskej akadémie vied, 
max planck Gesellschaft, allea a earto (european association of re-
search and technology organizations). kľúčovými témami stretnutia boli 
stav prípravy 8. rámcového programu eÚ, vedná politika počas predsed-
níctva maďarska a poľska a európska akadémia mladých.

BIlAtERálNA VEDECká SPOlUPRáCA 

saV má uzatvorených 62 bilaterálnych (dvojstranných) dohôd o vedeckej 
spolupráci s vedeckými inštitúciami v 39 krajinách, ktoré umožňujú vysielať 
pracovníkov saV v celkovom rozsahu 5 500 človekodní ročne. na základe 
týchto dohôd sa realizovali cesty na odborné konferencie a iné podujatia, 
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ako aj s cieľom získať nové kontakty, respektíve pripraviť spoločné pro-
jekty. zoznam medziakademických dohôd (mad) je uvedený v prílohe 9.

V roku 2010 sa zvýšil počet dohôd na riešenie spoločných projektov so 
zahraničnými partnermi. organizácie saV riešili bilaterálne projekty v rám-
ci mad najmä s maďarskom (has, VÚsm), poľskom (paV), českom (aV 
čr), ruskom (rals), španielskom (csic), talianskom (cnr), tureckom 
(tubitak) a ukrajinou (naVu). 

V súlade s uzatvorenými dohodami vycestovalo do zahraničia 404 ve-
deckých pracovníkov saV na 3 026 pobytových dní a do organizácií saV 
pricestovalo zo zahraničia 280 zahraničných vedeckých pracovníkov na 
2 133 dní. prehľad o vyslaniach a prijatiach v rámci medziakademických 
dohôd za rok 2010 uvádza tabuľka iV/2.

V krajinách, kde saV nemá uzatvorené mad, využíva kontakty na 
vládnej úrovni: kultúrne dohody (kd) alebo dohody o vedecko-technickej 
spolupráci (Vts). dvojstranné medziakademické dohody sú priebežne 
aktualizované. rozhodujúci podiel na rozvoji medzinárodných vedeckých 
kontaktov saV majú organizácie saV, ktoré realizujú rozsiahlu vedeckú 
spoluprácu priamo so svojimi partnerskými výskumnými ústavmi v zahra-
ničí nad rámec dvojstranných centrálnych medziakademických dohôd. 
takéto kontakty sa realizujú predovšetkým účasťou na medzinárodných 
vedeckých stretnutiach, členstvom v orgánoch medzinárodných vedec-
kých organizácií, prednáškami na zahraničných univerzitách, členstvom 
v redakčných radách medzinárodných vedeckých časopisov, atď. organi-
zácie saV okrem toho riešili spoločné projekty v rámci grantov, vedeckých 
programov eÚ a na základe priamych medziústavných dohôd. 

V roku 2010 boli podpísané nové vykonávacie protokoly k mad s via-
cerými zahraničnými partnermi, napríklad maďarskou akadémiou vied 
(maV), poľskou akadémiou vied (pas), čínskou akadémiou vied (čaV), 
čínskou akadémiou spoločenských vied (časV), Výskumným ústavom 
slovákov v maďarsku (VÚsm) a s národnou radou pre výskum (cnr, ta-
liansko).V septembri 2010 podpísali zástupcovia saV a national science 
council taipei (nsc) dodatok k dohode o vedeckej spolupráci medzi saV 
a nsc o programe výmeny vedeckých pracovníkov pracujúcich na spoloč-
nom projekte (ppp) na obdobie 2010 – 2012.

tabuľka IV/9. Bilancia mobility (vyslania a prijatia v rámci MAD podľa jednotlivých kra-
jín, človekodní a vynaložených finančných prostriedkov na prijatia 

Štát Počet vysla-
ní/ počet dní

Počet prijatí/
počet dní

Finančné 
náklady v €

Počty 
projektov

Belgicko 3 (54) 0 0 –

Bielorusko 1 (7) 3 (22) 527,22 –

Bulharsko 3 (21) 15 (113) 5 142,02 17

česko 136 (746) 98 (614) 30 165,70 22

čína 2 (13) 4 (42) 2 474,96 –

Egypt 2 (28) 7 (145) 5 495,92 –

Estónsko 4 (35) 3 (30) 1 735,32 –

Fínsko 2 (15) 0 1 717,00 –

Francúzsko 1 (14) 1 (7) 182,98 3

holandsko 2 (25) 0 0 –

Chorvátsko 2 (13) – – –

Izrael 3 (32) 2 (29) 1 009,06 –

Japonsko 3 (103) 2 (24) 1 180,26 1
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kanada 1 (7) – – –

litva 1 (9) – – –

lotyšsko 2 (21) – – –

Maďarsko 48 (307) 15 (146) 7 044,88 16

Macedónsko - 1 (1) 164,56 –

Nemecko 10 (172) 5 (84) 2 564,71 4

Poľsko 70 (310) 47 (231) 11 277,54 31

Portugalsko 2 (20) 1 (8) 140,00 –

Rakúsko 16 (216) 15 (42) 1 791,30 –

Rumunsko 9 (76) 6 (45) 1 757,08 –

Rusko 15 (199) 19 (253) 9 472,31 –

Slovinsko 1 (5) 3 (21) 976,66 –

Spojené kráľovstvo 4 (62) 0 0 –

Srbsko 2 (14) 3 (15) 752,10 –

Španielsko 12 (136) 6 (54) 3 009,56 5

Švédsko 2 (20) 0 0 –

taiwan  5 (48) 3 (27) 3 206,67 –

taliansko 14 (153) 4 (55) 2 535,47 6

turecko 6 (76) 5 (52) 2 258,82 3

Ukrajina 9 (69) 12 (73) 3 716,14 19

Spolu 404 (3 026) 280 (2 133) 100 298, 24 127

V rámci rozšírenia základnej dohody o bilaterálnej vedeckej spolupráci 
medzi saV a national science council, taiwan (nsc) bol v roku 2010 fi-
nancovaný z rozpočtu saV prvý projekt tohto programu, zameraný na ma-
teriálový výskum (tabuľka iV.10). 

tabuľka IV/10. Bilaterálny medzinárodný výskumný projekt riešený v SAV v roku 2010 
v rámci Spoločného výskumného projektu programu spolupráce SAV a NSC taiwan

Organizácia SAV Názov projektu
Ústav anorganickej chémie saV príprava a charakterizácia nanokompozitných keramic-

kých materiálov na báze al2O3 a si3n4 na rezanie ťažko 
obrábateľných materiálov

V roku 2010 bola v programe zverejnená druhá výzva, do ktorej prišlo 
10 návrhov projektov, z ktorých spoločná výberová komisia vybrala nasle-
dujúce 4 projekty:
– štúdium interakcií reaktívnych foriem kyslíka a oxidu dusnatého pri hľa-

daní nových mechanizmov ovplyvňujúcich hypertenziu (Ústav normál-
nej a patologickej fyziológie saV), 

– liečba arzénom v onkológii: mechanizmus účinku a nové formy doda-
nia (Ústav experimentálnej onkológie saV), 

– interakcia výživy a oxytocínu vo vzťahu k neuroendokrinným, metabo-
lickým a kardiovaskulárnym funkciám (Ústav experimentálnej endokri-
nológie saV), 

– Výpočtové prístupy štúdia štruktúry, zbaľovania a interakcií biopolymé-
rov (Ústav experimentálnej fyziky saV).
projekty sa začnú riešiť v januári 2011 a obdobie riešenia je stanovené 

na tri roky. p saV vyčlenilo na financovanie každého projektu v roku 2011 
po 22 000 €.
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osobitné miesto medzi partnermi v bilaterálnej spolupráci má akadémia 
vied českej republiky (aV čr). V dňoch 19. až 20. októbra 2010 roko-
vali v kongresovom centre saV v smoleniciach vedenia saV a aV čr. 
hlavnou témou rokovania bolo hľadanie optimálneho modelu financovania 
vedy. dohodou mad medzi aV čr a saV je špeciálne vytvorený priestor 
na intenzívne stretávanie sa česko-slovenskej komisie historikov. 

PRIJAtIA A OCENENIA

z prijatí zahraničných vedcov a reprezentantov inštitúcií boli v roku 2010 
najvýznamnejšie:
– návšteva delegácie uralského oddelenia ruskej akadémie vied (uo 

raV) na čele s predsedom akademikom Valerijom nikolajevičom čaru-
šinom, riaditeľom Ústavu organickej syntézy uo raV,

– návšteva j. e. seok soong sea, veľvyslanca kórejskej republiky, pri 
príležitosti jeho nástupu do funkcie v sr,

– návšteva delegácie national science council of taiwan (nsc) na čele 
s ministrom nsc prof. lou chuang leeom, 

– návšteva prof. klausa-dietera beckera, významného fyzikálneho che-
mika z technickej univerzity v nemeckom braunschweigu,

– návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca rumunskej 
republiky v sr Florina Vodittu, 

– návšteva danka prokiča, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslan-
ca srbskej republiky na slovensku,

– návšteva prof. colina carlilea, riaditeľa european spallation source 
(ess) vo švédskom lunde, 

– návšteva zástupcov švédskeho súkromného inkubátora serendipity in-
novations, a. s., zakladateľa spoločnosti prof. saeida esmaeilzadeha 
v sprievode veľvyslanca sr vo švédsku petra kmeca,

– účasť výkonného riaditeľa organizácie allea rüdigera kleina na se-
minári na tému evaluačný protokol – hodnotenie výskumných organi-
zácií.

V roku 2010 prevzali medzinárodné ocenenie saV tieto významné vedec-
ké osobnosti: 
 česká republika:
– prof. phdr. milan togner, csc. – medzinárodná cenu saV za vynikajú-

ce dielo v oblasti vied o spoločnosti a kultúre,
– prof. rndr. František kolář, phd. – plaketa saV za rozvoj spolupráce 

medzi aV čr a saV v oblasti kardiovaskulárneho výskumu.
 Spolková republika Nemecko:
– prof. klaus-dieter becker – medaila saV za podporu vedy za zásluhy 

v oblasti fyzikálnej chémie.
 kanada:
– prof. Grant n. pierce – čestná plaketa saV jána jessenia za zásluhy 

v lekárskych vedách.
 Ukrajina:
– mgr. maksym danchenko, prof. namik rashyd, drsc. – cena saV 

v oblasti medzinárodnej spolupráce. 
 USA:
– prof. karel pacák – čestná plaketa saV jána jessenia za zásluhy v le-

kárskych vedách.
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V. VEDNá POlItIkA

Vedná politika saV sa v roku 2010 zamerala predovšetkým na zefektív-
nenie financovania výskumu a vývoja na slovensku a vytvorenie podmie-
nok na ďalšie zvyšovanie kvality výstupov organizácií saV. V saV sú vý-
skumné projekty podporované v rámci viacerých grantových schém:
a)  VeGa – vnútorná vedecká agentúra pre rezort školstva a saV, ktorá 

zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení 
projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých 
škôl a vedeckých i špecializovaných organizácií saV (VeGa je v sú-
časnosti jediný stabilný grantový systém pre saV a Vš);

b)  apVV – podporuje projekty vychádzajúce z verejných výziev, progra-
mov apVV a medzinárodnej spolupráce (problémom je predovšetkým 
nepravidelnosť výziev);

c)  asFeu – implementuje operačný program Výskum a vývoj v nasledu-
júcich oblastiach:
– národné infraštruktúry (prostredníctvom národných projektov),
– infraštruktúra vysokých škôl,
– vedecká infraštruktúra (ešte nebola vyhlásená),
– podpora centier excelentnosti,
– podpora aplikovaného výskumu a vývoja,
– podpora zriaďovania výskumno-vývojových centier,
– podpora zriaďovania kompetenčných centier;

d)  Financovanie výskumu v podnikateľskom sektore.

okrem toho sú významným zdrojom podpory výskumu medzinárodné 
projekty v rámci medzinárodných programov a schém. osobitne projekty 
rámcových programov eÚ, ktorým sa venuje kapitola iV. tejto správy.

rozvoj vedy a výskumu saV v priebehu roku 2010 najvýznamnejšie 
ovplyvnili nasledujúce skutočnosti:
a)  absencia vednej politiky a systému financovania vedy s jasne deklaro-

vanými zámermi, cieľmi a nástrojmi, ako deklarované ciele dosiahnuť;
b)  čiastočne obmedzené financovanie výskumu a vývoja v dôsledku krá-

tenia rozpočtu saV na úrovni 10 % (detaily sú uvedené v kapitole XV. 
správy);

c)  saV schválila zámer zvýšiť prostriedky na financovanie projektov VeGa 
so začiatkom riešenia v roku 2010 celkom o 15 %; 

d)  vyhlásenie verejnej výzvy apVV, pričom sa ukázali problémy s defino-
vaním podmienok výzvy (diskusia o objektívnejšom spôsobe hodnote-
nia projektov);

e)  v roku 2010 bola vyhlásená výzva asFeu na zriaďovanie kompetenč-
ných centier, zameraná na prenos poznatkov a technológií získaných 
výskumom a vývojom do praxe (v kompetenčných centrách je význam-
ná účasť priemyselných partnerov, saV je žiadateľom v dvoch konzor-
ciách; projekty budú vyhodnotené v roku 2011);

f)  financovanie vedy a výskumu na úrovni 0,48 % hdp zaradilo sloven-
sko na jedno z posledných miest krajín eÚ v rámci eÚ (situáciu mierne 
zlepšujú projekty podporované zo šF eÚ, problémom je, že šF majú 
byť primárne zamerané na budovanie výskumnej infraštruktúry, chýba-
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jú programy výskumu a vývoja, ktoré by komplementárnym spôsobom 
k štrukturálnym fondom financovali výskum a vývoj, čím by sa naplno 
využil potenciál, ktorý sa v rámci projektov šF v súčasnosti vytvára); 

g)  absencia finančných nástrojov systémovo podporujúcich aplikovaný 
výskum a inovácie (zatiaľ sa financovanie inovácií vníma predovšetkým 
ako financovanie modernizácie výrobných liniek prostredníctvom zdro-
jov mh sr operačného programu pre konkurencieschopnosť a hos-
podársky rast, neexistuje ucelená inovačná stratégia komplementárne 
napojená na financovanie výskumu a vývoja).

riešiteľské kolektívy saV sa aj v roku 2010 úspešne zapájali do vý-
ziev operačného programu Výskum a vývoj 2007 – 2013, okrem výziev 
riešených v rámci centier excelentnosti sú to výzvy podpory aplikovaného 
výskumu, vývoja a transferu technológií – časť aplikovaný výskum vrátane 
projektov spolupráce s priemyselnými partnermi. podrobne je účasť saV 
vo výzvach operačného programu Výskum a vývoj 2007 – 2013 a operač-
ného programu Vzdelávanie rozpracovaná v časti ii./G tejto správy. zámer 
saV, ktorý bol v roku 2009 opakovane akcentovaný – vytvárať nástroje 
na spájanie centier excelentnosti a vytvárať väčšie celky sa do istej mie-
ry začal napĺňať otvorením výzvy na kompetenčné centrá s participáciou 
akademickej a hospodárskej sféry. V roku 2010 sa už naplno ukázala ne-
úmerná byrokracia implementácie projektov šF, pričom analýzy ukazujú, 
že veľa problémov vzniklo v rámci slovenskej republiky. saV vypracovala 
podrobný materiál, ako odbyrokratizovať celý systém, materiál bol postú-
pený na mšVVaš sr, zatiaľ však bez ohlasu. 

na pôde saV v roku 2010 pokračovala diskusia o ďalšom vývoji saV 
v zmysle kompatibility akademického prostredia s prostredím vysokých 
škôl, ktoré v súčasnosti už pôsobia vo flexibilnejšom hospodárskom re-
žime, priaznivejšom na spoluprácu s podnikateľskou sférou. V druhej po-
lovici roku 2009 bola vytvorená komisia ad hoc na riešenie problematiky 
vhodného ekonomického modelu saV, v ktorej boli zastúpené organizá-
cie z príspevkovej a rozpočtovej sféry. komisia ukončila svoju činnosť 
v júni 2010 vypracovaním materiálu návrh transformácie saV. koncom 
roku 2010 schválil snem saV prípravu mimoriadneho zasadnutia snemu 
k problematike transformácie saV v marci 2011. 

pretrvávajúcim problémom súčasnej ekonomicko-hospodárskej formy 
saV je možnosť vstupu do obchodných organizácií výskumu a vývoja. Ve-
denie akadémie pripravilo návrh novely zákona 172/2005 z. z. o organizá-
cii štátnej podpory výskumu a vývoja, ktorý by umožnil vstup organizácií 
saV do obchodných spoločností. doteraz sa nepodarilo dosiahnuť schvá-
lenie tejto novely, aj keď principiálne námietky neboli zaregistrované.

neoddeliteľnou súčasťou vednej politiky saV je zvyšovanie kvality vý-
stupov saV vo všetkých oblastiach činnosti. Výstupy za rok 2010 sú su-
marizované v časti ii./d správy. hodnota financovania výskumu a vývoja 
v sr patrí k najnižším v eÚ (merané % z hdp), ale súčasne k najnižším aj 
z hľadiska podielu finančných prostriedkov na výskumníka. napriek tým-
to skutočnostiam je potrebné ešte účinnejšie podporovať talentovaných 
mladých výskumníkov, najlepšie výskumné kolektívy a vytvárať nástroje 
na získanie špičkových odborníkov zo zahraničia. s tým súvisí napríklad 
inovovaná výzva pre centrá excelentnosti saV, kde sa výraznejšie akcen-
tovali podmienky, ktoré riešiteľské kolektívy musia spĺňať. 
V roku 2010 sme analyzovali výsledky hodnotenia vedeckých organizácií 
vychádzajúce z databázy scopus scimago institution ranking. pravidel-
né hodnotenie je založené na publikačnej aktivite a na ňu nadväzujúce 
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citácie inštitúcií v rokoch 2004 – 2008, pričom do hodnotenia boli zaradené 
inštitúcie, ktoré mali najmenej 100 publikácií evidovaných v databáze sco-
pus za rok 2008. zahŕňa 2 833 inštitúcií z 87 krajín, ktoré vyprodukovali 
80,55 % vedeckých publikácií vedených v scopuse za roky 2004 – 2008. 

analýza ukázala, že saV dosahuje v počte publikácií na tvorivého pra-
covníka (evidovaných v databáze scopus) podobné hodnoty ako aV čr 
– 3,6, resp. 3,7. saV zaostáva v publikovaní v najvplyvnejších vedeckých 
časopisoch sveta, aj keď v rámci slovenska je najlepšia. analýza ukázala, 
že okrem počtu výstupov je potrebné sa v budúcnosti viac zamerať na 
impakt publikácií, kde sa výsledky publikujú, aj keď si je vedomá, že to nie 
je možné vo všetkých vedných disciplínach. prínosom analýzy je ranking 
časopisov pre široké spektrum vedných odborov v oblasti prírodných tech-
nických, biomedicínskych a spoločenských vied, ktorý zohľadňuje aj cito-
vanosť publikácií v prestížnych časopisoch a normalizuje rozdiely medzi 
citovanosťou v rôznych vedeckých oblastiach. 
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VI. SPOlUPRáCA S VŠ, 
UNIVERZItAMI A INýMI SUBJEktMI
V OBlAStI VEDy A tEChNIky V SR

Vedecké organizácie saV spolupracujú s mnohými vysokými školami 
a univerzitami na slovensku. spolupráca sa realizuje buď na základe 
zmluvy o spolupráci, alebo na neformálnej báze. spolupráca jestvuje v ce-
lom diapazóne aktivít: doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť, 
členstvo v obhajobných komisiách, spolupráca pri riešení domácich a za-
hraničných projektov (VeGa, apVV, špVaV, projekty európskeho sociál-
neho fondu – operačný program Vzdelávanie, európsky fond regionálne-
ho rozvoja – operačný program Výskum a vývoj, rámcový program eÚ, 
Finančný mechanizmus ehp, nórsky finančný mechanizmus, spolupráca 
v rámci excelentných pracovísk, štrukturálne fondy, realizácia výsledkov 
výskumu), čoho dôkazom sú spoločné publikácie, organizovanie konfe-
rencií a pod. okrem toho vedecké organizácie spolupracujú so 49 zahra-
ničnými univerzitami. 

spoluprácu vedeckých organizácií saV s Vš, univerzitami a inými sub-
jektmi v oblasti vedy a techniky v sr dokladujú vybrané výsledky, ktoré sú 
uvedené v druhej kapitole tejto správy.
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VII. SPOlUPRáCA S APlIkAčNOU
A hOSPODáRSkOU SFéROU

najintenzívnejšia spolupráca s aplikačnou sférou je pri riešení spoločných 
projektov 6. a 7. rámcového programu eÚ. V roku 2010 organizácie saV 
v rámci takejto formy spolupráce figurovali vo vyše 125 zahraničných a 10 
slovenských firmách.

V roku 2010 vyvíjalo činnosť celkove 17 spoločných pracovísk saV 
s organizáciami aplikačnej sféry, z čoho v 6 pracoviskách je partnerom 
súkromná firma a v 11 nezisková organizácia.

zmluvná spolupráca pri riešení problémov pre prax sa realizovala v 21 
organizáciách saV. V 55 prípadoch bol odberateľom výsledku podnikateľ-
ský subjekt, v 17 prípadoch bol výskum vykonávaný na objednávku štátnej 
správy, samosprávy alebo organizácie z mimovládneho sektora. Finanč-
ný prínos z tejto spolupráce pre organizácie saV bol v roku 2010 139 ti-
síc eur. Ďalšia obdobná spolupráca sa uskutočňuje na neformálnej úrovni, 
bez uzavretia zmluvy.

pracoviská saV v roku 2010 podali, resp. sa podieľali na podaní 10 
patentových prihlášok. z prihlásených patentov v predchádzajúcom ob-
dobí boli v roku 2010 udelené 4 patenty a do registra úžitkových vzorov 
zapísané 2 úžitkové vzory. 

okrem toho saV podala prihlášku ochrannej známky poz 5495-2010 
Veda pre budúcnosť – science for the future (podrobnosti o patentovej 
a licenčnej činnosti saV sú uvedené v prílohe 4).

saV je partnerom v projekte regionálneho rozvoja strednej európy ce-
rim. V spolupráci 10 inštitúcií zo šiestich krajín by mal vzniknúť model 
pre transfer technológií z výskumu do priemyslu v našom regióne. or-
ganizácie saV začali riešiť projekty zamerané na rozvoj systému preno-
su vedeckých poznatkov do praxe, ktoré sú financované z operačného 
programu Výskum a vývoj. technologický inštitút saV je garantom projektu 
centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva saV 
zameraného na systematické vyhľadávanie partnerov v oblasti výskumu, 
sprostredkovávania licencií patentov, metodologickú podporu v oblasti ino-
vácií a poskytovanie, resp. sprostredkovanie špecializovaných služieb or-
ganizáciám saV v tejto oblasti. 
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VIII. POPUlARIZáCIA VEDy 
A kOMUNIkáCIA S VEREJNOSťOU

monitoring mediálnych výstupov a popularizačných aktivít saV za rok 
2010 dokumentuje zvyšujúci sa záujem médií o vedu a výsledky vedec-
kého skúmania, ako aj snahy pracovníkov saV propagovať výsledky vedy 
a výskumu v médiách. svedčí o tom počet 10 840 popularizačných aktivít, 
čo je nárast oproti minulému roku (9 543/2009). saV v roku 2010 zor-
ganizovala 42 tlačových podujatí, 103 knižných a iných popularizačných 
prezentácií, 515 popularizačných prednášok, z ktorých mnohé odzneli na 
pôde základných, stredných a vysokých škôl. 

V roku 2010 bolo nakrútených a odvysielaných 22 dielov dokumentár-
nych filmov o projektoch a úspechoch slovenskej vedy Spektrum vedy. 
Vedeckí pracovníci zo saV vystupovali v médiách najčastejšie ako experti 
k rôznym aktuálnym problémom života na slovensku i vo svete. zo 652 
vystúpení v televízii bolo 303 zo spoločenskovedných ústavov. V sloven-
skom rozhlase dostali vedeckí pracovníci saV tradične najväčší priestor 
v spravodajsko-publicistických reláciách Solárium, Nočná pyramída a Ga-
léria slávnych.

Významný rast zverejnených materiálov o saV bol na internete – 6 321 
(4 340/2009). správy zo saV boli po tlačových besedách zverejňované na-
raz na desiatkach webov a prinášali ich aj spravodajské weby ako atlas.sk, 
sme.sk, aktuality.sk, centrum.sk a pravda.sk, ktoré sú podľa štatistík na 
slovensku z hľadiska sledovanosti v prvej desiatke a mesačne ich spolu 
navštívi niekoľko miliónov čitateľov. dokazuje to podstatný význam inter-
netu pri šírení vedeckých informácií. internet sa stáva hlavným nositeľom 
informácií a výrazne čerpá zo spravodajských agentúr (tasr, sita). infor-
movanie o saV sa dá posilniť informovaním o jednotlivých ústavoch saV.

novinári sa najčastejšie obracajú na vedcov zo spoločenskovedných 
ústavov – 4 513 výstupov (4 066/2009), z nich najviac mal jazykovedný 
ústav ľudovíta štúra saV (292 výstupov v tlači, 171 na internete,74 v roz-
hlase). tradične veľký záujem verejnosti bol aj o unikátne objavy archeo-
logického ústavu saV. expertné stanoviská a komentáre k aktuálnemu 
dianiu u nás i vo svete poskytli médiám vedci prognostického ústavu saV, 
sociologického ústavu saV, ekonomického ústavu saV a historického 
ústavu saV. mnohí dostali príležitosť vystúpiť aj v cykle diskusných relácií 
stV Večer na tému... mimoriadny ohlas v médiách mali tlačové besedy 
sociologického ústavu saV – sociálne nerovnosti a Voličské správanie 
občanov slovenska vo svetle povolebného výskumu. okrem toho sa záu-
jem médií podarilo upriamiť na odovzdávanie vedeckých ocenení – Vedec 
roka a ceny saV za propagáciu vedy. informácie o cenách priniesli viaceré 
médiá (stV, markíza, joj, tV bratislava, sro, tlačové agentúry).

napriek veľkému významu printových a elektronických médií aj v uply-
nulom roku sa kládol dôraz na osobné stretnutie verejnosti s vedcami 
v uvoľnenej a neformálnej atmosfére. takýmto podujatím bola Noc vý-
skumníkov v bratislavskom obchodnom centre avion. akciu dopĺňalo 
množstvo sprievodných podujatí, napríklad výstava Svet fotoobjektívom 
vedeckých pracovníkov. podujatie ponúklo návštevníkom desiatky stánkov 
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s vedeckými prezentáciami, uskutočnili sa diskusie, prednášky a hudobný 
program. podobnú atmosféru mal Košický májový Festival vedy – týždeň 
vedy a techniky. nenahraditeľnú úlohu majú aj iné stretnutia vedcov so 
záujemcami o vedu, ktoré sa často odohrávajú v školách. V roku 2010 sa 
konalo viacero takýchto podujatí: 85 besied, 512 prednášok a 50 exkurzií. 
V rámci Týždňa vedy a techniky sa v ústavoch saV uskutočnilo 44 exkur-
zií, 24 prednášok, 23 prezentácií a 9 tlačových besied.

saV svojím výskumom výrazne prispieva k zlepšeniu zdravotného 
stavu obyvateľstva sr: túto myšlienku podporuje projekt Veda a zdra-
vie, v rámci ktorého sa v roku 2010 uskutočnili 2 diskusie, ktoré upozornili 
okrem iného aj na to, že by sa mala skrátiť cesta od základného výskumu 
k liečbe pacienta. podpora priameho prepojenia vedeckého úsilia s efek-
tívnou liečbou je jedným z dlhodobých cieľov saV. mimoriadny záujem mé-
dií vyvolala a ohlas v médiách zaznamenala aj tlačová beseda saV k Dňu 
výskumu rakoviny s onkológmi a nadáciou pre výskum rakoviny za účasti 
podpredsedu vlády. zaujala i tlačová beseda Ústavu normálnej a patolo-
gickej fyziológie saV o rizikových faktoroch, ktoré vedú ku kardiovaskulár-
nym problémom. Ústav ekológie lesa saV usporiadal desiatky úspešných 
prednášok v školách o environmentálnom prístupe k prírode. pozoruhod-
né sú najmä popularizačné aktivity miroslava sanigu, ktorý zorganizoval 
desiatky prednášok, mediálnych vystúpení a predstavil verejnosti 4 vlastné 
publikácie. ohlas podujatí Ústavu experimentálnej fyziky saV (61 predná-
šok) a matematického ústavu saV (14 prednášok) svedčí o tom, že ne-
záleží na zložitosti témy, ale na invencii prednášajúceho, s akou dokáže 
zaujať i laickú verejnosť. 

slovenskí vedci prijali stanovisko k návrhu mŽp sr k zonácii tatier. 
Ďalším ich vystúpením bola petícia proti kráteniu rozpočtu saV. 

saV sa v roku 2010 zúčastnila alebo skoncipovala 119 výstav. archeo-
logický ústav saV zorganizoval výstavy spojené s popularizačnými podu-
jatiami – r1 nitra – tekovské nemce, banská bystrica – archeologické ob-
javy. aktívny v tejto oblasti bol aj Geofyzikálny ústav saV, ktorý na výstave 
coneco pripravil prezentáciu o geotermálnej energii a ďalších aktivitách. 
postermi o geofyzikálnom poznávaní stavby pripovrchových častí zemskej 
kôry, využiteľných aj pri kvalitatívnom a kvantitatívnom ocenení ložísk, za-
ujal aj na výstave kamenár. prezentácia bola ocenená ako najlepší ex-
ponát za ekologický prínos výsledkov v uplatňovaní nových technológií. 
Ústav experimentálnej fyziky saV spojil umenie s vedou na výstave obra-
zov s fyzikálnou tematikou. pracovníci arboréta mlyňany saV sa podieľali 
na štyroch ďalších výstavách a Ústav hydrológie saV prezentoval svoje 
výsledky na troch výstavách. Ústav polymérov získal ocenenie zlatá in-
cheba za špeciálne ekologické lepidlo na báze vodnej disperzie polyméru 
celupol p. 

Popularizačné aktivity podľa oddelení vied SAV

I. oddelenie 
vied

II. oddelenie 
vied

III. oddelenie 
vied

Spolu:

Prednášky 156 127 229 512
Multimédiá 22 2 8 32
Exkurzie 15 30 5 50
Výstavy 14 7 7 28
Spolu: 207 166 249 622
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Mediálne výstupy 

Elektronické médiá 

televízie – v roku 2010 odvysielali tV 652 príspevkov a relácií (2009/576), 
ktoré sa týkali saV, osobností saV, alebo sa v nich vyjadrovali k rôznym 
udalostiam experti zo saV v kratších spravodajských príspevkoch, ako aj 
v mnohých analytických a diskusných reláciách. 

rádiá – 534 (2009/409) rozhlasových príspevkov a relácií.

SAV v elektronických médiách v roku 2010 podľa mesiacov
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Spolu

televízie 42 38 89 73 72 56 67 48 60 43 39 25 652

rádiá 31 27 68 60 49 40 43 47 51 44 38 36 534

Spolu 73 65 157 133 121 96 110 95 111 87 77 61 1 186

Printové médiá 

printové médiá uverejnili v roku 2010 spolu 1 431 správ a článkov 
(2009/1 280), ktoré určitým spôsobom súviseli so saV alebo s jej vedca-
mi. z toho celoštátne noviny 914, regionálne noviny 219 a časopisy 298 
materiálov. 

SAV v tlačených médiách v roku 2010 podľa mesiacov 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Spolu

noviny – 
celoštátne

62 58 68 108 59 103 94 72 102 80 51 57 914

noviny – 
regióny

12 8 23 28 22 32 15 13 13 13 21 19 219

časopisy 19 19 31 33 28 22 29 27 24 25 24 17 298

Spolu 93 85 122 169 109 157 138 112 139 118 96 93 1 431
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Aktuality SAV na www.sav.sk 

z počtu 4 300 materiálov na internete 335 predstavujú aktuality saV na 
web stránke saV, ktorých počet v porovnaní s rokom 2009 (286) vzrástol. 

Popularizačné aktivity SAV 2010

Aktivita I. odd. 
vied

II. odd. 
vied

III. odd. 
vied

P SAV 
tO SAV Iní o SAV SAV

tlač. besedy, 
konfer., brífingy 10 9 11 12 42

knihy, knižné 
kapitoly 8 10 11 1 30

knižné a iné 
prezentácie 15 30 56 2 103

popularizačné 
prednášky 156 127 229 512

Verejné besedy, 
diskusie 12 28 45 85

agentúry 58 81 148 73 360
tlač 158 241 612 334 86 1 431
televízia 82 114 303 136 17 652
rozhlas 58 90 276 102 8 534
internet 812 1 020 2 484 1 514 491 6 321
Výstavy – 
koncepcia, účasť 32 41 39 7 119

dni otvorených 
dverí 29 36 12 77

exkurzie 15 30 5 50
iné 140 41 282 61 524
Spolu: 1 585 1 898 4 513 2 242 602 10 840

Počet príspevkov podľa mesiacov – rok 2010
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IX. AkREDItáCIA A EVAlVáCIA 
VEDECkýCh PRACOVíSk SAV

hodnotenie kvality výskumu a následnú akreditáciu vedeckých organizácií 
saV upravuje zákon o saV č. 133/2002 z. z. a podrobnosti špecifikujú zá-
sady pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií saV, ktoré schvaľuje 
snem saV. ostatné hodnotenie vedeckých organizácií sa v saV konalo 
v roku 2007 za obdobie rokov 2003 – 2006. hodnotiace akreditačné komi-
sie (akoV) v roku 2007 skonštatovali, že po dôkladnej reforme už v saV 
nie sú organizácie, ktoré by nemohli súťažiť v európskom výskumnom 
priestore. Výsledkom tohto hodnotenia bolo rozdelenie vedeckých orga-
nizácií saV do troch výkonnostných kategórií, slabé organizácie a organi-
zácie na zrušenie sa nevyskytli. predsedníctvo saV zohľadnilo výsledky 
komplexného hodnotenia vo finančnej bonifikácii úspešnejších organizácií 
a vyčlenilo približne 700 tis. eur na rok na trvalú úpravu najmä ich mzdo-
vých prostriedkov. Vzhľadom na rokovanie o možnosti spoločného hodno-
tenia vedeckej činnosti organizácií saV a vysokých škôl snem saV ešte 
tento rok o návrhu p saV nerokoval.

predsedníctvo saV navrhlo a snem saV schválil, že najbližšie pravi-
delné hodnotenie vedeckých organizácií saV sa uskutoční v roku 2012 za 
predchádzajúce päťročné obdobie, t. j. za roky 2007 – 2011. k takémuto 
rozhodnutiu viedli viaceré dôvody. 

po prvé komplexné hodnotenie je náročný a nákladný proces. praktiky 
vo vyspelých európskych krajinách a výskumných inštitúciách sú rôzne, 
ale pri tvorbe európskeho evalvačného protokolu (eep), ktorý vzniká na 
pôde allea (all european academies), sa najviac diskutuje o podobnom 
modeli. podľa tohto modelu by sa komplexné hodnotenie malo konať kaž-
dých šesť rokov a v medziobdobí, po troch rokoch, by malo byť tzv. medzi-
hodnotenie s využitím sebahodnotenia (self-evaluation), v ktorom by orga-
nizácia reflektovala zmeny, resp. odporučenia z predošlého hodnotenia. 

po druhé saV ako členská organizácia allea sa podieľa na prípra-
ve európskeho evalvačného protokolu, ktorého súčasťou budú komplex-
né zásady hodnotenia výskumných organizácií. eep nie je síce presný 
a konkrétny postup hodnotenia, resp. využitia výsledkov hodnotenia, ale 
fundovaným spôsobom upozorňuje na základné princípy, kritériá, alterna-
tívne metódy, spôsoby kreovania hodnotiacich komisií, špecifiká vedných 
disciplín, výhody a riziká používania scientometrických údajov a pod. zá-
sady pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií saV a ich pripra-
vované zmeny sú v súlade so zásadami eep. Vláda sr sa vo svojom 
programovom vyhlásení v roku 2010 prihlásila k zavedeniu medzinárod-
ných štandardov pri hodnotení výskumu a vývoja v sr. V záujme saV 
– vrchol nej vedeckej inštitúcie v sr – je taktiež prihlásiť sa k medzinárod-
ným štandardom hodnotenia vedy. predsedníctvo saV navrhuje, aby sa 
eep po schválení členskými organizáciami allea stal súčasťou zásad 
pravidelného hodnotenia organizácií saV (eep bude prijatý v roku 2011). 
do hodnotenie vedeckých organizácií saV v roku 2012 sa závery protoko-
lu môžu premietnuť. 
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po tretie akreditácia vykonávania výskumu s použitím verejných zdro-
jov, ktorú udeľuje hodnotiaca komisia pri ministerstve školstva, vedy, vý-
skumu a športu sr a ktorú organizácie saV získali na základe hodnotenia 
akreditačnej komisie saV, sa udeľuje tiež na šesť rokov. zosúladiť akredi-
táciu a pravidelné komplexné hodnotenie saV by bolo logické a prospeš-
né.

po štvrté komplexná akreditácia slovenských vysokých škôl sa vyko-
náva tiež raz za šesť rokov. zosúladiť pravidelné komplexné hodnotenie 
v saV s hodnotením vysokých škôl by bolo tiež prínosom; najmä v tom, že 
by bolo možné porovnávať dva najdôležitejšie segmenty výskumu v sr. 

po piate predsedníctvo saV začalo rokovania s ministrom školstva sr, 
predsedom akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády sr a ďalšími 
organizáciami Vš sr o spoločných kritériách hodnotenia výskumu v sr. 
rokovania môžu vyústiť do prijatia spoločných zásad, ktoré by sa uplatňo-
vali pri jednotlivých hodnoteniach saV a vysokých škôl. (tento model fun-
guje napr. v holandsku.) inou alternatívou výsledkov rokovaní je spoločné 
hodnotenie, ktoré by umožnilo porovnávať organizácie saV s podobnými 
pracoviskami (katedrami, ústavmi) slovenských Vš, ako aj s podobnými 
pracoviskami vo svete. tým by sa dosiahla väčšia špecializácia, ktorá je 
požadovaná, a organizácie saV by mali možnosť preukázať svoju kvali-
tu v porovnaní s Vš. (takýto model sa uplatňuje napr. vo Veľkej británií 
prostredníctvom špecializovaného hodnotenia, tzv. research assessment 
exercise.) 

saV pripravila koncom roka 2010 seminár európsky evalvačný protokol 
– hodnotenie výskumných organizácií. hlavným prednášateľom na semi-
nári, ktorý sa konal pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu 
e. jurzycu a predsedu saV j. pastoreka bol dr. r. klein, výkonný riaditeľ 
allea, zodpovedný za prípravu európskeho evalvačného protokolu. na 
seminári vystúpil s prednáškou o skúsenostiach s hodnotením v aV čr 
prof. petr rab, predseda ak aV čr. systém hodnotenia výskumu v kom-
plexnej akreditácii na slovenských Vš stručne zhrnul prof. ľ. Fišera, pred-
seda ak mš sr, a p. samuely zhodnotil systém hodnotenia v saV. 
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X. čINNOSť SNEMU SAV 

snem slovenskej akadémie vied ako najvyšší samosprávny orgán aka-
démie sa zišiel v roku 2010 na plenárnych zasadnutiach trikrát, a to 21. 
apríla, 1. októbra a 15. decembra. V období medzi zasadnutiami snemu 
jeho činnosť vykonával výbor snemu. zasadal osemnásťkrát, pričom na 
prerokúvanie dôležitých otázok činnosti saV, jej postavenia a riešenia ak-
tuálnych i budúcich úloh pozýval ako hostí členov p saV, resp. iných hostí 
– členov akademickej obce saV na ich žiadosť. popri výbore sa schádzali 
aj komory snemu k viacerým aktuálnym a dôležitým podkladovým materi-
álom a iným podnetom.

V druhý rok pôsobenia v novom zložení sa snem sústredil na spoluprá-
cu s p saV v troch oblastiach. do prvej možno zahrnúť rokovania o dôleži-
tých materiáloch saV (medzi ktoré patria: Výročná správa o činnosti saV 
za rok 2009, zásady tvorby rozpočtu ro a určenia výšky príspevku po 
saV na rok 2011, dodatky k štatútu saV, štatútu snemu saV a iné). do 
druhej zapájanie sa do prípravy zásadných dokumentov akadémie, kto-
ré majú a budú mať vplyv na smerovanie akadémie v najbližších rokoch. 
medzi ne patrí zadefinovanie vhodného ekonomického modelu akadémie, 
čím sa zaoberala osobitná komisia, v ktorej mal snem svojich aktívnych 
zástupcov. komisia hľadala optimálne riešenie v súčasnej legislatíve sr, 
pri zachovaní výskumnej bázy celej akadémie. nemenej dôležitým rozhod-
nutím bol súhlas s návrhom p saV posunúť akreditačný proces vedeckých 
a špecializovaných organizácií saV o rok s predĺžením hodnotiaceho ob-
dobia, t. j. za roky 2007 – 2011, s odôvodnením priblížiť sa európskemu 
evaluačnému procesu. k predloženým zásadám pravidelného hodnotenia 
organizácií saV výbor snemu na podnet komôr vyžadoval pred rokovaním 
snemu doplnenie materiálov, ktoré majú vplyv na celý akreditačný proces. 
o novele zásad pravidelného hodnotenia organizácií saV bude snem ro-
kovať v roku 2011.

treťou oblasťou sú rokovania a uznesenia snemu k mimoriadnym situ-
áciám, akou bolo napríklad pripravované zníženie výdavkov na vedu a vý-
skum v rokoch 2011 až 2013 (na rok 2011 najmä mzdových prostriedkov), 
k čomu snem vydal aj stanovisko adresované vláde sr a Výboru nr sr 
pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. ministrovi školstva, vedy, výskumu 
a športu sr zaslal výzvu na urýchlené prijatie opatrení na zefektívnenie 
a zjednodušenie administrácie súvisiacej s čerpaním finančných prostried-
kov štrukturálnych fondov európskej únie. V apríli 2010 v predvečer dňa 
zeme schválil snem stanovisko snemu saV k návrhu zonácie tatranského 
národného parku.

členovia snemu po celý rok využívali interpelácie na členov predsed-
níctva saV na rôzne témy, osobitne na transparentnosť viacerých rozhod-
nutí a zverejňovania materiálov.

na jesennom zasadnutí snemu (1. 10. 2010) sa v rámci rotačného sys-
tému predsedu snemu uskutočnili voľby a novou predsedníčkou snemu 
sa na druhý trimester volebného obdobia 2009 – 2013 stala dagmar pod-
maková. členovia výboru snemu aj v roku 2010 aktívne pôsobili vo všet-
kých poradných orgánoch p saV a v rôznych komisiách ad hoc. predseda 
snemu saV sa zúčastňoval na zasadnutiach Vedeckej rady saV, na za-
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sadnutiach predsedníctva saV, kde spolu s ním bol prítomný aj ďalší člen 
výboru snemu. predsedu snemu saV prizvali aj na pracovno-spoločenské 
stretnutie saV s predstaviteľmi aV čr. 
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XI. čINNOSť VEDECkEJ RADy SAV

Vedecká rada saV sa na svojich rokovania v roku 2010 okrem iného za-
merala na: udeľovanie vedeckých hodností drsc., udeľovanie cien saV 
za vedecko-výskumnú činnosť, udelenie medzinárodnej ceny saV, oce-
nenie vedeckých výsledkov a spolupráce so saV, prípravu akreditácie ve-
deckých organizácií saV, nový model financovania vedy a výskumu na 
slovensku, koncepciu ďalšieho rozvoja učenej spoločnosti saV, osnovu 
správy o činnosti akadémie za rok 2010.

V priebehu roka vedecká rada akadémie udelila vedecké hodnosti de-
siatim pracovníkom saV i mimo saV a jednu čestnú vedeckú hodnosť 
doktora technických vied. udelila v poradí štrnástu medzinárodnú cenu 
saV za vynikajúce dielo v oblasti vied o spoločnosti a kultúre a päť cien 
saV za vedecko-výskumnú činnosť v troch kategóriách (za výsledky vo 
vedecko-výskumnej oblasti, za výsledky v oblasti medzinárodnej spoluprá-
ce a pre mladého vedeckého pracovníka). Vynikajúce vedecké výsledky 
a spoluprácu so saV ocenila aj udelením medailí saV siedmim osobnos-
tiam. (konkrétne údaje o vyznamenania a cenách udelených saV sú uve-
dené v prílohe 1.)

Vedecká rada schválila štatút a rokovací poriadok vedeckých kolégií 
saV a zloženie vedeckých kolégií. taktiež schválila zloženie akreditač-
ných komisií oddelení vied saV, akreditačnej komisie saV a komisie saV 
pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie. osobitnú pozornosť venovala ve-
decká rada problematike udeľovania vedeckých hodností drsc., činnosti 
slovenskej komisie pre vedecké hodnosti a situácii v apVV. predmetom 
rokovania vedeckej rady bolo hodnotenie vedeckých organizácií z aspek-
tov saV, akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády sr, akademic-
kej rankingovej a ratingovej agentúry a centra vedecko-technických in-
formácií sr. po hodnotení členovia vedeckej rady dospeli k záverom, že 
je nevyhnutné vytvoriť jednotný hodnotiaci systém vo vede, pri hodnotení 
treba brať do úvahy vstupy do vedy a výstupy, treba znížiť administratívnu 
náročnosť hodnotiaceho procesu, vytvoriť kvalitný a funkčný grantový sys-
tém a otázku financovania vedy riešiť systémovo. 
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XII. čINNOSť UčENEJ 
SPOlOčNOStI SAV

čestný orgán saV, učená spoločnosť saV (učs saV), ktorej poslaním je 
podporovať rozvoj vedy a rozširovanie vedeckých poznatkov, zúčastňovať 
sa na reprezentácii saV doma a v zahraničí, iniciatívne sledovať etické 
otázky výskumu a jeho aplikácií v praxi, spolupracovať s ekvivalentnými 
spoločnosťami doma a v zahraničí, vyjadrovať sa k základným problémom 
a právnym normám vedy a techniky a iniciatívne sa vyjadrovať k smero-
vaniu výskumu v saV a v slovenskej republike, aj v roku 2010 úspešne 
pokračovala vo svojej činnosti. V tomto roku mala učs saV 51 riadnych, 
34 emeritných a 11 čestných členov.

V priebehu roka učs saV zorganizovala štyri odborné prednášky 
na rôzne témy. prof. ing. tomáš bleha, drsc. predseda skVh, vystúpil 
s prednáškou Aké hodnosti DrSc. potrebujeme? prof. dipl. ing. dr. mikuláš 
luptáčik z ekonomickej univerzity vo Viedni predniesol prednášku na tému 
Ľudský kapitál a hospodársky rast, ktorá bola neformálnou reakciou na 
dokument stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, o ktorom diskutovala 
učs saV na nasledujúcom zasadnutí. príspevok na tému Stratégia roz-
voja slovenskej spoločnosti: Vzdelávanie, veda, výskum a inovácie pred-
niesol prof. ing. milan šikula, drsc., riaditeľ ekonomického ústavu saV, 
a s koreferátom k tejto téme vystúpil prof. ing. antonín klas, phd. s ďalšou 
prednáškou – Vedecká špička na Slovensku – súčasnosť a budúcnosť – 
vystúpil prof. rndr. ján pišút, drsc., bývalý minister školstva sr, profesor 
matematiky, fyziky a informatiky na univerzite komenského v bratislave, 
ktorý vo svojom vystúpení zosumarizoval analýzu vypracovanú akademic-
kou rankingovou a ratingovou agentúrou (arra). 

rada učs saV v septembri 2010 vypracovala samostatné stanovisko 
k možnému kráteniu rozpočtu saV a poverila predsedu učs saV pozvať 
na zasadnutie učs saV predsedníčku vlády sr, ministra financií a minis-
tra školstva, ktorí sa však na zasadnutí nezúčastnili. 

V decembri 2010 sa konalo Valné zhromaždenie učs saV, na ktorom 
bola zhodnotená činnosť učs saV za uplynulý rok, predstavená nová 
webstránka učs saV, ako aj návrh zmien v štatúte učenej spoločnosti 
saV a plán zasadnutí na rok 2011. 
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XIII. čINNOSť VEDECkýCh
SPOlOčNOStí SAV

Vedecké spoločnosti pri saV prispievajú k napĺňaniu vedecko-výskumných 
cieľov akadémie a prezentácii výsledkov jej vedeckej a vedecko-populár-
nej činnosti. V roku 2010 pri saV vyvíjalo činnosť 52 vedeckých spoločnos-
tí s rozličným vedeckým zameraním. koordinačným a riadiacim orgánom 
vedeckých spoločností saV je rada slovenských vedeckých spoločností 
na čele s výkonným výborom, ktorý disponuje finančnými prostriedkami 
z účelovej položky rozpočtovej kapitoly saV.

Výkonný výbor na základe predložených finančných plánov prideľuje 
príspevok na vedecké, odborné a populárno-vedecké akcie, ktorý musí 
byť po ukončení akcie zúčtovaný. pritom osobitne podporuje mladých ve-
deckých pracovníkov a seniorov v ich aktivite na vedeckých podujatiach 
s medzinárodnou účasťou. 

Výkonný výbor špeciálne zohľadňuje aj významné medzinárodné ve-
decké podujatia. mimoriadnu aktivitu v tomto smere v roku 2010 vyvinula 
slovenská alzheimerova spoločnosť. V rámci týždňa mozgu zorganizo-
vala v spolupráci s neurobiologickým ústavom saV, nadáciou memory 
a centrom memory medzinárodnú akciu s cieľom upriamiť pozornosť 
verejnosti na činnosť ľudského mozgu, ale aj na ochorenia, spôsoby liečby 
a prevenciu ochorení mozgu. podujatie sa konalo vo viacerých sloven-
ských regiónoch a zapojilo sa doňho 28 organizácií. pri príležitosti sve-
tového dňa alzheimerovej choroby spoločnosť pripravila medzinárodnú 
konferenciu aktivita seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe alzhei-
merovej choroby. uvedenými podujatiami sa spoločnosť etablovala na me-
dzinárodnej úrovni, ale úspešne spolupracovala aj s domácimi vedeckými 
inštitúciami a ostatnými vedeckými spoločnosťami. 

V roku 2010 rada slovenských vedeckých spoločností v rámci týždňa 
eurovied, vyhláseného európskou úniou, ako aj týždňa vedy a techniky na 
slovensku usporiadala seminár na tému rozvoj vedy na slovensku a dok-
torandské štúdium: problémy a perspektívy, na ktorom odzneli okrem iných 
prednášky: pedagogické aspekty doktorandského štúdia a doktorandské 
štúdium z aspektu sociálneho. 

Vedecké spoločnosti boli v uplynulom roku naďalej aktívne v inovácií 
názvosloví v rôznych vedeckých oblastiach. Výkonný výbor pridelil prí-
spevok na terminologické a názvoslovné publikácie. čiastočný finančný 
príspevok dostávajú vedecké spoločnosti i na vydávanie periodík, ktoré 
dokumentujú ich celoročnú činnosť.

Viaceré vedecké spoločnosti nadviazali významné kontakty v zahrani-
čí, sú členmi európskych či iných medzinárodných asociácií a majú zastú-
penie v medzinárodných výboroch. z tohto členstva výrazne profitujú na 
medzinárodných podujatiach, pri poskytovaní štipendií, databáz rôzneho 
charakteru, získavaní významných vedeckých publikácií a pod. niektoré 
vedecké spoločnosti majú dlhodobé kontakty s členmi Vyšegrádskej štvor-
ky, ale nemajú podpísané dohody. 

svoju činnosť vedecké spoločnosti priebežne prezentujú v spravodaji 
rady slovenských vedeckých spoločností a každoročne ju kontroluje val-
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né zhromaždenie. Vedecké spoločnosti majú široký odborný a regionálny 
záber, populárno-vedecké aktivity zameriavajú na verejnosť a celoživotné 
vzdelávanie. otvorené sú všetkým, ktorí majú záujem pracovať v prospech 
rôznych vedných oblastí, preto združujú nielen pracovníkov saV, ale aj 
univerzít, rôznych rezortov a študentov. niektoré vedecké spoločnosti oce-
ňujú svojich najaktívnejších členov cenami za vedeckú, populárno-vedec-
kú činnosť a cenami pre mladých vedeckých pracovníkov.

komunikáciu jednotlivých vedeckých spoločností a verejnú informo-
vanosť umožňuje internetová stránka www.savba.sk. Väčšina vedeckých 
spoločností má na tejto adrese aj vlastnú internetovú stránku.

V priebehu roka 2010 vedecké spoločnosti uskutočnili 368 prednášok, 
162 seminárov, 27 konferencií, 12 zjazdov, 12 exkurzií a vydali 87 knižných 
publikácií.
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XIV. ŠPECIAlIZOVANé A SERVISNé
ORGANIZáCIE SAV

Arborétum Mlyňany SAV

základnou úlohou arboréta mlyňany saV (am saV) je zhromažďovať, 
evidovať, ochraňovať a prezentovať svetový a domáci genofond drevín. 
V roku 2010 bola vykonaná kompletná inventarizácia dendrozbierok ar-
boréta a revízia dostupných historických dokumentov o rozširovaní plôch 
v arboréte, ako aj údajov o introdukčnom procese drevín z kníh semien 
a výsadbových kariet. medzi významné výchovno-vzdelávacie aktivity 
arboréta mlyňany saV v roku 2010 môžeme zaradiť alternatívny vzde-
lávací proces zameraný na výučbu prírodovedných predmetov s využitím 
multimediálnej techniky, spojenej s interaktívnymi hrami. Výučbový proces 
sa uskutočňoval celoročne v štyroch moduloch, vypracovaných podľa rôz-
nych vekových skupín a tematických okruhov, spracovaných v rámci rie-
šenia projektu podporovaného agentúrou apVV (lpp-0086-06) arborétum 
mlyňany vo výchove a vzdelávaní, v učebni svet stromov a v tvorivých 
dielňach, kde žiaci a študenti pracovali s prírodným materiálom nazbie-
raným v parku arboréta. alternatívneho vzdelávacieho procesu sa v roku 
2010 zúčastnilo 992 žiakov a študentov. exkurzie po náučných chodní-
koch absolvovalo 6 767 žiakov a študentov. V roku 2010 sa konalo niekoľ-
ko podujatí, ktoré prispeli k propagácii pracoviska, medzi najvýznamnejšie 
z nich patrili: ambrózyho dni 2010, deň detí v arboréte mlyňany saV, dni 
otvorených dverí v arboréte mlyňany saV počas týždňa vedy a techniky 
na slovensku 2010. celková návštevnosť arboréta mlyňany saV v roku 
2010 bola 31 985 návštevníkov. z iniciatívy zamestnancov arboréta vzniklo 
občianske združenie priateľ arboréta mlyňany, ktorého hlavným poslaním 
je okrem iného podpora budovania dendrozbierok arboréta a propagácia 
jeho aktivít na slovensku a v zahraničí. 

Encyklopedický ústav SAV 

za štyridsať rokov svojej činnosti sa encyklopedický ústav saV (enÚ saV) 
zapísal do povedomia slovenskej verejnosti ako inštitúcia, ktorá vydáva 
encyklopedické projekty univerzálneho a špeciálneho charakteru, a sprí-
stupňuje tak najnovšie vedecké poznatky zo všetkých odborov ľudskej čin-
nosti určené pre širokú verejnosť. jeho nosnou činnosťou je komplexná 
príprava, spracovanie a vydávanie prvej veľkej národnej všeobecnej en-
cyklopédie BElIANA. V súčasnosti sa realizujú práce na 7. zväzku. enÚ 
saV sa v roku 2010 zameriaval tiež na spoluprácu s ostatnými vedec-
kými inštitúciami najmä pri definovaní javov, faktov a skutočností, ktoré 
neboli dosiaľ jednoznačne definované, na popularizáciu vedy – vydávaním 
všeobecnej encyklopédie, sprístupňovaním najnovších poznatkov, ale aj 
na systematické zvyšovanie kvalifikačnej úrovne pracovníkov a technickú 
modernizáciu pracoviska.
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kongresové centrum SAV Smolenice

hlavným predmetom činnosti kongresového centra saV je zabezpečova-
nie infraštruktúry vedy vykonávaním osobitných činností, ktoré slúžia na 
plnenie výskumných úloh a medzinárodnej spolupráce. V kongresovom 
centra saV sa usporadúvajú vedecké konferencie, sympóziá, semináre 
a ďalšie akcie postgraduálneho vzdelávanie a doktorandského štúdia. po-
dobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2010 boli vykonané bežné 
prevádzkovo-hospodárske práce a zrekonštruovaný interiér. 

Molekulárno-medicínske centrum SAV

V roku 2010 pokračovala prevádzka cytoanalytickej, genomickej a proteo-
mickej sekcie molekulárno-medicínskeho centra saV (mmc), realizovala 
sa spolupráca s viacerými organizáciami saV, ale aj s univerzitou komen-
ského v bratislave alebo národným ústavom reumatických chorôb. začiat-
kom roku predsedníctvo saV rozhodlo o vzniku pobočky mmc v martine 
s cieľom postupne vybudovať regionálne zastúpenie výskumu saV na se-
vere slovenska.

Správa účelových zariadení SAV

správa účelových zariadení saV (sÚz saV) zabezpečuje obslužné čin-
nosti pre organizácie saV, ktoré sa nachádzajú v areáli saV na dúbravskej 
ceste v bratislave. V priebehu roka 2010 bola činnosť sÚz saV zameraná 
hlavne na dodávku a distribúciu tepla a energií, obnovu a údržbe inžinier-
skych sietí, ochranu a ostrahu objektov, ako aj na skultúrnenie areálu. 

technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV

technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied saV (ths 
ÚsV saV) zabezpečovala ekonomické, personálne a prevádzkové čin-
nosti pre organizácie tretieho oddelenia vied a činnosť správcu majetku 
štátu v piatich budovách. k najzávažnejším problémov, ktoré ths ÚsV 
saV v roku 2010 riešila, patrí prechod na program soFtip, audit úlohy 
Governat za tri roky, vyúčtovanie úloh apVV. okrem toho organizácia za-
bezpečovala bežné údržbárske a rekonštrukčné práce. 

technicko-hospodárska správa ústavov SAV košice

jednou z hlavných úloh technicko-hospodárskej správy ústavov saV ko-
šice (ths Ú saV košice) je správa rozpočtov organizácií a sledovanie ich 
čerpania. ths Ú saV košice v roku 2010 spolupracovala pri modernizá-
cii infraštruktúry organizácií saV v košiciach. kongresové centrum SAV 
Academia Stará lesná sa zameriavalo na poskytovanie služieb počas 
kongresov, vedeckých konferencií usporiadaných predovšetkým organizá-
ciami saV, ako aj na rekreácie pre zamestnancov organizácií saV a ich ro-
dinných príslušníkov, čím saV plnila aj časť svojho sociálneho programu. 

technologický inštitút SAV

strategickou víziou technologického inštitútu saV, ktorá sa v roku priebež-
ne realizovala v súčinnosti s kompetenčnými centrami partnerských inšti-
túcií je: etablovanie v oblasti manažmentu duševného vlastníctva; odbor-
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ná podpora stratégií potrebných pri posudzovaní inovatívnych nápadov, 
nových technológií pre technologický transfer a ich trhového potenciálu; 
systematické vyhľadávanie partnerov v oblasti výskumu, kontraktovaného 
výskumu, možného sprostredkovávania licencií patentov; podpory spin-
-off a získavanie rizikového kapitálu na podporu komercionalizovateľných 
výstupov vedy a výskumu; metodologická podpora v oblasti inovácií, napr. 
aktívneho využívania databáz pre vývojové aktivity malých a stredných 
podnikov; príprava a zapájanie špecializovaných odborníkov technologic-
kého inštitútu saV do činností súvisiacich s manažmentom prenosu tech-
nológií a ochrany duševného vlastníctva; poskytovanie resp. sprostred-
kovanie špecializovaných služieb inštitúcií saV v rámci regiónu, ale aj na 
nadregionálnej úrovni; kladenie dôrazu na rovnosť príležitostí.

Ústredná knižnica SAV

hlavnou úlohou Ústrednej knižnice saV (Úk saV) aj v roku 2010 bolo rutin-
né poskytovanie knižnično-informačných služieb. Vedeckí pracovníci saV 
a registrovaní používatelia Úk saV majú možnosť 24 hodín denne 7 dní 
v týždni využívať široké portfólio licencovaných elektronických informač-
ných zdrojov, a to takých, ktoré obstaráva Úk saV za účelové prostriedky 
z kapitoly saV, ale aj tých, ktoré zabezpečuje centrum vedecko-technic-
kých informácií sr v rámci projektu nispez – národný informačný systém 
podpory výskumu a vývoja na slovensku – prístup k elektronickým infor-
mačným zdrojom, kde je Úk saV aktívnym participantom. V roku 2010 
mala knižnica 7 555 registrovaných používateľov (index 1,02) a evidova-
la 48 765 návštevníkov (index 1,12), ktorí realizovali 62 878 výpožičiek 
(index 1,10) primárnych dokumentov. V akvizícii klasických dokumentov 
knižnica získala 7 794 knižničných jednotiek a 921 dochádzajúcich titulov 
periodík. na obstaranie informačných zdrojov knižnica celkom vynaložila 
229 283,86 €, pričom predplatné viacerých databáz pre saV bolo saturo-
vané v rámci nispezu. 

Ústredný archív SAV 

V roku 2010 došlo k zásadnej zmene v starostlivosti o písomnú produkciu 
riadiacich orgánov saV a Úradu saV. pracovníci Ústredného archívu saV 
(Úa saV) začali tvoriť archívny fond riadiace orgány iii. (od r. 2002). po 
získaní grantu VeGa na spracovanie dejín saV začali pracovníci Úa saV 
s excerpciou literatúry a prameňov podľa tematického rozvrhu prác. ku 
koncu roka 2010 bola na oponentúru pripravená kapitola príprava a vznik 
saV a jedna z príloh členovia saV. V druhom polroku 2010 sa po viace-
rých neúspešných pokusoch začalo s digitalizáciou skazou ohrozených 
archívnych dokumentov, vyhotovených na liehových rozmnožovacích prí-
strojoch a na rozpadajúcom sa kyslom papieri. počíta sa s tým, že aspoň 
najohrozenejšia časť, pochádzajúca z prvého decénia pôsobenia saV, sa 
čím skôr zdigitalizuje za prostriedky eÚ.

VEDA, vydavateľstvo SAV 

V priebehu roka 2010 redakčný úsek vydavateľstva spracoval a pripravil 
tlačové podklady na približne 70 knižných titulov, z nich bolo polygraficky 
spracovaných a vydaných 56. z toho bolo 21 titulov vydaných v súlade 
s edičným plánom neperiodických publikácií edičnej rady saV (polygrafic-
ky boli zabezpečené všetky plánované tituly). odbyt a marketing vydava-
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teľstva sa zameral hlavne na prieskum knižného trhu, odberateľskú sieť, 
propagáciu a podporu predaja vlastných publikácií, ako aj na optimalizáciu 
činnosti kníhkupectiev v bratislave a trnave. dosiahlo sa tým zefektívne-
nie predaja prostredníctvom jednotlivých distribútorov a kníhkupcov s ce-
loslovenskou pôsobnosťou, ako aj dobierkový predaj právnickým i fyzic-
kým osobám. 
Úsek redakcie v spolupráci s autormi jednotlivých knižných titulov na pod-
poru predaja zorganizoval prezentácie spojené s autogramiádami. už tra-
dične sa vydavateľstvo úspešne prezentovala aj na knižnom veľtrhu bib-
liotéka 2010 v bratislave.

Výpočtové stredisko SAV

Vo Výpočtovom stredisku saV (Vs saV) vznikol v roku 2010 na žiadosť 
nového p saV projekt WebsaV4 a boli spracované viaceré varianty dizaj-
nu portálu saV. V priebehu roka sa vo Vs saV konalo viacero odborných 
školení, pôsobila tam on-line služba s konzultáciami, prepracovali sa všet-
ky doterajšie manuály k systému elVys. okrem toho sa uskutočnili pra-
covné stretnutia s firmou cosmotron a bol pozmenený systém preberania 
publikácií. V rámci odboru informačných systémov Vs saV sa sformovala 
pracovná skupina zameraná na vysokovýkonné počítanie, ktorá je zákla-
dom budúceho pracoviska vysokovýkonného počítania. ťažiskom práce 
skupiny boli úlohy spojené s riešeným národného projektu slovenská in-
fraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie. 
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XV. hOSPODáRSkA čINNOSť SAV 

ku koncu roku 2010 mala saV 48 rozpočtových a 21 príspevkových orga-
nizácií. V súlade s § 15, ods. 6 zákona č. 133/2002 o slovenskej akadémii 
vied vykonávali tri vedecké organizácie s rozpočtovou formou hospodá-
renia a jedna vedecká organizácia s príspevkovou formou hospodárenia 
podnikateľskú činnosť. V porovnaní s rokom 2009 sa počet organizácií 
nezmenil. 

pri čerpaní finančných prostriedkov bola dodržiavaná platná legislatíva, 
zásady v rámci jednotlivých programov, funkčnej a ekonomickej klasifiká-
cie a záväzná účelovosť ich použitia. Všetky organizácie boli zapojené do 
rozpočtového informačného systému štátnej pokladnice. 

V rozpočte na rok 2010 mala kapitola rozpísaný rozpočet celkových 
príjmov v sume 2 287 060 eur. V skutočnosti rozpočtové organizácie 
saV odviedli na príjmový účet štátneho rozpočtu celkové príjmy v sume 
8 198 600 eur. z toho rozpočtové príjmy v sume 1 817 469 eur a mimoroz-
počtové príjmy v sume 6 381 131 eur. rozpočtové príjmy boli v skutočnosti 
nižšie o 469 591 eur v porovnaní so záväzným ukazovateľom stanoveným 
v rozpočte. rozpočtové príjmy tvorili nedaňové príjmy, najmä príjmy za ná-
hodný predaj služieb, poplatky, stravné, príjmy z prenájmu majetku, príjmy 
z predaja budovy a iné nedaňové príjmy, najmä z dobropisov, preplatkov 
z vyúčtovania platieb za plyn, elektrickú energiu, teplo, cestovné, z roč-
ného zúčtovania platieb do zdravotných poisťovní, z vyúčtovania ďalších 
platieb, napríklad voči slovenskej pošte, z príjmov z náhrad poistného pl-
nenia a vratky z nedočerpaných prostriedkov na projekty. nižšie príjmy 
oproti rozpočtu sa dosiahli najmä z toho dôvodu, že nedaňové príjmy saV 
sú náhodného charakteru. 

príjmy z mimorozpočtových zdrojov tvorili nedaňové príjmy z mimo-
rozpočtových zdrojov v sume 262 266 eur a granty a transfery v sume 
6 118 865 eur. 

nedaňové príjmy z mimorozpočtových zdrojov tvorili (podľa bodu 1 
§ 23 zákona nr sr č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej sprá-
vy v znení neskorších predpisov) prostriedky prijaté z úhrad stravy dvoch 
organizácií a prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi 
z podnikateľskej činnosti v dvoch organizáciách. 

Granty a transfery v sume 6 118 865 eur tvorili prostriedky z mimoroz-
počtových zdrojov, ktoré rozpočtové organizácie viedli na osobitných mi-
morozpočtových účtoch a pri použití ich previedli na príjmový rozpočtový 
účet v súlade s § 23 zákona nr sr č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v znení neskorších predpisov a súčasne zvýšili rozpočet 
príjmov a výdavkov kapitoly prostredníctvom mimorozpočtového elÚ r-u 
(evidenčný list úprav rozpočtu) v module mur (modul úprav rozpočtu) 
v informačnom systéme štátnej pokladnice. tieto príjmy tvorili najmä pro-
striedky poskytované agentúrou na podporu vedy a výskumu z rozpočtu 
mš sr v sume 3 327 323 eur, prostriedky na programy a projekty v rámci 
medzinárodnej spolupráce, najmä na projekty 6. a 7. rámcového programu 
eÚ, multilaterálne projekty v rámci eÚ, iné multilaterálne projekty, bilaterál-
ne projekty a projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej 
spolupráci (1 197 548 eur), prostriedky zo štrukturálnych fondov eÚ prijaté 
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od hlavných partnerov, ktorými sú príspevkové organizácie a verejné vyso-
ké školy (887 080 eur), prostriedky v rámci spolupráce s výskumnými inšti-
túciami v tuzemsku (599 561 eur), príjmy na programy európskej územnej 
spolupráce (13 400 eur) a príjmy z darov od tuzemských a zahraničných 
inštitúcií. 

okrem uvedených grantov prijali rozpočtové organizácie aj prostriedky 
v rámci finančného mechanizmu ehp a nórskeho finančného mechaniz-
mu (príspevok krajín eFta) vrátane rozpočtových prostriedkov na spolu-
financovanie, ktoré organizácie prijali od sprostredkovateľa, resp. od pla-
tobnej jednotky na osobitné účty a v súlade so zmluvou realizovali výdavky 
priamo z osobitných účtov. 

V schválenom rozpočte na rok 2010 mala kapitola rozpísaný rozpočet 
celkových výdavkov vo výške 65 326 009 eur. V priebehu roka bol rozpočet 
celkových výdavkov zmenený na základe rozpočtových opatrení na sumu 
77 950 179 eur. celkovo vykonalo ministerstvo financií sr v rozpočtovej 
kapitole saV 85 rozpočtových opatrení. týmito rozpočtovými opatreniami 
sa riešilo najmä:
– zvýšenie výdavkov z dôvodu presunu kapitálových výdavkov z roku 

2009 do rozpočtu na rok 2010,
– zvýšenie výdavkov účelovo určených na riešenie projektov financova-

ných zo štrukturálnych fondov eÚ vrátane spolufinancovania zo štátne-
ho rozpočtu z dôvodu presunu z roku 2009;

–  zvýšenie výdavkov zo zálohových platieb účelovo určených na rieše-
nie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov eÚ vrátane spo-
lufinancovania zo štátneho rozpočtu presunom z iných rozpočtových 
kapitol;

– zvýšenie výdavkov presunom rozpočtových prostriedkov z ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu sr na financovanie tematických úloh 
štátnych programov výskumu a vývoja, na zabezpečenie realizácie cie-
ľov štátnej vednej a technickej politiky;

– zníženie výdavkov presunom do rozpočtu kapitoly mš sr pre prírodo-
vedeckú fakultu upjš na rozvoj spoločného centra fyziky veľmi níz-
kych teplôt;

– zníženie kapitálových výdavkov a prostriedkov eÚ vrátane spolufinan-
covania zo štátneho rozpočtu z dôvodu presunu do nasledujúceho roz-
počtového roku v zmysle § 8 zákona nr sr č. 523/2004. 
Ďalšie rozpočtové opatrenia mali interný charakter a riešili preklasifiko-

vanie rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly saV. 
Všetky výdavky rozpočtovej kapitoly saV boli alokované v programoch 

štruktúrovaných na podprogramy a prvky.

programovú štruktúru kapitoly tvoril hlavný program 087 – Výskum 
a vývoj v prírodných, technických, lekárskych a spoločenských vedách, 
ktorý zahŕňal 8 podprogramov: 
08701 –  Výskum a vývoj vo vedách o neživej prírode, v technických ve-

dách a ich zabezpečenie, 
08702 –  Výskum a vývoj v lekárskych, veterinárnych, biologických, ekolo-

gických, poľnohospodárskych a chemických vedách a ich zabez-
pečenie, 

08704 –  sociálne vedy a humanistika v procese formovania spoločnosti 
na poznatkovo-informačnej báze a ich zabezpečenie,

08705 –  duchovná a materiálna kultúra slovenska, 
08706 –  koordinácia výskumu a vývoja, rozvoj služieb,
08708 –  operačný program výskum a vývoj – saV. 
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V priebehu roku 2010 bol do programovej štruktúry kapitoly saV zara-
dený podprogram 08709 – reforma systému vzdelávania a odbornej prí-
pravy – opatrenie 1.2 pre zabezpečenie rozpisu finančných prostriedkov 
získaných jednotlivými organizáciami z agentúry mš sr pre štrukturálne 
fondy eÚ v rámci zverejnených výziev v operačnom programe Vzdeláva-
nie. 

V nadväznosti na presun rozpočtových prostriedkov z iných rozpočto-
vých kapitol boli v priebehu roku 2010 na základe rozpočtových opatrení 
rozpísané rozpočtové prostriedky do podprogramov, ktoré kapitola rieši 
ako účastník medzirezortného programu:
06k0b –  štátne programy saV,
06k0r –  koordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie 

cieľov štátnej vednej a technickej politiky – saV.

skutočné celkové výdavky kapitoly saV k 31. 12. 2010 boli 83 840 344 
eur. V tejto sume celkových výdavkov sú zahrnuté aj výdavky kryté z mi-
morozpočtových zdrojov rozpočtových organizácií vo výške 6 337 116 eur. 

z celkových výdavkov boli bežné výdavky 67 632 251 eur (z toho prí-
spevok z rozpočtových prostriedkov kapitoly (zdroj 111) na prevádzku 
príspevkovým organizáciám saV 21 150 950 eur) a kapitálové výdavky 
16 208 093 eur (z toho kapitálový príspevok z rozpočtových prostriedkov 
kapitoly (zdroj 111) príspevkovým organizáciám saV 1 347 855 eur. 

priemerný evidenčný počet pracovníkov bol v rozpočtových organizá-
ciách 2026,67 osôb. Úroveň priemerného zárobku za rok 2010 bola 889,86 
eur, z toho zo štátneho rozpočtu (zdroj 111) 836,76 eur.

príspevkové organizácie saV dosiahli celkové príjmy 40 868 905 eur. 
z celkových príjmov príspevkových organizácií bol príspevok zo štátne-
ho rozpočtu 22 498 805 eur (v tom: bežný 21 150 950 eur a kapitálový 
1 347 855 eur). Vlastné zdroje, ktoré tvorili najmä príjmy za predaj služieb, 
príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov, boli 5 031 806 eur. Ďalšie 
príjmy príspevkových organizácií tvorili príspevky na riešenie projektov, 
najmä príspevky zo štátneho rozpočtu poskytované agentúrou na podporu 
vedy a výskumu, prostriedky z európskeho fondu regionálneho rozvoja 
vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, poskytované z kapitol, 
ktoré sú platobnými jednotkami, a prostriedky z finančného mechanizmu 
ehp a nórskeho finančného mechanizmu poskytované sprostredkovate-
ľom vrátane rozpočtových prostriedkov na spolufinancovanie, zahraničné 
granty, najmä prostriedky na riešenie projektov medzinárodnej spolupráce 
(projekty 6. a 7. rámcového programu eÚ, multilaterálne projekty v rámci 
eÚ, iné multilaterálne projekty, bilaterálne projekty a projekty v rámci me-
dzivládnych dohôd o vedeckotechnickej spolupráci).

celkové výdavky príspevkových organizácií boli 41 378 652 eur, z toho 
bežné 33 516 123 eur a kapitálové 7 862 529 eur. použitie príspevku zo 
štátneho rozpočtu bude predmetom zúčtovania finančných vzťahov so 
štátnym rozpočtom podľa pokynu mF sr.

súčasťou príjmov a výdavkov príspevkových organizácií boli aj pros-
triedky od európskeho spoločenstva v rámci 7. rámcového programu eÚ 
podľa grantovej dohody na štvorročný projekt siltrans, pri ktorom Ústav 
materiálov a mechaniky strojov saV plní úlohu hlavného koordinátora. 
V súvislosti s tým dostal ústav v roku 2010 od európskeho spoločenstva 
finančný príspevok 58 544 eur a z predchádzajúceho roku vykazoval zo-
statok 766 372 eur. z uvedených prostriedkov časť – 79 196 eur – použil 
v roku 2010 na financovanie projektu a prostriedky v sume 401 128 eur 
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distribuoval ďalej formou predfinancovania riešiteľom projektov podľa 
grantovej dohody, pričom príjemcami boli zahraničné subjekty – univerzity, 
výskumné spoločnosti a subjekty zo súkromného sektora. 

priemerný evidenčný počet pracovníkov prepočítaný za rok 2010 bol 
v príspevkových organizáciách 1 254,18 osôb. Úroveň priemerného zá-
robku bola 970,63 eur, z toho zo štátneho rozpočtu (zdroj 111) 771,23 eur. 

Vedecké spoločnosti pri saV mali na svoju činnosť z rozpočtu saV 
uvoľnené prostriedky vo výške 90 197 eur. 
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XVI. kONtROlNý SyStéM SAV

počas roka 2010 pracovníci odboru kontroly saV vykonali 44 kontrolných 
akcií, z ktorých bolo:
–  21 následných finančných kontrol hospodárenia s verejnými prostried-

kami. pri týchto kontrolách neboli v dvanástich subjektoch zistené ne-
dostatky. V dvoch subjektoch bolo zistené porušenie finančnej disciplí-
ny, z toho v jednom s následnou odvodovou povinnosťou vo vzťahu 
k štátnemu rozpočtu sr v celkovej sume 1 051,41 eur a v jednom 
subjekte bez odvodovej povinnosti v sume 28,45 eur. V deviatich ich 
subjektoch bolo zistených tridsaťšesť nedostatkov vyplývajúcich z ne-
dôslednej aplikácie všeobecne platných právnych predpisov v praxi. 
celkovo pri výkone následných finančných kontrol hospodárenia s ve-
rejnými prostriedkami preverili pracovníci kontroly finančné prostriedky 
vo výške 7 748 644,62 eur, z toho 37 773,27 eur boli preverené pros-
triedky európskej únie.

–  5 kontrol plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených na zá-
klade predchádzajúcich následných finančných kontrol hospodárenia 
s verejnými prostriedkami. pri týchto kontrolách bolo zistené, že prijaté 
opatrenia boli k dňu kontrol splnené alebo ich plnenie sa priebežne 
zabezpečuje.

–  2 mimoriadne tematické kontroly, z ktorých jedna bola zameraná na 
preverenie správnosti čerpania finančných prostriedkov podporného 
fondu štefana schwarza. kontrolou boli zistené v deviatich organizá-
ciách saV nedostatky v dodržiavaní podmienok stanovených štatútom 
fondu v celkovej sume 63 318 eur. druhá kontrola bola zameraná na 
preverenie správnosti zabezpečenia manažérskej činnosti vo Fyzikál-
nom ústave saV bratislava. touto kontrolou boli zistené viaceré nedo-
statky, ktoré nemali za následok odvodovú povinnosť organizácie voči 
šr sr.

–  11 šetrení sťažností, z ktorých 2 sťažnosti boli kvalifikované ako opod-
statnené, 1 ako čiastočne opodstatnená, 5 ako neopodstatnené, 1 ako 
opakovaná a 2 od jedného pisateľa boli v zmysle zákona odložené 
z dôvodu nedostatočnej spolupráce so sťažovateľom.

okrem uvedených kontrolných akcií pracovníci odboru kontroly saV 
v zmysle zákona o sťažnostiach preverili dva podnety, z ktorých v jednom 
prípade poskytli sťažovateľovi dokladovú dokumentáciu v zmysle zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám vo vzťahu k jeho predchádzajúcim 
sťažnostiam. 

tri sťažnosti odstúpili kompetentným subjektom na ďalšie konanie vo 
veci.

V rámci metodickej činnosti odbor kontroly saV poskytoval rôzne od-
borné stanoviská predsedovi saV, členom p saV, ako aj vedúcim zamest-
nancom organizácií saV v nadväznosti na kontrolné zistenia a dôsledné 
dodržiavanie finančnej disciplíny v hospodárení ich organizácií.
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PRílOhy

Príloha 1 

NAJVyŠŠIE VyZNAMENANIA – MEDAIly UDElENé 
SlOVENSkOU AkADéMIOU VIED V ROkU 2010

Medzinárodná cena 
togner, milan 

Zlatá medaila SAV 
šútovec, milan

Medaila SAV za podporu vedy 
Gáplovský, anton 
javorský, peter
macho, ladislav
petruš, ladislav
preťová, anna
Vasiľ, cyril

čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských 
vedách 
bačová, Viera
krekovičová, eva
luther, daniel 
plichtová, jana 
rácová, anna
Vilhanová, Viera

čestná plaketa SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách
bielik, miroslav

čestná plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách 
križanová, oľga
špakulová, marta 

čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemic-
kých vedách
zahradník, ivan 

čestná plaketa SAV Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách 
dulla, matúš 

čestná plaketa SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách
burda, jozef 
pacák, karol 
pierce, Grant n.
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Pamätná plaketa SAV
brimich, ladislav 
Feranec, ján
Ferenčíková, adriana
Greksák, miroslav 
kolář, František 
lehotský, milan
röth, elizabeth 
uhrík, branislav
zikmund, Vladislav
ekonomická univerzita v bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie stu v bratislave 
prírodovedecká fakulta univerzity komenského v bratislave 

Cena SAV 
kolektív pracovníkov Ústavu informatiky SAV v zložení: milan rusko, 
štefan beňuš, miloš cerňák, sakhia darjaa, richard kováč, martin moško, 
robert sabo, marián trnka.

kolektív pracovníkov technickej univerzity v košiciach v zložení: jozef 
juhár, stanislav ondráš, michal mirilovič, miroslav katrak, matúš pleva, 
ján papaj, ján staš, marek papco, martin lojka. 

kolektív pracovníkov Ústavu anorganickej chémie SAV v zložení: peter 
komadel, jana mádejová, juraj bujdák, ľuboš jankovič, adriana czíme-
rová, helena pálková, slávka andrejkovičová, jana hrachová, martin pet-
rák, alexander čelkovský

kolektív pracovníkov historického ústavu SAV v zložení: dušan kováč, 
Gabriela dudeková, roman holec, marián hronský, elena jakešová, ele-
na mannová, milan podrimavský

Cena SAV v oblasti medzinárodnej spolupráce 
danchenko, maksym
hajduch, martin
mátel, ľubomír
rashyd, namik 
salajová, terézia 
škultéty, ľudovít

Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka 
Žeňuchová, katarína 

Príloha 2

ZOZNAM VyZNAMENANí, OCENENí A CIEN UDElENýCh 
PRACOVNíkOM SAV V ROkU 2010 

Štátne vyznamenania
buzássyová, klára rad ľ. štúra ii. triedy
čavojský, ladislav rad ľ. štúra ii. triedy
šándor, ladislav  rad ľ. štúra ii. triedy
   (ceny odovzdané v roku 2010)
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Ocenenie mladých vedeckých pracovníkov SAV
prezidentom Slovenskej republiky
čičo, karol
človečko, marcel
hlaváčová, nataša
hrustič, tomáš 
knopová, elena 
komorovský stanislav
labudová, martina
liptaj, andrej
majláthová, Viktória
marsenić, alexandra 
podroužek, juraj
pucherová, dobrota
segeš, dušan 
tomášková, zuzana 
török, ľubomír 

Zahraničné ceny a vyznamenania
bátorová, mária zlaté pero spolku slovákov žijúcich vo švajčiarsku,
 zürich
budaj, ján  the innolec lectureship in physics 
čiampor, Fedor medaila F. patočku 
dusza, ján plaketa mta – mab miskolc
Fusek, Gabriel  pamätná medaila ministerstva vzdelávania a kultúry 
 maďarskej republiky
hajduch, martin diploma for the outstanding analysis of the plant 
 adaptation to chernobyl radiation conditions 
hluchý, ladislav čestný profesor obuda university, budapest
hunka, ján  zlatá medaila polskiego towarzystwa 
 numizmatycznego
kárász, pavol zaradenie do peer author´s newsletter 
kristek, jozef  outstanding reviewer of the year 2010 
leikert, jozef cena egona erwina kischa 
majtán, juraj international collaborative award masarykova 
 univerzita
michalík, jozef čestný člen polskego towarzystwa geologicznego
moczo, peter  outstanding reviewer of the year 2010 
perečko, tomáš toXcon young researcher award 2010
peťko, branislav ocenenie za rozvoj interrismu pedagogickej 
 fakulty ujep 
ravingerová, táňa diploma of honour, university of pécs, hungary
renčko, juraj zaradenie do peer author´s newsletter
sládek, ján eric reissner medal
slezák, ján plaque of honor of international academy 
 of cardiovascular sciences
šajgalík, pavol american ceramic society Fellow
Vozár, jozef ocenenie aV čr za rozvoj vedy
Vršanský, peter mladý vedecký pracovník – V4 academies
ziegelhöffer, attila distinguished service award in cardiovascular 
 science, medicine and surgery 
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Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
borsig, eberhard 
dudeková, Gabriela 
kováč, pavol
lacík, igor 
ševčík, jozef
zemánková, andrea

Ocenenia na výstavách a veľtrhoch
novák, igor zlatá incheba 
štyriaková, iveta  najlepší exponát výstavy – špeciálna cena 
 za ekologický prínos eXpo center, a.s., trenčín

Iné domáce ocenenia
antolová, daniela cena sapV 
bátorová, mária literárny počin roku 2009
bauerová, katarína cena rektora uk
benuš, štefan cena rektora univerzity konštantína Filozofa
besterci, michal bronzová medaila tu košice
bezák, Vladimír  cena ministra pôdohospodárstva, životného 
 prostredia a regionálneho rozvoja
bielik, miroslav  pamätná medaila prírodovedeckej fakulty uk
blahynka, miloslav cena jozefa kresánka 
brimich, ladislav čestné ocenenie za zásluhy o slovenskú banícku
 spoločnosť
broska, igor pamätná medaila šGÚdš
bžoch, adam Veľká bronzová medaila ku v ružomberku
dulla, matúš cena profesora martina kusého
Frimmová, eva cena ochrana kultúrneho dedičstva za rok 2009 
hapala, ivan bronzová medaila uk
hapala, ivan pamätná medaila k 70. výročiu prírodovedeckej 
 fakulty uk 
hapala, ivan pamätná plaketa Fakulty chemickej a potravinárskej 
 technológie stu
hlavinka, ján študentská osobnosť slovenska, ocenenie 
 v kategórii filozofia, politológia, právo, teológia
hronský, marián  pamätná medaila ministra obrany sr
hrustič, tomáš medaila sapV 
huba, mikuláš Gen (Galéria elity národa)
hunka, ján medaila za zásluhy o rozvoj numizmatiky 
 na slovensku
jagla, Fedor pamätná medaila spolku slovenských lekárov
jakabský, štefan ocenenie za zásluhy o slovenskú banícku 
 spoločnosť
ježová, daniela pamätná plaketa spolku slovenských lekárov 
kádaši, ľudevít  jedlíkova cena 
kellerová, eva pamätná medaila spolku slovenských lekárov 
klačka, jozef osobnosť dúbravky
klimeš, iwar pamätná plaketa spolku slovenských lekárov
krištín, anton cena slovenského syndikátu novinárov
križanová, oľga  bronzová medaila prírodovedeckej fakulty uk
kyseľová, zuzana ocenenie slovenskej diabetologickej spoločnosti 
leikert, jozef  cena rektora univerzity konštantína Filozofa 
leikert, jozef cena klubu spisovateľov literatúry faktu 
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lexa, jaroslav medaila za prínos rozvoja geologického výskumu
luby, štefan  čestný člen spoločnosti m. r. štefánika 
macho, ladislav čestná plaketa t. r. niederlanda
majková, eva  medaila slovenskej fyzikálnej spoločnosti 
maršala, jozef cena mesta košice – in memoriam
mészáros, ondrej cena ányosa jedlika
mitáš, Vladimír  priateľ staroslávnej nitry 
pastoreková, silvia cena akadémie vzdelávania 
pastoreková, silvia pamätná medaila juraja Fándlyho 
petruš, ladislav pamätná medaila prírodovedeckej fakulty uk 
pieta, karol  čestný občan obce bojná 
porubčan, Vladimír zlatá medaila Fakulty matematiky fyziky 
 a informatiky uk
béreš, július cena cti jozefa hajnóczyho 
radvánský, ján cena slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky 
simančík, František pamätná plaketa dekana sjF stu
remecký, richard cena slovenskej fyzikálnej spoločnosti 
roland, dobai cena dekana Fiit stu
saniga, miroslav laureát národnej enviro sútaže 2010 
segeš, dušan cena slovenskej historickej spoločnosti
slezák, ján čestná medaila slovenskej lekárskej spoločnosti 
slezák, ján čestné uznanie slovenskej histo- a cytochemickej 
 spoločnosti
slezák, ján medaila založenia společnosti lékařsko-slowanskej 
 v. r. 1833 
slezák, ján strieborná medaila univerzity konštantína Filozofa 
slezák, ján zlatá medaila Farmaceutickej fakulty uk 
styk, ján pamätná medaila spolku slovenských lekárov
ševc, peter plaketa predsedu košického samosprávneho kraja
šípošová, helena holubyho pamätná medaila
šútor, július medaila sapV
švík, peter cena nadácie intenda 
Vinceková, elena cena akademika štefana schwarza
Vozár, jozef medaila za prínos rozvoja geologického výskumu

Ceny a prémie literárneho fondu
baláž, Vladimír
barborík, Vladimír
biely, peter
blaha, ľuboš 
brtáňová, erika
čičaj, Viliam
duchoň, miloslav 
hronský, marián
hunka, ján
kamenec, ivan
kohútová, mária
kováč, dušan
kovačičová, oľga
kučerková, magda
kulfan, ján
lengová, jana
luby, štefan
marušiak, juraj
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moravčíková, henrieta 
noga, jozef
paštéková, jelena 
petőczová, janka
pócs, jozef
podmaková, dagmar 
segeš, dušan 
šepelák, Vladimír
šustek, zbyšek 
taranenková, ivana 
Vajdová, libuša
Veselovská, eva 

Ocenenia Vedec roka SR 2010
stanislav dubnička – Vedec roka 2010
katarína Valachová – mladý výskumník roka sr 2010
štefan luby – uznanie za celoživotné dielo v sr 2010

Príloha 3

ZOZNAM AktUálNyCh SPOlOčENSkýCh PROBléMOV, 
ktORé RIEŠIlI PRACOVISká SAV V SPOlUPRáCI S VláDNyMI 
A PARlAMENtNýMI ORGáNMI AlEBO PRE ICh POtREBU

I. oddelenie vied 

Geografický ústav SAV spolupracoval s riešiteľským kolektívom projektu 
Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, schváleného vládou sr 
uz. č. 906 z 25. októbra 2006, a členom autorského kolektívu monografie: 
stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. bratislava : ekonomický ústav 
saV, 2010. 695 s.

Ústav hydrológie SAV spolupracoval s ministerstvom životného prostre-
dia sr, splnomocnencom vlády sr pre výstavbu a prevádzku sVd G-n na 
základe zmluvy zameranej na monitoring územia ovplyvneného vodným 
dielom Gabčíkovo. V roku 2010 bola v rámci spolupráce spracovaná sprá-
va: mészároš, i.: pôdna vlhkosť lužného lesa. správa hz za rok 2010, Úh 
saV, 2010, 9 s.

II. oddelenie vied

pracovníci Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV vypracovávali 
posudky na zhodnotenie bezpečnosti geneticky modifikovaných organiz-
mov pre ministerstvo životného prostredia sr.

Ústav krajinnej ekológie SAV spolupracoval s nr sr pri verejnej pre-
zentácii publikácie bezák, peter – izakoVičoVá, zita – miklÓs, lászló 
et al:. reprezentatívne typy krajiny slovenska. bratislava : Ústav krajinnej 
ekológie saV, 2010. 179 s. isbn 978-80-89325-15-3. 

Ústav krajinnej ekológie SAV sa podieľal na spracovaní era country 
profile: slovakia pre potreby eÚ.
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Ústav krajinnej ekológie SAV je zapojený do programu revitalizácie kra-
jiny a integrovaného manažmentu povodí sr, schváleného uznesením 
vlády sr č. 774 z. 27. 10. 2010. j. oszlányi bol vymenovaný za člena 
pracovnej komisie splnomocnenca vlády sr pre územnú samosprávu, in-
tegrovaný manažment povodí a krajiny.
 
Ústav krajinnej ekológie SAV spolupracoval s ministerstvom školstva sr 
pri realizácii zámerov európskeho strategického fóra pre infraštruktúru vý-
skumu (esFri – european strategy Forum on research infrastructures) 
vo vednom problémovom okruhu „biodiverzita“. 

Ústav zoológie SAV sa podieľal na štúdii realizovateľnosti pre potreby 
vládneho splnomocnenca pre Vd Gabčíkovo. V organizácii boli vypraco-
vané tri expertné posudky na dva materiály „štúdia realizovateľnosti re-
habilitácie szigetközského úseku dunaja“ a „podkladový dokument pre 
strategické environmentálne hodnotenie variantov stavebných opatrení na 
zlepšenie splavnosti a obnovu bočných ramien dunaja na úseku medzi 
sapom a szobom“. posudky vypracovali pre potreby vládneho splnomoc-
nenca pre Vd Gabčíkovo. 

III. oddelenie vied SAV 

pracovníci Archeologického ústavu SAV v spolupráci s mk sr, pz sr, 
pamiatkovým úradom sr a samosprávami vykonávali expertíznu a pora-
denskú činnosť v oblasti výskumu a ochrany archeologického kultúrne-
ho dedičstva. pôsobili v celom rade komisií a poradných zborov pri vlá-
de a ministerstvách sr, najmä v archeologickej rade, pamiatkovej rade, 
v akreditačnej komisii sr pre akreditáciu Vš, v apVV a ďalších. 

pracovníci historického ústavu SAV spolupracovali s mk, mš, mzV 
a mV sr, s Ústavom pamäti národa, maticou slovenskou, konferenciou 
biskupov slovenska a ďalšími orgánmi pri riešení celospoločenských prob-
lémov a odborných otázok súvisiacich s historickým vývojom slovenska, 
vedeckou politikou, archívnictvom, heraldikou, historickým a súčasným 
názvoslovím a pod. 

pracovníci Spoločenskovedného ústavu SAV spolupracovali s decíznou 
sférou formou expertíznej činnosti (najmä menšinové otázky) a ako členo-
via poradných a hodnotiacich orgánov. 

pracovníci Ústavu etnológie SAV v spolupráci s viacerými slovenskými aj 
zahraničnými inštitúciami sa podieľali na riešení aktuálnych otázok a prob-
lémov v oblasti dokumentovania a ochrany hmotného kultúrneho dedič-
stva, tradičnej a ľudovej kultúry slovenska, kultúry slovenských minorít 
v zahraničí, podobne aj v problematike rómskej menšiny, resp. v súvislosti 
so židovským a rómskym holokaustom. Vykonávali poradenskú činnosť 
v poradných zboroch vlády sr, nr sr a expertíznu činnosť pre mk sr, 
mš sr a mzV sr.

pracovníci Filozofického ústavu SAV aktívne pôsobili v komisiách a ra-
dách štátnych orgánov, pri rade európy, unesco, zapájali sa do kon-
cipovania a koordinácie štátnych programov v oblasti vývoja a výskumu. 
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pracovníci Prognostického ústavu SAV pôsobili v poradných zboroch 
a komisiách pri mF, mh, mzV, mŽp sr a vypracovávali expertízy súvisiace 
s vývojom ekonomiky pre potreby mF sr, ale aj pre viaceré medzinárodné 
organizácie. 

pracovníci Sociologického ústavu SAV pôsobili v rozličných komisiách 
a pracovných skupinách pri európskej komisii (dG employment, dG re-
search), vláde sr, mpsVr, koz a pod. Viaceré vedecké výsledky ústavu 
súvisiace so sociálnym vývojom, ľudským potenciálom a pod., taktiež ex-
pertízy vypracované pracovníkmi ústavu boli aplikované alebo v budúc-
nosti budú využiteľné pri riešení celospoločenských problémov a v rámci 
rozvojových projektov štátnej i verejnej správy. dôležité bolo prvé Verejné 
vypočutie o otázkach chudoby na slovensku, na príprave ktorého sa aktív-
ne podieľali pracovníci ústavu. 

pracovníci Ekonomického ústavu SAV sa zapájali do riešenia projektov 
z oblasti hospodárskej, regionálnej a sociálnej politiky. zároveň pôsobili 
ako experti a členovia rozličných poradných orgánov a komisií pri minister-
stvách, vypracovávali expertízy, posudky a odborné stanoviská pre vládu 
sr, kanceláriu prezidenta sr, samosprávne orgány a pod. 

pracovníci Ústavu štátu a práva SAV vypracovali odborné stanoviská 
a expertízy v legislatívnej sfére pre nr sr, vládu a ďalšie inštitúcie, zá-
roveň pôsobili ako členovia komisií a poradných zborov zameraných na 
vývoj nášho legislatívneho prostredia a jeho kompatibility s právnymi nor-
mami eÚ. 

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a jeho pracovníci aktívne pôsobili v ja-
zykových a terminologických komisiách, poskytovali poradenské služby 
a vykonávali expertízy v otázkach odbornej terminológie, legislatívnych 
noriem, jazykovej kultúry a politiky pre ministerstvá a štátne orgány, taktiež 
pre prekladateľov európskej komisie a ďalších odborníkov. dôležité sú ko-
difikačné príručky a ďalšie jazykovedné pomôcky sprístupnené verejnosti 
na webovej stránke ústavu – medzi nimi aj slovenský národný korpus.

pracovníci Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV pôsobili v odborových 
komisiách, radách a poradných zboroch mk sr, apVV, v rade pre vysie-
lanie a retransmisiu atď. podieľali sa na príprave dokumentov súvisiacich 
s celkovým rozvojom kultúrnych aktivít v sr a s problematikou vydávania 
umeleckých a kultúrnych časopisov, odbornej literatúry atď. 

pracovníci Ústavu dejín umenia SAV pôsobili v rozličných komisiách 
a poradných zboroch pri mk, mš a ďalších štátnych inštitúcií sr a spo-
lupracovali s nimi v oblasti pamiatkovej starostlivosti, ochrany domáceho 
kultúrneho dedičstva a kultúrneho dedičstva slovákov v zahraničí. 

pracovníci Ústavu hudobnej vedy SAV pôsobili ako členovia rozličných 
komisií a expertných skupín pri mk sr zameraných na starostlivosť o ne-
hmotné kultúrne dedičstvo, ale aj na záchranu viacerých historických hu-
dobných nástrojov, najmä organov na slovensku. 

pracovníci Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV vypracovali pre 
mk a mš sr, pre policajný zbor sr, pre maticu slovenskú a konferen-
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ciu biskupov slovenska rozličné posudky a expertízy, aktívne pôsobili tiež 
v komisiách a pracovných skupinách týchto inštitúcií. 

pracovníci Ústavu slovenskej literatúry SAV poskytovali odborné a kon-
zultačné služby v oblasti teórie a dejín slovenskej literatúry, v oblasti vydá-
vania diel slovenskej literatúry a v súvislosti s rozvojom kultúry a umenia. 
Ústav v rámci spolupráce s mš a mk sr zastrešuje vydávanie edície kniž-
nica slovenskej literatúry. 

pracovníci Ústavu svetovej literatúry SAV pôsobili v komisiách mk sr 
v oblasti vydávania pôvodnej slovenskej tvorby a prekladovej umeleckej 
literatúry, v akademickej rankingovej a ratingovej agentúre a v rozličných 
grantových agentúrach. .

pracovníci Ústredného archívu SAV pôsobili ako členovia komisií a po-
radných orgánov vlády a mV sr zameraných na otázky archívnictva, men-
šín a ich kultúry, múzejníctva a pod. 

Príloha 4

PAtENtOVá A lICENčNá čINNOSť SAV

Vynálezy prihlásené v roku 2010 na patentové konanie
na slovensku   10 

Patenty udelené/zapísané do registra v roku 2010 na vynálezy/úžitko-
vé vzory prihlásené v predchádzajúcom období
na slovensku   4 patenty
   2 úžitkové vzory

V priebehu roka 2010 boli organizáciami saV samostatne alebo spoločne 
s partnerskými organizáciami prihlásené na patentové konanie nasledujú-
ce patentové prihlášky:

číslo pp 5043-2010
autori Vojenčiak, m., šouc, j., Gömöry, F.
pracovisko elektrotechnický ústav saV 
názov spôsob úpravy supravodivého kábla

číslo pp 5041-2010
autor šoltýs, j., cambel, V., Fröhlich, k., hušeková, k., karapetrov,
 G., šatka, a.
pracovisko elektrotechnický ústav saV 
názov tvrdý hrot pre skenovaciu mikroskopiu a spôsob jeho výroby

číslo pp 5001-2010
autor capek, i., majková, e., Gmucová, k., šiffalovič, p.
pracovisko Fyzikálny ústav saV 
názov spôsob prípravy zosietených polymérových nanočastíc 
 na báze butylakrylátu 
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číslo pp 5034-2010
autor capek, i., majková, e., šiffalovič, p.
pracovisko Fyzikálny ústav saV 
názov spôsob prípravy polyakrylamidovej disperzie 

číslo pp 5006-2010 
autor chitu, l., šiffalovič, p., majková, e., jergel, m., luby, š. 
pracovisko Fyzikálny ústav saV 
názov príprava nanočasticových mono- a multivrstiev modifikovanou
 langmuir blodgettovou metódou 

číslo pp 5049-2010
autor čičková, h., kozánek, m., takáč, p., morávek, i.
pracovisko Ústav zoológie saV 
názov separačné zariadenie na oddelenie lariev od substrátu

číslo pp 00129-2010
autor bhide, m., pulzová, l.
pracovisko neuroimunologický ústav saV 
názov metóda ligand capture assay na detekciu proteín: proteín
 intrakcií

číslo pp 5015-2010
autori šnirc, V., buchman, m., štefek, m., bauer, V., štolc, s., 
 mihalová, d., pätoprstý, V., považanec, F.
pracovisko Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie saV 
názov spôsob prípravy 2,3,4,5-tetrahydro-1h-pyrido[4,3-b]
 indolových derivátov

číslo pp 00153-2010
autor Ferdinandy, m., dusza, j., lofaj, F., kottfer, d.
pracovisko Ústav materiálového výskumu saV 
názov zariadenie na vytváranie ochranných vrstiev na vnútorných
 plochách rotačných telies odparovaním látky elektrickým 
 lúčom

číslo pp 00106-2010
autor medvecký, ľ.
pracovisko Ústav materiálového výskumu saV 
názov spôsob prípravy kompozitných systémov

uvedené patenty boli prihlásené v sr. V roku 2010 organizácie saV nepo-
dávali žiadnu patentovú prihlášku v zahraničí a nepredali ani žiadnu licen-
ciu. pokračovala realizácia viacerých patentov z minulých rokov. 

Ochranné známky:
V roku 2010 saV podala ochrannú známku poz 5495-2010 – Veda pre 
budúcnosť – science for the future.
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Príloha 5

VEDECké tItUly VyDANé VO VEDE, VyDAVAtEĽStVE SAV 

baciGáloVá, kamila. mycota (huby). ascomycota (Vreckaté huby). ta-
phrinomycetes : taphrinales (Grmanníkotvaré) čeľ. protomycetaceae, 
čeľ. taphrinaceae. bratislava : Veda vydavateľstvo saV, 2010. 184 s. 
Flóra slovenska, X/2. isbn 978-80-224-1096-0. 

buŽekoVá, tatiana. nepriateľ zvnútra : nadprirodzená hrozba v ľudskej 
podobe. Veda, vydavateľstvo saV. 2010. 143 s. isbn: 978-80-224-
1152-3.

bystrický, Valerián – michela, miroslav – schVarc, michal. rozbi-
tie alebo rozpad ? : historické reflexie zániku česko-slovenska. 1. vyda-
nie. bratislava : historický ústav saV : Veda, vydavateľstvo slovenskej 
akadémie vied, 2010. 575 s. isbn 978-80-224-1150-9.

čejkoVá – kusá: slovenské myslenie o preklade 1970 – 2009. Veda, 
vydavateľstvo saV. Ústav svetovej literatúry saV, 2010. 160 s. isbn: 
978-80-224-11679-1. 

dinuš, p.: Vyrovnávanie sa s minulosťou? Veda, vydavateľstvo saV. 
2010. 136 s. isbn: 978-80-224-1164-6.

dinuš, peter – blaha, ľuboš – brabec, martin – čarnoGurská, 
marina – hauser, michael – hohoš, ladislav – hrubec, marek 
– lysý, jozef – noVosád, František – škVrnda, František. marx 
a spoločenské zmeny po roku 1989. 2. dopln. vyd. bratislava : Veda, 
vydavateľstvo saV, 2010. 213 s. isbn 978-80-224-1131-8.

dolník, juraj – dudok, miroslav – hansmanoVá, júlia – iVanoVá, 
martina – janočkoVá, nicol – kesseloVá, jana – mošaťoVá, 
michela – ološtiak, martin – VaŇko, juraj – ŽiGo, pavol. morfolo-
gické aspekty súčasnej slovenčiny. ed. juraj dolník. bratislava : Veda, 
vydavateľstvo saV. 2010. 466 s. isbn 978-80-224-1159-2.

dolník, juraj. teória spisovného jazyka (so zreteľom na spisovnú slo-
venčinu). bratislava : Veda, vydavateľstvo saV. 2010. 299 s. isbn 
978-80-224-1119-6.

FalisoVá, a.: lekári na slovensku do roku 2000. Veda, vydavateľstvo 
saV. 2010. isbn: 978-80-224-1166-0. 

Feranec, j. a kol.: slovensko očami satelitov. Veda, vydavateľstvo saV. 
2010. 264 s. isbn: 978-80-224-1105-9.

Ferdinand juriga a ľudový smer slovenskej politiky. miroslav pekník a ko-
lektív. bratislava : Ústav politických vied saV. Veda, Vydavateľstvo 
saV : slovenská národná knižnica v martine, 2009. 443 s. isbn 978-
80-224-1113-4.

FerenčuhoVá, bohumila – GeorGet, jean- louis – cullin, michel – 
caccialupi, roberta – schnapper, laure – schramm, tomasz 
– daniš, Vladimír – FeriancoVá, alena – harbuľoVá, ľubica – 
jarnecki, michal – schVarc, michal – hradská, katarína. poli-
tické a kultúrne transfery medzi Francúzskom, nemeckom a strednou 
európou (1840-1945): prípad slovenska : hommage a dominique las-
saigne. bratislava : historický ústav saV : Veda, vydavateľstvo saV, 
2010. 451 s. isbn 978-80-224-1120-2.

hlaVoVá, Viera. kulak triedny nepriateľ : „dedinský boháč“ v kontexte ko-
lektivizácie na slovensku (1949-1960). bratislava : Veda, vydavateľ-
stvo saV : historický ústav saV, 2010. 158 s. isbn 978-80-224-1128-8.

hoťka, p. – bibeŇ, t. – barta, m. sprievodca po zbierkach arboréta 
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mlyňany saV. Veda, vydavateľstvo saV. 2010. 73 s. isbn 978-80-
224-1129-5.

hudec, i.: Fauna slovenska iii. anomopoda, ctenopoda, haplopoda, 
onychopoda (crustacea: branchiopoda). Veda, vydavateľstvo saV. 
264 s. isbn: 978-80-224-1141-7.

jankoVič, ján. legenda o grófovi zrínskom ii. : chrestomatia. bratislava 
: Veda, vydavateľstvo saV : Ústav svetovej literatúry saV, 2010. 288 
s. isbn 978-80-224-1156-1.

kmeť, norbert. ponímanie demokracie v reformnom procese. in rok 1968 
a jeho miesto v našich dejinách. – bratislava : Veda, vydavateľstvo saV 
: historický ústav saV, 2009, s. 127-139. isbn 978-80-224-1095-3.

knopoVá, elena. svet kontroverznej drámy. 1. vydanie. bratislava : 
Veda, vydavateľstvo saV : Ústav divadelnej a filmovej vedy saV, 
2010. 115 s. isbn 978-80-224-1162-2.

londák, miroslav – sikora, stanislav. rok 1968 a jeho miesto v našich 
dejinách. bratislava : Veda, vydavateľstvo saV : historický ústav saV, 
2009. 606 s. isbn 978-80-224-1095-3.

mikuloVá, marcela. paradoxy realizmu : „neklasickí“ klasici slovenskej 
prózy. bratislava : Veda, vydavateľstvo saV. 2010. 256 s. isbn 978-
80-224-1153-0.

nemcoVá, e., Filčák, r., kluVánkoVá (eds.): horizonty rozvoja slo-
venskej spoločnosti. bratislava : Veda, vydavateľstvo saV, 2009. 144 
s. isbn 978-80-224-1091-5.

nĚmeček, jan – bystrický, Valerián. juraj slávik moja pamäť – živá 
kniha : moje poslanie vo Varšave 1936-1937. bratislava : Veda, vyda-
vateľstvo saV : historický ústav saV, 2010. 486 s. isbn 978-80-224-
1108-0.

občianstvo, participácia a deliberácia na slovensku : teória a realita. ed. 
jana plichtová; recenzenti: silvia miháliková, jozef Viceník, Vladimír 
krivý. bratislava : Veda, vydavateľstvo saV, 2010. isbn 978-80-224-
1173-8.

pekník, m. a kol.: dr. ivan dérer, politik, právnik a publicista. Veda, 
Vydavateľstvo saV. 680 s. isbn: 978-80-224-1168-4

posledné veci človeka : štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 
17. – 18. storočia. zostavila a na vydanie pripravila Gizela Gáfriková. 
bratislava : Veda, vydavateľstvo saV. 2010. 255 s. isbn 978-80-224-
1124-0.

reiteroVá, katarína – miterpákoVá, martina – antoloVá, danie-
la. líška, šíriteľ nebezpečného ochorenia – alveolárnej echinokokózy. 
bratislava : Veda, vydavateľstvo saV. 2010. 144 s. isbn 978-80-224-
1127-1. 

sedoVá, tatiana – FiladelFioVá, jarmila – porubÄnoVá, sylvia. 
rodová asymetria v študijných preferenciách dievčat a chlapcov v ob-
lasti informatiky a technicko-inžinierskych odboroch : projekt update. 
bratislava : Veda, vydavateľstvo saV. 2009. 205 s., 12 s. dotazník. 
isbn 978-80-224-1122-6.

šikula, milan – stanĚk, peter – krejčí, oskar – berčík, peter – 
bárány, eduard – nikodým, dušan – pekník, miroslav – baXa, 
josef – benŽa, mojmír – blaha, ľuboš – GajdošíkoVá, ľudmila – 
hronský, marián – jaššoVá, eva – kmeť, norbert – lapšanský, 
lukáš – maGuroVá, zuzana – marušiak, juraj – poláčkoVá, 
zuzana – šmihula, daniel – Vozár, jozef – okáli, ivan – domon-
kos, tomáš – Frank, karol – GabrieloVá, herta – iša, jan – lá-
baj, martin – morVay, karol – páleník, Viliam – pánikoVá, lucia 
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– renčko, juraj – šikuloVá, ivana – Vokoun, jaroslav – klas, 
antonín – baláŽ, Vladimír – majkoVá, eva – juríčkoVá, Vilma – 
košta, ján – tirpák, ivan – urbánek, ján – buček, milan ... [et 
al.]. stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. bratislava : Veda, vy-
davateľstvo saV. ekonomický ústav saV, 2010. 695 s. isbn 978-80-
7144-179-3.

šimkoVá, m. (ed.): slovo – tvorba – dynamickosť. na počesť kláry bu-
zássyovej. Veda, vydavateľstvo saV. 2009. 524 s. isbn: 978-80-224-
1107-3.

tesaŘoVá, jana. kontexty lotyšskej moderny. bratislava : Veda, vyda-
vateľstvo saV : Ústav svetovej literatúry saV, 2010. 188 s. isbn 978-
80-224-1133-2.

ValentoVá, iveta. Živé osobné mená v hornonitrianskej oblasti. 1. vyd. 
bratislava : Veda, vydavateľstvo saV. 2009. 253 s. jazykovedné štú-
die. 27. isbn 978-80-224-1112-7.

VozároVá, m.; šípošoVá, h. (eds.): osobnosti botaniky na slovensku. 
Veda, vydavateľstvo saV. 464 s. isbn: 978-80-224-1136-3.

za zrkadlom politiky. zostavovateľ marušiak, juraj. bratislava : Veda, vy-
davateľstvo saV, 2010. 305 s. isbn 978-80-224-1137-0.

zambor, ján. tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu. bratislava : Veda, 
vydavateľstvo saV : Ústav svetovej literatúry saV, 2010. 260 s. isbn 
978-80-224-1154-7.

Žudel, juraj. osídlenie slovenska v neskorom stredoveku. bratislava : 
Veda, vydavateľstvo saV. 2010. 320 s. isbn 978-80-224-1079-3.

Príloha 6

VýBEROVý ZOZNAM OStAtNýCh MONOGRAFIí

Domáce monografie

I. oddelenie vied

bezák, peter – izakoVičoVá, zita – miklÓs, lászló – moyzeoVá, mi-
lena – špuleroVá, jana – mojses, matej – kočický, dušan – pet-
roVič, František – boltiŽiar, martin – hreško, juraj – hrnčiaro-
Vá, tatiana – šataloVá, barbora – lieskoVský, juraj – lehotský, 
milan – šteFunkoVá, dagmar – dobroVodská, marta – barán-
koVá, zuzana – Gajdoš, peter – daVid, stanislav – halada, ľuboš 
– oszlányi, július. reprezentatívne typy krajiny slovenska. bratislava : 
Ústav krajinnej ekológie saV, 2010. 180 s. isbn 978-80-89325-15-3.
Vozár, jozef – ebner, F. – VozároVá, anna – haas, jános – ko-
Vács, sándor – sudar, milan – bielik, miroslav – pérÓ, csaba. Va-
riscan and alpine terranes of the circum-pannonian region. 1. vyd. bra-
tislava : slovak academy of sciences, Geological institute, 2010. 233 p. 
isbn 978-80-970578-5-5.
kochol, martin. tension and Flow polynomials and orientations on    
Graphs. Žilina : edis – vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2010. 92 s. isbn 
978-80-554-0210-9.
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II. oddelenie vied

barančík, miroslav – breier, albert – kopáček, juraj – kriŽano-
Vá, oľga – lacinoVá, ľubica – lehotský, ján – noVák, pavel – on-
driaš, karol – paVloVičoVá, michaela – Valent, ivan – suloVá, 
zdena – štolc, svorad – zahradníkoVá, alexandra. biomembrá-
ny. editorka l. lacinová. bratislava : petrus, 2010. 286 s. apVV projekt 
VVce-0064-07 biomembrány: štruktúra a dynamika membrán vo vzťahu 
k bunkovým funkciám. isbn 978-80-89233-46-5. 
kormuťák, andrej – matÚšoVá, radoslava – salaj, terézia – 
ostrolucká, mária-Gabriela – GajdošoVá, alena – libiakoVá, 
Gabriela – libantoVá, jana – moraVčíkoVá, jana. Využitie inovatív-
nych vedeckých prístupov na zvýšenie efektívnosti lesného hospodárstva. 
a. kormuťák, r. matúšová, t. salaj...[et al.]. prvé. nitra : Ústav genetiky 
a biotechnológií rastlín saV, 2010. isbn 978-80-970498-8-1. 

Odborné monografie

bezák, peter – izakoVičoVá, zita – miklÓs, lászló – moyzeoVá, mi-
lena – špuleroVá, jana – mojses, matej – kočický, dušan – pet-
roVič, František – boltiŽiar, martin – hreško, juraj – hrnčiaro-
Vá, tatiana – šataloVá, barbora – lieskoVský, juraj – lehotský, 
milan – šteFunkoVá, dagmar – dobroVodská, marta – barán-
koVá, zuzana – Gajdoš, peter – daVid, stanislav – halada, ľuboš 
– oszlányi, július. reprezentatívne typy krajiny slovenska. bratislava : 
Ústav krajinnej ekológie saV, 2010. 180 s. isbn 978-80-89325-15-3.
štrbák, Vladimír – kerlik, jana – Vlček, miroslav – VaVrečka, a. 
patologická fyziológia tráviaceho traktu endokrinného systému. bratislava : 
slovenská zdravotnícka univerzita, 2010. 179 s. isbn 978-80-89352-42-5.
štrbák, Vladimír – bačoVá, zuzana – GábeloVá, alena – hrubiško, 
m. – imrich, richard – Vlček, miroslav. patologická fyziológia. bratislava 
: slovenská zdravotnícka univerzita, 2010. 164 s. isbn 978-80-89352-40-1.

III. oddelenie vied

abdolah, kader. dom pri mešite. z hol. orig. preložil adam bžoch. brati-
slava : Vydavateľstvo slovart, 2009. 389 s. edícia mm. isbn 978-80-8085-
683-0.
abrahám, samuel – Gál, egon – kanoVský, martin – noVosád, 
František. spor bez konca : o liberalizme, náboženstve a hodnotách. re-
cenzenti F. mihina, V. leško. 1. vyd. bratislava : oz kritika & kontext, 
2010. 129 s. isbn 978-80-970578-4-8.
alá al-asWání – beška (preklad), emanuel. jakubianov dom. bra-
tislava : slovart, 2009. 240 s. isbn 978-80-8085-738-7. 
bartloVá, alena. túžby, projekty a realita : slovensko v medzivojno-
vom období. bratislava : historický ústav saV vo vydavateľstve prodama, 
2010. 262 s. isbn 978-80-89396-06-1.
bátoroVá, mária. stred. bratislava : ikar, 2010. 216 s. isbn 978-80-
551-2305-9.
benko, juraj. občan a štát v moderných dejinách slovenska. bratisla-
va : historický ústav slovenskej akadémie vied vo vydavateľstve prodama, 
spol. s.r.o., 2010. 200 s. isbn 978-80-89396-08-5.
blaha, ľuboš. paradoxy prosperity : hlavné línie sociálnej kritiky v ére 
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globalizácie. prvé. ii. sládkovičovo : Vysoká škola visegrádu, s.r.o., 2010. 
184 s. edícia vedecké monografie Všs. isbn 978-80-89267-48-47.
blaha, ľuboš. paradoxy prosperity : hlavné línie sociálnej kritiky v ére 
globalizácie. prvé. i. sládkovičovo : Vysoká škola visegrádu, s.r.o., 2010. 
160 s. edícia vedecké monografie Všs. isbn 978-80-89267-48-4.
boŘutoVá, dana. architekt dušan samuel jurkovič. bratislava : slovart, 
2009. 384 s. isbn 978-80-8085-665-6.
breŽná, irena. na slepačích krídlach. z nemčiny preložila jana cviková. 
2. vydanie. bratislava : aspekt, 2010. 130 s. isbn 978-80-85549-87-4.
bŽoch, adam. holandské portréty : štúdie, články a úvahy o severonizo-
zemskej literatúre. bratislava : kalligram, 2010. 160 s. isbn 978-80-8101-
399-7.
chobotoVá, Veronika. tourism in the slovenský raj – national park – 
an analysis of its contribution to sustainable rural development. bratislava : 
institute for Forecasting, slovak academy of sciences, 2010. 232 p. stu-
dies. isbn 978-80-970325-2-4.
danGloVá, oľga. Výšivka na slovensku. bratislava : Ústredie ľudovej 
umeleckej výroby, 2009. 267 s. isbn 978-80-88852-66-7.
dobeš, marek – FedákoVá, denisa. môže nám byť spolu dobre : dlho-
dobá skupinová psychologická intervencia v školskej triede. 1. vydanie. 
košice : spoločenskovedný ústav saV, 2010. isbn 978-80-89524-00-6.
dolník, juraj. jazyk – človek – kultúra. 1. vyd. bratislava : kalligram, 
2010. 221 s. isbn 978-80-8101-377-5.
domonkos, tomáš – páleník, michal – radVanský, marek. satis-
fying la-bour demand through migration in the slovak republic : national 
study for the euro-pean migration network (emn). bratislava : international 
organization for migration [iom], 2010. 51 p. Vyšlo aj v slovenskom jazy-
ku domonkos, t., páleník, m., radvanský, m. dočasná a okružná migrá-
cia v podmienkach slovenskej republiky. bratislava : iom [medzinárodná 
organizácia pre migráciu], 2010. 51 s. isbn 978-80-970307-6-6 (sloven. 
verzia). isbn 978-80-970307-7-3 (angl. verzia).
droppoVá, ľubica – krekoVičoVá, eva. počujte panny, aj vy mlá-
denci...: letákové piesne zo slovenských tlačiarní. bratislava : Ústav etno-
lógie saV, 2010. 496 s. isbn 978-80-969259-3-3.
drozdík, ladislav. non-Finite relativization. a typological study in ac-
cessibility. bratislava : slovak academic press, 2010. studia orientalia 
monographica. Vol. 1, 164 s. isbn 978-80-8095-066-08.
dVoŘákoVá, daniela. rytier a jeho kráľ : stibor zo stiboríc a Žigmund lu-
xemburský. sonda do života stredovekého uhorského šľachtica s osobitným 
zreteľom na územie slovenska. 2. rozšírené vydanie. budmerice ; bratislava 
: Veda, vydavateľstvo slovenskej akadémie vied : Vydavateľstvo rak, 2010. 
598 s. práca vznikla v historickom ústave saV. isbn 978-80-85501-46-9.
emants, marcellus. spoveď z pozostalosti. z nizozemského originálu 
een nagelaten bekentenis preložil adam bžoch. bratislava : Vydavateľstvo 
európa, 2010. 160 s. tulipán, zv. 6. isbn 978-80-89111-61-9.
Gálik, dušan. teória evolúcie a filozofia. in umelá inteligencia a kognitív-
na veda ii. – bratislava : slovenská technická univerzita, 2010, s. 89-123. 
isbn 978-80-227-3284-0.
GeistoVá-čakoVská, barbora. Vzťahy synonymie : logická sémantika 
verzus lingvistické teórie o synonymii. bratislava : aleph, 2010. isbn 978-
80-89491-03-2.
Görözdi, judit. Figúry odmlčania v próze miklósa mészölya. bratislava : 
Ústav svetovej literatúry saV : sap slovac academic press, 2010. 124 s. 
isbn 978-80-8095-062-0.
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FrimmoVá, eva – čičaj, Viliam – FircákoVá, kamila – komoroVá, 
klára – koVačka, miloš – krasnoVská, elena – mészárosoVá, 
klára – petráš, milan – petroVský, ľudovít. prínos imricha kotvana 
do oblasti kultúrnej histórie. bratislava : historický ústav saV, 2010. 379 s. 
isbn 978-80-970506-7-2.
hlaVinka, ján – niŽŇanský, eduard. pracovný a koncentračný tábor 
v seredi 1941 – 1945. dokumentačné stredisko holokaustu, 2009. 191 s. 
isbn 978-80-969857-3-9.
holec, roman. coburgovci a slovensko. 1. vydanie. bratislava : kal-
ligram, 2010. 464 s. isbn 978-80-8101-249-5.
hudáček, pavol. bardejov. in šteFánik, martin et al. lexikón stredove-
kých miest na slovensku. – bratislava : historický ústav saV, 2010, s. 79-
98. isbn 978-80-89396-11-5.
hudek, adam. najpolitickejšia veda : slovenská historiografia v rokoch 
1948 – 1968. bratislava : historický ústav saV, 2010. 252 s. isbn 978-80-
970302-3-0.
jaššoVá, eva. osobnosť politika a jeho identita v transformujúcej sa 
spoločnosti – psychologické aspekty. in transformácia identity človeka 
v slovenskej spoločnosti. – trnava : Filozofická fakulta, trnavská univerzi-
ta v trnave, 2010, s. 145 – 168. isbn 978-80-8082-357-3.
kaminská, ľubomíra. čičarovce-Veľká moľva : výskum polykultúrneho 
sídliska. nitra : archeologický ústav saV, 2010. 148 s. archaeologica slo-
vaca monographiae catalogi, tomus Xii. isbn 978-80-89315-28-4.
koVáč, dušan. o historiografii a spoločnosti. bratislava : historický ústav 
saV vo vydavateľstve prodama, s.r.o., 2010. 266 s. edícia slovenská his-
toriografia. isbn 978-80-89396-09-2.
koVáč, dušan. dejiny slovenska. 3. doplnené a opravené vydanie. bra-
tislava; praha : slovenská národná galéria : nakladatelství lidové noviny, 
2010. 432 s. dejiny štátov. isbn 978-80-7422-053-1.
krupa, Viktor. pohyby jazykov v čase a priestore od globalizácie k revita-
lizácii. bratislava : igor iliť – rádioprint, 2010. 108 s. isbn 978-80-970309-
7-1.
kušnirákoVá, ingrid. piae Fundationes : zbožné fundácie a ich význam 
pre rozvoj uhorskej spoločnosti v ranom novoveku. bratislava : historic-
ký ústav saV vo vydavateľstve pro historia, 2009. 214 s. isbn 978-80-
970060-5-1.
londák, miroslav. ekonomické reformy v československu v 50. a 60. ro-
koch 20. storočia a slovenská ekonomika. bratislava : historický ústav saV 
vo vydavateľstve prodama, s.r.o., 2010. 296 s. isbn 978-80-89396-10-8.
lukáčoVá, alžbeta. samko dudík a jeho kapela : Fenomén výraznej 
osobnosti tradičnej hudobnej kultúry. bratislava : Ústav hudobnej vedy 
saV, 2010. 240 s. isbn 978-80-89151-30-1.
lukačka, ján – šteFánik, martin – bartl, július – boroVský, tomáš 
– dVoŘákoVá, daniela – FábroVá, karin – FrimmoVá, eva – hla-
VačkoVá, miriam – hrdina, jan – hudáček, pavol – jíšoVá, kateřina 
– kucharská, Veronika – lysá, Žofia – lysý, miroslav – malaníkoVá, 
michaela – marsina, richard – musílek, martin – nádaská, katarí-
na – noVákoVá, Veronika. – skalská, monika – skladaný, marián 
– skorka, renáta – slezákoVá, miroslava – sulitkoVá, ludmila – 
Vrtel, ladislav. stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 
bratislava : historický ústav saV, 2010. 300 s. isbn 978-80-970302-1-6.
maliti-FraŇoVá, eva. nebeské zrkadlo : kaukazské rozprávky. brati-
slava : Vydavateľstvo lorca, 2010. 172 s. isbn 978-80-968437-4-5.
matejoV, Fedor. Fragmenty. bratislava : Ústav slovenskej literatúry saV : 
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kalligram, 2010. knižnica slovenskej literatúry. isbn 978-80-8101-374-4.
michela, miroslav. ján spišiak: spomienky z budapešti 1939 – 1944. 
bratislava : Vydavateľstvo slovak academic press, 2010. 465 s.
morVay, karol – Frank, karol – GabrieloVá, herta – hVozdíkoVá, 
Veronika – jeck, tomáš – okáli, ivan – šikuloVá, ivana. hospodársky 
vývoj slovenska v roku 2009. bratislava : ekonomický ústav saV, 2010. 97 
s. isbn 978-80-7144-177-9.
muránsky, martin et al. náboženstvo a nihilizmus : z pohľadu filozofie 
existencie a fenomenológie. recenzenti j. Fulka, i. komanická. bratisla-
va : Filozofický ústav saV, 2010. 229 s. isbn 978-80-970494-0-9.
naGy, štefan. audioprocesory : teória, systematika, prax. bratislava : 
Ústav hudobnej vedy saV, 2010. 190 s. isbn 978-80-89135-26-4.
niŽŇanský, eduard – hallon, ľudovít – hlaVinka, ján. Ústredný 
hospodársky úrad : (holokaust na slovensku) [elektronický zdroj]. bratisla-
va : katedra všeobecných dejín FFuk : historický ústav saV, 2010. 1 cd-
-rom. isbn 948-80-8127-010-9.
noVosád, František. Útržky o slovensku : apolitické úvahy o súčasnosti. 
1. vyd. bratislava : kalligram, 2010. 160 s. isbn 978-80-8101-356-0.
orGoŇoVá, oľga – dolník, juraj. používanie jazyka. bratislava : uni-
verzita komenského, 2010. 229 s. isbn 978-80-223-2925-5.
oVečkoVá, oľga – ŽitŇanská, lucia. základy obchodného práva 2. 
lucia Žitňanská. bratislava : iura edition, 2010. 449 s. isbn 978-80-8078-
345-7.
palÚch, martin. Vnem v zrkadle fotografie a filmu. 1. vydanie. bratislava : 
Vlna, 2010. 137 s. isbn 978- 80-88965-98-5.
pauer, jozef. od médií k tragédii : skeptické kritické úvahy (o televízii, 
demokracii, tragédii a iných formách kultúry) v pochybných krízových ča-
soch. recenzenti Vladimír Godár, róbert karul. 1. vyd. bratislava : info-
press, 2010. 173 s. isbn 978-80-89485-00-0.
petruF, pavol. slovensko a československo v XX. storočí : vybrané ka-
pitoly z dejín vnútornej i zahraničnej politiky : k 70. narodeninám phdr. 
dagmar čiernej-lantayovej, drsc. bratislava : historický ústav saV vo 
vydavateľstve typoset print, 2010. 372 s. isbn 978-80-970302-2-3.
pleVneŚ, jordan. „r“ (dramatický sen so strieľaním do abecedy v 15 
obrazoch). z macedon. preložil ján jankovič. bratislava : juGa, 2010. 54 
s. isbn 978-80-89030-48-4.
radVanský, marek – Workie tiruneh, menbere – Frank, karol – 
jeck, tomáš – korÓny, samuel – koŽiak, radoslav – sudzina, Fran-
tišek – VojtkoVá, mária. analýza determinantov regionálnych rozdielov 
v slovenskej republike : (vybrané aplikácie). bratislava : ekonomický ústav 
saV, 2010. 304 s. monografia je súčasťou projektu apVV-0649-07. isbn 
978-80-7144-183-0.
raGač, radoslav. zlatý vek cisárskej rezidencie v holíči v období Fran-
tiška štefana i. lotrinského. radoslav ragač a kol. skalica : regionálna 
rozvojová agentúra, 2010. 135 s. isbn 978-80-970317-0-1.
rubin, Gretchen. projekt šťastia. preklad eva bubnášová. bratislava : 
tatran, 2010. 230 s. isbn 978-80-222-0592-4.
ruisel, imrich. poznávanie v historických súvislostiach. Ústav experi-
mentálnej psychológie saV. bratislava : slovak academic press, 2010. 
439 s. isbn 978-80-88910-28-2.
rybáŘoVá, petra. antisemitizmus v uhorsku v 80. rokoch 19. storočia. 
bratislava : Vydala spoločnosť pro historia, 2010. 186 s. isbn 978-80-
970060-7-5.
sabol, miroslav. elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote 
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slovenska 1938 – 1948. bratislava : historický ústav saV vo vydavateľ-
stve prodama, 2010. 180 s. isbn 978-80-89396-07-8.
saboloVá-princic, dagmar. aspekty talianskej kultúry v súčasnej eu-
rópe. bratislava : reklamná agentúra roko, a.s., 2010. 113 s. isbn 978-
80-8082-207-1.
salner, peter. minulý rok v jeruzaleme. bratislava : marenčin pt, 2010. 
253 s. isbn 978-808114-060-0.
schVarc, michal – schriFFl, david. „tretia ríša“ a vznik slovenské-
ho štátu. dokumenty ii. michal schvarc, david schriffl (eds.). dokumenty 
z nemčiny preložil michal schvarc. 1. vydanie. bratislava : Ústav pamä-
ti národa : historický ústav saV : snm – múzeum kultúry karpatských 
nemcov, 2010. 561 s. edícia dokumenty. isbn 978-80-89335-38-1.
sorby, karol r. jún 1967. šesť dní, ktoré zmenili blízky východ. bratisla-
va : sap, 2010. 520 s. isbn 978-80-8095-065-1.
stanĚk, peter. Globálna kríza – hrozba alebo výzva? bratislava : sprint 
dva, 2010. 219 s. isbn 978-80-89393-24-4.
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232 s. isbn 978-80-970060-6-8.
škoViera, andrej. svätí slovanskí sedmopočetníci. bratislava : sloven-
ský komitét slavistov : slavistický ústav jána stanislava saV, 2010. 247 s. 
isbn 978-80-89489-02-2.
šteFánik, martin – lukačka, ján – brezoVákoVá, blanka – dome-
noVá, marcela – dVoŘákoVá, daniela – FábroVá, karin – hlaVač-
koVá, miriam – homza, martin – hudáček, pavol – labanc, peter 
– lacko, richard – lysá, Žofia – marsina, richard – rábik, Vladimír 
– skalská, monika – skladaný, marián – slezákoVá, miroslava – 
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vekých miest na slovensku. bratislava : historický ústav saV, 2010. 630 s. 
isbn 978-80-89396-11-5.
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isbn 978-80-89454-05-1.
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hVozdíkoVá, Veronika – obadi, saleh mothana – pauhoFoVá, iveta 
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ambrÓzoVá, jana – lukáčoVá, alžbeta – salajoVá, tatiana. ľudo-
vé piesne regiónov slovenska : horehronie, Gemer a malohont. bratislava 
: národné osvetové centrum, 2009. 103 s. isbn 978-80-7121-319-2.
bílik, rené. slovenská literatúra po roku 1945 ii. (1963 – 1989). trnava : 
pedagogická fakulta tu, 2009. isbn 978-80-8082-310-8.
bŽoch, adam. krátke dejiny nizozemskej literatúry. ružomberok : ka-
tolícka univerzita v ružomberku, Filozofická fakulta, 2010. 119 s. isbn 
978-80-8084-530-8.
dŽambazoVič, roman – zeman, milan – pikulík, lukáš. sociálne ne-
rovnosti. issp slovensko 2009-2010 : pramenná publikácia. bratislava : 
FFuk – katedra sociológie : sociologický ústav saV, 2010. 227 s. isbn 
978-80-85544-66-4.
Furmánek, Václav. radzovce : osada ľudu popolnicových polí. nitra : 
archeologický ústav saV, 2010. 123 s. archeologické pamätníky sloven-
ska, 1. isbn 978-80-89315-27-7. 
GreŽĎoVá, helena – kolar, m. – košecký, František – kVasni-
coVá, oľga – lukačka, ján – sedlákoVá, jarmila – šmotláko-
Vá, blažena. dvorany nad nitrou. obec dvorany nad nitrou, 2010. 192 s. 
isbn 978-80-970000-3-5.
konečný, stanislav. kapitoly z istoriji rusyniv na sloveňsku : v konstek-
stji rozvoja karpaťskych rusyniv od najstaršych časiv. prešov : rusín a ľu-
dové noviny, 2009. 190 s. isbn 978-80-88769-99-6.
koVáčoVá, mária – majtán, milan – miklušoVá, eva – poVaŽaj, 
matej. toponymický návod pre vydavateľov kartografických a iných diel. 4. 
preprac. vyd. bratislava : Úrad geodézie, kartografie a katastra slovenskej 
republiky, 2010. 38 s. isbn 978-80-85672-93-0.
košta, ján – doVáľoVá, Gabriela – hošoFF, boris – morVay, karol 
– páleník, michal – petrík, borislav – šikula, milan. Výhody diverzity 
a implementácie nediskriminačných mechanizmov v oblasti zamestnanos-
ti. bratislava : slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2010. 40 s. 
isbn 978-80-89016-51-8.
krupa, Viktor – buckoVá, martina – elschek, oskár. austrália a oce-
ánia. tradícia – kultúra – hudba. bratislava : asco art & science, 2010. 
288 s. tradičná kultúra kontinentov 2. isbn 978-80-88820-46-8.
kVasnicoVá, oľga – lukačka, ján – kollár, miroslav – mašír, ján 
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– šmotlákoVá, blažena. horné chlebany 1328 – 2008. horné chleba-
ny : obecný úrad horné chlebany, 2008. 80 s. isbn 978-80-969945-1-9.
leikert, jozef. osobnosti slovenska. 2. diel. bratislava : Vydavateľstvo 
príroda, 2010. 345 s. isbn 978-80-07-01814-3.
leikert, jozef. Galéria slávy : 111 osobností slovenska. 1. vydanie [ 2. 
vydanie pod názvom osobnosti slovenska i. diel vyšlo vo vydavateľstve 
príroda v roku 2010]. bratislava : Vydavateľstvo príroda, 2009. 347 s. 
isbn 978-80-07-01524-1.
obadi, saleh mothana – GaVaľoVá, Viera – drienikoVá, kristína. 
ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín : vybrané problémy. 
bratislava : ekonóm, 2010. 131 s. isbn 978-80-225-3023-1.
piscoVá, magdalena – zeman, milan – bahna, miloslav. Životné pro-
stredie : issp slovensko 2009-2010. pramenná publikácia. bratislava : 
sociologický ústav saV : FFuk-katedra sociológie, 2010. 138 s. isbn 
978-80-85544-64-0.
raGač, radoslav – zemene, marián r. stará turá – naše mesto. ra-
doslav ragač, marián r. zemene a kol. 2. rozš. a dopl. vyd. stará turá : 
stará turá, 2010. 369 s. isbn 978-80-970549-3-9.
rusko, miroslav – čerkala, emil – klapákoVá, katarína – klinda, 
jozef – klinec, ivan – kotoVicoVá, jana – krečmeroVá, tatiana 
– piatrik, milan – soldán, maroš – šimko, ivan – šteFFek, jozef 
– VincíkoVá, soňa. základy práva životného prostredia. Žilina : strix, 
2008. 224 s. environmentálne vedy, 22. isbn 978-80-89281-20-6.
rusko, miroslav – šteFFek, jozef – beVilaQua, dušan – čerkala, 
emil – dimer, Vojtech – choVancoVá, jana – halász, jozef – kla-
pákoVá, katarína – klinda, jozef – klinec, ivan – kotoVicoVá, 
jana – krečmeroVá, tatiana – kuraš, mečislav – manoVá, alena 
– mihÓkoVá, lucia – murín, martin – piatrik, milan – pilVáŇoVá, 
alena – szekeres, kristian – šimko, ivan – VincikoVá, soňa – Witt-
linGer, Viktor – zapletal, Vladimír. Vybrané základné pojmy z ekoló-
gie a environmentalistiky. 2. vyd. i. a ii. diel. bratislava : strix, 2008. 583 s. 
environmentálne vedy, 3. isbn 978-80-89281-35-0.
slovenské národné povstanie 1944. Vydanie prvé. banská bystrica : mú-
zeum slovenského národného povstania : Vojenský historický ústav bra-
tislava : historický ústav saV : slovenská národná knižnica, 2009. 208 s. 
isbn 978-80-970238-3-6.
smetana, V. – smetanoVá, iveta – bátora, jozef – lukačka, ján 
– dÓka, klára – bešinoVá, eva – kinčok, branislav – bátoVská, 
jarmila – Žubor, Vladimír – holboVá, katarína – urban, ján – se-
nešioVá, alena – oťázikoVá, marta. tlmače v plynutí času : monogra-
fia mesta. tlmače : mestské kultúrne stredisko tlmače, 2010. 288 s. isbn 
978-80-970450-6-7.
šmihula, daniel. teória štátu a práva. bratislava : epos, 2010. 397 s. 
isbn 978-80-8057-854-1.
zápotočná, oľga – petroVá, zuzana. jazyková gramotnosť v pred-
školskom veku : teoretické východiská a námety k analýze a tvorbe kuriku-
la jazykového vzdelávania detí mš [elektronický zdroj]. recenzenti peter 
Gavora, zuzana kolláriková. trnava : pedagogická fakulta trnavskej uni-
verzity, 2010. 91 s. isbn 978-80-8082-404-4. 
ŽeŇuch, peter. pramene byzantskej tradície na slovensku. bratislava 
: slovenský komitét slavistov : slavistický ústav jána stanislava saV : 
v spolupráci s ministerstvom kultúry sr, národným osvetovým centrom 
a Gréckokatolíckou eparchiou v bratislave, 2010. 72 s. isbn 978-80-
89489-00-8.
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Zahraničné monografie

I. oddelenie vied

čejchanoVá, alena – kozák, jan – krzyWiec, piotr – kukal, zdeněk 
– pošmourný, karel – síkheGyi, Ferenc – tÚnyi, igor – WolkoWicz, 
stanislaw – WolkoWicz, krystyna – Fritcher, bernhard – tillFried, 
cernajsek. Geological mapping in central europe in the 18th and early 19th 
centuries [elektronický zdroj]. Final report. [praha] : [institute of Geophysics, 
academy of sciences of czech republic], 2010. 8 p. : map list 147 p., map 
gallery 50 p. názov z dVd. elektronická monografia na dVd.
bruncko, dušan – Ferencei, jozef – kladiVa, eduard – seman, 
michal – stríŽenec, pavol – tomasz, Filip. expected performance of 
the atlas experiment (atlas collacoration) : detector, trigger and phy-
sics. Volume i, Volume ii, Volume iii. performance. standard model, top 
Quark, b-physics. higgs boson, supersymmetry, exotic processes. Ge-
neva : cern, 2009. isbn 978-92-9083-321-5.
bruncko, dušan – Ferencei, jozef – kladiVa, eduard – stríŽe-
nec, pavol – seman, michal – tomasz, Filip – bán, jaroslav – králik, 
ivan – pastirčák, blahoslav – šándor, ladislav. the cern large 
hadron collider: accelerator and experiments. Volume 1. lhc machine, 
alice, and atlas (alice and atlas collaboration). Geneva : cern, 
2009. nestr. isbn 978-92-9083-337-6.
šalak, andrej – selecká, marcela – danninGer, herbert. machina-
bility of powder metallurgy steels. 1st indian edition. published by arran-
gement with cambridge int. sci. publ. new delhi : Viva books private ltd., 
2008. isbn 978-81-309-0938-7.
advances in the mlpG meshless methods. edited by s. n. atluri, j. slá-
dek. duluth : tech. sci. press, 2009. 316 s. isbn 978-0-9824205-1-5.

II. oddelenie vied

pliŃski, marcin – hindák, František. zielenice – chlorophyta (Green 
algae) : (with the english key for the identification to the genus). Gdańsk : 
Wydawnictwo uniwersytetu Gdańskiego, 2010. 240 p. isbn 978-83-7326-
736-7. 
majtán, tomáš. dna microarray transcriptional profiling of bacteriophage 
bFk20 : expression motifs in assignation of gene functions. saarbrűcken : 
lap lambert academic publ., 2010. 108 s. isbn 978-3-8383-8941-7. 
hrnčiaroVá, tatiana – mackoVčin, peter – zVara, ivan. atlas kraji-
ny české republiky. praha : ministerstvo životního prostředí české repub-
liky. 332 s. isbn 978-80-85116-59-5. (Úke saV).

Odborné monografie 

dítĚ, daniel – eliáš, pavol – hrčka, d. horské rostliny. praha : mladá 
fronta, 2010. 287 s. isbn 978-80-204-2152-4.

III. oddelenie vied

bÚrikoVá, zuzana – miller, daniel. au pair. cambridge : polity press, 
2010. 209 s. isbn 978-0-7456-5011-1.
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iVantyšynoVá, tatiana – barnoVský, michal – černušákoVá, 
barbara – harbuľoVá, ľubica – holec, roman – kodajoVá, daniela 
– matejko, ľubor – sipko, jozef – zaVacká, marína – zemko, milan. 
mify – stereotipy – obrazy : vosprijatie rossii v slovakii. bratislava ; joškar-
-ola : sdk sVe (obščestvo istorii i kultury centralnoj i Vostočnoj evropy) : 
pro historia v sotrudničestve s institutom istorii slovackoj akademii nauk : 
komisija istorikov slovackoj respubliki i rossijskoj federaciji : marijskij go-
sudarstvennij universitet, 2010. 144 s. isbn 978-5-94808-565-4.
krejčí, oskar. Válka. praha : professional publishing, 2010. 170 s. isbn 
978-80-7431-029-4.
krejčí, oskar. mezinárodní politika. 4. aktualizované a rozšírené vyda-
nie. praha : ekopress, s.r.o., 2010. 751 s. isbn 978-80-86929-60-6.
kluVánkoVá-oraVská, tatiana – paaVola, jouni – Gouldson, 
andrew – jílkoVá, jiřina – slaVíkoVá, lenka – chobotoVá, Vero-
nika – banaszak, ilona – triFunoVoVa, sonja – zikos, dimitrios – 
Wirth, peter – hutter, Gérard – schanze, jochen – santaoja, 
minna – FalaleeVa, maria – rauschmayer, Felix – kohlheb, nor-
bert – balázs, bálint. From Government to Governance? : new gover-
nance for water and biodiversity in an enlarged europe. praha : alfa, 2010. 
233 s. isbn 978-80-87197-28-8.
lenGyeloVá, tünde – Várkonyi, Gábor. báthory erzsébet : egy as-
szony élete. 2. doplnené a prepracované vydanie v maďarskej jazykovej 
mutácii. 1. vydanie vyšlo v roku 2009 v ottovom nakladatelství (báthory. 
Život a smrť). budapest : General press kiadó, 2010. 397 s. isbn 978 963 
643 168 6.
paVÚk, juraj – karloVský, Vladimír. astronomische orientierung der 
spätneolithischen kreisanlagen in mitteleuropa. in Germania : anzeiger 
der römisch – Germanischen kommission des deutschen archäologis-
chen instituts, 2008, 86. jahrgang, 2. halbband, s. 465-502. issn 0016-
8874.
teich, mikuláš – koVáč, dušan – broWn, martin. slovakia in history. 
cambridge ; new york : cambridge university press, 2010. 390 s. isbn 
978-0-521-80253-6 hardback.
šmihula, daniel. national minorities in international and european law : 
position and rights of persons belonging to national minorities in internatio-
nal and european law. saarbrücken : lap lambert academic publishing, 
2010. 122 s. isbn 978-3-8383-6423-0.
Vörös, ladislav. analytická historiografia versus národné dejiny : „národ“ 
ako sociálna reprezentácia. pisa : published by edizioni plus – pisa univer-
sity press, 2010. 230 s. doctoral dissertations, Xiii. this volume is published 
thank to the support of the directorate General for research of the europe-
an commision, by the sixth Framework network of excellence cliohres. 
net under the contract cit3-ct-2005-006164. isbn 978-88-8492-741-5.
ŽiGo, pavol – FerenčíkoVá, adriana – králik, ľubor – chochol, 
martin. obščeslavianskij lingvističeskij atlas : serija leksiko-slovoobrazo-
vateľnaja. 1. vyd. Vypusk 9. čelovek. red. janusz siatkowski, jadwiga 
Waniakowa. krakov : meždunarodnyj komitet slavistov, komissija obš-
česlavianskogo lingvističeskogo atlasa – poľskaja akademija nauk, institut 
poľskogo jazyka, 2009. 218 s. isbn 978-83-88866-68-5.

Odborné monografie

rozmahel, petr – Frank, karol – kouba, ludek – huber, peter – 
lados, mihaly – römisch, roman. centrope regional development 
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report 2010 : re-turning to growth. Wien : österreichisches institut für Wirt-
schaftsforschung, 2010. 188 p. 2010/319/a/WiFo project no: 5601.
könemann, ludwig – hattstein, markus – šteFánik, martin – ha-
nula, matej – beutelhauser, róbert – tolmáči, ladislav. historica 
: der Grosse atlas der Weltgeschichte mit Über 1200 karten. autori máp: 
martin štefánik (europa) ... [et al.]. bath : parragon books ltd, 2009. 512 
s. isbn 978-1-4075-3094-9.
piscoVá, magdalena. (co- auth:1/29) ethnic minority and roma women 
in europe : a case for gender equality ?. luxembourg : european commis-
sion, 2010. 154 p. isbn 978--92-79-12981-0. 

Príloha 7

PERIODIká A ROčENky VyDáVANé V SAV

I. oddelenie vied SAV

acta hydrologica OC 
acta montanistica slovaca OC
acta physica slovaca CC
architektúra a urbanizmus
building research journal OC 
computing and informatics CC
contributions of the astronomical observatory skalnaté pleso  OC 
contributions to Geodesy and Geophysics OC
Geografický časopis OC
Geographia slovaca OC
Geologica carpathica CC
journal of electrical engineering OC
journal of hydrology and hydromechanics OC
kartografické listy *
kovové materiály CC
mathematica slovaca OC
measurement science reviews (elektronicky)
powder metallurgy progress OC
strojnícky časopis OC
tatra mountains mathematical publications  CC
uniform distribution theory OC

II. oddelenie vied SAV

acta oecologica slovaca *
acta Virologica CC
activitas nervosa superior rediviva  OC
biologia CC
ekológia (bratislava) OC
endocrine regulations OC
Folia oecologica 
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General physiology and biophysics CC
helminthologia CC
chemical papers CC
interdisciplinary toxicology
neoplasma CC
tichodroma 
Životné prostredie

III. oddelenie vied SAV

archeologické výskumy a nálezy na slovensku (aVans) *
ars OC
asian and african studies OC
človek a spoločnosť (elektronicky)
ekonomický časopis CC
Filozofia CC
Forum historiae (elektronicky)
historické štúdie *
historický časopis CC
human affairs OC
jazykovedný časopis
kultúra slova
musicologica slovaca *
organon F (v spolupráci s Filozofickým ústavom aV čr) CC
právny obzor  OC
prognostické práce
slavica slovaca OC
World literature studies  OC
slovanské štúdie
slovenská archeológia
slovenská literatúra OC
slovenská numizmatika
slovenská reč OC
slovenské divadlo OC
slovenský národopis OC
sociológia CC
studia historica slovaca *
studia politica slovaca
studia psychologica CC
študijné zvesti archeologické *
z dejín vied a techniky na slovensku *

ročenky; cc – evidované v current contents; oc – evidované v odborových databázach
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Príloha 8

VEDECké PODUJAtIA S MEDZINáRODNOU ÚčASťOU 
ORGANIZOVANé A SPOlUORGANIZOVANé ÚStAVMI SAV

saV v roku 2010 zorganizovala alebo sa podieľala na organizovaní 127 
medzinárodných vedeckých podujatí (pracoviská i. oddelenia vied zorga-
nizovali 43, pracoviská ii. oddelenia vied 27 a pracoviská iii. oddelenia vied 
57 medzinárodných vedeckých podujatí). Významnejšie akcie sú tieto: 

I. oddelenie vied SAV

Fsta 2010 – 10. medzinárodná konferencia z teórie fuzzy množín a apli-
kácii, liptovský ján, február (Matematický ústav SAV)

Geologické mapovanie v 18. storočí a začiatkom 19. storočia v centrálnej 
európe, bratislava, marec (Geofyzikálny ústav SAV)

cost action mp0602, advanced solder materials for high temperature 
application, bratislava, apríl (Fyzikálny ústav SAV) 
 
metalografia 2010, stará lesná, apríl (Ústav materiálového výskumu 
SAV)

nanoVed &amp; nanotech &amp; techtransFer 2010, 5th inter-
national conference on nanosciences, nanotechnologies, nanomaterials, 
nanomedicine and technology transfer, bratislava, máj (Fyzikálny ústav 
SAV) 

medzinárodná konferencia o úspechoch stelárnej astronómie – bezovec 
2010, modrová, máj (Astronomický ústav SAV)

13th joint Vacuum conference – jVc13, štrbské pleso, jún (Elektrotech-
nický ústav SAV)

16th Workshop on dielectrics in microelectronics – Wodim 2010, bratisla-
va, jún (Elektrotechnický ústav SAV)

zjazd medzinárodnej mineralogickej spoločnosti 2010: Väzby a mosty: mi-
neralogické vedy a ich aplikácie, budapešť, august (Geologický ústav 
SAV)

kryokonFerencia 2010, mýto pod Ďumbierom, september (Ústav ex-
perimentálnej fyziky SAV)

medzinárodná vedecká konferencia erb2010, medzinárodný vedecký vý-
bor – l. holko (medzinárodný koordinátor erb), seggu castle, september 
(Ústav hydrológie SAV)

east míting o slnečnej fyzike Veda zo synoptickými slnečnými teleskop-
mi, stará lesná, október (Astronomický ústav SAV)
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15. česko-slovenský geografický akademický seminár – časovo-priestoro-
vé aspekty regionálnych štruktúr čr a sr, štúrovo, október (Geografický 
ústav SAV)

asdam‚10, smolenice, október (Elektrotechnický ústav SAV)

6th int Workshop on Grid computing for complex problems Gccp2010, 
bratislava, november (Ústav informatiky SAV)

1. medzinárodná konferencia strojárske technológie a konštrukčné mate-
riály, split, november (Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV)

recyklácia odpadov XiV., košice, december (Ústav geotechniky SAV)

8th international conference on advanced semiconductor devices and 
microsystems – medzinárodná konferencia matrib 2010 – materiály, tri-
bológia, recyklácia, Vela luka, jún (Ústav materiálov a mechaniky stro-
jov SAV)

II. oddelenie vied SAV

3. eurazijský ornitologický kongres, mytilini, island lesvos (Greece), apríl 
(Ústav ekológie lesa SAV)

eu-us konferencia – dynamika dna reparačných enzýmov zahrnutých 
v nukleotidovej excíznej oprave a oprave medzireťazcových krížových 
väzieb: od molekúl k človeku, smolenice, máj (Ústav experimentálnej 
onkológie SAV)

molekulárno-biologické aspekty farmakologického ovplyvnenia aktivácie 
profesionálnych fagoytov, mikulov – česká republika, máj (Ústav experi-
mentálnej farmakológie a toxikológie SAV) 

iX. slovenské a české parazitologické dni, liptovský ján, máj (Parazitolo-
gický ústav SAV)

38. výročná konferencia o kvasinkách, smolenice, máj (Chemický ústav 
SAV)

pens school neuroproteomics in animal models for neurodegenerative 
disorders, smolenice, jún (Neuroimunologický ústav SAV)

Životný štýl a rizikové faktory kardiovaskulárnych chorôb, bratislava, jún 
(Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV)

pokroky v kardiovaskulárnom výskume, smolenice, jún (Ústav pre vý-
skum srdca SAV)

tretí bratislavský workshop mladých vedcov so zameraním na celú ob-
lasť polymérnej chémie, parkhotel na baračke, trenčianske teplice, jún 
(Ústav polymérov SAV)
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kyslík v zdraví a chorobe, smolenice, jún (Virologický ústav SAV, Ústav 
molekulárnej fyziológie a genetiky SAV))

sukcesia, obnova a manažment xerofilných a sub-xerofilných trávnych po-
rastov, smolenice, jún (Botanický ústav SAV)

central european symposium on theoretical chemistry 2010, nový smo-
kovec, september (Ústav anorganickej chémie SAV)

toXcon 2010: toxikológia bez hraníc, stará lesná, september (Ústav 
experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV) 

Forum carpaticum. integrácia prírody a spoločnosti pre trvalú udržateľ-
nosť, krakow – poľsko, september (Ústav krajinnej ekológie SAV)

druhé stretnutie riešiteľov pracovných skupín európskeho projektu cost 
action Fa0805, stará lesná, september/október (Parazitologický ústav 
SAV)

interakcia tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi, smolenice, 
október (Ústav anorganickej chémie SAV)

medzinárodný workshop chemilumiscencia z plastov v múzeách, smole-
nice, október (Ústav polymérov SAV)

the bioinformatics roadshow – bratislava, október (Ústav molekulárnej 
biológie SAV)

38. konferencia komisie experimentálnej kardiológie (kek) – remodelácia 
v kVs, dunajská streda, október (Ústav pre výskum srdca SAV)

37. etologická konferencia, smolenice, november (Ústav biochémie 
a genetiky živočíchov SAV)

III. oddelenie vied SAV

interdisciplinárne vedecké sympózium právo duševného vlastníctva v in-
formačnej spoločnosti a v systéme práva, bratislava, marec (Ústav štátu 
a práva SAV)

stredoeurópska konferencia: nové trendy politiky a riadenia životného 
prostredia v rozšírenej eÚ, praha, apríl (Prognostický ústav SAV)

21. medzinárodná konferencia staršia doba bronzová v českých zemiach 
a na slovensku: kontakty strednej európy a ostatných európskych regió-
nov v staršej dobe bronzovej (2300 – 1600 b.c.), agios nikolaos, kréta, 
máj (Archeologický ústav SAV)

medzinárodná konferencia kálmán mikszáth a jeho súčasníci – regiona-
lizmus v kontexte literatúry stredoeurópskych národov, bratislava, máj 
(Ústav svetovej literatúry SAV)
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medzinárodné mierové zmluvy po prvej svetovej vojne. 90 rokov od tria-
nonu, praha, jún (historický ústav SAV)

idea národného divadla v 21. storočí, budmerice, jún (Ústav divadelnej 
a filmovej vedy SAV)

trianon v historickej pamäti slovákov a maďarov 1920 – 2010, nové zám-
ky, jún (Spoločenskovedný ústav SAV)

etnológia a komunistická ideológia štátu v druhej polovici 20. storočia/Fol-
klór a sociálna komunikácia, bratislava, jún (Ústav etnológie SAV)

XiX. letná univerzita francúzskej filozofie, smolenice, júl (Filozofický 
ústav SAV)

sociálne procesy a osobnosť 2010, stará lesná, september (Ústav expe-
rimentálnej psychológie SAV)

česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia, praha, 
september (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV)

mníchovská akadémia a slovensko, bratislava, september (Ústav dejín 
umenia SAV)

33. etnomuzikologický seminár, skalica, október (Ústav hudobnej vedy 
SAV)

desaťročia premien slovenskej spoločnosti, bratislava, október (Sociolo-
gický ústav SAV)

krízové a pokrízové adaptačné procesy a nové nároky na konkurencie-
schopnosť, bratislava, október (Ekonomický ústav SAV)

jazykové, literárne a etnické súvislosti kresťanskej kultúry, bratislava, no-
vember (Slavistický ústav Jána Stanislava SAV)

súčasné reflexie sociológie maxa Webera, bratislava, november (Socio-
logický ústav SAV)

literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2010, bratislava, december 
(Ústav slovenskej literatúry SAV)

Príloha 9

ZMlUVNá SPOlUPRáCA SAV NA ZáklADE 
MEDZIAkADEMICkýCh DOhôD

ARGENtíNSkA REPUBlIkA
consejo national de investigaciónes científicas y técnicas
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BElGICké kRáĽOVStVO
national Fund for scientific research, Flemish board of trustees
royal Flemish academy of belgium for science and the arts
Wallonie-bruxelles international (WBI) – Fonds national de la recherché 
scientifique, commissariat Géneral aux relationes international 

BIElORUSká REPUBlIkA
the national academy of sciences of belarus

BUlhARSká REPUBlIkA
bulgarian academy of sciences

čESká REPUBlIkA
akademie věd české republiky

čIERNOhORSká REPUBlIkA
montenegrin academy of sciences and arts

číNSkA ĽUDOVá REPUBlIkA
chinese academy of sciences
chinese academy of social sciences
national science council of taiwan

EGyPtSká ARABSká REPUBlIkA
academy of scientific research and technology
menoufiya university

EStÓNSkA REPUBlIkA
estonian academy of sciences

FíNSkA REPUBlIkA
academy of Finland

FRANCÚZSkA REPUBlIkA
centre national de la recherche scientifique
école des hautes études en sciences sociales

hOlANDSké kRáĽOVStVO
royal netherlands academy of arts and sciences

ChORVátSkA REPUBlIkA
croatian academy of sciences and arts

INDICká REPUBlIkA
indian national science academy
council of scientific and industrial research

IZRAEl
israel academy of sciences and humanities
Weizmann institute of science

JAPONSkO
japan society for the promotion of science
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kANADA
international academy of cardiovascular sciences

kÓREJSká REPUBlIkA
sogang university, seoul 
the korea science and engineering Foundation

lItOVSká REPUBlIkA
lithuanian academy of sciences

lOtyŠSká REPUBlIkA
latvian academy of sciences

MACEDÓNSkA REPUBlIkA
macedonian academy of sciences and arts

MAĎARSká REPUBlIkA
hungarian academy of sciences
Výskumný ústav slovákov v maďarsku

MONGOlSkO
mongolian academy of sciences

POĽSká REPUBlIkA
polish academy of sciences
polish academy of arts and sciences 

RAkÚSkA REPUBlIkA
Ősterreichische akademie der Wissenschaften

RUMUNSkO
romanian academy of sciences

RUSká FEDERáCIA
russian academy of sciences
russian state institute for art studies
russian academy of medical sciences

SlOVINSká REPUBlIkA
slovenska akademija znanosti in umetnosti

SPOJENé kRáĽOVStVO VEĽkEJ BRItáNIE 
A SEVERNéhO íRSkA
royal society of london
british academy
british council slovakia
royal society of edinburgh

SPOlkOVá REPUBlIkA NEMECkO
deutsche Forschungsgemeinschaft
deutscher akademischer austauschdienst
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SPOJENé Štáty AMERICké
national science Foundation
national cancer institute
national council for eurasian and east european research

SPOJENé Štáty MEXICké
academia de la investigación científica
instituto politécnico nacional

SRBSká REPUBlIkA
serbian academy of sciences and arts
academy of sciences and arts of Vojvodina

ŠPANIElSkE kRáĽOVStVO
consejo superior de investigaciones científicas

ŠVéDSkE kRáĽOVStVO
royal swedish academy of letters, history and antiquities

tAlIANSkA REPUBlIkA
consiglio nazionale delle ricerche

tURECká REPUBlIkA
scientific and technological research council of turkey

UkRAJINA
national academy of sciences of ukraine

VIEtNAMSká SOCIAlIStICká REPUBlIkA
Vietnamese academy of science and technology

european academy of sciences and arts

third World academy of sciences

Príloha 10

ZOZNAM VEDECkýCh SPOlOčNOStí PRI SAV

Rada slovenských vedeckých spoločností

slovenská astronomická spoločnosť 
slovenská akustická spoločnosť 
slovenská dopravná spoločnosť 
slovenská fyzikálna spoločnosť 
slovenská geologická spoločnosť 
slovenská geografická spoločnosť 
slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku 
slovenská limnologická spoločnosť 
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slovenská meteorologická spoločnosť 
jednota slovenských matematikov a fyzikov 
slovenská spoločnosť pre mechaniku 
Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch 
asociácia slovenských geomorfológov 
slovenská antropologická spoločnosť 
slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu 
slovenská botanická spoločnosť 
slovenská bioklimatologická spoločnosť 
slovenská entomologická spoločnosť 
slovenská ekologická spoločnosť 
slovenská vedecká histo a cytochemická spoločnosť 
slovenská chemická spoločnosť 
slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske 
a veterinárne vedy 
slovenská parazitologická spoločnosť 
slovenská zoologická spoločnosť 
slovenská biologická spoločnosť 
slovenská alzheimerova spoločnosť 
slovenská mykologická spoločnosť 
slovenská archeologická spoločnosť 
slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky 
slovenské filozofické združenie 
slovenská historická spoločnosť 
slovenská jednota klasických filológov 
slovenská jazykovedná spoločnosť 
slovenská kriminologická spoločnosť 
slovenská literárnovedná spoločnosť 
slovenská sociologická spoločnosť 
slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo 
slovenská národopisná spoločnosť 
slovenská orientalistická spoločnosť 
slovenská psychologická spoločnosť 
slovenské združenie pre politické vedy 
slovenská štatistická a demografická spoločnosť 
slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev 
nezávislé združenie ekonómov slovenska 
umeleckohistorická spoločnosť 
slovenská teatrologická spoločnosť 
slovenská imunologická spoločnosť 
slovenská pedagogická spoločnosť 
slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku 
slovenská spoločnosť pre neurovedy 
slovenská numizmatická spoločnosť 



Správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2010

Príloha 11

SPOlOčNé PRACOVISká SAV S UNIVERZItAMI, VŠ 
A INýMI INŠtItÚCIAMI

I. oddelenie vied

spoločné laboratórium pre analýzu tenkých vrstiev, povrchov a rozhraní 
Fyzikálneho ústavu saV a elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity

Výskumné centrum svetla a svetelnej techniky Fyzikálneho ústavu saV 
a stu

centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva Fy-
zikálneho ústavu saV a stu 

centrum aplikovaného výskumu nanočastíc Fyzikálneho ústavu saV 
a stu

paleomagnetické laboratórium modra-piesok – spoločné pracovisko Geo-
fyzikálneho ústavu saV a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky uk

radónová stanica modra-piesok – spoločné pracovisko Geofyzikálneho 
ústavu saV a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky uk 
 
seizmická stanica modra-piesok – spoločné pracovisko Geofyzikálneho 
ústavu saV a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky uk 

spoločné pracovisko Geofyzikálneho ústavu saV, Fakulty matematiky, fy-
ziky a informatiky uk a spoločnosti microstep-mis bratislava zamerané na 
testovanie a vývoj zariadení na zber údajov zo seizmických staníc

spoločné rtg pracovisko pre štúdium vrstvovitých silikátov Geologického 
ústavu saV a prírodovedeckej fakulty uk 

inštitút biológie a geológie v banskej bystrici – spoločné pracovisko Geo-
logického ústavu saV, botanického ústavu saV a univerzity mateja bela

Geologický ústav saV spolu s prírodovedeckou fakultou uk a Ústavom 
anorganickej chémie saV participujú v novo založenom Výskumno-vzde-
lávacom centre excelentnosti solipha na výskum pevnej fázy 

inštitút matematiky a informatiky v banskej bystrici – spoločné pracovisko 
matematického ústavu saV a univerzity mateja bela 

centrum fyziky veľmi nízkych teplôt ako centrum excelentnosti saV je 
spoločným pracoviskom Ústavu experimentálnej fyziky saV a prírodove-
deckej fakulty upjš

centrum kryofyziky a kryonanoelektroniky ako centrum excelentnosti saV 
je spoločným pracoviskom Ústavu experimentálnej fyziky saV, prírodove-
deckej fakulty upjš, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky uk a elek-
trotechnického ústavu saV
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spoločné výskumné laboratórium Ústavu materiálov a mechaniky strojov 
saV a materiálovo-technologickej fakulty stu zamerané na výskum prog-
resívnych kovových materiálov a vývoj technológií ich výroby

spoločné pracovisko Ústavu materiálov a mechaniky strojov saV a stroj-
níckej fakulty stu zamerané na výskum nových intermetalických materi-
álov na báze titánu

spoločné laboratórium rastrovacej elektrónovej mikroskopie Ústavu mate-
riálového výskumu saV a tu košice

centrum pre informačné technológie Ústavu informatiky saV a Fakulty 
elektrotechniky a informatiky tu košice 
 
centrum neštandardných meraní Ústavu merania saV, Fakulty elektro-
techniky a informatiky stu a strojníckej fakulty stu 

laboratórium fyzikálneho prieskumu umeleckých diel – spoločné pracovis-
ko Ústavu merania saV a katedry reštaurovania VšVu 

spoločné pracovisko Ústavu merania saV a katedry inžinierskej geodézie 
stavebnej fakulty stu 

II. oddelenie vied

národné taxonomické laboratórium – spoločné pracovisko oddelenia ta-
xonómie vyšších rastlín botanického ústavu saV, katedry botaniky a ka-
tedry zoológie prírodovedeckej fakulty uk, Ústavu biologických a ekolo-
gických vied upjš a slovenského národného múzea 

národné centrum nukleárnej magnetickej rezonancie na slovensku – spo-
ločné pracovisko chemického ústavu saV, Ústavu merania saV, Fakulty 
chemickej a potravinárskej technológie stu, prírodovedeckej fakulty uk, 
Fakulty elektrotechniky a informatiky tu v košiciach, Ústavu chemických 
vied upjš 

centrum biomedicínskej mikrobiológie a imunológie neuroimunologického 
ústavu saV a univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie

centrálne laboratórium veterinárnej biomedicíny – spoločné pracovisko 
neuroimunologického ústavu saV, štátnej veterinárnej a potravinovej 
správy a univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie

spoločné pracovisko parazitologického ústavu saV, Výučbovej základne 
Fakulty zdravotníctva ku v ružomberku a Ústrednej vojenskej nemocnice 
v ružomberku
 
spoločné pracovisko pre epidemiológiu parazitozoonóz parazitologického 
ústavu saV a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. alžbety 
v bratislave 
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spoločné pracovisko pre simultánnu tG-dta analýzu Ústavu anorganickej 
chémie saV, Ústavu stavebníctva a architektúry saV, Fakulty chemickej 
a potravinárskej technológie stu a prírodovedeckej fakulty uk 

spoločné pracovisko s vysokorozlišovacím rtg práškovým difraktometrom 
Ústavu anorganickej chémie saV, Fakulty chemickej a potravinárskej tech-
nológie stu a prírodovedeckej fakulty uk 

spoločné pracovisko Ftir spektroskopie Ústavu anorganickej chémie 
saV, chemického ústavu saV, Fakulty chemickej a potravinárskej techno-
lógie stu a prírodovedeckej fakulty uk 

spoločné laboratórium – centrum kompetencie skla Vitrum laugaritio 
(Vila) Ústavu anorganickej chémie saV, Fakulty priemyselných technoló-
gií tu a. dubčeka v trenčíne, rona, a.s., v lednickom rovnom a Fakulty 
chemickej a potravinárskej techológie stu
 
spoločné pracovisko Ústavu biochémie a genetiky živočíchov saV a Fa-
kulty matematiky, fyziky a informatiky uk 

spoločné pracovisko Ústavu biochémie a genetiky živočíchov saV a uni-
verzity veterinárskeho lekárstva 

spoločné pracovisko Ústavu biochémie a genetiky živočíchov saV a prí-
rodovedeckej fakulty uk 

spoločné pracovisko Ústavu biochémie a genetiky živočíchov saV a Fa-
kulty chemickej a potravinárskej technológie stu 

spoločné dna diagnostické pracovisko Ústavu experimentálnej endokri-
nológie saV a národného endokrinologického a diabetologického ústavu 
v ľubochni

spoločné pracovisko Ústavu krajinnej ekológie saV a Fakulty prírodných 
vied ukF

spoločné laboratórium genetiky Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky 
saV a prírodovedeckej fakulty uk 

spoločné pracovisko – centrum experimentálnej medicíny Ústavu normál-
nej a patologickej fyziológie saV a lekárskej fakulty uk v bratislave

centrum biodegradovateľných plastov a kompozitných materiálov – spo-
ločné pracovisko Ústavu polymérov saV a Ústavu polymérnych materiálov 
Fakulty chemickej a potravinárskej technológie stu

spoločné pracovisko Ústavu polymérov saV a prírodovedeckej fakulty uk 

spoločné pracovisko Ústavu polymérov saV a materiálovo-technologickej 
fakulty stu 

spoločné pracovisko Ústavu pre výskum srdca saV a Ústavu lekárskej 
chémie, biochémie a klinickej biochémie lekárskej fakulty uk 
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spoločné pracovisko Ústavu pre výskum srdca saV a Fyziologického 
ústavu lekárskej fakulty uk

spoločné pracovisko Ústavu pre výskum srdca saV a Fakulty zdravotníc-
tva ku 

spoločné laboratóriá Virologického ústavu saV a katedry mikrobiológie 
a virológie prírodovedeckej fakulty uk

III. oddelenie vied

centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky – spoloč-
né pracovisko prognostického ústavu saV, prírodovedeckej fakulty uk 
a stu 

Príloha 12

člENStVO V MEDZINáRODNýCh MIMOVláDNyCh VEDECkýCh 
ORGANIZáCIáCh PODPOROVANýCh 
V ROkU 2010 Z ROZPOčtU SAV 

AllEA  all european academies
CISh  comité internationale des sciences historique
COSPAR  committee on space research
Diversitas  diversitas an international programme
EASAC  european academies science advisory council
EMU  european mineralogical union
EPSO  european plant science organisation 
ESEIA  european sustainable energy innovation alliance
ESF  european science Foundation
IAU  international astronomical union
IBRO  international brain research organization
ICSU  international council for science
IGU  international Geographical union
IFtOMM  international Federation for the promotion of mechanisn and 
     machine science
IMU  international mathematical union
ISSC  international social science council
IUBMB  international union of biochemistry and molecular biology
IUCR  international union of crystallography
IUFRO  international union of Forest research organizations
IUGG  international union of Geodesy and Geophysics
IUGS  international Geological committee
IUhPS  international union of the history and philosophy of science
IUPAC  international union of pure and applied chemistry
IUPAP  international union of pure and applied physics
IUtAM  international union of theoretical and applied mechanics
SCOPE  scientific committee on problems of environment
SCOStEP  scientific committee on solar – terrestrial physics
UAI  union académique internationale
URSI  union-radio scientifique internationale
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Rad Ľudovíta Štúra II. triedy 
z rúk prezidenta SR Ivana 
Gašparoviča preberá 
jazykovedkyňa Klára 
Buzássyová.

Minister hospodárstva SR 
Ľubomír Jahnátek a predseda 
SAV Jaromír Pastorek podpísali 
Memorandum o spolupráci pri 
riešení problematiky v oblasti 
energetiky, teplárenstva 
a plynárenstva.

Významný fyzikálny chemik 
z Technickej univerzity 
v nemeckom Braunschweigu 
prof. Klaus-Dieter Becker 
prevzal na pôde SAV Medailu 
SAV za podporu vedy.
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Vyšiel najnovší, v poradí už 
dvadsiaty šiesty populárno-
vedecký titul od známeho 
prírodovedca Miroslava Sanigu 
z Ústavu ekológie lesa SAV vo 
Zvolene. 

Objav supravodivosti patrí 
medzi najvýznamnejšie objavy 
20. storočia. Na tento jav sa 
zameral člen Predsedníctva 
SAV Peter Samuely z Ústavu 
experimentálnej fyziky SAV 
vo svojej prednáške v rámci 
popularizačného projektu 
Hodina vedy.

V  priestoroch Ústavu merania 
SAV vzniklo nové laboratórium 
na prípravu a tvarovanie 
nanoštruktúr. Symbolickú 
pásku pri otvorení prestrihla 
podpredsedníčka SAV Eva 
Majková a generálna riaditeľka 
Agentúry pre štrukturálne fondy 
EÚ Alexandra Drgová.  
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Celkový pohľad na zariadenie 
laboratória na prípravu 
a tvarovanie nanoštruktúr, 
ktoré vzniklo v rámci projektu 
Centra excelentnosti pre nové 
technológie v elektronike. 

Slovenskí vedci otvorili 
v africkej Keni spoločný 
projekt na likvidáciu životu 
nebezpečných tsetse múch, 
ktoré v tejto krajine ohrozujú 
ľudí aj dobytok.

Alexander Dubček – politik, 
štátnik a humanista,  pod 
týmto názvom vyšiel vo VEDE, 
vydavateľstve SAV zborník 
článkov a vystúpení o tejto 
osobnosti slovenských dejín. 
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Pri prezentácii knihy odovzdali 
Pavol a Peter Dubčekovci 
Pamätnú medailu Spoločnosti 
A. Dubčeka riaditeľovi VEDY, 
vydavateľstva SAV, 
Milanovi Brňákovi.

Na výstave CONECO 
navštívila stánok SAV 
manželka prezidenta SR 
Silvia Gašparovičová. 
Delegáciu akadémie viedla 
podpredsedníčka SAV 
Eva Majková.

Počas návštevy SAV riaditeľka 
Ústavu divadelnej a filmovej 
vedy SAV Dagmar Podmaková 
(vľavo) predstavuje prezidentovi 
SR Ivanovi Gašparovičovi 
knižnú produkciu pracoviska.  
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Prezident SR sa  cestou do 
Virologického ústavu SAV 
pristavil pri buste zakladateľa 
ústavu Dionýza Blaškoviča.

Pri vedeckých stánkoch na 
tradičnej akcii Noc výskumníka 
2010 sa pristavil aj minister 
financií SR Ivan Mikloš (prvý 
sprava). 

Účastníci panelovej diskusie 
počas podujatia Noc 
výskumníkov 2010 (sprava 
Jaromír Pastorek, Ivan Mikloš, 
Pavol Frešo, Tatiana Rosová, 
Dušan Bruncko a Stanislav 
Sipko).
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Vyšla kniha o zážitkoch 
známeho astronóma Vojtecha 
Rušina na cestách za 
zatmeniami Slnka. Vojtech 
Rušin počas prezentácie 
svojich fotografií z ciest.

Predsedníčka vlády SR 
Iveta Radičová sa zúčastnila 
na konferencii Desaťročia 
premien slovenskej spoločnosti 
organizovanej Sociologickým 
ústavom SAV.

Memorandum porozumenia 
o spolupráci v oblasti 
biomedicíny podpísali za SAV  
(sprava) podpredseda SAV 
Albert Breier, predseda SAV 
Jaromír Pastorek a za National 
Institute of Health (USA) prof. 
Constatine Stratakis a prof. 
Karel Pacák.
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Súčasťou tradičných Dní mesta 
Košice bolo podujatie Hodina 
vedy a Veda na Slovensku – čo 
nepoznáme, nepotrebujeme? 
Na obrázku riaditelia dvoch 
organizujúcich organizácií – 
Štefan Faix z Ústavu fyziológie 
hospodárskych zvierat SAV 
(vľavo) a Branislav Peťko 
z Parazitologického ústavu 
SAV. 

Prezident SR Ivan Gašparovič 
ocenil mladých vedeckých 
pracovníkov zo SAV.

Na košickom Festivale vedy 
pritiahol pozornosť verejnosti 
vekový test mozgu.  Princíp 
testu vysvetľuje neurobiológ 
Ján Burda. 
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Pohľad na významné osobnosti 
SAV krátko po ich ocenení 
v roku 2010.

Cenu SAV za kolektív 
autorov publikácie Slovensko 
v 20. storočí – Prvá svetová 
vojna 1914 – 1918 preberá 
Dušan Kováč.

V Ponitrianskom múzeu v Nitre 
sa konala výstava R1 Nitra 
– Tekovské Nemce, Banská 
Bystrica – archeologické objavy. 
Riaditeľ Archeologického 
ústavu SAV Matej Ruttkay 
(vpravo) nad jedným 
z vystavených exponátov.
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Po dvojročnej prestávke sa 
čitateľom dostáva do rúk šiesty 
diel Slovenskej všeobecnej 
encyklopédie Encyclopaedia 
Beliana.

Medzinárodnú cenu SAV 2010 
za vynikajúce dielo v oblasti 
vied o spoločnosti a kultúre 
prevzal významný historik 
umenia z Českej republiky 
prof. PhDr. Milan Togner, CSc. 
(druhý sprava).

Zástupcovia SAV a National 
Science Council of Taiwan 
podpísali v SAV dohodu 
o programe výmeny vedeckých 
pracovníkov pracujúcich na 
spoločnom projekte.  Vedecký 
tajomník SAV Fedor Gömöry 
pri prejave na seminári, vedľa 
zástupca NSC prof. Lou 
Chuang Lee, predseda SAV 
Jaromír Pastorek a vedúci 
Taipejskej reprezentačnej 
kancelárie v Bratislave Robert 
Chen.
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Na výstave Slovmedica – Non 
Handicap 2010 Zlatou Inchebou 
ocenili Ústav polymérov SAV. 
Sprava Ladislav Petruš, 
Igor Novák s manželkou 
a Igor Túnyi s ocenením. 

Výstavný stánok 
Archeologického ústavu 
SAV s najnovšími nálezmi 
z kniežacieho hrobu 
z 1. storočia n. l. na Záhorí. 

Predseda SAV 
prof. Jaromír Pastorek 
odovzdáva ocenenie 
Vedcovi roka 2010 
Stanislavovi Dubničkovi 
(vľavo).
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