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Slovo na úvod

Vedecké kaviarne sú čoraz populárnejšie nielen medzi vedcami, ale najmä širokou
verejnosťou. Sú miestom na neformálne debaty o aktuálnych vedeckých otáz-
kach. Témy sú rôzne, ale rôznorodé je aj publikum. Popri odborníkoch sa do ve-
deckej diskusie zapájajú študenti i laici. Vedci prezentujú témy populárnou
formou, trpezlivo vysvetľujú, odpovedajú na nespočetné otázky.

V Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre ve-
decko-technických informácií SR tiež vznikla tradícia stretnutí verejnosti s vedec-
kými osobnosťami pri káve. Ide o pravidelný cyklus prednášok pod názvom Veda
v CENTRE.

Od mája 2008 do novembra 2011 Národné centrum pre popularizáciu vedy a tech-
niky v spoločnosti (NCP VaT) zorganizovalo už 34 stretnutí. Stretnutia sa konajú
každý mesiac (okrem augusta a decembra), spravidla posledný štvrtok o 17. ho-
dine v konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR),
Lamačská cesta 8/A v Bratislave na Patrónke.

Ročenka Veda v CENTRE. Stretnutia vo vedeckej kaviarni, 1. časť obsahuje profily
prvých desiatich vedcov, ktorí sa zúčastnili stretnutí s verejnosťou v období od mája
2008 do júna 2009, rozhovory s nimi, ako aj fotoreportáže, ktoré boli priebežne
publikované v elektronických novinách NCP VaT Vedecký kaleidoskop a v popula-
rizačnej sekcii Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie.

Prvým hosťom Vedy v CENTRE dňa 21. 5. 2008 bol prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,
riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR, profesor Katedry molekulárnej
biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Téma Éra
antibiotík končí, čo ďalej? zaujala a prilákala vyše 50 účastníkov. Do debaty sa
aktívne zapojili najmä významné vedecké kapacity zo Slovenskej akadémie vied.

V júni 2008 bol hosťom Vedy v CENTRE doc. RNDr. Martin Putala, PhD., vedúci Ka-
tedry organickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Brati-
slave. Prezentoval tému Inteligentné organické molekuly – budúcnosť elektroniky
a optoelektroniky, ktorá prilákala nielen študentov, ale aj vyššie vekové kategó-
rie. Prvý rozhovor publikovaný v e-novinách NCP VaT Vedecký kaleidoskop s hos-
ťom Vedy v CENTRE bol práve rozhovor s docentom Putalom, v ktorom zdôraznil,
že „do výskumu a vývoja treba investovať podstatne viac“.

Magnetom pre publikum bol aj významný meteorológ a klimatológ prof. RNDr.
Milan Lapin, CSc., vedúci oddelenia meteorológie a klimatológie na Katedre astro-
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nómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Uni-
verzity Komenského v Bratislave. Jeho populárno-vedecká prednáška v septembri
2008 na tému Globálne otepľovanie – fakty a mýty veľmi zaujala, ako aj rozhovor,
v ktorom poukázal na fakt, že „máme dosť prostriedkov na to, aby sme včas pri-
jali opatrenia na spomalenie klimatickej zmeny a na zmiernenie jej dôsledkov“.

Hosťom Vedy v CENTRE v októbri 2008 bol doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc., súdny
znalec v odbore genetiky, odvetvie analýzy DNA a vysokoškolský pedagóg na Ka-
tedre molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Vystúpil so
zaujímavou témou Čo hovorí DNA o genetických koreňoch slovenskej populácie?
Docent Ferák v rozhovore, okrem iného uviedol, že „DNA identifikácia je dnes už
všeobecne akceptovaná metóda”.

V novembri 2008 – počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku – vzbudila veľkú
pozornosť vedecká kaviareň, ktorej hosťom bol doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (v
súčasnosti profesor), v tom čase dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach. Téma: Synchrotróny štvrtej generácie – okná do sveta
nanosveta. V rozhovore pripomenul, že „systematická vedecká práca a najmä
medzinárodná spolupráca prinášajú šancu presadiť sa.“

Prvou ženou – vedkyňou vo Vede v CENTRE bola Ing. Alexandra Zahradníková,
PhD. (v súčasnosti DrSc.), vedúca Laboratória molekulárnej biofyziky v Ústave
molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej akadémie vied. V januári 2009 pre-
zentovala populárnu tému Bunky, ktoré poháňajú život. V rozhovore zdôraznila,
že „aj na Slovensku sa dá robiť zmysluplná veda“. 

Hosťom 7. stretnutia verejnosti s osobnosťami vedy vo februári 2009 bol popredný
slovenský vedec prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., v tom čase riaditeľ Virolo-
gického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, v súčasnosti predseda Slo-
venskej akadémie vied. Témou Ako ďaleko je k aplikovanému výskumu vzbudil
záujem hlavne u odbornej verejnosti. V rozhovore, ktorý poskytol Vedeckému ka-
leidoskopu, upozornil, že „dnešná veda nie je o individualizme, ale o komunikácii
a schopnosti spolupracovať“. Počas tejto vedeckej kaviarne CVTI SR spustilo pre-
vádzku živého vysielania z podujatí Národného centra pre popularizáciu vedy
a techniky v spoločnosti na internete.

V marci 2009 sme privítali vo vedeckej kaviarni prof. Ing. Milana Šikulu, DrSc.,
riaditeľa Ekonomického ústavu SAV. Témou jeho vystúpenia bola Vízia rozvoja slo-
venskej spoločnosti v kontexte globálnej krízy, o ktorú bol veľký záujem, čo sa
prejavilo v rozsiahlej diskusii.  V rozhovore, ktorý nám profesor Šikula poskytol
dodatočne, okrem iného poukázal na fakt, že „globálna kríza nastolila naliehavú
potrebu riešenia sociálno-ekonomických rozporov“.
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V apríli 2009 sa verejnosť stretla s doc. RNDr. Petrom Sýkorom, PhD. (v súčasnosti
profesorom), mimoriadnym profesorom filozofických vied, riaditeľom Centra pre
bioetiku Katedry filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v
Trnave, pri téme Etika výskumu ľudských kmeňových buniek. V rozhovore pripo-
menul, že „význam bioetiky vo svete, ako aj na Slovensku, neustále rastie“.  

V máji 2009 ukončila prvú dekádu stretnutí vo Vede v CENTRE úspešná vedkyňa
doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., (v súčasnosti profesorka), vedúca vedecká
pracovníčka Virologického ústavu SAV a Molekulárno-medicínskeho centra SAV,
s atraktívnou témou Molekulové zmeny v nádoroch a protinádorová liečba budúc-
nosti.  V rozhovore zdôraznila, že „k zlepšeniu postavenia vedcov na Slovensku
môžeme prispieť aj propagovaním pozoruhodných výsledkov vedy a výskumu“.

Pravidelné stretnutia verejnosti s osobnosťami vedy a techniky Veda v CENTRE
úspešne pokračujú ďalej. Sú lákadlom pre laickú verejnosť rôznych vekových ka-
tegórií, vedcov i odborníkov z decíznej sféry. Tí, ktorí sa nemôžu zúčastniť
osobne, majú možnosť sledovať priebeh akcie v priamom prenose prostredníc-
tvom Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie. Na tomto
portáli je k dispozícii tiež archív videozáznamov z uskutočnených podujatí, pro-
stredníctvom ktorých môžu záujemcovia dodatočne zažiť atmosféru vedeckých
kaviarní.

Táto ročenka vznikla z úcty k vedeckým osobnostiam, ktoré si popri svojej ná-
ročnej práci našli čas aj na stretnutie s verejnosťou, aby im populárnou formou
priblížili zaujímavé témy a umožnili im nahliadnuť do tajov rôznych vedných dis-
ciplín. NCP VaT pripravuje ďalšie ročenky, ktoré budú postupne prinášať pohľad
na zrealizované stretnutia v našej vedeckej kaviarni.

Stretnutia vo Vede v CENTRE sa stali neoddeliteľnou súčasťou aktivít Národného
centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Záujem ve-
rejnosti o takúto formu popularizácie vedy a techniky je veľkým povzbudením pre
našu prácu i pre prácu samotných vedcov. 

Mgr. Andrea Putalová,
vedúca Národného centra pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti, CVTI SR





Ján Turňa sa narodil roku 1955 v Podbrezovej. Študoval biochémiu na Prírodove-
deckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po jej absolvovaní (1978) zo-
stal pracovať na Katedre biochémie. V r. 1987 – 1992 bol riaditeľom Ústavu bio-
chémie a biotechnológie UK. Od r. 1992 pôsobí na Katedre molekulárnej biológie,
kde je od r. 1997 vedúcim katedry. Od r. 2007 zastáva aj post riaditeľa Centra ve-
decko-technických informácií SR. Vo februári 2011 bol vymenovaný za prorektora
UK v Bratislave pre informačné technológie.

Profesor Ján Turňa sa zaoberá problematikou regulácie génovej expresie v pro-
karyotoch a horizontálnym génovým transportom. Popri pedagogickej a výskum-
nej práci sa venuje popularizácii molekulárnej biológie a jej aplikáciám
v biotechnológii. V r. 1981 ako prvý na Slovensku pripravil rekombinantnú DNA.
V r. 1991 začal rozvíjať metódy génového
inžinierstva. Pôsobil ako hosťujúci profe-
sor na univerzitách v Los Angeles a v Pa-
ríži. V rámci Európskeho projektu BI-
TECHUNTE sa zúčastnil na výučbe eu-
rópskych biotechnológov na univerzite
v Perugii.

Je spoluautorom troch monografií, dvoch
vysokoškolských učebníc a 8 patentov. K
26. 10. 2010 mal podľa Web of Science
94 publikačných výstupov a 290 citácií.
Je členom viacerých vedeckých a odbor-
ných spoločností.

prof. RNDr. Ján T U R Ň A , CSc.
riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR, 

vedúci Katedry molekulárnej biológie na Prírodovedeckej fakulte UK,
prorektor Univerzity Komenského v Bratislave
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J. Turňa: Popularizácia je neodmysliteľná súčasť
fungovania vedy

Prof. RNDr. Ján TURŇA, CSc. – riaditeľ
Centra vedecko-technických informácií SR
(CVTI SR), prorektor Univerzity Komen-
ského, vedúci Katedry molekulárnej bio-
lógie na Prírodovedeckej fakulte UK 
v Bratislave.

Po absolvovaní štúdia biochémie na Príro-
dovedeckej fakulte UK v Bratislave (1978)
pôsobil ako asistent, odborný asistent,
docent, profesor a od roku 1997 doposiaľ
je vedúcim Katedry molekulárnej biológie.
V roku 1987 sa habilitoval na docenta a v
roku 2004 získal titul profesor. Od roku
2007 je riaditeľom CVTI SR. Je predse-
dom Rady Agentúry na podporu výskumu
a vývoja pre prírodné vedy, členom Ve-
deckej rady SAV, predsedom výboru Slo-
venskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu, členom Národného
komitétu pre biochémiu a molekulárnu biológiu. Od februára 2011 je prorekto-
rom pre informačné technológie Univerzity Komenského v Bratislave.

M. Bartošovičová: Pán riaditeľ, už tretí rok organizuje Národné centrum pre po-
pularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických infor-
mácií SR stretnutia verejnosti s osobnosťami vedy a techniky vo vedeckej kaviarni
pod názvom Veda v CENTRE. Tieto neformálne stretnutia si rýchlo získali svojich
priaznivcov. Prvým hosťom ste boli práve Vy, keď ste dňa 21. mája 2008 o 17. ho-
dine prezentovali tému Éra antibiotík končí, čo ďalej?

Ako hodnotíte tieto stretnutia s odstupom času?

J. TURŇA: Určite pozitívne, pokiaľ to mám povedať veľmi stručne a krátko. Stali
sa už pravidelným podujatím, ktoré majú stabilných priaznivcov, ktorí bez ohľadu
na tému sa zúčastňujú týchto podujatí, ale samozrejme väčšina je takých, ktorí
preferujú tematické oblasti a teda prídu vtedy, pokiaľ sa to dotýka fyziky alebo ob-
lasti medicíny, alebo inej disciplíny, ktorá je im blízka, čo je úplne v poriadku. Za
veľmi významné hodnotím aj to, že v ostatnom čase sa podarilo vytvoriť systém
dokumentovania týchto podujatí, lebo vždy som to chápal tak, že ukrivdení sú tí,

16. 12. 2011



ktorí sa fyzicky nemôžu dostaviť, aj keď, dajme tomu sú z Bratislavy, ale určite
v tomto smere nevýhoda bola pre tých, ktorí sú zo vzdialenejších oblastí. Robíme
to formou videozáznamu aj priameho vysielania, čo dáva šancu dokonca interak-
tívne vstupovať do diskusie a klásť otázky. S odstupom času je možné pozrieť si
tieto záznamy, čo je veľký pokrok a ďalší prínos z týchto podujatí.

M. Bartošovičová: Ak dovolíte, vráťme sa k Vašim profesijným začiatkom.
Kto Vás usmernil, alebo čo Vás ovplyvnilo pri rozhodovaní sa pre štúdium
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave?

J. TURŇA: Domnievam sa, že naozaj tie okolnosti sa menia. V čase, keď som bol
vo veku tínedžera, kedy sa mladý človek rozhoduje pre svoju budúcu kariéru, pre
mňa základným zdrojom inšpirácie boli knihy. Boli to knihy predovšetkým ve-
decko-populárne. S ľútosťou musím konštatovať, že tieto takmer vymizli zo sorti-
mentu, s výnimkou niektorých prekladov, ktoré sú dostupné, aj to predovšetkým
v českom jazyku.

Plne si uvedomujem, že dnes ovládajú mladých ľudí skôr iné informačné zdroje.
Máme tu viac ako sto televíznych staníc, máme tu internet, sociálne siete, ktoré
dnes pôsobia na mladého človeka pri jeho rozhodovaní sa.  V tejto súvislosti, ak
môžem môj prípad zrekapitulovať, keďže som vyrastal mimo veľkého mesta, ktoré
nebolo ani univerzitné, informačný tok bol obmedzený najmä na čítanie písom-
ností, písomných zdrojov, ako som už povedal, kníh. Dnes stojíme z pozície za-
dávateľa pred podobnou situáciou, aby sme čím najlepšie oslovili mladú
generáciu, aby sa presvedčila, že stráviť svoj život, svoju odbornú kariéru vo vede,
je nielen zaujímavé, ale aj vzrušujúce a že je to dobrá voľba.

M. Bartošovičová: Aká bola Vaša cesta k vede?

J. TURŇA: Tým, že som orientovaný do oblasti prírodných vied, ktoré sú vždy
spojené s experimentmi, s pokusmi, bez toho sa ťažko do nich preniká a chápu sa
isté súvislosti, pre mňa bolo vzrušujúce realizovať množstvo pokusov, samozrejme
v tých obmedzených podmienkach, ktoré boli, či už v nejakom školskom labora-
tóriu alebo aj inde. Možno by boli mladí dnes prekvapení, ako sa dajú mnohé veci
improvizovane riešiť. A práve v tomu som našiel množstvo kníh, ktorých sa pí-
salo o tom, ako sa pomerne zložité pokusy dajú zrealizovať tak povediac v do-
mácich podmienkach, s vecami, ktoré sa bežne nájdu v domácnosti, respektíve
dali v tom čase kúpiť v obchodoch, v drogérii.

Množstvo vykonaných experimentov vedie k úplne inému chápaniu reality. Preto
aj dnes pri výchove musím tvrdo apelovať na tie školy, ktoré učia maximálne pri
tabuli s powerpointovou prezentáciou a laboratórium je pre nich skôr rarita. Sú
však aj školy, ktoré sa snažia realizovať experimenty pre svojich žiakov, aj keď
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v tejto zložitej finančnej situácii len v obmedzenom rozsahu, nie takom ako by
sme chceli. Ten dopad dovnútra, do mysle, do uvažovania je úplne iný.

Pre mňa to bola na jednej strane cesta štúdia, na druhej strane kontaktu cez
rôzne experimenty, ktoré, boli často aj trochu nebezpečné, čo sme si vtedy dosť
dobre neuvedomovali. Keď sme išli na prijímačky, tak môj najlepší priateľ mal
mierne poznačenú tvár takýmto jedným experimentom. V prijímacej komisii si
to všimli a hodnotili, že okrem štúdia literatúry pristúpil k príprave na štúdium
aj aktívne.

M. Bartošovičová: Ktoré svoje pracovné úspechy považujete za najvýz-
namnejšie?

J. TURŇA: Aj to, čo človek hodnotí za úspech, sa, samozrejme, relativizuje
v čase. To, čo kedysi bolo veľmi zložité dosiahnuť, dnes, predovšetkým zmenou
spoločenského systému, je oveľa dostupnejšie, oveľa jednoduchšie. Napríklad,
keď som začínal v mladých rokoch, tak boli nielen dve kategórie materiálov a che-
mikálií, ale hlavne peňazí, tzv. domáce a devízové, za ktoré sa dalo niečo kúpiť
z priemyselne vyspelého sveta. Spomínam si na jednu takú diskusiu, kedy celá ka-
tedra mala možnosť kúpiť si, obrazne povedané, tri fľaštičky chemikálií za celo-
ročný rozpočet devízových prostriedkov. Takže aby sme v takýchto podmienkach
mohli robiť výskum, organizovať isté experimenty, museli sme si svojpomocne
pripraviť biopreparáty.
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Za jedno zo svojich úspešných pôsobení rozhodne hodnotím práve to, čo sme
v rámci vtedajšieho Československa realizovali ako istú burzu, výmenu biochemi-
kálií. V našom laboratóriu sa ich pripravovalo takmer 30 a vymieňali sme si ich
s kolegami z Prahy a Brna. Okrem toho, že sme si vymieňali užitočné veci, viedlo
nás to aj k nadviazaniu istej spolupráce, priateľstvu, kontaktom. Toto hodnotím
ako veľmi významnú činnosť, ktorej som venoval množstvo energie a som pre-
svedčený, že bola správna a úspešná, napriek tomu, že to bola práca, z ktorej
mám možno jednu, dve publikácie, aj to v domácich časopisoch, čiže nebol to
taký vedecký výstup, na ktorý sa dnes pozeráme predovšetkým cez počty publi-
kácií v karentovaných časopisoch.

Čo považujem bezprostrednejšie za svoj úspech, je predovšetkým nápad a potom
istým spôsobom jeho potvrdenie, a to je v oblasti pomerne špecifickej – vyvinu-
tie istého systému, tzv. transpozície in vitro. Transpozóny sú elementy DNA, ktoré
sa presúvajú voľne z miesta na miesto, a my sme prispeli k takému systému,
ktorý funguje vlastne v skúmavke dodaním nevyhnutných komponentov. Aj dnes
sa ukazuje, že má relatívne veľmi zaujímavé využitie.

Okrem toho za významné hodnotím aj niektoré spolupráce s priemyselnými part-
nermi, kde sa, či už formou patentov alebo len spolupráce, podarilo odovzdať niek-
toré výsledky, ktoré sa zaviedli do výroby a tie, v podstate, sú tu. Produkčné
mikroorganizmy sa v istej podobe, aj keď dnes už v ďalej zhodnotenej,  zdoko-
nalenej, používajú pre produkciu významných chemikálií.

M. Bartošovičová: Ste zodpovedným riešiteľom viac ako 15-tich vedecko-
výskumných projektov financovaných národnými a medzinárodnými
agentúrami. Mohli by ste spomenúť aspoň tie, ktoré sú podľa Vás naj-
zaujímavejšie?

J. TURŇA: Niekoľko projektov, ktoré boli v 90. rokoch, napríklad, keď nebola iná
agentúra ako tzv. agentúra VEGA – Vedecká grantová agentúra. Boli to predo-
všetkým projekty zamerané na reguláciu génovej expresie, čiže pokiaľ to poviem
prijateľnejšie, kontrolovaných mechanizmov, ktoré rozhodujú o tom, kedy ktorý
gén sa jednoducho prejaví, kedy z neho vznikne výkonný produkt, čo je spravidla
bielkovina, enzým, ktorý potom zabezpečuje isté funkcie.

Ďalšie projekty boli zamerané skôr na praktické prepojenia s praxou, a to predo-
všetkým projekt, ktorý sa venoval zlepšeniu producentov jednej z aminokyselín,
ktorá sa priemyselne vyrába.

Z medzinárodných, v ostatnom čase, to boli projekty zamerané na oblasť biosen-
zorov, kde sme boli partnermi. Za významný hodnotím aj projekt, ktorý nie je
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čisto vedecký, ale je vedecko-vzdelávací, kde pod koordináciou profesorky z Pe-
rugie prebieha niekoľko rokov cyklus opakovaných projektov zameraných na vzde-
lávanie v biotechnológiách. Išlo o „First Degree“, čiže prvý stupeň vzdelávania v
oblasti biotechnológií. Bol to veľký medzinárodný projekt, ktorý mi dal predo-
všetkým možnosť stretnúť zaujímavých ľudí, komunikovať, vymieňať si skúsenosti
a poznať ako veci týkajúce sa vzdelávania organizujú v iných krajinách Európskej
únie.

M. Bartošovičová: Aký máte názor na postavenie vedcov na Slovensku?

J. TURŇA: Myslím si, že dominantná väčšina vedcov na Slovensku odpovie jed-
noznačne, že to postavenie nie je dobré. K tomu by som snáď dodal len to, že do
istej miery si za to vedci môžu aj sami, ale nechcem, aby to vyznelo nejako pe-
joratívne alebo ako lacné mudrovanie. Vrátim sa k tomu, keď sme hovorili o
vplyve na mládež, na spoločnosť. Jednoducho vedci vo vyspelých krajinách pova-
žujú za súčasť svojej práce práve pôsobenie (možno to slovíčko nie je najšťast-
nejšie) na širšiu verejnosť, a teda aj na dospievajúcu generáciu, formou výkladu
a presvedčovania čo veda robí. 

Možno som už spomínal, že práve v Bruseli, keď som bol na jednom podujatí, ve-
decká novinárka – Britka, prezentovala výsledok prieskumu na tému Ako väčšina
verejnosti chápe vedca. A naozaj vedec je v predstavách ľudí nejaký muž podo-
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bajúci sa na Einsteina v bielom plášti, ktorý pracuje na zničení sveta. Ale opak je
pravdou, že väčšina vedeckého výskumu je zameraná práve na to, aby slúžila a
pomohla ľudstvu, či už v oblasti technického sveta – zdokonaľovania priemysel-
ných produktov, zariadení, čo nám uľahčuje na jednej strane život, ale oveľa vý-
znamnejšie, aspoň ja to tak hodnotím, je to, čo je zamerané na človeka, tam, kde
sa človeku pomáha, kde bojujeme s chorobami, s neduhami, ktoré na človeka ako
biologický objekt pôsobia. Jedno z rozhodujúcich úsilí vedy zamerané na zlepšo-
vanie a predlžovanie veku života človeka, je v konečnom dôsledku výsledkom ta-
kéhoto pôsobenia.

Bolo by treba odkomunikovať čo sa v tomto smere robí a na druhej strane tiež čo
treba robiť, že to nie je zadarmo, samozrejme pod istým mechanizmom sklada-
nia účtov. Veda pracuje, ako sa hovorí, s peniazmi daňových poplatníkov, a preto
treba čas od času zložiť účty z toho, čo sa dosiahlo. Malo by to byť prehľadné, kto
koľko prostriedkov použil, čo za ne dosiahol, a týmto si získať viac verejnosť.

V porovnaní s niektorými krajinami, predovšetkým úspešnými, považujem u nás
za nedostatok, že vedci stále málo hľadajú partnerov v oblasti ekonomického fi-
nančného sveta. Poznám mnohé aktivity, napríklad z Nemecka a z Veľkej Británie,
kde práve ekonomický svet pomohol samotnej vede, lebo videli jej dosah na ďalší
rozvoj priemyslu, ekonomiky, a že bez istých výsledkov sa to dosiahnuť nedá.

Politici sú tí, ktorí počúvajú hlasy buď verejnosti, alebo finančne silných a vplyv-
ných. Možno viac energie sa tu venuje smerom k pôsobeniu na politikov namiesto
toho, aby sme oslovili tých, ktorých v konečnom dôsledku politici poslúchajú, a to
je svet biznisu, ekonomický vplyvný svet.

M. Bartošovičová: Ako vnímate popularizáciu vedy na Slovensku a čo by
jej podľa Vás prospelo?

J. TURŇA: Osobne mám niekoľko takých zážitkov, že popularizácia vedy sa chápe
dokonca ako nejaká zradcovská alebo menej hodnotná činnosť či degradácia.
Inými slovami, že tí, ktorí nevedia robiť vedu, že niekedy robia popularizáciu, čo
je samozrejme veľmi škodlivé nielen preto, že to mnohých, ktorí by mali dispozí-
ciu v tej oblasti popularizácie urobiť viac, odrádza, ale samozrejme deformuje to
skutočnosti. Poznám príklad Inštitútu Karolinska, prestížnej inštitúcie vo Švédsku,
kde majú dvakrát týždenne stretnutia s verejnosťou, na ktorých prezentujú vý-
sledky alebo skôr zámery, čo chcú robiť. Napríklad zástupca riaditeľa pre veci eko-
nomické, aj keď je len na polovicu oficiálne svojim úväzkom vedecký pracovník,
hovoril, že bežne sa tam stáva, že na mieste niekto z verejnosti, kto na to má, vy-
píše finančné prostriedky na podporu konkrétneho výskumu. Samozrejme, ne-
deje sa to každý deň, ale takéto prípady sa stávajú. Čiže bez toho, že by sme
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takéto štruktúry mali, nemôžeme očakávať ani financovanie, ktoré obchádza
štátne inštitúcie. V prípade vedy ide napríklad nepriamo o donorov a sponzorov.

Na Slovensku je pred nami veľká výzva v tomto smere. Rozhodne slovenskí vedci
majú veľa restov, ktoré si musia splniť. Veda to nie je len o samotnom získaní vý-
sledkov, ale aj o jej odprezentovaní, o zložení účtov smerom na verejnosť, na exe-
kutívnu sféru. Niektorí majú takú danosť, že v oblasti popularizácie dokážu
odprezentovať vedu prijateľnejším spôsobom, s menším trápením, zmenežujú
sa efektívnejšie, jednoducho majú na to dispozíciu. Čiže ide o to, aby ostatná ko-
munita uznala aj túto prácu, že je v prospech všetkých, nielen zviditeľnenia ich sa-
motných.  

Ide aj o to, aby sa popularizácia vedy organizovala systematicky, čiže nielen keď
sa vytvorí nejaká príležitosť, napríklad, že príde novinár za niekým z vedy viac-
menej náhodne. Treba to projektovo riadiť, mať v tom systém, vytvoriť projekty.
Verím, že sme na dobrej ceste, lebo aj Slovenská akadémia vied aj naša inštitú-
cia si to uvedomujú. Teraz sú vytvorené isté predpoklady práve pre takéto pro-
jekty. Samozrejme je to viazané aj na určitý objem prostriedkov. Istú aktivitu
v tom zohráva aj Agentúra pre podporu vedy a výskumu na Slovensku, ktorá ta-
kisto financuje niektoré popularizačné projekty, ale stále je toho ešte málo. Chce
to aj isté zapojenie sa, i keď nemusí byť rovnaké, od každého kto je činný vo vede,
aby prispel k popularizovaniu vedy vo verejnosti.

Možno samotné slovo „popularizácia“ vyvoláva asociáciu, že je to nejaká činnosť.
Popularizovať znamená povedať to prijateľnou, jednoduchou formou. Tým, že člo-
vek robí redukcie a komplikovanú, zložitú vec, ktorá má kopu problémov, povie
ako jednoduchú, tak je dosť ľudí v odbornej komunite, ktorí ho za to kritizujú,
keďže to popisuje ako niečo jednoduché a pritom je to náročná vec, za ktorou je
množstvo úsilia, roky venované štúdiu, práci atď. Takže tento moment tiež exi-
stuje a je citlivý, ale bez istého zjednodušenia sa nedajú veci približovať, popiso-
vať a možno u niekoho to vyvoláva istým spôsobom ako také zavádzanie. 

Poznám tiež vedcov, ktorí si myslia, že keď samotné riešenie opublikujú, napíšu
vedecký článok, že to je jasný výsledok a tým povedali všetko. Ono to celkom tak
nie je, lebo ten vedecký článok je určený len pre komunitu „zasvätených“, ktorí
tomu porozumejú, ale treba to ešte povedať aj ostatným, ktorí by tomu textu,
tak ako je napísaný v článku, neporozumeli.

Musíme sa naučiť, že popularizácia je neodmysliteľnou súčasťou fungovania vedy,
aj keď znova chcem zdôrazniť ten aspekt, že z toho automaticky nevyplýva, že
každý bude tomu venovať 10 alebo 20 percent svojho času, svojej energie. Treba
to zveriť predovšetkým tým, ktorí k tomu majú danosť, ale aj svojim vlastným
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presvedčením je im to bližšie. Nemusia sa všetci podieľať na tom rovnakou mie-
rou, nútiť sa, ale mali by vo väčšej miere akceptovať tých, ktorí čosi také robia
a považovať to za súčasť spoločného záujmu.

M. Bartošovičová: Pán riaditeľ, ďakujem Vám za rozhovor.

Rozhovor pripravila: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: NCP VaT
p

r
o

f
. 

R
N

D
r

. 
J

á
n

 T
U

R
Ň

A
, 

C
S

c
.



Éra antibiotík končí, čo ďalej?

Národné centrum pre po-
pularizáciu vedy a techniky
v spoločnosti (NCP VaT)
uviedlo do života cyklus
stretnutí verejnosti s osob-
nosťami vedy a techniky
pod názvom Veda v CEN-
TRE. Prvé podujatie sa
uskutočnilo v stredu 21.
mája 2008 o 17. hodine
v priestoroch konferenčnej
miestnosti Centra vedecko-
technických informácií Slo-

venskej republiky. Prednášku s názvom Éra antibiotík končí, čo ďalej? prezen-
toval riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Stretnutie otvoril námestník riaditeľa Ing.
Oleg Cvik, ktorý privítal prvých záujemcov o
popularizáciu výskumu z oblasti molekulárnej
biológie. Predstavil podujatie ako začiatok
tradície stretnutí pri káve na neformálnych
diskusiách vedeckej komunity s odbornou i
laickou verejnosťou. Ako povedal, tieto stret-
nutia by mali prispieť aj ku zmene v
spoločnosti vžitému obrazu vedca a ukázať
tohto v očiach verejnosti nespoločenského
vedeckého pracovníka, odtrhnutého od bežného života ako človeka, ktorý s ňou
dokáže o svojej vedeckej práci zrozumiteľným spôsobom komunikovať.

„Spoločnosť potrebuje vedecké objavy
a vynálezy – veda zasa potrebuje podporu
spoločnosti,“ takto výstižne komentoval
zámer nielen tohto podujatia, ale aj práce
celého NCP VaT. Na záver svojho príhovoru
uviedol riaditeľa CVTI SR profesora Turňu, aby
predniesol avizovanú prednášku na vysoko
aktuálnu tému, akou je rezistencia antibiotík
voči bakteriálnym nákazám.
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Profesor Turňa stručne oboznámil poslucháčov s genézou vývoja problematiky, od
objavu penicilínu a veľkého prínosu antibiotík pre zdravie ľudstva, až po obyčajnú
ľudskú chamtivosť, ktorá spôsobila neprezieravé zaobchádzanie s liečivom. Bak-
teriálne infekcie sa tak stali odolnými voči antibiotikám. Následne profesor Turňa
upriamil pozornosť na možné riešenia boja s patogénmi. Povedané veľmi
zjednodušene: riešenia spočívajú v aktivizácii prirodzených nepriateľov patogénov
(peptidy, bakteriofágy), ale najmä v ďalšom vývoji génového inžinierstva a kom-
binatórnej biológie.

Po prednáške začala diskusia. Prvé dva diskusné príspevky sa týkali prevažne
dôležitosti používaného jazyka pri popularizácii vedy. Zrozumiteľnosť prezento-

vanej vedeckej témy a jej terminológie tvorí totiž
základ pochopenia problematiky a následnej dis-
kusie s verejnosťou.

Profesor Turňa vo svojej reakcii zdôraznil, že každý
vedecký pracovník, ktorý má „danosti“ na popula-
rizáciu vedy, by to mal robiť.

Ďalej diskusia pokračovala v odbornejšej rovine,
a to najmä zásluhou vedeckých pracovníkov z ús-
tavov Slovenskej akadémie vied.
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Účastníci diskusie sa zhodli v názore,
že rezistenciu baktérií voči anti-
biotikám spôsobilo viacero faktorov,
napríklad množstvo antibiotík v po-
travinách.

Nechuť veľkých farmakologických
firiem investovať do vývoja nových
antibakteriálnych látok je tu preto,
lebo výskum je finančne i časovo
náročný. Ľudstvo však čakať ne-
môže. Patogény sú totiž všade oko-
lo nás.

V závere diskusie sa prednášateľ i
diskutujúci zhodli, že pesimizmus nie
je na mieste. Treba podľa nich sily
vedeckého, štátneho i súkromného
sektoru spojiť a riešiť tento naliehavý
problém ľudstva spoločne.
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Krátko po 18. hodine sa viac než 50 účastníkov stretnutia pomaly rozchádzalo,
mnohí však využili možnosť pokračovať v rozhovoroch v príjemnom prostredí kon-
ferenčnej miestnosti CVTI SR aj po oficiálnom ukončení podujatia.
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Veda v CENTRE je len jed-
nou z aktivít Národného
centra pre popularizáciu ve-
dy a techniky v spoločnosti
a prednáška Éra antibiotík
končí, čo ďalej? bola tak-
povediac pilotnou z tohto
cyklu stretnutí, ktorých
cieľom je priblížiť prácu ved-
cov a výskumníkov všetkým
vrstvám obyvateľstva, vrá-
tane komerčnej sféry.

Raz začať treba. Tak sme začali...

Spracovala: Mgr. Eva Králiková

Foto: Ing. Alena Paulíková
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doc. RNDr. Martin P U T A L A , PhD.
vedúci Katedry organickej chémie na Prírodovedeckej fakulte

Univerzity Komenského v Bratislave
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Martin Putala sa narodil roku 1965 v Bratislave. V rokoch 1983 – 1988 absolvo-
val medziodborové štúdium anorganickej a organickej chémie na Prírodovedeckej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1989 – 1993 študoval 
na Chemickej fakulte Moskovskej štátnej univerzity, odbor Organoprvková chémia.
V rokoch 1995 – 1996 absolvoval stáž na Katedre organickej chémie Univerzity
v Ženeve vo Švajčiarsku a v roku 1996 stáž v Chemickom ústave Univerzity v Re-
gensburgu v Nemecku. 

Na Katedre organickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave pôsobí od
roku 1991. Popri pedagogickej činnosti sa venuje výskumu v oblasti rozvoja ka-
talytických metód syntézy organických zlúčenín. Na svojom konte má 24 pôvod-
ných vedeckých prác a prehľadných článkov v karentovaných časopisoch, dva
patenty (WO a EP), vyše 50 príspevkov na konferenciách, prevažne zahraničných,
z toho 4 pozvané prednášky. Je spoluau-
torom stredoškolskej učebnice Názvoslo-
vie organických zlúčenín (ocenená
titulom Kniha roka 2004) a monografie
Biochemické názvoslovie. 

Od roku 2000 je národným reprezen-
tantom SR v Organokovovej divízii Eu-
rópskej asociácie pre chemické
a molekulové vedy. Je členom Sloven-
skej chemickej spoločnosti (SCHS),
Americkej chemickej spoločnosti (ACS), 
Kráľovskej chemickej spoločnosti (RSC)
a ďalších. Od r. 2010 je členom redak-
čnej rady karentovaného časopisu Che-
mical Papers (Springer).
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M. Putala: Do výskumu a vývoja treba investovať
podstatne viac

Vedúci Katedry organickej chémie na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave doc. RNDr.
Martin Putala, PhD., sa popri peda-
gogickej činnosti venuje výskumu 
v oblasti rozvoja katalytických metód
syntézy organických zlúčenín. Za-
oberá sa tiež dizajnom a prípravou
funkčných organických zlúčenín pre
molekulové materiálové aplikácie v
elektronike a optoelektronike. Venuje
sa rozvíjaniu mladých talentov v ché-
mii prostredníctvom chemickej olym-
piády. Ako podpredseda Rady vyso-

kých škôl SR a jej Rady pre vedu a techniku sa sústreďuje na podporu vytvárania
podmienok pre výskumnú činnosť na vysokých školách. 

M. Bartošovičová: Pán docent, v rámci popularizácie vedy a techniky budete
mať dňa 26. júna 2008 o 17. hod. prednášku v Centre vedecko-technických in-
formácií SR na tému Inteligentné organické molekuly – budúcnosť elektro-
niky a optoelektroniky. Nebude to však typická prednáška. Pôjde o stretnutie
verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve. Dovoľte, pri tejto príležitosti, po-
ložiť Vám niekoľko otázok. 

Vaša katedra patrí medzi popredné vedecké pracoviská Univerzity Ko-
menského v Bratislave. Mohli by ste uviesť niektoré významné projekty,
na ktorých pracujete v súčasnosti? 

M. PUTALA: Naša katedra má pomerne široké vedecké zameranie a pracuje tam
viacero vedeckých skupín. Šírka záberu vyplýva z toho, že chceme študentom po-
skytnúť čo najväčší rozsah kvalifikovaných informácií z tohto vedného odboru, 
a to aj na základe priamej účasti na vedeckých projektoch v tej oblasti. Medzi naj-
dôležitejšie projekty, ktoré rieši naše pracovisko, patrí už druhý rámcový projekt
Európskej únie pre výrobu liečiva proti vtáčej chrípke. Pracujeme tiež na viacerých
projektoch Agentúry na podporu výskumu a vývoja. 

M. B.: Podarilo sa Vášmu tímu pretaviť výsledky vedeckého výskumu 
do praxe? 

23. 6. 2008
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M. PUTALA:  Áno. Napríklad nedávno ľudia z nášho pracoviska pomáhali pri vý-
voji antioxidantov pre gumárenský priemysel, ktoré vyrába Duslo Šaľa. Dôsled-
kom globalizácie ekonomiky sa väčšina slovenských chemických firiem stala
súčasťou medzinárodných spoločností. Ich výskum a vývoj väčšinou nie je lokali-
zovaný na Slovensku. Ale uspeli sme v spolupráci aj s takýmito nadnárodnými fir-
mami, napríklad nedávno sme sa podieľali na vývoji syntézy liečiva pre slovinskú
firmu KRKA.

M. B.: Pristavme sa pri otázke postavenia vedcov v spoločnosti aj s ohľa-
dom na vzbudenie záujmu mladých ľudí o túto oblasť. Čím je veda prí-
ťažlivá a aké sú možnosti uplatnenia sa vo vede a technike u nás,
prípadne v zahraničí?

M. PUTALA: Veda je mimoriadne zaujímavá možnosťou tvorivej realizácie, jed-
nak v bádaní tým, že umožňuje ísť do hĺbky veci a na základe toho rozvíjať po-
znatky, a jednak hľadať možnosti uplatnenia v praxi, teda aplikácie nových
poznatkov pre potreby spoločnosti. Čo sa týka postavenia vedcov v spoločnosti,
žiaľ, pretrváva názor v spoločnosti, že sú to ľudia uzavretí vo svojich laborató-
riách, ktorí sa tam, v úvodzovkách, hrajú. Tento názor je značne skreslený. Skres-
lený preto, že práve veda je motorom rozvoja spoločnosti. Bez nej by neboli nové
poznatky a nebolo by čo ďalej aplikovať do života, v zmysle, že bol by problém
ďalej skvalitňovať náš život, alebo, zjednodušene povedané, zvyšovať pohodlie
ľudí či udržovať štandard, na ktorý sme zvyknutí. Málokto si vie dnes predstaviť,
že by žil bez výdobytkov vedy. Považuje to za niečo úplne samozrejmé. Pokiaľ ide
o uplatnenie sa vo vede a technike, na Slovensku sme v pomerne špecifickej si-
tuácii. Špecifickej v tom, že síce oficiálne tvrdíme, že ideme budovať vedomostnú
spoločnosť, ale financovanie vedy zatiaľ nezodpovedá tejto priorite. S tým súvisí,
že vedci na Slovensku majú pomerne zložité podmienky čo sa týka finančného
ohodnotenia a čo sa týka prostriedkov, teda zabezpečenia prístrojov, vybavenia la-
boratórií a materiálových nákladov.

Treba ale povedať, že mnohí sú vedcami práve preto, že nachádzajú v tom posla-
nie, v tejto aj keď relatívne nedocenenej práci v prospech našej spoločnosti, a sú
ochotní bádať aj v takých podmienkach, aké sú. Treba však povedať, že zvlášť v
niektorých odboroch, kde je charakter vedy medzinárodný, povedzme akou je aj
chémia, dokážeme našich študentov pripraviť na svetovej úrovni a plne sú ak-
ceptovaní či už pre doktorandské štúdium v zahraničí alebo po úspešnom absol-
vovaní aj v renomovaných zahraničných firmách.

Ale nie je to také zlé ani na Slovensku, čo sa týka samotného uplatnenia. Naprí-
klad v organickej chémii, v ktorej ja pracujem, je stále vysoký dopyt po organic-
kých syntetikoch, a to je jednak pre malé firmy, ktoré pracujú pre zahraničné kon-
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cerny na báze zákaziek, musím povedať, že týmto firmám sa pomerne darí, 
a samozrejme v akademickom sektore, teda v oblasti pedagogiky a vedy. Slo-
vensko naozaj potrebuje dnešnú mladú generáciu, aby prišla so svojimi schop-
nosťami, umom a nápadmi pomôcť, aj keď sú tu podmienky zložitejšie. Tí, ktorých
baví takýto charakter činnosti, by nemali váhať.

M. B.: Aký je Váš názor na financovanie vedy a výskumu na Slovensku?
Ako by obstálo Slovensko v porovnaní s inými krajinami Európskej únie?
Uvažovali ste niekedy nad tým, ako by sa dal vyriešiť vleklý problém ne-
dostatku finančných prostriedkov u nás?

M. PUTALA:  Jeden z problémov som naznačil, a to je globalizácia ekonomiky. Na
reálne investície súkromného sektora do vedy treba kritické množstvo kapitálu 
a samozrejme aj výskumnej kapacity.

Väčšinou veľké medzinárodné korporácie uskutočňujú výskum a vývoj v poboč-
kách svojich centrál, ktoré väčšinou na Slovensku nie sú. Na to, aby sme ich pri-
tiahli, potrebovali by sme zásadným spôsobom investovať do infraštruktúry 
a ľudského potenciálu, tak aby sme im vytvorili podmienky. Ide o to, že nikto ne-
príde budovať kvalitnú vývojovú základňu na relatívne zelenej lúke. Príde tam,
kde je sústredená skutočná špička, kde sa dosahujú vynikajúce výsledky. Druhý
problém, ktorý s týmto priamo súvisí, je nedostatočné financovanie vedy a vý-
skumu aj zo štátneho sektora. Z pohľadu celkovej ekonomiky momentálne profi-
tujeme z automobilového priemyslu. Ale pokiaľ sa ukáže, že už kvôli cene práce
nie sme natoľko zaujímaví pre tieto podniky a tieto odídu, jediná šanca zachovať
výkonnosť ekonomiky bude v produkcii, kde dokážeme pridať vysokú pridanú hod-
notu, čiže takej produkcii, ktorá spolupracuje s výskumom a zaoberá sa inová-
ciami. Úloha budovania podmienok pre budúcu orientáciu ekonomiky je na štáte.
Musíme investovať pomerne veľké prostriedky do vzdelávania, aby sme mali
kádre, ktoré budú schopné tento výskum a vývoj robiť, do infraštruktúry, aby bolo
na čom ten výskum a vývoj robiť, a potom do samotných výskumných projektov,
aby sa vytvorila kritická masa vedeckej komunity, ktorá bude schopná na báze po-
znatkov poskytovať priestor pre budúce inovácie.

Na Slovensku začala v nedávnej minulosti fungovať Agentúra pre podporu výskumu
a vývoja, ktorá prvýkrát začala poskytovať účelové finančné prostriedky na vý-
skum a vývoj vo výške grantov porovnateľných aspoň s okolitými krajinami. Do-
vtedy boli grantové prostriedky niekde na úrovni 10-krát menšie ako v susedných
krajinách, myslím Česko, Poľsko a Maďarsko. Opäť je tu problém, že kvôli nedo-
statku finančných prostriedkov táto agentúra momentálne zmrazila vyhlasovanie
nových výziev a skrátila financovanie existujúcich, čo znamená, že je problém aj
s financovaním rozbehnutých projektov. Prakticky na Slovensku nie je v súčasnosti
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možnosť žiadať o účelovú podporu na výskum a vývoj a ani sa zatiaľ nerozbehli
štátne programy výskumu a vývoja. To je úplne alarmujúca situácia.

Kvôli bližšej predstave uvediem, že agentúra vyhlásila všeobecnú výzvu, ktorá má
podporiť kvalitné projekty, ale objem prostriedkov je tam taký nízky, že reálne
mohli podporiť asi 13 percent projektov, čo je nižšie percento úspešnosti ako je 
v Európskej únii. Preto sa rozhodli so skráteným rozpočtom podporiť viacero pro-
jektov, ale tým pádom nezostali prostriedky na ďalšiu výzvu. Tento rok to zatiaľ
vyzerá tak, že nebude vyhlásená žiadna výzva na výskumné projekty. Z výzvy
agentúry na budovanie centier excelentného výskumu, kde bolo vyčlenených 300
mil. Sk, sa pri 10 % úspešnosti podporia centrá len na úrovni 140 mil. Sk a ostatné
prostriedky sa nevyužijú na tento účel. Zarážajúce je to, že nedodržaním pod-
mienok výzvy vyšlo navnivoč úsilie slovenskej vedeckej špičky, ktorá strávila čas
nad písaním projektov.

Teraz je vyhlásená výzva zo štrukturálnych fondov Európskej únie, čo je reálna
šanca vylepšiť infraštruktúru výskumných pracovísk. Problémom však je, že tá
výzva mešká, prostriedky pre špičkové pracoviská budú až na budúci rok. Toto fi-
nancovanie však priamo nesúvisí s vedeckými projektami ako takými. Vyzerá to
tak, že sme už pomaly prepásli jednu generáciu. Teraz, keď prosperuje ekono-
mika, sme mali príležitosť dať časť prostriedkov na vedu, na úrovni Európskej
únie. Európska únia dáva na vedu v priemere 2 percentá HDP, niektoré krajiny až
do 3 percent a my sme úplne na konci s 0,3 až 0,4 percentami a s klesajúcou ten-
denciou. Rada vysokých škôl Slovenskej republiky, ktorej som podpredsedom, pri-
pravuje prostredníctvom svojej rady pre vedu a výskum výzvu pre médiá. Poslali
sme list pánovi ministrovi školstva a ak nepochodíme, obrátime sa jednak na mi-
nistra financií a tiež na pána premiéra. Situácia je naozaj kritická a na jej rieše-
nie treba podniknúť čokoľvek.

M. B.: Pán docent, ďakujem Vám za rozhovor. 

Rozhovor a foto: PhDr. Marta Bartošovičová
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Inteligentné organické molekuly – budúcnosť
elektroniky a optoelektroniky

V Centre vedecko-technických informá-
cií Slovenskej republiky v Bratislave na
Patrónke pokračoval cyklus stretnutí pri
káve s osobnosťami vedy a techniky.
Tieto stretnutia pod názvom Veda 
v CENTRE pravidelne mesačne organi-
zuje Národné centrum pre popularizá-
ciu vedy a techniky v spoločnosti. 
S prednáškou na tému Inteligentné
organické molekuly – budúcnosť
elektroniky a optoelektroniky vo
štvrtok 26. júna 2008 vystúpil vedúci
Katedry organickej chémie Prírodove-
deckej fakulty Univerzity Komenské-
ho v Bratislave doc. RNDr. Martin
Putala, PhD. 

Podujatie moderoval Ing. Oleg Cvik, námestník riaditeľa Centra vedecko-tech-
nických informácií SR. Prezentovaná problematika bola pre účastníkov rovnako
príťažlivá ako na prvom stretnutí v máji, kedy s úvodnou témou Éra antibiotík
končí, čo ďalej? vystúpil prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,  riaditeľ Centra vedecko-
technických informácií SR a profesor Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave.

Docent Martin Putala vo
svojej prednáške popu-
lárnym spôsobom pre-
zentoval nový pohľad na
organické zlúčeniny. Pri-
blížil jeden aspekt toho,
čo môže priniesť orga-
nická chémia, a to nové
materiály pre elektroniku
a optoelektroniku. Tieto
organické zlúčeniny sa
dajú použiť pre elektro-
niku (vodiče, diódy, tran-
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zistory), v zobrazovacích
technológiách (monitory
na báze kvapalných kryš-
tálov alebo organických
svetlo vyžarujúcich diód).
Hovoril aj o tom, ako by
sa dali použiť pre moleku-
lové počítače (logické ob-
vody alebo pamäťové
médiá) a kde je ich reálne
využitie v optoelektronike
(solárne články alebo la-
serové technológie). 

Takmer všetko čo nás ob-
klopuje, alebo čo robí náš
život komfortným, je nejakým spôsobom spojené s chémiou. Známe sú klasické
organické zlúčeniny ako liečivá, prostriedky na ochranu rastlín, rôzne polymérne
materiály, farby, ochranné náterové hmoty, palivá. Väčšinou sú to zlúčeniny, ktoré
využívajú chemické vlastnosti zlúčením alebo vlastnosti súboru molekúl ako celku. 

V  modernej aplikácii sa vy-
užívajú individuálne vlast-
nosti molekúl. Princíp vy-
užitia moderných moleku-
lových materiálov spočíva
v tom, že tieto molekuly
dokážu interagovať s elek-
trickým prúdom, s elektro-
magnetickým poľom alebo
s elektromagnetickým žia-
rením.  

Nastupuje nová generácia
využitia organických zlú-

čenín, ktorá smeruje do oblasti využitia molekulových prvkov. Zariadenia potre-
bujú byť čoraz menšie a výkonnejšie. Klasickým opracovaním materiálov sa
dokážeme dostať len po určitú úroveň.



32

F
O

T
O

R
E

P
O

R
T

Á
Ž

Text: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: Ing. Alena Paulíková

V diskusii, okrem iných,
vystúpil aj prof. Ing.
Rudolf Durný, DrSc.,
z Fakulty elektroniky 
a informatiky Sloven-
skej technickej univer-
zity v Bratislave.  

Neformálna diskusia
s doc. Putalom sa roz-
prúdila už pred začiat-
kom podujatia a pokra-
čovala aj po oficiálnom
závere.
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prof. RNDr. Milan L A P I N, CSc.
profesor na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie 

Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského v Bratislave
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Milan Lapin sa narodil roku 1948 v Širkovciach v okrese Rimavská Sobota. V ro-
koch 1966 – 1971 študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave, odbor Fyzika, špecializácia Meteorológia a klimatológia.

V rokoch 1971 – 1996 pracoval na viacerých postoch v Slovenskom hydrometeo-
rologickom Ústave v Bratislave i v Košiciach. Od roku 1996 pôsobí ako vysoko-
školský pedagóg na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komen-
ského v Bratislave a ako samostatný vedecký pracovník. Od júla 2004 je vedúcim
Oddelenia meteorológie a klimatológie. Vo výskume sa venuje najmä problematike
klimatických zmien a ich možným dôsledkom na Slovensku do roku 2100. 

Po absolvovaní externej ašpirantúry ob-
hájil v roku 1982 titul kandidát fyzi-
kálno-matematických vied (CSc.). V ro-
ku 1999 bol habilitovaný za docenta fy-
ziky a v roku 2005 inaugurovaný na pro-
fesora fyziky.

Zúčastnil sa viacerých zahraničných
ciest a stáží, okrem iných vo Švaj-
čiarsku, Nemecku, Rakúsku, Taliansku,
Francúzsku, Švédsku, Belgicku, ale aj
v USA, Mongolsku, Rusku a ďalších. Je
autorom a spoluautorom vyše 50 publi-
kácií. Koordinoval viaceré výskumné
a vedecké projekty.  Bol členom Medzi-
vládneho panelu pre klimatickú zmenu
pri OSN (IPCC) a je jedným z hlavných
prispievateľov do Národných správ SR
o klimatickej zmene.
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M. Lapin: Máme dosť prostriedkov na to, aby sme
včas prijali opatrenia na spomalenie klimatickej
zmeny a na zmiernenie jej dôsledkov

Prof. RNDr. Milan LAPIN, CSc.,
významný meteorológ a klimatológ, ve-
dúci oddelenia na Katedre astronómie,
fyziky Zeme a meteorológie Fakulty ma-
tematiky, fyziky a informatiky Univerzity
Komenského v Bratislave. Profesor Milan
Lapin je uznávaný odborník v oblasti me-
teorológie a klimatológie nielen na Slo-
vensku, ale aj v zahraničí. Je dlhoročným
predsedom Slovenského národného kli-
matického programu a členom tímu In-
tergovernmental Panel of Climate
Change, ktorý v decembri 2007 získal
Nobelovu cenu. 

Ako samostatný vedecký pracovník sa už
vyše 15 rokov zaoberá najmä zmenami 

a variabilitou klímy, ako aj možným scenárom klimatickej zmeny a jej dosahom
na Slovensko do roku 2100. Koordinoval viaceré výskumné a vedecké projekty. Je
autorom a spoluautorom 20 vedeckých publikácií, takmer 300 odborných prí-
spevkov a množstva novinových či popularizačných článkov. Je jedným z prispie-
vateľov do Národných správ SR o klimatickej zmene, ktorý schválila vláda SR. Je
tiež aktívnym účastníkom Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny (IPCC).
Okrem propagácie meteorológie a klimatológie v médiách a v prednáškach pre
verejnosť, venuje sa literatúre faktu, fotografovaniu, turistike, športu a PC.  

M. Bartošovičová: Pán profesor, v rámci popularizácie vedy a techniky budete
mať dňa 25. septembra 2008 o 17. hod. prednášku v Centre vedecko-technických
informácií SR na tému Globálne otepľovanie – fakty a mýty. Pôjde o stretnu-
tie verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve, ktoré už tradične organizuje
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti 
v rámci cyklu Veda v CENTRE. Dovoľte, prosím, pri tejto príležitosti položiť Vám
niekoľko otázok. 

23. 9. 2008
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Mohli by ste v úvode v krátkosti a populárnou formou priblížiť obsah
Vašej prednášky? 

M. LAPIN: Názov prednášky „Globálne otepľovanie – fakty a mýty” nebol vybratý
náhodne. V médiách, ale aj vo výrokoch niektorých známych politikov a tzv. „ex-
pertov na klimatické zmeny”, sa objavujú „zaručené informácie”, že s globálnym
otepľovaním je to inak ako tvrdia klimatológovia. Na druhej strane sa v poslednom
období podarilo klimatológom, ale aj iným odborníkom, zhromaždiť veľké množ-
stvo faktov, ktoré pomáhajú objasniť niektoré neistoty klimatickej zmeny.

M. B.: Čo spôsobuje výrazné globálne otepľovanie? 

M. LAPIN: Termín „výrazné globálne otepľovanie” používame vtedy, keď preko-
náva jeho rýchlosť doteraz pozorované hodnoty, alebo keď neexistujú žiadne 
prirodzené faktory, ktoré by ho mohli vyvolať. Teraz pozorujeme aj prvú a aj druhú
možnosť. Všetko nasvedčuje tomu, že za rýchly rast globálnej teploty vzduchu 
je zodpovedné predovšetkým zvyšovanie koncentrácie skleníkových plynov 
v atmosfére, ktoré má jednoznačne na svedomí aktivita ľudí.

M. B.: V čom je terajšie globálne otepľovanie iné, ako boli tie v dávnejšej
minulosti? 

M. LAPIN: Terajšie globálne otepľovanie, lepšie „klimatická zmena”, prebieha bez
podporného vplyvu najdôležitejších prirodzených klimatotvorných faktorov
(slnečné žiarenie, vulkanická činnosť, tektonika, atď). Okrem toho má veľké 
zrýchlenie, najmä v posledných desaťročiach. S takýmto fenoménom sme sa 
v globálnom rozmere najmenej za posledných dvetisíc rokov nestretli.

M. B.: Aký je súčasný stav a aký vývoj klimatického zemského systému
predpokladáte v najbližších rokoch? 

M. LAPIN: V nasledujúcich rokoch, lepšie v najbližších troch desaťročiach, oča-
kávame neistoty v dvoch dôležitých faktoroch zmien v klimatickom systéme
Zeme. Prvý je prirodzený – časť vedcov sa domnieva, že po najbližšom maxime
slnečnej aktivity okolo roku 2012 dôjde k dlhšiemu obdobiu so zníženou aktivi-
tou Slnka, čo by mohlo spomaliť globálne otepľovanie až o 0,5 °C do roku 2100.
Druhý je antropogénny – svetové spoločenstvo sa nevie dohodnúť, že či a ako
treba znížiť emisiu fosílneho uhlíka do atmosféry (teraz rastie asi o 400 miliónov
ton ročne a prekročila už 9 miliárd ton za rok 2007). Ak bude tento trend pokra-
čovať až do roku 2050, tak už vtedy môžeme očakávať zvýšenie koncentrácie
CO2 v atmosfére o 100 % v porovnaní s obdobím pred priemyselnou revolúciou.
Zároveň by to znamenalo globálne oteplenie o vyše 2 °C v porovnaní so stavom
pred 100 rokmi. 
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Vízia Slovenska do roku 2030 počíta s miernejším rastom globálneho otepľovania
a súvisiacich dôsledkov, lebo sme predpokladali prijatie opatrení na redukciu
aspoň emisie fosílneho uhlíka.

M. B.: Pán profesor, čo si myslíte, prečo koluje toľko rozporných infor-
mácií o globálnom otepľovaní a jeho dôsledkoch v médiách? 

M. LAPIN: Emisia skleníkových
plynov, najmä fosílneho uhlíka,
do atmosféry prebieha v súvi-
slosti s veľmi profitujúcimi akti-
vitami vplyvných koncernov na
celom svete. Redukcia emisie
skleníkových plynov by priniesla
týmto koncernom rad problémov
s inováciou technológií, a aj s
prijímaním regulačných opatrení 
v súlade s navrhovanou legislatí-
vou. Preto časť z nich neváha
štedro podporovať výskum na
spochybňovanie významu rastu

koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére. Tak sa dostávajú do médií kontro-
verzné informácie aj od niektorých známych vedeckých pracovníkov. Sú to tiež
len ľudia a neodolajú možnosti získať zaujímavé honoráre. Na druhej strane, exi-
stuje aj rad „expertov” profitujúcich z alarmujúcich informácií o dôsledkoch kli-
matickej zmeny, dotýka sa to tak aktivít na redukciu emisie skleníkových plynov,
ako aj adaptačných opatrení na zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny a po-
treby rozšírenia využívania obnoviteľných zdrojov energie.

M. B.: A prečo sa niektorí politici stavajú tak kategoricky proti redukcii
emisie skleníkových plynov do atmosféry? 

M. LAPIN: Redukcia emisie skleníkových plynov sa dotýka viacerých koncernov,
ktoré podporujú volebné kampane a aktivity významných politikov, tí potom mo-
difikujú svoje vyhlásenia v súlade so záujmom týchto koncernov. Na druhej
strane, prijímanie opatrení a legislatívy na redukciu emisie skleníkových plynov
vyžaduje konkrétne úsporné opatrenia, zmenu životného štýlu ľudí a zvýšenie dis-
ciplíny obyvateľov a inštitúcií. To je do určitej miery nepopulárne v chápaní 
jednoduchších voličov a môže to následne znížiť preferencie politikov vo voľbách.
Opatrenia na redukciu emisie skleníkových plynov do atmosféry môžu priniesť
hmatateľné výsledky až o niekoľko desaťročí, čo nie je pre populisticky oriento-
vaných politikov zaujímavé.
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M. B.: Globálne otepľovanie zrejme bude mať najväčší dosah na život 
generácií koncom tohto storočia. Čo považujete za najväčšiu hrozbu pre
ľudstvo a čím by sa dala odvrátiť. 

M. LAPIN: Najväčšia hrozba
negatívnych dôsledkov sa ne-
bude dotýkať ani Slovenska a
ani priemyselne rozvinutých
krajín. Máme na to dosť pro-
striedkov, aby sme včas prijali
tzv. adaptačné opatrenia na
zmiernenie dôsledkov klimatic-
kej zmeny. Najviac postihnuté
budú chudobné krajiny tretieho
sveta, kde prinesie klimatická
zmena zatopenie pobrežných
oblastí, zväčšenie extrémov po-
časia, zhoršenie dostupnosti
vodných zdrojov a zhoršenie
možností poľnohospodárstva. My to pocítime potom ako celosvetovú ekonomickú,
vojenskú a sociálnu nestabilitu s možnými vlnami utečencov. Netreba ale baga-
telizovať ani súvisiace škody v rozvinutejších krajinách (rast extrémov počasia,
častejšie sucho, povodne a ničivé búrky, rozširovanie škodcov, chorôb a cudzo-
krajných organizmov...).

M. B.: Ako sa môžeme my jednotlivci pričiniť o spomalenie globálneho 
otepľovania, alebo je vôbec v našej moci niečo v tomto smere ovplyvniť? 

M. LAPIN: Veľa zodpovednosti v riešení problematiky klimatickej zmeny leží na
pleciach politikov, no nie sú bezmocní ani jednotlivci. Veď jednotliví občania roz-
hodujú o tom, aké tovary sú predmetom ich spotreby. Niektoré tovary majú vyš-
šiu energetickú a materiálovú náročnosť ako iné porovnateľné na trhu. Pri výrobe
niektorých porovnateľných tovarov sa emituje do atmosféry oveľa viac skleníko-
vých plynov a časť tovarov sa vyrobí a spotrebuje z rôznych príčin zbytočne. Časť
ľudí má príliš vysokú spotrebu tovarov a služieb bez zjavnej príčiny (často iba kvôli
nedisciplinovanosti a plytvaniu).

M. B.: Pán profesor, ďakujem Vám za rozhovor.

Rozhovor a foto: PhDr. Marta Bartošovičová

Úvodné foto: archív prof. M. Lapina
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Globálne otepľovanie – fakty a mýty

V Centre vedecko-technických
informácií Slovenskej republiky
v Bratislave na Patrónke sa ko-
nalo v poradí 3. stretnutie pri
káve s osobnosťami vedy a
techniky. Tieto stretnutia pod
názvom Veda v CENTRE pravi-
delne mesačne organizuje Ná-
rodné centrum pre popularizá-
ciu vedy a techniky v spoločnosti. 

S prednáškou na tému Glo-
bálne otepľovanie – fakty 
a mýty vo štvrtok 25. sep-
tembra 2008 o 17.00 hod. vy-

stúpil významný meteorológ a klimatológ, vedúci Oddelenia meteorológie a
klimatológie na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty mate-
matiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. Po-
dujatie moderovala PhDr. Zuzana Hajdu z CVTI SR v Bratislave.

Profesor Milan Lapin vo svojej erudovanej hodinovej populárno-vedeckej pred-
náške prezentoval najnovšie poznatky z oblasti meteorológie a klimatológie, pri-
blížil históriu i prognózy, komentoval grafy a mapy. 

Okrem iného zdôraznil, že existuje celý rad možností, ako sa dá zistiť slnečné žia-
renie, ktoré nie je stabilné, ale kolíše. V období 19. a 20. storočia slnečné žiare-
nie prudko stúpalo. V 40. rokoch sa tento trend zastavil. Do roku 1940 bol väčší
vplyv slnečného žiarenia ako skleníkových plynov.
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Zistilo sa, že všetky sopečné výbuchy na celej Zemi v priemere uvoľnia do at-
mosféry len 0,1 miliardy ton fosílneho uhlíka a ľudstvo 9 miliárd ton, teda takmer
100-krát viac. Ide o prudký nárast. Pritom sa to dá veľmi presne spočítať, pretože

v každej krajine je evidencia. Dokonca aj Číňania majú presnú evidenciu. Šíri sa
fáma, že Čína je najväčším znečisťovateľom atmosféry, a pritom Čína a Spojené
štáty americké majú takmer rovnakú emisiu. Čína má však na 1 obyvateľa 5-krát
menej, pretože Číňanov je 5-krát viac. 

V ostatných krajinách je nerovnováha. O Spojených štátoch amerických, Kanade
i Austrálii sa hovorí, že sú to krajiny, ktoré extrémne dbajú na životné prostredie,
že je tam čisto, že každá továreň musí mať odlučovače, všetci separujú odpad 
a podobne. U nich nie je spotrebná daň na fosílne palivá, preto nikomu nenapadne
šetriť. Američania napríklad s obľubou vyhrievajú chodníky okolo domov. Pre nich
je to jednoduchšie ako odpratávať sneh alebo odstraňovať poľadovicu. Pre nás by
to bolo veľmi nákladné. Navyše v USA je benzín o polovicu lacnejší ako v Európe,
a pritom sa sťažujú, že v poslednom čase bol už trikrát zdražený.
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K nárastu skleníkových plynov najviac prispievajú energetické sektory a poľno-
hospodárstvo. Napr. pri chove dobytka a ryže sa uvoľňuje do atmosféry veľké
množstvo metánu. Poľnohospodári nevedia udržiavať hnojiská ako kedysi. 
Obrovské jamy nie sú zakryté, nevyužíva sa bioplyn... V pôde je menej uhlíka ako

bolo voľakedy, nakoľko do pôdy
sa dávajú najmä umelé hnojivá.
V ďalšej časti profesor Lapin ho-
voril o klimatických scenároch,
o vývoji klímy v budúcnosti.
Zdôraznil, že veľa závisí aj od
vedecko-technického pokroku,
technológií, ale aj od postoja
politikov. Klimatológovia ne-
majú presné podklady o tom,
ako sa bude ľudstvo vyvíjať.

O besedu s významným meteorológom a klimatológom profesorom Lapinom bol
veľký záujem. V odpovediach na množstvo otázok, okrem iného, poukázal na roz-
diel medzi meteoro-
lógom a klimatoló-
gom, upriamil pozor-
nosť aj na víziu klí-
my do roku 2030,
ktorej bol spoluau-
torom. Upozornil na
fakt, že extrémy po-
časia celkom nesú-
visia s globálnym
otepľovaním.



43

p
r

o
f

. 
R

N
D

r
. 

M
il

a
n

 L
A

P
I

N
, 

C
S

c
.

Profesor Lapin v závere besedy zdôraznil, že k vede, výskumu a vysokému škol-
stvu sa musí Slovensko postaviť inak ako doteraz aj preto, aby nám odborníci ne-
utekali do zahraničia. Asi štvrtina ich odchádza. Podľa jeho názoru vedecká
komunita je podceňovaná nielen z hľadiska financovania, ale aj akceptácie zo
strany štátu. Vedci budú musieť robiť väčší tlak na štátne orgány, aby sa výsledky
vedeckého výskumu realizovali a nastolené problémy riešili.

Text: PhDr. Marta Bartošovičová
Foto: Ing. Alena Paulíková
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Vladimír Ferák sa narodil roku 1938 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium absol-
voval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Bio-
lógia. Prednáša na Katedre molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského a na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity
v Brne. V rokoch 1997– 2003 bol dekanom Prírodovedeckej fakulty UK. V súčas-
nosti pôsobí v laboratóriu DNA Test a je súdnym znalcom z odboru genetika
v odvetví analýzy DNA, vymenovaný Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky.

Má dlhoročné skúsenosti v oblasti analýzy ľudskej DNA. S kolegami z Prírodove-
deckej fakulty UK sa začali zaoberať analýzou DNA v druhej polovici 80. rokov.
Diagnostika genetických ochorení na základe analýzy DNA, ale aj identifikácia pá-
chateľov trestných činov, bola úplne pre-
vratná vec, ktorá predtým neexistovala,
lebo na to neboli vyvinuté metódy. V 90.
rokoch prispel na základe analýzy DNA
k identifikovaniu, a teda aj k usvedčeniu
„najmasovejšieho“ slovenského vraha
Ondreja Riga.

Jeho vedecká práca sa sústreďuje pre-
dovšetkým na štúdium genetických
ochorení pomocou analýzy DNA. Za-
oberá sa metódami určovania otcovstva,
ale aj genetickými koreňmi slovenskej
populácie. Ako zakladateľ DNA identifi-
kácie v bývalom Československu dostal
Cenu Forensica Magna od Čs. spoločnosti
pre forenznú genetiku.

doc. RNDr. Vladimír F E R Á K , CSc.
súdny znalec z odboru genetika,  

odvetvie analýza DNA
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V. Ferák: DNA identifikácia je dnes už všeobecne
akceptovaná metóda

Súdny znalec v odbore genetiky doc.
RNDr. Vladimír FERÁK, CSc., má vyše
20-ročné skúsenosti v oblasti analýzy
ľudskej DNA. Vypracoval stovky znalec-
kých posudkov pre súdy, prokuratúru,
políciu, ale aj pre súkromné osoby. Je
členom Európskej spoločnosti pre gene-
tiku človeka (ESHG), Medzinárodnej spo-
ločnosti pre forenznú genetiku (ISFG),
Organizácie pre štúdium ľudského ge-
nómu (HUGO) a ďalších odborných spo-
ločností. Počas celej svojej profesionálnej
kariéry pôsobil na Prírodovedeckej fa-
kulte Univerzity Komenského v Brati-
slave, kde bol dve funkčné obdobia
dekanom. Na tejto fakulte, ako aj na Prí-
rodovedeckej fakulte Masarykovej uni-

verzity v Brne, pôsobí ako pedagóg dodnes. Je autorom vysokoškolskej učebnice
Genetika človeka a mal publikovaných približne 120 vedeckých článkov, väčšinou
v zahraničných odborných periodikách. 

M. Bartošovičová: Pán docent, v rámci popularizácie vedy a techniky budete
mať dňa 30. októbra 2008 o 17. hod. prednášku v Centre vedecko-technických in-
formácií SR v Bratislave na Patrónke na tému: Čo hovorí DNA o genetických
koreňoch slovenskej populácie? Pôjde o stretnutie verejnosti s osobnosťou
vedy a techniky pri káve, ktoré už tradične organizuje Národné centrum pre po-
pularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Dovoľte mi, prosím, pri tejto príležitosti,
položiť Vám niekoľko otázok.

Mohli by ste nám na úvod populárnou formou priblížiť obsah Vašej pred-
nášky?

V. FERÁK: Dnes vie azda každý, zásluhu na tom majú predovšetkým televízne
seriály typu C. S. I., že analýza ľudskej DNA umožňuje jednoznačne identifikovať
jedinca, ktorému táto DNA patrí, čo v praxi býva najčastejšie páchateľ alebo obeť
násilného trestného činu, prípadne obeť hromadného nešťastia či živelnej katas-
trofy. Rovnako každý vie, že pomocou rozboru DNA možno jednoznačne určiť

27. 10. 2008
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sporné otcovstvo. Podstatne menej ľudí má vedomosť o tom, že analýza DNA 
sa už vyše dvoch desaťročí využíva v medicíne pri diagnostike genetických a ná-
dorových ochorení a že v tejto oblasti zaznamenala mimoriadne úspechy. No 
a takmer nikto nevie, že analýza DNA sa veľmi úspešne využíva pri štúdiu pôvodu
jednotlivých ľudských populácií, kde umožňuje nielen stanoviť stupeň genetickej
príbuznosti medzi rozličnými populáciami, ale aj rekonštruovať migračné trasy, po
ktorých sa tieto populácie premiestňovali počas osídľovania tých území, na ktorých
ich nachádzame dnes. Takýmto spôsobom je dnes už rekonštruovaná – aspoň 
v hrubých črtách – migračná história mnohých ľudských populácií od obdobia pred
približne 60 až 70 tisícročiami, keď začal exodus moderného človeka z Afriky, až
po súčasnosť. 

Takýto pohľad smerom dozadu v čase umožňujú niektoré špecifické vlastnosti DNA,
vďaka ktorým si táto molekula takpovediac „zapisuje“ svoju vlastnú genealógiu do
seba samej, a ak vieme ako, dokážeme ju tam odhaliť. Tým v istom zmysle re-
konštruujeme udalosti, ktoré sa odohrali v DNA v dávnej minulosti pomocou štú-
dia DNA dnes žijúcich ľudí. V mojej prezentácii sa pokúsim objasniť, ako sa tento
princíp využíva pri rekonštrukcii pôvodu a migrácií jednotlivých populácií.



50

R
O

Z
H

O
V

O
R

Pre štúdium genetickej histórie populácií sú obzvlášť vhodné dve molekuly DNA:
jednak DNA chromozómu Y (Y-DNA), jednak tzv. mitochondriálna DNA (mtDNA).
Prvá z nich sa prenáša z generácie na generáciu výlučne po mužskej línii, druhá
zasa výlučne po ženskej línii. Ich analýza dovoľuje rekonštruovať výlučne mužskú
(Y-DNA) alebo naopak výlučne ženskú (mtDNA) líniu predkov do vzdialenej minu-
losti, prakticky až k úplným začiatkom histórie súčasného ľudského druhu – Homo
sapiens. Tak ďaleko do minulosti sa však v rámci tejto prezentácie nevrátime. Ob-
medzíme sa viac-menej na rekonštrukciu Y-DNA a mtDNA línií európskych popu-
lácií, vrátane našej vlastnej, teda slovenskej. 

M. B.: Pán docent, téma Vašej prednášky sa mi zdá byť veľmi odlišná od
tém, ktorým ste sa doteraz väčšinou venovali, a to analýza DNA pri ge-
netických ochoreniach, prípadne analýza DNA na účely individuálnej iden-
tifikácie. Alebo sa mýlim?

V. FERÁK: Nie, vôbec sa nemýlite, po obsahovej stránke ide o celkom odlišné
problematiky. Spojivom medzi nimi je metodický prístup. Ten je v podstate rov-
naký alebo aspoň veľmi podobný. S tým istým metodickým vybavením, na tých
istých prístrojoch, môžete analyzovať DNA pre potreby kriminalistickej identifiká-
cie, pri diagnostike genetických ochorení, ale aj napríklad pri štúdiu evolúcie člo-
veka alebo pátraní po genetických koreňoch špecifických populácií. 
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Prinajmenšom laboratórna časť práce je veľmi podobná, hoci vyhodnotenie vý-
sledkov a ich interpretácia už, samozrejme, podobná nie je. Napríklad na mojom
terajšom pôsobisku, ktorým je laboratórium DNAtest, s. r. o., sme nedávno za-
viedli metódu rýchlej DNA diagnostiky chromozómových porúch, ktorá sa využíva
predovšetkým pri detekcii týchto závažných ochorení pred narodením, keď musí
byť diagnóza hotová čo najrýchlejšie, aby bol čas na prípadné prerušenie gravi-
dity. Základom tejto metódy je stanovenie dĺžky špecifických úsekov (fragmentov)
DNA, tzv. fragmentová analýza, ktorá sa využíva napríklad aj pri individuálnej
DNA-identifikácii v kriminalistike, pri určovaní sporného otcovstva, ale aj pri ne-
priamej DNA-diagnostike niektorých genetických ochorení, vyvolaných nie zme-
nami počtu chromozómov, ale mutáciami jednotlivých génov. No a tá istá
fragmentová analýza je základnou metódou štúdia variability DNA chromozómu Y
pri hľadaní genetických koreňov populácie.

M. B: Tá rýchla diagnóza chromozómových porúch pred narodením sa už
aj v praxi vykonáva? A u všetkých tehotných žien? 

V. FERÁK: Áno, robí sa, a skracuje diagnostický interval z týždňov na hodiny či
dni. Umožňuje v plode odhaliť poruchy počtu chromozómov, ako je napr. Downov
syndróm, pri ktorom sa chromozóm č. 21 nachádza v troch kópiách namiesto nor-
málneho počtu dvoch kópií. Má však nedostatok – nedokáže odhaliť zmeny štruk-
túry jednotlivých chromozómov, tzv. štruktúrne chromozómové poruchy. Tie sú,
našťastie, mimoriadne zriedkavé, a navyše, len malá časť z nich je spojená s po-
stihnutím plodu. Vyšetrenie chromozómov plodu je indikované u všetkých tehot-
ných žien, ktoré majú viac ako 35 rokov, lebo nad touto vekovou hranicou začína
výrazne stúpať riziko chromozómovej poruchy plodu. Takisto je indikované u žien,
u ktorých skríningový biochemický test, vykonávaný v prvom trimestri gravidity
z krvi matky, ukazuje na zvýšené riziko chromozómovej poruchy. Chromozómové
vyšetrenie plodu v tehotenstvách so zvýšeným rizikom sa u nás vykonáva už
dávno, ale tradičné metódy vyžadujú kultivovať bunky plodu, a potom vizualizo-
vať chromozómy pod mikroskopom, čo trvá väčšinou 2 až 3 týždne. DNA diag-
nostika tento interval skráti na jeden, dva dni. 

M. B.: Ako často nájdete chromozómovú poruchu? A čo sa deje potom?

V. FERÁK: U tehotných žien, ktoré prichádzajú na vyšetrenie, pretože majú nad
35 rokov, alebo pozitívny biochemický test, nájdeme plod s chromozómovou po-
ruchou asi v piatich percentách. Najčastejšie ide o Downov syndróm. Zvyšných 95
percent si môže s úľavou vydýchnuť o tri týždne skôr, ako keby sa test robil štan-
dardnou metódou. No a tých päť percent žien stojí pred voľbou, či požiadať 
o umelé prerušenie tehotnosti alebo nie. Lekár – v danom prípade klinický gene-
tik – im môže poskytnúť všetky relevantné medicínske informácie, ale rozhodnúť
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sa musia samy. Pri závažnom genetickom poškodení plodu umožňuje naša legi-
slatíva podstúpiť tento zákrok do 25. týždňa tehotnosti. 

M. B.: Zaujala ma zmienka o tom, že ste študovali genetické ochorenia,
ktoré sú časté u Rómov. Sú z genetického hľadiska Rómovia nejako špe-
cifickí?

V. FERÁK: Rómovia majú, samozrejme, tie isté genetické ochorenia, aké nachá-
dzame u príslušníkov nerómskej populácie, výrazne sa však odlišujú v početnom
zastúpení niektorých z nich. To nie je čosi špecifické pre Rómov. To je zákonitý jav
vo všetkých populáciách pochádzajúcich z malej skupiny zakladateľov, ktoré sú
dlhodobo výrazne reprodukčne uzavreté – tvoria tzv. genetický izolát. Genetika už
dávno objavila a podrobne preštudovala mechanizmy, ktoré v genetických izolá-
toch zvyšujú početnosť niektorých genetických ochorení a naopak, znižujú – neraz
až na nulu – početnosť iných. Napríklad u slovenských Rómov sa prakticky vôbec
nestretávame s cystickou fibrózou, ktorá je u nás najčastejším závažným gene-
tickým ochorením, a naopak, niektoré medzi Nerómami extrémne vzácne ocho-
renia sa u Rómov nachádzajú vo vysokej početnosti. Práve na takéto sme sa
zamerali. Dôvody sú dva: jednak je možné pomerne rýchlo zhromaždiť dostatočný
počet vzoriek DNA od pacientov a ich rodín, jednak je veľmi pravdepodobné, že 
u všetkých pacientov, pochádzajúcich z izolovanej populácie má dané ochorenie
rovnaký genetický podklad, čo mimo genetických izolátov väčšinou neplatí. To ne-
smierne zjednodušuje hľadanie zodpovedného génu. Nie je preto vôbec prekva-
pujúce, že genetici na celom svete venujú veľa úsilia získavaniu vzoriek DNA od
pacientov z malých izolovaných populácií. Vo svete je takýchto populácií veľa,
zväčša však sú v oblastiach s nízkou úrovňou zdravotníctva, kde genetické ocho-
renia nemá kto diagnostikovať. V Európe sú vzácnosťou. Pozoruhodnou výnimkou
sú lokality v odľahlých končinách Fínska, ktoré boli donedávna reprodukčne izo-
lované od zvyšku sveta geografickou vzdialenosťou. Fínski genetici v nich identi-
fikovali niekoľko desiatok genetických ochorení, inde v Európe veľmi zriedkavých,
a prostredníctvom ich štúdia identifikovali veľa génov za tieto ochorenia zodpo-
vedných. My sme pri štúdiu rómskych genetických ochorení až takí úspešní neboli,
ale viacero čiastkových úspechov sa nám podarilo dosiahnuť. 

M. B.: Dočítala som sa, že Československá spoločnosť pre forenznú gene-
tiku Vám nedávno udelila cenu ako zakladateľovi DNA identifikácie v bý-
valom Československu...

V. FERÁK: No, je pravda, že mi udelili cenu, ale skôr kvôli veku, ktorý som do-
siahol, než kvôli nejakým zakladateľským zásluhám. Cenu by si určite viac za-
slúžili moji mladší kolegovia, s ktorými sme zhruba pred dvadsiatimi rokmi
metódy DNA identifikácie zaviedli a aj vykonávali pre potreby polície. Nie celkom
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bez úspechu: podarilo sa nám identifikovať páchateľov viacerých mimoriadne zá-
važných trestných činov, viacnásobných vrážd, znásilnení a podobne. To všetko
v dobe, keď DNA identifikácia bola celosvetovo v plienkach a u nás o nej nikto ani
len nechyroval. Dnes je to všeobecne akceptovaná metóda, pomocou ktorej sa
ročne vo svete vyriešia tisíce a tisíce prípadov závažných trestných činov, ale po-
máha aj pri identifikácii obetí živelných katastrof alebo hromadných nešťastí. Veď
to už každý vie! 

M. B.: Pôsobíte ako súdny znalec v odbore genetiky, odvetvie analýza
DNA. Vykonávate v tejto funkcii aj naďalej DNA identifikáciu pre políciu?

V. FERÁK: Len celkom výnimočne. Dnes túto činnosť vo veľkej miere vykonávajú
experti na Kriminalistickom a expertíznom ústave PZ, ktorí majú zodpovedajúce
technické a metodické vybavenie. V našom laboratóriu sa zameriavame jednak na
vyššie spomínanú rýchlu DNA diagnostiku chromozómových porúch, jednak vy-
konávame DNA testy otcovstva a iných príbuzenských vzťahov pre súdy aj pre
súkromné osoby, no a neprestajne vzrastá záujem o tzv. genografické testy DNA,
ktoré taktiež robíme. Pri genografickom teste vyšetríme záujemcovi buď jeho Y-
DNA (ak je to muž) alebo mtDNA (môže byť muž aj žena) a stanovíme, ku ktorej
hlavnej Y-DNA alebo mtDNA línii (v genetickej terminológii hovoríme o haplosku-
pine) prislúcha. V Európe žijú príslušníci približne desiatich hlavných mtDNA ha-
ploskupín a zhruba rovnakého počtu Y-DNA haploskupín. O väčšine z nich je
známe, kedy a kde v Európe vznikli a často aj to, akými cestami sa dostali z lo-
kality svojho pôvodu na miesta, kde sa s nimi stretávame dnes. Súčasťou výstupu
genografického testu je jednak certifikát o zaradení do haploskupiny, jednak
mapka jej rozšírenia v Európe, informácia o jej histórii a pôvode a podobné údaje.

Sú to všetko informácie, ktoré nemajú pre dotyčného vôbec žiadny praktický 
význam. Iba odhaľujú čosi z minulosti jeho dávnych predkov. Jednako, záujem 
o informácie tohto typu v celom svete prudko stúpa práve tak, ako rapídne stúpa
záujem ľudí o svoju vlastnú genealogickú minulosť. Napr. v USA alebo vo Veľkej
Británii si každoročne nechajú vypracovať genografický test desaťtisíce záujemcov.
Preto ma vôbec neprekvapuje, že záujem o genografické testy vzrastá aj u nás.
Viac informácií o DNA testoch – nielen genografických – možno nájsť na interne-
tovej adrese www.dnatest.sk.

M. B.: Pán docent, ďakujem Vám za rozhovor. 

Rozhovor a foto: PhDr. Marta Bartošovičová
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Čo hovorí DNA o genetických koreňoch slovenskej
populácie?

Národné centrum pre popularizáciu vedy 
a techniky v spoločnosti zorganizovalo v po-
radí 4. stretnutie pri káve s osobnosťou vedy
a techniky. Vedeckú kaviareň pod názvom
Veda v CENTRE navštevuje čoraz viac zá-
ujemcov.  Aj 30. októbra 2008 o 17. hod.
bola konferenčná sála v Centre vedecko-
technických informácií SR zaplnená do po-
sledného miesta. 

Odbornú i laickú verejnosť prilákala pred-
náška na tému Čo hovorí DNA o genetic-
kých koreňoch slovenskej populácie?, 
s ktorou vystúpil doc. RNDr. Vladimír
Ferák, CSc., súdny znalec v odbore gene-
tiky, odvetví analýzy DNA, a vysokoškolský pedagóg na Katedre molekulárnej bio-
lógie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Podujatie moderoval námestník
Centra vedecko-technických informácií SR Ing. Oleg Cvik.
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.Docent Vladimír Ferák vo svojej veľmi zaujímavej takmer hodinovej populárno-

vedeckej prednáške hovoril o genetických koreňoch slovenskej populácie z po-
hľadu analýzy DNA.  

V úvode zdôraznil, že ak boli prednedávnom ľudia presvedčení o tom, že osud člo-
veka je vo hviezdach (a niektorí tomu veria doteraz), tak dnes sú presvedčení, že
osud človeka je v DNA. Keď sa pozrieme na hviezdy, máme pocit, že vidíme čosi,
čo sa odohráva teraz, hoci v skutočnosti sa to odohrávalo pred mnohými miliónmi
rokov, teda vo veľmi dávnej minulosti. Niečo podobné môžeme vidieť aj na DNA.

V skutočnosti sú to vý-
sledky javov, ktoré na-
stali na tej DNA pred
stovkami, tisíckami alebo
desaťtisíckami generácií 
a nejakým spôsobom sa
do DNA zapísali. 

DNA má tú zaujímavú
vlastnosť, že do istej
miery nesie sama v sebe
svoju históriu. Ak vieme,
akým spôsobom môžeme



tú históriu, presnejšie genealógiu DNA vyčítať, tak sa môžeme dozvedieť mnohé
zaujímavé skutočnosti. Z rekonštrukcie DNA chromozómu Y (Y-DNA) a tzv. mito-
chondriálnej DNA (mtDNA) línie európskych populácií vrátane slovenskej, vyplýva,
že väčšina línií, s ktorými sa dnes v Európe stretávame (zhruba 75 – 80 %), má
genetické korene siahajúce do mladšieho paleolitu, t. j. do doby pred 10 000 až
45 000 rokmi a len asi  15 – 20 % je neolitického pôvodu. Len menej ako 5 % je
mladších ako 10 000 rokov. 

Predkovia väčšiny Európanov,
vrátane Slovákov, žijú v Európe
už desiatky tisíc rokov, iba 15 –
20 % našich predkov sa sem
dostalo počas neolitickej migrá-
cie pred približne 8 000 – 10
000 rokmi a len celkom malé
percento ich prišlo neskoršie. 

Tento záver je v spore so všeo-
becne rozšírenou predstavou,
podľa ktorej neolitickí poľnohos-

podári vytlačili z Európy paleolitických lovcov a zberačov. DNA hovorí, že išlo skôr
o expanziu neolitickej (poľnohospodárskej) kultúry než o expanziu jej nositeľov.

Ukazuje sa, že analogické procesy prebiehali v Európe aj na regionálnej úrovni. 
„Genetická mapa“ Európy prakticky vôbec nekorešponduje s jej dnešným etnic-
kým rozdelením. Genofond tej-ktorej európskej populácie je podstatne viac de-
terminovaný jej geografickou lokalizáciou než jej etnickou príslušnosťou. Etniká
vznikali a zanikali, prichádzali a odchádzali, ľudia poväčšine zostali.
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V súvislosti s témou docent Ferák odporučil preštudovať si knihu Atlas of human
history od Spencera Wellsa, v ktorej sa píše o Adamovi a jeho rode.

Text: PhDr. Marta Bartošovičová
Foto: Ing. Alena Paulíková





Pavol Sovák sa narodil roku 1959 v Bardejove. Absolvoval Gymnázium vo Vra-
nove nad Topľou. Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
(UPJŠ) v Košiciach vyštudoval odbor Fyzika tuhých látok (1983) a vybral si cestu
vedeckého pracovníka a vysokoškolského pedagóga. V popredí jeho záujmu
je elektrónová mikroskopia a RTG difraktografia. Vedeckú prípravu absolvoval
na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (1992). 

V r. 1996 sa stal jedným z najmladších docentov v histórii Univerzity PJŠ v Koši-
ciach. Venuje sa výchove mladých vedeckých pracovníkov. Od júna 2003 do júna
2011 bol dekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. V súčasnosti je prorektorom
UPJŠ pre VŠ vzdelávanie a IT.

Viacero rokov predsedá organizačnému výboru významnej medzinárodnej konfe-
rencie o magnetizme „CSMAG“, ktorá sa
každé tri roky koná na pôde Prírodove-
deckej fakulty UPJŠ a Ústavu experimen-
tálnej fyziky SAV v Košiciach. Publikoval
viac ako 80 pôvodných vedeckých prác,
z toho 67 v karentovaných časopisoch.
Vydal jednu vedeckú monografiu, učeb-
nicu pre vysoké školy a štvoro skrípt.

V r. 2006 – 2009 bol členom Medzinárod-
ného riadiaceho výboru (International
Steering Committee) európskeho pro-
jektu X-ray Free Electron Laser Facilities –
XFEL v Hamburgu. Je podpredsedom Eu-
ropean XFEL GmbH a tiež členom Výboru
pre finančné a legislatívne záležitosti.

prof. RNDr. P a v o l S O V Á K , CSc.
profesor na Katedre fyziky kondenzovaných látok 

v Ústave fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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P. Sovák: Systematická vedecká práca a najmä
medzinárodná spolupráca prinášajú šancu 
presadiť sa

Pavol Sovák pochádza z Bardejova.
Študoval na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ)
v Košiciach, odbor Fyzika tuhých látok.
Odborne sa venuje problematike vý-
skumu štruktúry a fyzikálnych vlast-
ností progresívnych materiálov. Počas
vedeckej prípravy to boli najskôr ni-
klové superzliatiny. Na domácom pra-
covisku sa však jeho doménou stali
magneticky mäkké materiály pripravo-
vané metódou extrémne rýchleho
ochladzovania taveniny vo forme
amorfných pások alebo tenkých
vrstiev. V posledných dvoch desaťro-
čiach sa z týchto materiálov dajú
vhodným tepelným spracovaním vyrobiť nanokryštalické materiály s vynikajúcimi
magnetickými vlastnosťami.

Prednášal nielen na medzinárodných a domácich konferenciách, ale aj na zahra-
ničných univerzitách v Poznani, Lodži, Radome, Eindhovene. Na UPJŠ prednáša
štruktúru a vlastnosti tuhých látok, fyziku materiálov, technológiu tuhých látok
a moderné metódy štruktúrnej analýzy. Od roku 2003 je dekanom Prírodove-
deckej fakulty UPJŠ. Je predsedom organizačného výboru významnej medziná-
rodnej konferencie o magnetizme „CSMAG“.

V roku 2006 sa stal národným koordinátorom aktivít spojených s pričlenením SR
k už existujúcemu konzorciu 11 krajín projektu XFEL, ktoré tento projekt realizujú
od roku 2004. Je zodpovedným vedúcim riešiteľom viacerých projektov VEGA,
APVV a rozvojových projektov.

M. Bartošovičová: Pán dekan, v rámci popularizácie vedy a techniky budete
mať dňa 27. novembra 2008 o 16. hod. prednášku v Centre vedecko-technických
informácií SR na tému Synchrotróny štvrtej generácie – okná do sveta na-
nosveta. Pôjde o ďalšie stretnutie verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri
káve, ktoré už tradične organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a

20. 11. 2008
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techniky v spoločnosti v rámci cyklu Veda v CENTRE. Dovoľte mi pri tejto príleži-
tosti položiť Vám niekoľko otázok.

Mohli by ste v úvode populárnou formou priblížiť obsah Vašej prednášky?

P. SOVÁK: Vo svojej prednáške by som rád verejnosti priblížil jeden z najunikát-
nejších projektov európskej vedeckej infraštruktúry v súčasnosti – X-ray Free
Electron Laser XFEL. Je to synchrotrón 4. generácie, ktorý odhalí najjemnejšie de-
taily štruktúry hmoty. Jeho dostavba, ktorá začala v minulom roku v Hamburgu,
je plánovaná na roky 2013 – 2015. Dovtedy musíme motivovať vedeckú komunitu,
aby bola pripravená zapojiť sa do projektov, ktoré budú mať tie najvyššie ambí-
cie – ísť za hranice súčasného poznania, pokiaľ ide o štruktúru biologických ma-
teriálov i stavbu atómov. Pokúsim sa vysvetliť jednoduchou formou, ako tento
laser bude pracovať a čo môžeme v budúcnosti od neho očakávať. Určite zmení aj
charakter vedeckej práce, na ktorý sme boli v medzinárodných synchrotrónových
centrách zvyknutí. Avšak predtým, ako odznie informácia o XFEL, predpokladám,
že pre verejnosť bude zaujímavá informácia o moderných metódach štúdia štruk-
túry materiálov. Čo spôsobilo, že bolo potrebné skonštruovať elektrónový mikro-
skop a RTG difraktometer. Aké sú ich vzájomné výhody i nevýhody. Prečo sme
potrebovali skonštruovať synchrotróny. Aký je rozdiel v kvalite RTG lúča získa-
ného klasickým RTG difraktometrom a toho zo synchrotrónu.

M. B.: Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach patrí medzi najvýznamnejšie fakulty na Slovensku. V tomto roku
ste si pripomenuli 45. výročie jej založenia. Výročia sú spravidla podne-
tom na bilanciu, ale aj impulzom na ďalší rozvoj. Budeme radi, ak nás
aspoň stručne oboznámite s niektorými úspechmi a perspektívami vašej
fakulty.

P. SOVÁK: Aj na základe hodnotenia nezávislou agentúrou ARRA môžem s hrdos-
ťou konštatovať, že moja alma mater je predovšetkým významnou vedeckou 
a vzdelávacou inštitúciou. Dosiahnuté výsledky vo všetkých prírodovedných, ma-
tematických a informatických odboroch, bohatá publikačná aktivita, medzinárodné
kontakty, poskytovanie služieb verejnosti a spolupráca s praxou umocňujú jej výz-
namné postavenie medzi vedeckými pracoviskami nielen na Slovensku, ale 
i v Európe a vo svete. Počas svojej histórie až do začiatku akademického roku
2007/2008 vychovala 5 337 absolventov (3 051 učiteľov a 2 286 odborníkov) 
a udelila 1 025 titulov „Rerum naturalium doctor“. Zavádzanie európskej dimen-
zie do vysokoškolského vzdelávania za začalo uplatňovať od roku 1999 v rámci
programu TEMPUS PHARE a od akademického roka 1999/2000 realizáciou 
prvých mobilít študentov a učiteľov na univerzity krajín EÚ v rámci programu 
SOCRATES/ERASMUS. 
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Od roku 2004 zaznamenávame narastajúci záujem študentov z Európskej únie
študovať u nás – tohto roku je ich 15 (TR, PT, ES, IT, PL, BG). V akademickom roku
2005/2006 začala realizácia systému prípravy učiteľov akademických predmetov
podľa nového modelu. 

V roku 2005 v prvom ročníku začali študovať študenti na medziodborových baka-
lárskych študijných programoch prírodných vied, matematiky a informatiky. Na
tieto študijné programy nadväzujú magisterské študijné programy Učiteľstva aka-
demických predmetov (UAP), zodpovedajúcich dvojici odborov na bakalárskom
stupni. V roku 2006 fakulta získala akreditáciu na prvé medziodborové bakalárske
študijné programy prírodných a spoločenských vied. Technické, technologické 
i materiálne vybavenie v oblasti IKT (HW, SW, siete, dostupnosť internetu) je
vďaka zdrojom z rozvojových projektov na veľmi dobrej úrovni.  

M. B.: A ako sa Vám darí zapájať sa do projektov?

P. SOVÁK: Vo všetkých oblastiach činnosti sa efektívne využíva Akademický in-
formačný systém – AIS, ktorý bol vyvinutý na fakulte. Na Slovensku je AIS jedi-
ným univerzitným systémom, ktorý sa používa aj mimo domovskej univerzity. 
S podporou MŠ SR fakulta, ako poverený zástupca UPJŠ, riešila centrálny projekt
implementácie AIS na slovenských vysokých školách. Do projektu sa zapojilo ďal-
ších 13 univerzít. Fakulta má vybudovaný veľmi dobrý vedeckovýskumný poten-
ciál s kvalifikačnou štruktúrou zamestnancov, ktorá podľa hodnotenia agentúry
ARRA je najlepšou v rodine prírodovedných fakúlt. 

Na fakulte sa realizuje kvalitná vedeckovýskumná činnosť, zlepšila sa infraštruk-
túra vedeckovýskumnej činnosti a doktorandské štúdium má charakter predo-
všetkým vedeckej výchovy. Fakulta si udržiava popredné postavenie v SR v počte
vedeckých výstupov (podľa hodnotenia agentúry ARRA vykazuje fakulta najväčší
počet publikácií na jedného tvorivého pracovníka), ako aj v úspešnosti granto-
vých vedeckých projektov a grantovej podpory ďalších aktivít súvisiacich s peda-
gogickým procesom, informatizáciou vysokých škôl a budovaním materiálovej
základne.

V súčasnosti sa na fakulte rieši vyše 200 vedeckých projektov podporovaných rôz-
nymi grantovými agentúrami, resp. uzavretými bilaterálnymi dohodami. V roku
2008 fakulta získala na vedu a výskum formou súťaže zo štátnej dotácie celkovo
takmer 60 mil. Sk, čo tvorí viac ako štvrtinu jej ročného rozpočtu. Zapájať sa do
projektov nie je jednoduché, ale systematická vedecká práca a najmä medziná-
rodná spolupráca prináša šancu presadiť sa. Oceňujem prístup našich osobností,
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ktoré bez ohľadu na čoraz komplikovanejšiu administratívu projektov snažia sa
využívať ponúkaný priestor na dofinancovanie doteraz katastrofálne finančne ne-
docenenej vedy.

M. B.: Čo Vás ovplyvnilo alebo kto Vás usmernil pri rozhodovaní sa pre
štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a pri výbere odboru?

P. SOVÁK: Pochádzam z lekárskej rodiny a chcel som študovať medicínu. Žiaľ,
vzhľadom na „politický profil“ nebola šanca na prijatie. V roku 1978 Prírodove-
decká fakulta prvýkrát otvárala štúdium fyziky tuhých látok. Mňa fyzika vždy veľmi
bavila, a tak som si povedal, že to skúsim. Nečakal som však až natoľko „tvrdú“
matematiku, preto som zvažoval, či to zvládnem. Vďaka vynikajúcim učiteľom,
najmä profesorovi J. Daniel-Szabóovi (mimochodom dekanovi fakulty), som zaťal
zuby a popasoval som sa aj s náročnou matematikou. Elektrónovú mikroskopiu
som si zamiloval okamžite pri prvom kontakte s týmto úžasným zariadením v tre-
ťom ročníku štúdia. Po skončení štúdia som dostal priestor vybudovať laboratórium
elektrónovej mikroskopie na Katedre experimentálnej fyziky UPJŠ. 

M. B.: Čím je pre Vás vedecká práca príťažlivá?

P. SOVÁK: Je fascinujúca, dáva človeku slobodu v invenčnosti. Spája ľudí bez
ohľadu na rasu, ruší hranice štátov. Vďaka vede som precestoval množstvo krajín
a spoznal fantastických ľudí, ich mentalitu, kultúru. Vyžaduje si však celého člo-
veka a netoleruje odpočinkové fázy.

M. B.: Aký je Váš názor na postavenie vedcov na Slovensku?

P. SOVÁK: Ťažká otázka. Tí, čo sa oddali vede v prírodných vedách, vedia oce-
niť, ako sa po nežnej revolúcii zlepšili podmienky na získavanie informácií, mož-
nosti konfrontácie so svetom či na medzinárodnú spoluprácu. Nemyslím si, že
spoločenské postavenie vedcov je nedôstojné. Myslím si, že verejnosť cíti, že je
to drina a poslanie, ktoré finančne je u nás podhodnotené. 

Naše talenty zbytočne odchádzajú za lepšími experimentálnymi podmienkami, ale
najmä za lepšími platmi na zahraničné pracoviská, čo je škoda, a tak trochu mrha-
nie doteraz vynaloženými prostriedkami na ich výchovu, ak by sa nevrátili. Preto
každé zlepšenie infraštruktúry vedy a zlepšenie ohodnotenia práce vysokoškol-
ských učiteľov a vedcov dáva nádej, že si udržíme naše postavenie v európskom
výskumnom priestore. Strata pozícií pri dnešnom informačnom a technologickom
rozvoji je proces ireverzibilný (nezvratný).



64

R
O

Z
H

O
V

O
R

M. B.: Ak by ste mali tú možnosť, ako a čím by ste sa snažili získať mla-
dých ľudí pre oblasť vedy a techniky?

P. SOVÁK: V pozícii dekana tú možnosť mám, a je to aj moje poslanie. Snažím
sa získavať mladých ľudí pre oblasť vedy na základe objektívnych faktov, ktoré
prírodné vedy stavajú do centra pozornosti pri riešení mnohých problémov ľud-
stva, ak ide o zvýšenie kvality života. To nie je fráza. Biochémia, biofyzika, bioin-
formatika, medziodborové štúdium prírodných a spoločenských vied (informatika
– psychológia, biológia – psychológia atď.) – to je úžasná perspektíva pre náš
kvalitnejší život. 

Žiaľ, vedecká práca je síce krásna, ale cesta k nej je tŕnistá, a to sa u mladej ge-
nerácie akosi nenosí. Snažím sa vidieť aj za horizont môjho súčasného pôsobenia.
Projekt XFEL nie je ani tak pre mňa, ale skôr pre generácie našich nasledovníkov,
ktorí by sa nás raz určite spýtali: Kde ste boli? A ja budem šťastný, že budem
môcť odpovedať: Bol som pri tom!

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

Rozhovor pripravila: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: Archív P. Sováka
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Synchrotróny štvrtej generácie – okná do sveta
nanosveta

Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti zorgani-
zovalo v poradí 5. stretnutie osob-
nosti vedy a techniky s verejnosťou 
v rámci cyklu Veda v CENTRE. Konalo
sa 27. novembra 2008 o 16. hodine
v konferenčnej sále Centra vedecko-
technických informácií SR v rámci
Týždňa vedy a techniky na Slovensku
2008. Podujatie moderoval Ing. Oleg
Cvik z CVTI SR.

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univer-
zity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc., sa
vo svojej prednáške Synchrotróny štvrtej generácie – okná do sveta na-
nosveta zameral na vznik röntgenového žiarenia a definíciu javu difrakcie, prin-
cíp elektrónového mikroskopu a difrakcie elektrónov, uviedol príklady pozo-
rovaní. Upozornil na to, že hnacím motívom poznania ľudstva je zvyšujúca sa roz-
lišovacia schopnosť našich zmyslov a prezentoval konštrukciu transmisného mi-
kroskopu „TEM“ a rastrovacieho mikroskopu „REM“. 

Ďalej hovoril o synchrotrónovom žiarení ako ceste k zvýšeniu kvality lúča, kon-
štrukcii synchrotrónu a druhoch synchrotrónov. Hlavnú pozornosť sústredil na
európske röntgenové laserové zariadenie na báze voľných elektrónov (X-ray
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Free Electron Laser Facility – XFEL) v Hamburgu, princíp jeho činnosti a apliká-
cie. Ide o projekt 3,7 km dlhého lineárneho urýchľovača elektrónov, ktorý má
poskytovať tvrdé X-ray žiarenie výnimočných kvalít, presahujúce všetky sú-
časné svetové zdroje. 
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Kvalita žiarenia produkovaného XFEL bude o niekoľko rádov lepšia v porovnaní 
s najvýkonnejšími zdrojmi RTG žiarenia dneška, čo analogicky v budúcnosti pove-
die k prielomovým poznaniam v oblasti prírodných vied a k technologickému po-
kroku v krajinách zapojených do projektu. XFEL výrazne ovplyvní výskum atómov,
iónov, molekúl a klastrov, výskum v oblasti fyziky plazmy, tuhých látok, optiky 
a nelineárnych procesov, chémie, štrukturálnej biológie a tiež materiálový výskum.

Docent Sovák priblížil niektoré unikátne výsledky získané z FLASH – skúšobného
prototypu XFEL. Prezentoval zobrazovanie štruktúry biologických preparátov.
Jeden z kľúčových problémov, ktorému čelí štrukturálna biológia, je nemožnosť ur-
čenia štruktúry biologických makromolekúl, ktoré nie sú vo vykryštalizovanom
stave (HIV viruses, human membrane proteins...). Pri použití extrémne intenzív-
neho a koherentného fs žiarenia (z XFEL) – záznam atomárnej štruktúry „non-
crystalline samples“, pozostávajúcich len z niekoľkých a dokonca len z jedinej
biomolekuly, je možný.

Okrem významu pre astrofyziku, experiment potvrdil základné princípy kvantovej
elektrodynamiky QED. Nanosvet je úžasná šanca pre ľudstvo. XFEL je nádej pre
vedu a výskum. Vidieť nové skutočnosti si vyžaduje robiť nové veci. Charakter ve-
deckej práce sa veľmi zmení. 

Prednáška vzbudila veľký záujem účastníkov. V diskusii vyzdvihli zanietený prístup
docenta Sováka. Jeden z diskutujúcich vyslovil tiež obdiv a prekvapenie, že taký
„robotník vedy“ vykonáva súčasne aj spoločensko-vedeckú funkciu.

Docent Sovák v rámci diskusie zdôraznil, že bez základného výskumu by sme sa
nikam nedostali. Ďalej, okrem iného, uviedol, že experimenty na XFEL budú iného
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druhu ako experimenty v laboratóriách na synchrotrónoch alebo na neutrónových
zdrojoch dneška. Budú vyžadovať budovanie kolaborácií, podobných experimen-
tom v časticovej fyzike. Každej podrobnej analýze a interpretácii nameraných dát
bude predchádzať diagnostika a komplexné pochopenie všetkých parametrov urý-
chľovača, detektorov, ako aj procesu zberu dát. 

Text: PhDr. Marta Bartošovičová 
Foto: Ing. Alena Paulíková
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Alexandra Zahradníková sa narodila roku 1953 v Bratislave. V roku 1976 absol-
vovala Chemickotechnologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bra-
tislave. V roku 1982 obhájila titul CSc. a v roku 2011 titul DrSc.

Dlhodobo pôsobí v Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v Bratislave, pracuje
na Oddelení pre výskum svalových buniek. Je vedúcou Laboratória molekulárnej bio-
fyziky. Zaoberá sa bunkovou a molekulárnou fyziológiou kardiomyocytov a mecha-
nizmami, ktoré riadia aktivitu ryanodínových receptorov. Výsledky jej tímu uverejnil
prestížny svetový vedecký časopis Journal of General Physiology. V tejto práci opísali,
ako vápnik a horčík riadia vápnikovú signalizáciu srdcových svalových buniek.

Hosťovala na univerzitách v amerických mestách Galveston, August, Lubbock
a Columbus, publikovala v popredných svetových časopisoch. Ako autorka
a spoluautorka vydala viacero publiká-
cií. Je členkou významných vedeckých
spoločností.

Medzi jej najvýznamnejšie ocenenia patrí
získanie Fulbrightovho štipendia (USA)
a dve ocenenia “International Research
Scholar” od Howard Hughes Medical
Institute, významnej organizácie na pod-
poru lekárskeho výskumu.

Ing. Alexandra Z A H R A D N Í K O V Á , DrSc.
vedúca Laboratória molekulárnej biofyziky v Ústave molekulárnej

fyziológie a genetiky Slovenskej akadémie vied
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A. Zahradníková: Aj na Slovensku sa dá robiť
zmysluplná veda

Ing. Alexandra Zahradníková,
CSc., pochádza z Bratislavy.
Absolvovala Chemickotech-
nologickú fakultu Slovenskej 
vysokej školy technickej 
v Bratislave. Má vyše 20-
ročnú prax v experimentálom
a teoretickom základnom vý-
skume funkcií buniek. Jej
hlavným vedeckým záujmom
je štúdium mechanizmov
bunkovej signalizácie, ktorá
zabezpečuje prácu srdcové-
ho svalu. Dlhodobo pôsobí 

v Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v Bratislave, kde je vedúcou La-
boratória molekulárnej biofyziky. Hosťovala na  univerzitách v USA.  Bolo jej ude-
lené Fulbrightovho štipendium.

Ing. Alexandra Zahradníková, CSc., je členkou významných domácich i zahranič-
ných vedeckých spoločností a členkou redakčnej rady časopisu Central European
Journal of Biology. Od viacerých, najmä zahraničných grantových organizácií 
(Howard Hughes Medical Institute, National Institutes of Health) získala podporu
na výskum a participuje na dvoch projektoch 6. rámcového programu Európskej
komisie. Popredné renomované časopisy publikovali niekoľko desiatok jej vedec-
kých prác s ohlasom približne 500 citácií.  

M. Bartošovičová: Pani inžinierka, v rámci popularizácie vedy a techniky budete
mať  dňa 29. januára 2008 o 17. hod. prednášku v Centre vedecko-technických
informácií SR na tému Bunky, ktoré poháňajú život.  Stretnutia s osobnosťami
vedy a techniky pri káve už tradične organizuje Národné centrum pre popularizá-
ciu vedy a techniky v spoločnosti v rámci cyklu Veda v CENTRE. Dovoľte mi pri
tejto príležitosti položiť Vám niekoľko otázok. 

Mohli by ste v úvode populárnou formou priblížiť obsah Vašej prednášky?

A. ZAHRADNÍKOVÁ: V prednáške budem hovoriť o bunkách – srdcových svalo-
vých bunkách čiže kardiomyocytoch, ktoré svojou prácou vedú k sťahu srdcového

27. 1. 2009
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svalu počas systoly a  zabezpečujú tak kolobeh krvi v organizme. Budem sa za-
oberať životom takejto bunky počas jedného tepu, rozhovorom medzi moleku-
lami, ktorý sa deje rečou fyziky a chémie v priebehu niekoľkých milisekúnd. Tento
rozhovor má za následok uvoľnenie správneho množstva vápnika z vnútrobunko-
vých zásobníkov, vďaka čomu zabezpečuje správnu silu sťahu bunky. Jeho poru-
chy vedú k dvom závažným srdcovým chorobám – k srdcovej nedostatočnosti 
a k arytmiám.  

M. B.: Kto alebo čo ovplyvnilo Vaše rozhodnutie ísť študovať na Chemic-
kotechnologickú fakultu SVŠT v Bratislave?

A. ZAHRADNÍKOVÁ: Pre chémiu ma nadchol môj triedny učiteľ na strednej
škole (teraz Gymnázium Metodova) – už, bohužiaľ, nie je medzi nami – RNDr.
Ján Mozoľa, ktorý bol vynikajúcim pedagógom a úžasným človekom. Ovplyvnil
ma aj pedagóg z vtedajšej Chemickotechnologickej fakulty RNDr. Anton Sirota,
CSc., svojimi prednáškami v stanici mladých prírodovedcov na Búdkovej ceste.
Keď už hovorím o pedagógoch, musím povedať, že som mala veľké šťastie na
učiteľov. Od základnej školy až po vysokú, všetci ma učili rozmýšľať a nie „bif-
ľovať sa“. 

M. B.: Ak by ste mali stručne zrekapitulovať  svoje doterajšie pracovné
úspechy, ktoré by ste uviedli ako najvýznamnejšie?

A. ZAHRADNÍKOVÁ: Zo svo-
jich vedeckých výsledkov si
najviac cením šesť prác. Prvé
dve, z rokov 1995 a 1996, sú
„spoločným a nerozdeliteľným“
výsledkom spolupráce s mojim
kolegom a manželom Ivanom
Zahradníkom. V nich sme ex-
perimentálne a teoreticky cha-
rakterizovali vlastnosti proteínu
– ryanodínového receptora,
ktoré vedú k uvoľňovaniu váp-
nika. V dvoch prácach z rokov
1999 a 2003 som zaviedla 

a aplikovala unikátnu metódu lokálneho vytvárania kratučkých vápnikových pul-
zov, pomocou ktorej sa nám podarilo vytvoriť „v skúmavke“ podmienky podobné
tým v živej bunke, a tak charakterizovať mechanizmus aktivácie uvoľňovania váp-
nika za fyziologických podmienok. Cením si ich nielen kvôli pokroku, ktorý sme
nimi dosiahli, ale aj preto, že som v nich veľkú časť práce vykonala vlastnými ru-
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kami. Posledné dve práce sú zo súčasnosti (z rokov 2007 a 2008). Teraz robia ex-
perimenty naši doktorandi a postdoktorandi, v tomto prípade to boli doktorandky
Eva Poláková a moja dcéra Alexandra Zahradníková, jr.  My „starci“ sme mali na
starosti pomôcť mladým optimalizovať experiment, ale najmä interpretovať vý-
sledky – ukázať, že správanie sa buniek priamo vyplýva zo základných fyzikálno-
chemických zákonitostí. Tieto dve práce si cením aj preto, že boli celé urobené 
u nás na Slovensku.

M. B.: A čo ohodnotenia?

A. ZAHRADNÍKOVÁ: Z ohodnotení, ktoré som dosiahla, som najviac hrdá na dve
ocenenia Howard Hughes Medical Institute International Research Scholar’s
Award, ktoré som získala v rokoch 1995 a 2000. Nielenže sú veľmi prestížne, ale
sú spojené aj s grantom pre výskum. Prostriedky sme dostali v čase, keď na Slo-
vensku bola vo vede veľká materiálna bieda ale umožnili nám zostať konkurencie
schopnými partnermi voči kolegom zo sveta. 

M. B.: Na akom projekte pracujete v súčasnosti? 

A. ZAHRADNÍKOVÁ: Pracujem na viacerých príbuzných projektoch, medziná-
rodných aj domácich, ktoré sa všetky týkajú témy mojej prednášky. Sú to dva
projekty 6. rámcového programu o zlyhaní srdca a o arytmiách a jeden projekt 
z agentúry APVV o vzťahoch medzi štruktúrou a funkciou ryanodínového recep-
tora, molekuly, ktorá uvoľňuje vápnik.
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M. B.: Ako vnímate postavenie vedcov na Slovensku? Ak by ste mali tú
možnosť, čo by ste zmenili? 

A. ZAHRADNÍKOVÁ: Už mnohí na tejto pôde predo mnou povedali, že mate-
riálna situácia vo vede je na Slovensku zúfalá, navyše školy na Slovensku nemajú
dosť finančných možností na to, aby zabezpečili plnohodnotné vzdelanie žiakom
a študentom. Mňa však najviac trápi, že celý národ akoby si prestával vážiť vzde-
lanie, učiteľov, vedcov, usilovnú prácu – či už duševnú alebo fyzickú. Želala by
som si, aby všetky deti mali zapálených učiteľov, ktorí by im pomohli plne rozvi-
núť ich schopnosti. Aby všetci mladí ľudia mali možnosť poznať, ktorá práca im ne-
bude len prostriedkom na prežitie alebo zbohatnutie, ale povolaním. Z praktického
hľadiska si ale myslím, že lepšie ako hovoriť o tom, čo by som chcela zmeniť, 
je priamo to začať meniť. Aj preto som prijala Vaše pozvanie a dúfam, že sa v au-
ditóriu nájde aspoň jeden človek, ktorého presvedčím o tom, že po prvé, aj na Slo-
vensku sa dá robiť zmysluplná veda, po druhé, vedecká práca je potrebná a po
tretie, je možné popularizovať vedecké poznatky aj u širšej verejnosti.

M. B.: Aký je podľa Vás záujem mladých ľudí o prácu v oblasti vedy?

A. ZAHRADNÍKOVÁ: Záujem nie je vysoký. Pre veľa mladých ľudí je nutnosťou
pracovať v lepšie finančne ohodnotenej oblasti. Nájdu sa však zapálení a talento-
vaní mladi ľudia, mali sme na niekoľkých šťastie a dúfame, že ich nadšenie im vy-
drží aj v ťažkých chvíľach a zostanú pracovať vo vede natrvalo. 

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor. 

Rozhovor a foto: PhDr. Marta Bartošovičová
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Bunky, ktoré poháňajú život 

V Centre vedecko-technických infor-
mácií SR (CVTI SR) v Bratislave na
Patrónke sa uskutočnilo v poradí 6.
stretnutie verejnosti s osobnosťami
vedy a techniky pri káve. Tieto stret-
nutia pod názvom Veda v CENTRE
pravidelne mesačne organizuje Ná-
rodné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti, útvar
CVTI SR.  

Vo štvrtok 29. januára 2009 bola
hosťom vedeckej kaviarne úspešná
vedkyňa Ing. Alexandra Zahrad-
níková, CSc., vedúca Laboratória
molekulárnej biofyziky v Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej
akadémie vied. Vo svojej populárno-vedeckej prednáške pod názvom Bunky,
ktoré poháňajú život sa zamerala na srdcové svalové bunky – kardiomyocyty,
ktoré svojou prácou vedú k sťahu srdcového svalu počas systoly, a tým zabezpe-
čujú kolobeh krvi v organizme.
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Inžinierka Zahradníková sa vo svojej prednáške zamerala na mechanickú a elek-
trickú činnosť srdca ako svalového orgánu. Zdôraznila, aké dôležité sú srdcové
svalové bunky pre organizmus. Aby tieto bunky mohli fungovať, musí tam byť
nejaká signalizácia. Jednotlivé súčiastky sa musia dohodnúť, čo majú robiť. V la-
boratóriu molekulárnej biofyziky sa zaoberajú životom srdcovej svalovej bunky

počas jedného tepu, rozhovorom medzi
molekulami, ktorý sa deje rečou fyziky a
chémie v priebehu niekoľkých milisekúnd.
Tento rozhovor má za následok uvoľnenie
správneho množstva vápnika z vnútrobun-
kových zásobníkov, vďaka čomu sa zabez-
pečuje správna sila sťahu bunky. Jeho
poruchy vedú k dvom závažným srdcovým
chorobám – k srdcovej nedostatočnosti a 
k arytmiám.

Súčasťou prednášky Ing. Zahradníkovej boli
aj „čriepky informácií“. Napríklad uviedla, že
je tomu už 4 500 rokov, čo si lekári uvedo-
mujú, ako funguje srdce, a dodnes nie sme
si celkom na čistom, čo sa vlastne deje, keď
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ochorie. V čase renesancie – v 16. a 17. storočí – sa o srdci zistilo veľmi veľa, čo
sa týka jeho štruktúry a jeho funkcie ako pumpy – rozvádzača krvi po tele.

Srdce sa nachádza v hrudníkovej dutine. Je to dutý sval zo srdcovej svaloviny. Má
ľavú a pravú komoru, cez ktoré preteká krv. Zjednodušene povedané, okysličená
krv prichádza do ľavej komory, odkiaľ sa pri systole vypudí aortou (srdcovnicou)
do celého tela. Odkysličená krv prúdi z tela do pravej komory a odtiaľ je vytláčaná
do pľúc. Aby srdcová bunka mohla fungovať, musí tam byť signalizácia. Existujú
bielkoviny, ktoré vydávajú varovné signály.

Elektrické signály vzni-
kajú priamo v srdci a
rozvádzajú sa vodivý-
mi elektrickými vlák-
nami. Niektoré sva-
lové bunky (kardio-
myocyty) majú schop-
nosť vytvárať elek-
trické napätie. Cez ce-
lé srdce preteká elek-
trický prúd, ktorý je
asi stotisíckrát menší
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v porovnaní s tým, aký prechádza cez 25-watovú žiarovku. Keď si to rozdelíme na
jednotlivé bunky, tak v každej tej bunke je ešte 500-krát menší ako elektrický
prúd pretekajúci srdcom. Je to veľmi malé číslo. Srdce má výkon asi ako 50-wa-
tová žiarovka. Pumpuje 100 miliónov litrov krvi za život. 

Srdcové svalové bunky sú izolované a sú tesne pri sebe. Energetickým centrom
bunky sú mitochondrie. Počet a veľkosť mitochondrií závisí od energetických ná-
rokov bunky. Najviac ich je v bunkách srdcového svalu a vo svalových bunkách.
Do jedného 20 ml pohárika sa vojde 1 miliarda srdcových buniek. V srdci ich je
asi 300 miliárd. V srdcových bunkách najdôležitejšou úlohou Ca2+ je zabezpečo-
vať spustenie a priebeh kontrakcie.



Svalovina srdca sa pravidelne zmršťuje a ochabuje. Tieto kontrakcie umožňujú
pumpovanie krvi do malého aj veľkého obehu. Srdce teda funguje ako čerpadlo
poháňané elektrinou. Túto elektrinu si pritom vyrába samo. V bunke sa musí pe-
riodicky zvyšovať a znižovať vápnik. Najnovší výskum naznačil, že život ohrozu-
júce poruchy srdcového rytmu, vrátane náhlej srdcovej smrti, sa zbiehajú do
poruchy pohybu vápnika v srdcovej bunke. V tomto procese hrá mimoriadne vý-
znamnú úlohu bielkovina RyR2, ktorá vytvára riadený kanál pre vápnikové ióny.
Je tu reálna nádej, že spoznanie komplexných vlastností tejto bielkoviny a jej re-
gulačných princípov povedie k vývoju nových diagnostických a terapeutických
stratégií efektívnej liečby smrteľných arytmií.

V laboratóriu sa tímu odborníkov podarilo opísať časový priebeh uvoľňovania váp-
nika. V metodike dosiahli významný pokrok. Mechanizmus sa preto tak vyvinul,
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aby to nebolo nebezpečné pre bunku. V bunke je asi 10 000 komplexov a každý
sa dá sledovať samostatne. Keď sme v strese, napr. citovom, dostaneme mutáciu,
ktorá ohrozuje život. Ak má niekto veľmi vysoký tlak, tak dochádza 
k arytmii srdca. Spôsobuje to vápnik, ktorý sa zle rozťahuje. Poruchy funkcie ió-
nových kanálov vedú k vážnym srdcovým chorobám. Lekári vedia liečiť iba prí-
znaky, ale nevedia liečiť príčiny.

Stretnutie s vedkyňou Ing. Alexandrou Zahradníkovou CSc., moderoval námest-
ník Centra vedecko-technických informácií SR Ing. Oleg Cvik. O tému bol veľký
záujem, čo sa odzrkadlilo nielen na mimoriadne vysokom počte účastníkov, ale aj 
v rozsiahlej diskusii.

Text: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: Ing. Alena Paulíková
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Jaromír Pastorek sa narodil roku 1957 v Nových Zámkoch. V roku 1982 absolvoval
Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Biochémia. Od
roku 1982 pôsobí vo Virologickom ústave Slovenskej akadémie vied, v rokoch 2001
– 2009, vo funkcii riaditeľa. V marci 2009 ho snem SAV zvolil za predsedu Sloven-
skej akadémie vied.

V rokoch 1990 – 1991 absolvoval študijný pobyt na Institute of Animal Health,
Houghton, UK a v období rokov 1997 – 2002 tri až šesť mesiacov ročne na Faculty
of Agronomy, Gembloux, v Belgicku. Prednáša na Prírodovedeckej fakulte UK
v Bratislave.

Vedecká činnosť prof. Jaromíra Pastoreka je zameraná na virológiu, molekulárnu
biológiu a onkológiu. Zapája sa do riešenia domácich i zahraničných projektov. Pu-
blikoval vyše 140 recenzovaných prác v
medzinárodných časopisoch, na ktoré je
evidovaných 4 776 SCI citácií podľa Web
of Science (k 8. 12. 2012), mal vyše 60
príspevkov na medzinárodných konfe-
renciách, z toho 10 plenárnych predná-
šok na pozvanie. Jeho h-index je 40.

Je spoluobjaviteľom génu kódujúceho
nádorovo-asociovaný proteín CA IX (pô-
vodne nazývaný MN), ktorý je v súčas-
nosti používaný ako biomarker hypo-
xických nádorov, indikátor. Je spoluauto-
rom US patentu „MN Gene and Protein”
(Závada, Pastoreková, Pastorek) z roku
1995, ako aj vyše 40 nadväzujúcich pa-
tentov. 

prof. RNDr. Jaromír P A S T O R E K, DrSc.

popredný slovenský vedec,
predseda Slovenskej akadémie vied
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J. Pastorek: Dnešná veda nie je o individualizme,
ale o komunikácii a schopnosti spolupracovať 

Popredný slovenský vedec, prof. RNDr.
Jaromír PASTOREK, DrSc., riaditeľ Viro-
logického ústavu Slovenskej akadémie
vied, člen Európskej akadémie vied 
a umení,  Vedec roka SR 2001. V roku
2007 mu bola udelená Čestná plaketa
SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekár-
skych vedách. Akademická rankingová 
a ratingová agentúra (ARRA) ho zaradila
do vedeckej špičky Slovenskej republiky 
v biológii. V roku 2008 mu bola udelená
Cena Literárneho fondu za vedecký ohlas.

Profesor Pastorek je členom Výboru Slo-
venskej spoločnosti pre biochémiu a mo-
lekulárnu biológiu, členom Európskej
asociácie pre výskum rakoviny (EACR),

členom odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odboroch Molekulárna bio-
lógia a Virológia, členom Vedeckého kolégia pre molekulárnu biológiu, predsedom
pracovnej skupiny pre biológiu v Rade pre prírodné vedy APVV a voleným členom
Európskej akadémie vied a umení. 

Biochemik prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., a jeho manželka – virologička doc.
RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., vedúca riešiteľského kolektívu Virologického
ústavu SAV, sa preslávili ako objavitelia markera nádorovej hypoxie (nedostatočné
zásobenie nádorov kyslíkom). V r. 1995 získali v USA patent s celosvetovou plat-
nosťou za spoločný objav s virológom Dr. Jánom Závadom, DrSc. 

Je autorom a spoluautorom vyše 40 medzinárodných patentov v oblasti onkoló-
gie. Vynikajúce výsledky tohto výskumu sa vo svete využívajú na detekciu agre-
sívnych nádorov, predikciu liečby a prognózu ochorenia. Spolupracuje so
špičkovými vedeckými pracoviskami, rieši medzinárodné projekty, publikuje v za-
hraničnej odbornej tlači a venuje sa výchove študentov.

M. Bartošovičová: Pán profesor, v rámci popularizácie vedy a techniky budete
mať dňa 26. februára 2009 o 17. hod. prednášku v Centre vedecko-technických
informácií SR na tému Ako ďaleko je k aplikovanému výskumu. Pôjde o ďal-

27. 2. 2009
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šie stretnutie verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve, ktoré už tradične
organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v
rámci cyklu Veda v CENTRE. Dovoľte, prosím, pri tejto príležitosti položiť Vám nie-
koľko otázok. 

Mohli by ste v úvode a populárnou formou priblížiť obsah Vašej pred-
nášky?

J. PASTOREK: Prednáška bude zameraná na objav ľudskej bielkoviny a génu,
ktorý sa podaril začiatkom 90. rokov vo Virologickom ústave Slovenskej akadémie
vied. V súčasnosti je táto bielkovina, ktorá sa volá karbonická anhydráza IX, po-
važovaná za jeden z najlepších markerov agresívnych nádorov a zároveň aj za
vhodný terč na terapiu množstva typov nádorov.  Táto cesta až k dnešnému po-
znaniu bola nesmierne dlhá a zložitá.  Roku 1992 bol podaný US patent s celos-
vetovou pôsobnosťou (uznaný r. 1995) a v súčasnosti je udelených 41 patentov 
v tejto oblasti a ďalších 40 je podaných. Samotné podanie a udržiavanie takéhoto
typu patentu je veľmi náročný proces, a to nielen po stránke finančnej, ale aj po
odbornej. Navyše, bez pomoci veľkých zahraničných firiem a kvalitných patento-
vých právnikov by to nebolo možné. Takéto zázemie na Slovensku absentuje. 

Napriek  veľkému úsiliu bol detekčný kit sprístupnený až v minulom roku.  Dnes
sa reagencie pochádzajúce z nášho laboratória využívajú na veľkých klinických
pracoviskách, predovšetkým v zahraničí. Predmet patentu – karbonická anhydráza
IX – je v súčasnosti najlepší znak hypoxických nádorových buniek, ktoré často
unikajú účinkom chemoterapie a rádioterapie. Vzrastá aj počet publikácií založe-
ných na tomto objave, pričom väčšina je založená na využití reagencií pochádza-
júcich z nášho laboratória. Celý proces od čistého základného výskumu až po
aplikáciu je dlhý a finančne náročný, čo obzvlášť platí v prípade diagnostiky a te-
rapie ľudských ochorení. Do aplikačného stavu sa však nedostane žiadny objav bez
získania grantových prostriedkov od štátu, Európskej únie a nakoniec aj od za-
hraničných firiem. Tieto prostriedky sa totiž pohybujú v desiatkach miliónov eur.  

M. B.: Keby som chcela zmapovať Vašu vedeckú prácu a ďalšie aktivity,
bolo by toho na celú knihu. O Vašich vedeckých úspechoch, ktoré ste do-
siahli aj spolu s manželkou Silviou, bolo v médiách publikovaných viacero
rozhovorov, boli ste hosťami Nočnej pyramídy Slovenského rozhlasu.
Obaja ste zaradení do Galérie elity národa,  cyklu dokumentárnych filmov
STV, ktoré portrétujú významné žijúce osobnosti Slovenska. Aká bola
Vaša cesta za vedeckými úspechmi?

J. PASTOREK: Nie veľmi rád hovorím o úspechoch. Tie musia hodnotiť hlavne
druhí. Ale naše krédo bolo: Nezľaknúť sa  ničoho nového. Nikdy som nemal rád ľu-



86

R
O

Z
H

O
V

O
R

dí, ktorí začali hovoriť, že to sa 
u nás nedá, na toto nemáme, 
to je ťažké. Nemôžem povedať,
že niečo sa nedá,  pokiaľ to ne-
skúsim. Moja životná filozofia je,
a to hovorím aj svojim kolegom:
Hľadajme, ako to ide, a nie, ako
to nejde. A to platí všade, aj v ži-
vote, v riadiacej funkcii. Keď
niekto povie, že toto sa nedá, ja
sa snažím nájsť východisko. Ak
máme nejaký cieľ, musíme ísť 
za ním. 

Vedecké úspechy boli dané aj
tým, že som mal, svojim spôsobom, aj šťastie. Na šťastie však musí byť  človek
pripravený. Aj pokiaľ ide o náš objav. Určite aj docent Ferák, keď ste s ním robili
rozhovor, Vám povedal, že človek má asi 30 000 génov. My sme mali to šťastie,
že sme objavili jeden dôležitý ľudský gén. A keď si to zoberieme, že na svete sú
milióny laboratórií a tých génov bolo len 30 000, táto priorita nám už zostane.  

Samozrejme, tento objav nám priniesol množstvo dobrých, ale aj nie veľmi do-
brých skúseností, najmä v oblasti praktického uplatnenia patentov. Ja stále ho-
vorím, že vedeckí pracovníci nevedia rozmýšľať ako biznismeni, obchodníci 
a podobne. To je fakt, a s tým sa nedá nič robiť. Ale keby sme prešli na ich spô-
sob rozmýšľania, tak stratíme niečo z toho vedeckého. Z tohto to aj vychádza, že
keď chcete niečo dosiahnuť, musíte sa obklopiť ľuďmi, ktorým dôverujete. Oni vás
môžu sklamať, ale sklamať vás môžu len raz alebo dvakrát. Ale vždy musíte pri-
stupovať ku každému s tým, že mu veríte a myslíte si o ňom, že je dobrý, múdry,
a potom to ide. Takto isto sa snažíme, samozrejme, aj v našej práci. 

Za úspech vďačím aj prostrediu, v ktorom som vyrastal. Som z učiteľskej rodiny.
Obidvaja rodičia boli učitelia. Ja som vyštudoval biochémiu na Prírodovedeckej fa-
kulte UK, kde bol jedným z mojich skúšajúcich aj profesor Ján Turňa. Diplomovú
prácu som robil vo Virologickom ústave. Z tohto pohľadu som dosť konzervatívny,
lebo ja som vlastne stále len vo Virologickom ústave. Mal som iba ročný pobyt vo
Veľkej Británii. Celý čas robím molekulárnu biológiu.

Úspech v práci záleží aj od toho, ako sa buduje a manažuje tím a dobrý kolektív
musí mať – aspoň v týchto našich vedách – štruktúru pyramídy. Na vrchu je ve-
dúci projektu alebo vedúci laboratória, ktorý má oporu v kolegoch a tí mu pomá-
hajú viesť mladých adeptov vedy. Vo vede je veľmi dôležitá sloboda, ale v takom
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slova zmysle, že musíte spolupracovníkom a doktorandom dať dôveru, no nemô-
žete ich ťahať za ručičku. 

M. B.: Vo Virologickom ústave SAV ste nadobudli bohaté skúsenosti.  Pra-
cujete tam od roku 1982, najskôr ako ašpirant, potom vedúci oddelenia
molekulárnej biológie, zástupca riaditeľa a od roku 2001 vo funkcii ria-
diteľa. Ako sa Vám pracuje dnes? 

J. PASTOREK: Človek sa učí príležitosťami. Ja za ne vďačím profesorovi Čiampo-
rovi, od ktorého som dostal dôveru ako od svojho predchodcu. Zo skúseností vzišli
aj riadiace tímy. Už sa vlastne končí druhé funkčné obdobie môjho „riaditeľovania“.
V lete tomu bude 8 rokov. Nemôžem povedať, že by som mal rád nejaké papie-
rovanie a úradovanie, ale sú veci, ktoré treba spraviť, a snažíte sa to viac-menej
odľahčiť, a potom to ide. 

Čo sa týka pracovného zamerania, to je to, ako som spomínal, že sme sa nikdy
nebáli ísť do niečoho nového. Takto sme viedli aj doktorandov. Ja si myslím, že
školiteľ by im mal vytvárať podmienky, určiť smer, tému. Musí mu zohnať všetky
možné prostriedky, aj finančné, a musí mu vedieť poradiť. Hlavne vtedy, keď je 
v úzkych. To je to najdôležitejšie, lebo každý sa musí rozvíjať sám. 

Všetko dobré voľačo stojí. Musíte si vybrať jednak dobrých kolegov, spolupracov-
níkov, ale čo je veľmi dôležité, že musia to byť od začiatku aj tímoví hráči. Lebo
dnešná veda to nie je o individualizme, je o komunikácii, o schopnosti spolupra-
covať. Keď je niekto aj geniálny, ale je príliš upätý na seba, nevie spolupracovať,
taký človek môže kolektív rozbiť. Kolektív sa ťažko buduje, preto dávam prednosť
tomu, kto vie žiť v kolektíve a robiť pre kolektív. 

M. B.: Aké sú podmienky na vedeckú prácu na Slovensku?  Ešte stále od-
chádzajú mladí vedci do zahraničia kvôli lepšiemu finančnému ohodno-
teniu? Čo si myslíte, čo by ich pritiahlo naspäť, alebo čo by ich mohlo
udržať doma?

J. PASTOREK: Samozrejme, finančné ohodnotenie je dôležité, ale dovolím si po-
vedať, že na tomto úspech vedy nestojí. Koniec koncov, vedeckí pracovníci nie sú
ani v západných krajinách platení tak ako v iných profesiách, napr. ako bankári,
právnici alebo vychytení chirurgovia.

Na druhej strane, vedci majú slobodu, ktorá iným profesiám chýba. Jedna z mož-
ností, ako sa dá aktívne ovplyvniť výskum, je zapojiť sa do projektov. Vďaka
nášmu objavu, ktorý je akceptovaný aj v zahraničí, sa nám darí získavať nielen do-
máce, ale aj medzinárodné projekty, vrátane projektov z rámcových programov
Európskej únie. To nám pomáha získavať kontakty na spoluprácu s vynikajúcimi
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zahraničnými pracoviskami a budovať podmienky, ktoré sú porovnateľné so zá-
padnými pracoviskami. Aj preto nemáme so získavaním mladých ľudí žiadne pro-
blémy. Ak vytvoríte ľuďom dobré podmienky, tak budú pracovať aj tu. 

M. B.: Ako vnímate popularizáciu vedy na Slovensku? Čo by popularizácii
podľa Vás prospelo?

J. PASTOREK: Popularizácia vedy je veľmi ťažká téma. V tomto smere mám dosť
vyhranený názor na niektorých novinárov a masmédiá. Každý hľadá len všelijaké
„pikošky“. Veda je každodenná drina. Ja si myslím, že by bolo treba  oddémoni-
zovať vedeckých pracovníkov. Sú to normálni ľudia, ktorí sa radi zabávajú, majú
domáce starosti, venujú sa svojim deťom, rodine, musia robiť bežné veci. Občas
treba niečo doma opraviť, ísť do servisu, nakupovať. Život vedcov nie je iba 
o vede. Práve preto si myslím, že by bolo treba zmeniť aspoň dve veci: Masmé-
diá by mali prezentovať vedecké úspechy tak, ako sú, a nehľadať len senzácie. Po-
vedať čo vedci robia. To by bola napríklad téma na rozhovor aj s profesorom
Turňom, zapojiť do toho televíziu. Čo by sa stalo, keby  prišli študenti na pred-
nášku a televízia by urobila záznam? Napríklad maďarská televízna stanica Duna
TV vysiela 45-minútové záznamy, dokonca priame prenosy prednášok, na ktoré
prídu študenti. Alebo by to mohli byť aj prednášky, ako robíte v Centre vedecko-
technických informácií. Podľa mňa, takéto relácie by boli veľmi sledované. 

Vedci musia hovoriť o svojich poznatkoch realisticky, a tak by to mali aj médiá
prezentovať.  Mal by sa dať priestor v médiách aj každodennému životu, aby sa
vedelo, čo sa u nás robí. Je veľa ľudí, ktorí majú fantastické výsledky a nikto o nich
nevie. A zasa my, vedci, sa musíme naučiť zrozumiteľne  a jednoducho sa vyja-
drovať. V tom by zasa mohli pomôcť novinári nám. Počul som, že dobrý matema-
tik je ten, ktorý sa dokáže porozprávať o svojom probléme s náhodným chodcom.
Ide o to, aby vedec vedel povedať čo robí, čo ho trápi. Schopnosť komunikovať je
veľmi dôležitá. Ja to vidím aj u nás v akadémii. Dobré veci vznikajú len z disku-
sie a vypočutia. Veľký človek je ten, ktorý vie vypočuť druhého. Ja som počul roz-
právať aj nositeľov Nobelových cien, ktorí sa vedia vyjadriť jednoducho.

M. B.: Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave –
na Katedre mikrobiológie a virológie prednášate predmet Biosyntéza ví-
rusov a na Katedre molekulárnej biológie predmet Regulácia génovej ex-
presie. Akí sú dnešní študenti?

J. PASTOREK: Študenti sú takí, aká je škola. Treba im ukázať to čaro, to je to
najdôležitejšie. Ja nemám rád, keď niekto povie, že teraz je to iné. Vek nie je ar-
gument. Študentov treba viesť.  Ja nie som za to, aby memorovali, aby vedeli
všetko, musia nad tým hlavne rozmýšľať. To je najdôležitejšie, či tomu rozumejú,
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či ich to baví. Musíme študentov viesť k tomu, aby mali vedecké myslenie. Dôle-
žité je dať im tento pohľad aj na prednáškach. Napríklad profesor, ktorý prednášal
biológiu v Oxforde, povedal, že on nebude hovoriť to, čo je všeobecne známe, na
to máme knihy.  On učí, hovorí o ťažkostiach, ktoré nie sú nikde napísané. O tom
sa treba rozprávať so študentmi. Je potrebné, aby problém videli aj z inej stránky,
čo je za ním, aká bola genéza, a prečo to tak bolo. Navyše, treba hovoriť o aktu-
álnych problémoch a výsledkoch, lebo kým vyjde kniha, už je zastaraná. Aj štát-
nice by mali byť vlastne pohovorom staršieho kolegu s mladším. Som proti tomu,
aby som študentovi dokazoval, čo nevie. Vždy je lepšie dať široko koncipovanú
otázku, nech sa chytí, a potom už to ide. Mne nevadí, že je to vo forme dialógu.

M. B.: Máte nejaké krédo, ktoré by ste radi pripomenuli mladým vedcom?

J. PASTOREK: Vo vede musíte mať nejaký cieľ, musíte ísť s nejakou vierou. Mu-
síte dať do toho svoje srdce a svoj rozum, pretože keď idem za niečím, tak musím
byť presvedčený o tom, že je
to správna cesta. Nemôžete
kalkulovať s tým, že aký bu-
dete mať z toho profit. To
nemôže byť to primárne. 

M. B.: Čo by ste chceli 
v závere nášho rozhovoru
dodať? 

J. PASTOREK: Chcel by
som len pripomenúť, že ved-
cov dnes dosť zaťažuje ad-
ministratíva. Zapájame sa do
projektov a písanie všetkých správ a hlásení nám zaberá veľa času, lebo každá ko-
runa, ktorú dostaneme, musí byť zdokumentovaná. Niekedy je administratívna
časť našej práce taká rozsiahla, že nás okráda o čas na samotnú vedeckú prácu.
Často preto pracujem aj doma, namiesto toho, aby som si vypočul dobrú hudbu,
alebo prečítal dobrú knižku, napríklad od môjho obľúbeného spisovateľa Paula Co-
elha. Alebo  by sme sa mohli  ísť s manželkou lyžovať, bicyklovať a podobne, lebo
potrebujeme aj relaxovať. Bol by som rád, ak by sa nárast „nevedeckej“ práce v
budúcnosti obmedzil.

M. B.: Pán profesor, ďakujem Vám za rozhovor.

Rozhovor a foto: PhDr. Marta Bartošovičová
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Ako ďaleko je k aplikovanému výskumu  

V Centre vedecko-technických infor-
mácií SR (CVTI SR) v Bratislave sa
uskutočnilo v poradí 7. stretnutie ve-
rejnosti s osobnosťami vedy a techniky
pri káve. Organizátorom stretnutia pod
názvom Veda v CENTRE bolo už tra-
dične Národné centrum pre populari-
záciu vedy a techniky v spoločnosti. 

Vo štvrtok 26. februára 2009 o 17.
hodine bol hosťom vedeckej kaviarne
popredný slovenský vedec prof.
RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., ria-
diteľ Virologického ústavu Slovenskej
akadémie vied v Bratislave.  Podujatie
moderoval Ing. Oleg Cvik, námestník
riaditeľa CVTI SR.

Profesor Pastorek v populárno-vedeckej prednáške na tému Ako ďaleko je 
k aplikovanému výskumu hovoril o  výskume nádorovej bielkoviny CA IX (tiež
označovanej MN/CA IX) a o skúsenostiach z aplikácie výsledkov tohto výskumu 
v onkologickej praxi. Na identifikácii uvedenej nádorovej bielkoviny sa profesor
Pastorek zásadným spôsobom podieľal.  

Prvá časť prednášky bola zameraná na vysvetlenie základných poznatkov o biel-
kovine CA IX. V súčasnosti je významným markerom nádorovej hypoxie a skúma
sa najmä v súvislosti s jej potenciálom predpovedať účinnosť protinádorovej liečby
a určiť prognózu ochorenia. 
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Hypoxia je jav často sa vyskytujúci v pevných nádoroch v dôsledku ich nedoko-
nalej cievnej siete, ktorá nerovnomerne rozvádza krv a kyslík. Dodáva ich len do
určitých oblastí nádorového tkaniva. Následkom toho vzniká acidóza, ktorá je tiež
zlým faktorom z hľadiska prognózy. Bráni totiž chemoterapii v jej liečebnom
účinku. Niektoré nádorové bunky sa prispôsobia nedostatku kyslíka  tým, že zme-
nia svoj metabolizmus a niektoré biologické vlastnosti a získajú agresívnejší cha-
rakter. Prejaví sa to zvýšenou schopnosťou nádorov tvoriť metastázy a odolávať
klasickej protinádorovej liečbe (chemoterapii a rádioterapii).

Profesor Pastorek poukázal na originálny príspevok svojho tímu z Virologického
ústavu Slovenskej akadémie vied k pochopeniu molekulárnych vlastností bielko-
viny CA IX a jej aktívnej úlohy v nádoroch. Vysvetlil tiež možnosti jej využitia na
detekciu agresívnych nádorov a na cielený zásah nádorových buniek pomocou
špecifických protilátok a inhibítorov. 

Zdôraznil, že cesta až k dnešnému poznaniu bola dlhá a zložitá. Roku 1992 bol
podaný US patent „MN Gene and Protein“ s celosvetovou pôsobnosťou, ktorý bol
uznaný v roku 1995. V súčasnosti je udelených 41 patentov v tejto oblasti a ďal-
ších 40 je podaných. Samotné podanie a udržiavanie takéhoto typu patentu 
je veľmi náročný proces, a to nielen po stránke finančnej, ale aj odbornej. Bez po-
moci veľkých zahraničných firiem a kvalitných patentových právnikov by to ne-
bolo možné.

V druhej časti prednášky profesor Pastorek hovoril o svojich skúsenostiach s ria-
dením výskumu, so získavaním projektov a publikovaním výsledkov. Hovoril tiež



o budovaní a udržiavaní medzinárodnej spolupráce, o patentovaní poznatkov 
o MN/CA IX, ale aj problémoch, ktoré sprevádzajú prenos poznatkov vedy do
praxe. Poukázal na to, že medzi základným a aplikovaným výskumom neexistuje
hranica a iba ich vzájomné prelínanie môže poskytnúť zmysluplné výsledky. 

Detekčný kit  bol sprístupnený až v minulom roku
(2008). Reagencie pochádzajúce z laboratória Viro-
logického ústavu Slovenskej akadémie vied sa dnes
využívajú na veľkých klinikách najmä v zahraničí.
Proces od základného výskumu po jeho aplikáciu je
veľmi dlhý a predovšetkým náročný na finančné pro-
striedky, ktoré sa pohybujú v desiatkach miliónov
eur. Platí to obzvlášť v prípade diagnostiky a terapie
ľudských ochorení. Dobre vieme, že bez získania
grantových prostriedkov, či už od štátu, Európskej
únie, alebo od zahraničných firiem, by sa ťažko dal
nejaký objav aplikovať. 

US patent „MN Gene and Protein”, ktorého je  profesor Pastorek spoluautorom
(Závada, Pastoreková, Pastorek),  je zameraný na diagnostiku a terapiu. Vývoj
lieku  trvá 10 až 15 rokov. Finančné náklady sa odhadujú asi na 500 miliónov do-
lárov, možno  aj viac. Pri financovaní je vždy enormný podiel štátu.

Profesor Pastorek zaželal prítomným, aby sa nikto neocitol v situácii, v ktorej bude
výsledky výskumu nádorového markera CA IX potrebovať. Po prednáške sa roz-
prúdila diskusia k danej téme.

V diskusii vystúpil aj riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR prof. RNDr.
Ján Turňa, CSc., Ing. Alexandra Zahradníková, CSc., vedúca laboratória v Ústave
molekulárnej fyziológie a genetiky  Slovenskej akadémie vied v Bratislave a ďalší.   
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Centrum vedecko-technických informácií SR spustilo počas tejto vedeckej kaviarne
testovaciu prevádzku živého vysielania na internete  z podujatí Národného centra
pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. 

Text: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: Ing. Alena Paulíková 





Milan Šikula sa narodil roku 1941 v Kremnici. Po absolvovaní Vysokej školy eko-
nomickej v Bratislave (1964) pôsobil na Národohospodárskej fakulte VŠE ako pe-
dagóg. V rokoch 1968 – 1969 bol na stáži v Nemecku a v roku 1994 v USA. V roku
2001 sa stal riaditeľom Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky SAV (v roku 2006
premenovaný na Ekonomický ústav SAV).

Profesor Milan Šikula je autorom a spoluautorom mnohých publikácií v oblasti eu-
rópskej integrácie, globalizácie či medzinárodnej konkurenčnej schopnosti, napr.
Formovanie štruktúry národohospodárskeho komplexu a hospodársky mechaniz-
mus (1998), Globalizácia – rázcestie civilizácie (1999), Ekonomické a sociálne sú-
vislosti integrácie Slovenska do Európskej únie (2003), Globalizácia a slovenská
ekonomika: Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti – tematický okruh 5
(2006), Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: globálna konkurencieschopnosť
a energetická a demografická kríza
(2006), Vývoj a perspektívy svetovej
ekonomiky: prínos informačných techno-
lógií a hrozby klimatických zmien (2007).

Do oblasti jeho výskumu patrí tiež hos-
podárska politika Európskej únie, me-
dzinárodný obchod, svetová ekonomika,
transnacionálne korporácie a zahraničné
investície. Je gestorom projektu Dlho-
dobá vízia rozvoja slovenskej spoloč-
nosti. Táto vízia bola vypracovaná
v rámci projektu Vízia a stratégia slo-
venskej spoločnosti, schváleného vládou
SR v októbri 2006. 

prof. Ing. Milan Š I K U L A , DrSc.

riaditeľ Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied
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M. Šikula: Globálna kríza nastolila naliehavú 
potrebu riešenia sociálno-ekonomických rozporov

Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. – vý-
znamný ekonóm, riaditeľ Ekonomického
ústavu Slovenskej akadémie vied. Po ab-
solvovaní štúdia na Vysokej škole ekono-
mickej v Bratislave (1964) pôsobil na
Národohospodárskej fakulte VŠE ako pe-
dagóg. V roku 1972 sa stal členom vý-
skumného tímu Ekonomického ústavu
Slovenskej akadémie vied. Po roku 1989
pôsobil v rôznych riadiacich hospodár-
skych funkciách, naďalej však udržiaval
kontakt s vedeckým výskumom. V roku
1994 absolvoval študijný pobyt v USA.
V roku 2002 sa stal riaditeľom Ústavu slo-
venskej a svetovej ekonomiky SAV, v sú-
časnosti (Ekonomický ústav SAV). Od

roku 2008 je členom Učenej spoločnosti SAV.

Profesor Milan Šikula sa vo výskumnej práci venoval najmä otázkam, ktoré súvi-
sia s pôsobením vonkajšieho ekonomického prostredia na našu ekonomiku. Je au-
torom a spoluautorom viacerých monografií zameraných najmä na oblasť
európskej  integrácie a globalizácie. Rozsiahla je jeho publikačná činnosť. Ako vý-
znamný a uznávaný ekonóm zúčastnil sa mnohých konferencií doma i v zahra-
ničí. Participoval na desiatkach projektov. Okrem iného bol gestorom projek-
tu Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti a vedúcim projektu Nové trendy
globalizácie svetovej ekonomiky a nároky na stratégiu konkurencieschopnosti slo-
venskej ekonomiky (APVV). Je známym popularizátorom vedy. Absolvoval nespo-
četné množstvo besied a vystúpení v médiách. V marci  2009 bol hosťom aj Vedy
v CENTRE, kde vystúpil na tému Vízia rozvoja slovenskej spoločnosti v kon-
texte globálnej krízy.

M. Bartošovičová: Kto Vás usmernil, alebo čo Vás ovplyvnilo pri rozho-
dovaní sa pre štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave? 

M. ŠIKULA: Pri rozhodovaní sa o mojom zameraní vysokoškolského štúdia som
vychádzal z informačných materiálov Vysokej školy ekonomickej, v ktorých bola
výstižná charakteristika obsahu štúdia na jej jednotlivých fakultách. Na základe

6. 9. 2011
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týchto informácií som sa rozhodol pre Národohospodársku fakultu a na nej ma
natrvalo upútala politická ekonómia a dejiny ekonomického myslenia.

M. B.: Aká bola Vaša cesta k vede?

M. ŠIKULA: Táto orientácia môjho študijného zamerania od začiatku vo mne vy-
volávala rastúci záujem prenikať do vnútornej logiky vývoja ekonomickej vedy
ako reflexie objektívnych a subjektívnych aspektov reálneho ekonomického a šir-
šieho spoločenského vývoja. Túto moju snahu mimoriadne podporili na jednej
strane viacerí vynikajúci pedagógovia, najmä profesori Rapoš, Přívara a Košnár,
ktorí nás svojím tvorivým, kreatívnym prístupom aktivizovali k samostatnému my-
sleniu. Na druhej strane, ešte ako študent som začal spolupracovať s Ekonomic-
kým ústavom Slovenskej akadémie vied, kde som ako vedecká pomocná sila mal
možnosť učiť sa od takých osobností ekonomickej vedy ako Š. Heretik, I. Okáli 
a P. Hoffman.

M. B.: Ako sa Vám darí zapájať sa do projektov? 

M. ŠIKULA: Počas mojej doterajšej výskumnej práce som ako riešiteľ, zodpo-
vedný vedúci a gestor participoval na desiatkach projektov. Z najvýznamnejších
treba spomenúť projekty: Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti (2008);
Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti (2010); Nové trendy globalizácie sveto-
vej ekonomiky a nároky na stratégiu konkurencieschopnosti slovenskej ekono-
miky, APVV (2008 – 2010); Evaluácia Národného strategického referenčného
rámca 2007 – 2013, projekt EÚ SAV pre Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR (2005); Globalizácia, integrácia a zavŕšenie transformácie – určujúce
smery hospodárskeho rozvoja Slovenska a vytváranie ekonomických predpokla-
dov jeho modernizácie, ŠPVV (2003 – 2006); Performance and Perspektive of the
European Union as Seen by the New Member States, Post-Accession Monitoring
Conference (2006); Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky, dlhodobý projekt 
s ročnými výstupmi (od roku 2006); Ekonomické a sociálne súvislosti vstupu Slo-
venskej republiky do Európskej únie, prvá dosahová štúdia, projekt ÚSSE SAV pre
vládu SR (2002); Ekonomické a sociálne súvislosti integrácie SR do EÚ, druhá do-
sahová štúdia, projekt ÚSSE SAV pre Vládu SR (2003); Analýza podnikateľského
prostredia a bariér absorbčnej schopnosti regiónov, Ekonomická univerzita (ŠPVV)
(2004); Prognóza rozvoja a využívania vedy a techniky do roku 2015, Prognos-
tický ústav SAV (ŠPVV) (2003 – 2004); Medzinárodný projekt Monitoring Prepa-
ration Conference of Transition Countries for EU – Accession (2003); Determinanty
formovania priemyselnej politiky v podmienkach globalizácie a integrácie, ÚSSE
SAV v spolupráci s Priemyselným inštitútom SR a Zväzom priemyselných vý-
skumných a vývojových organizácií (2002).
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M. B.: Ktoré svoje pracovné úspechy považujete za najvýznamnejšie?

M. ŠIKULA: Myslím, že to sú výsledky riešenia uvedených projektov a ich publi-
kovanie v monografiách, vedeckých statiach a na konferenciách doma i v zahra-
ničí. Zo starších projektov si osobne veľmi cením účasť na spracovaní Ekonomickej
a Súhrnnej prognózy rozvoja Slovenska v druhej polovici 80. rokov a na prvej slo-
venskej štúdii o prestavbe hospodárskeho mechanizmu zdôvodňujúcej nevyhnut-
nosť symbiózy plánovania a fungujúceho trhu, v prvej polovici 80. rokov.

M. B.: Aký je Váš názor na postavenie vedcov na Slovensku?

M. ŠIKULA: Postavenie vedcov na Slovensku je determinované krajne neadek-
vátnym postavením vedy, ktoré sa za uplynulých 20 rokov neospravedlniteľne
zhoršovalo, až sme sa ocitli na chvoste Európskej únie. Vážnosť situácie je v tom,
že tento úpadok sa deje v čase, keď civilizácia smeruje k znalostnej ekonomike 
a spoločnosti, a keď budúca konkurencieschopnosť bude existenčne závisieť od
toho, koľko ktorý štát investoval do znalostných faktorov. Pritom prebiehajúca glo-
bálna kríza tento vplyv ešte umocňuje.

M. B.: Ako vnímate popularizáciu vedy na Slovensku a čo by jej podľa Vás
prospelo?

M. ŠIKULA: Popularizácia vedy by mala aktívnejšie pôsobiť na urýchlené preko-
návanie vyššie uvedených nebezpečných tendencií a popri oboznamovaní sa s vý-
sledkami v rôznych oblastiach vedy, výraznejšie ozrejmovať reálne dôsledky,
prínosy i ohrozenia v slovenskom, európskom i globálnom rozmere. Globálna kríza
nastolila naliehavú potrebu riešenia vyostrených sociálno-ekonomických rozpo-
rov, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je zásadné morálne ozdravenie spoloč-
nosti. Sprístupňovanie, diskusia a aktívne osvojovanie si takto orientovaných
výsledkov výskumu by mali byť aj v centre pozornosti popularizácie vedy.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

Rozhovor pripravila: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: archív prof. M. Šikulu
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Vízia rozvoja slovenskej spoločnosti v kontexte
globálnej krízy

Hosťom 8. stretnutia verejnosti s osobnos-
ťami vedy a techniky pri káve v Centre ve-
decko-technických informácií SR (CVTI SR)
dňa 26. 3. 2009 o 17.00 hod. bol riaditeľ
Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie
vied prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. Témou
jeho vystúpenia v pravidelnom cykle Veda 
v CENTRE bola Vízia rozvoja slovenskej
spoločnosti v kontexte globálnej krízy.

Organizátorom podujatia bolo tradične Ná-
rodné centrum pre popularizáciu vedy 
a techniky v spoločnosti, odbor CVTI SR.
Moderátorom bol Ing. Oleg Cvik, námest-
ník riaditeľa CVTI SR.

Profesor Milan Šikula vo svojej prednáške okrem iného zdôraznil, že v rokoch 1995
– 2005 vzrástol svetový hrubý domáci produkt (HDP) o 52 percent, no kapitali-
zácia na burzách o takmer 400 percent. Ak začiatkom 80. rokov sa ročný objem
finančných operácií pohyboval od 1 do 1,5 bilióna dolárov, dnes sa denne realizujú
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finančné operácie v objeme
1,5 – 2 bilióny dolárov. Ana-
logicky pomer medzi ročným
svetovým exportom a roč-
ným obratom svetových fi-
nančných trhov sa zvýšil 
z pomeru 1 : 12 na viac ako
stonásobok. Globalizácia síce
prispela k efektívnejšej alo-
kácii finančných zdrojov, zní-
ženiu transakčných nákladov
a komfortu operácií, no ne-
únosne zväčšila asymetriu 
a odtrhnutosť od reálnej eko-

nomiky. Poukázal na odbúranie kontrolných mechanizmov, rastúce riziká kríz 
a ich devastujúci dosah na reálnu ekonomiku.

Investičné banky, zabezpečovacie fondy a pod. emitovali, kupovali a predávali za
stovky miliárd USD „exotické“ cenné papiere, zabezpečené inými cennými pa-
piermi založenými na platbách za rizikové hypotéky – sekuritizácia – CDO (kola-
terizované dlhové obligácie). Týmito a podobnými produktmi sa presúvali riziká,
strácal sa prehľad, kto vlastne nesie skutočné riziko. Presúvanie rizika dovoľuje
poskytovať viac úverov. Keď sa rizikové hypotéky prestali splácať, inštitucionálni
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investori začali priznávať CDO a ich odpisovať –
nové domy a ich ceny začali padať, začal
spätný dominový efekt spľasnutia umelo na-
fúknutého dopytu a ním živeného nereálneho
rastu. Fiktívne aktíva sa môžu vymieňať medzi
finančnými inštitúciami, no po nich nie je
reálny konečný dopyt spotrebiteľa alebo štátu.

Globalizácia zásadne zredukovala možnosti
manažmentu na úrovni štátov a zároveň gene-
ruje problémy vyžadujúce globálny manaž-
ment. Globálna finančná a ekonomická kríza je
bezprecedentný kvalitatívne nový jav. Rozpory civilizácie prekračujú kritickú
mieru, keď doterajšie trendy už narážajú na absolútne bariéry extrémnej defor-
mácie dopytu a spotreby, už nie sú len problémom etiky či solidarity, ale sú už eko-
nomicky neudržateľné.

Nastalo mnohonásobné zvyšovanie intenzity čerpania prírodných zdrojov a boj 
o ovládnutie energetických a vodných zdrojov obývateľného územia. Na prelome
80. a 90. rokov globálna výroba a spotreba začali prekračovať biokapacitu Zeme
o 25 %. Jedna pätina obyvateľov spotrebúva 90 % prírodných zdrojov. Nastal roz-
por medzi rastúcou produkciou bohatstva a prehlbujúcou sa nerovnomernosťou
jeho rozdeľovania. Najbohatšie 2 percentá obyvateľstva vlastnia viac ako polovicu
svetového bohatstva. Chudobná polovica iba 1 percento. Do roku 2030 hrozí, že
počet ľudí, ktorí budú musieť vyžiť z 1 – 2 dolárov na deň, sa zvýši z 2 na 4 mld.

Globalizácia nekompromisne obnažila
hranice udržateľnosti rozvoja aj v oblasti
verejných statkov a externalít. Extrémne
sa vyhrotili problémy nerovnakého prí-
stupu k pozitívnym externalitám a krajne
asymetrického a nezodpovedného zbavo-
vania sa negatívnych externalít. Čoraz
vážnejším problémom sa stáva rozsah 
a mimoriadna dynamika sivej a čiernej
ekonomiky v relácii k HDP. V roku 2006
ročný objem (OECD) predstavoval okolo
4 – 5 biliónov USD sivej a 2,5 – 3 bilióny
čiernej ekonomiky. Mimoriadne explozív-
nou oblasťou sa stali svetové finančné
trhy, kde doterajšia podoba globalizácie
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prebieha najdynamickejšie a kde ne-
bezpečne prekračuje hranice udrža-
teľnosti rozvoja.

Kríza v plnej nahote obnažuje ekono-
mickú i morálnu zvrátenosť viacerých
kľúčových aspektov fungovania sú-
časnej podoby globalizovaného sveto-
vého hospodárstva. Odpútanie
ekonomických procesov spod kontrol-
nej, regulačnej, dohliadacej pôsob-
nosti štátov a absencia formovania
adekvátnych globálnych inštitúcií
otvorili priestor na nekorektné pod-
vodné správanie vrcholových manaž-

mentov, korporácií, bánk, investičných spoločností, audítorských a ratingových
agentúr, sivú a čiernu ekonomiku, daňové raje a výsledne ďalekosiahle deformácie
fungovania trhu, dopytu a spotreby.

Na začiatku 3. tisícročia sa Slovensko ešte nachádza na pôde industriálnej civili-
zácie, no zároveň je už vťahované do víru veľkej postindustriálnej transformácie,
ktorá predstavuje hlboko rozporný proces prechodu k vyššej etape civilizácie. 
V rámci neho možno identifikovať dve určujúce línie megatrendov, ktoré budú 
v nasledujúcich dekádach zásadne ovplyvňovať utváranie budúcnosti ľudstva 
a determinovať aj nároky na adaptáciu slovenskej spoločnosti. Prvú predstavuje
generálny megatrend globálneho utvárania znalostnej ekonomiky a spoločnosti 
a spektrum sprievodných megatrendov, ktoré majú spontánny, značne živelný



charakter. Pod ich rozporným vplyvom a z toho plynúcich ohrození sa začala ako
reakcia na ne formovať druhá línia – existenčný megatrend kvality a udržateľnosti
života a viaceré s ním súvisiace podporné megatrendy.

Východiskovú situáciu sťažuje to, že Slo-
venská republika sa ocitla v rámci EÚ medzi
krajinami s najnižšou a ďalej sa znižujúcou
inovačnou výkonnosťou. Zotrvanie v tejto po-
zícii predstavuje mimoriadne vážne ohrozenie
udržateľnosti rozvoja a reálnej konvergencie.

Vývoj Slovenska ako malej krajiny s vysokou
otvorenou ekonomikou, silne penetrovanou
zahraničným kapitálom, bude v časovom hori-
zonte vízie ešte výraznejšie prebiehať pod zá-
sadným určujúcim pôsobením globalizačných
a integračných procesov. To však neznamená,
že by sme mali len pasívne prijímať ich dô-

sledky. Vo vízii je načrtnutý koridor možného smerovania vývoja, v ktorom sa
bude Slovensko usilovať aktívne využívať rozvojové šance a príležitosti globalizá-
cie a integračnej účasti v EÚ a prezieravo čeliť rizikám a ohrozeniam spojeným 
s týmito procesmi (napr. globálnym finančným krízam).

Z analýzy megatrendov a nárokov na globálnu konkurencieschopnosť malej kra-
jiny vyplýva, že kategorickým imperatívom smerovania Slovenska ku kvalite 
a udržateľnosti života je urý-
chlené prerušenie dlhodo-
bého trendu znižovania.

Slovenská ekonomika bude v
nasledujúcom období vysta-
vená rastúcim konkurenč-
ným tlakom zo strany krajín
s lacnejšou pracovnou silou a
nižšími výrobnými nákladmi.
Prípadný odchod doterajšej
vlny investorov zakladajúcich
konkurenčné výhody na lacnej pracovnej sile bude treba kompenzovať konku-
renčnými výhodami založenými na progresívnejších faktoroch výroby. Slovenská
ekonomika sa dostáva do fázy, keď bude musieť prejsť na novú trajektóriu rozvoja,
smerujúcu k ekonomike založenej na znalostiach. Hybnou silou takéhoto vývoja
bude rastúca úroveň vzdelania obyvateľstva, výkonná výskumno-vývojová zá-
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kladňa a inovačný potenciál
podnikovej sféry stimulovaný
priaznivým proinovačným pod-
nikateľským prostredím. Dlho-
dobým problémom tvorby výs-
kumného priestoru je nevyjas-
nenosť vzťahov kľúčových koor-
dinátorov realizácie vednej,
technickej a inovačnej politiky. 

Znečisťovanie zložiek životného
prostredia Slovenskej republiky
by sa v budúcnosti nemalo zvy-
šovať za predpokladu, že sa po-
darí zmeniť výrobnú štruktúru
smerom k oslabeniu energe-
ticky, surovinovo a environmen-

tálne zaťažujúcich odvetví. To bude vyžadovať spoločné úsilie smerujúce k zmene
spotrebných a výrobných zvyklostí, k zvyšovaniu efektívnosti spotreby zdrojov, 
k vyššiemu podielu činností založených na využívaní vedomosti a služieb. Bude po-
trebné zabrániť zväčšovaniu negatívnych dôsledkov ťažobnej činnosti, vysoko od-
padových technológií. 

Biodiverzita bude pod zvyšujúcim sa tlakom znečisťovania životného prostredia.
Ak si chce Slovensko zachovať súčasné bohatstvo živočíšnych a rastlinných dru-
hov, je nevyhnutné zabezpečiť integritu, súdržnosť a prepojiteľnosť siete Natura
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2000, tvorbu účinných a funkčných ekologických sietí, ochranu a obnovu biodi-
verzity a ekosystémových služieb. Riešenie stretu ekonomických a environmen-
tálnych záujmov bude okrem iného zvyšovať tlak na verejné výdavky.

O tému bol veľký záujem. Konfe-
renčnú sálu zaplnilo vyše 70 účast-
níkov. Diskusia nemala konca-kraja.
Okrem iného sa v nej poukázalo na
potrebu vedeckého prístupu k rieše-
niu problémov v hospodárstve. Kon-
cepčné otázky ľudstva nemôžu byť
politickými rozhodnutiami. Viac by
malo byť počuť vedcov. Výhodou Slo-
venskej republiky je lacná pracovná
sila a logistická poloha. Je umením
pritiahnuť k nám investorov, avšak
ešte väčším umením je udržať ich.
Vo svetovom automobilovom prie-

mysle je 40 percent kapacít nadbytočných. Jeden z diskutujúcich navrhol vytvo-
riť „predpodnikateľské“ strediská. Podľa jeho názoru nám chýbajú poradcovia so
štátnou podporou pre vypracovanie projektov.

Text: PhDr. Marta Bartošovičová
Foto: Ing. Alena Paulíková
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Peter Sýkora sa narodil roku 1956 v Prešove. V r. 1976 – 1981 študoval biológiu
na Prírodovedeckej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. V roku 1993 obhájil PhD.
na Univerzite Komenského v Bratislave a v r. 1997 docentúru. Jeho habilitačná
práca bola zameraná na historické esencie a problém univerzálií. Na návrh Masa-
rykovej univerzity v Brne ho v roku 2009 prezident V. Klaus vymenoval za profe-
sora v odbore Filozofia.

V r. 1982 – 1994 pracoval v Ústave molekulárnej a subcelulárnej biológie UK
v Bratislave. Po návrate z pôsobenia na zahraničných univerzitách sa stal riadite-
ľom Centra pre európske štúdie UK (r. 1999 – 2002) a po vzniku novej Fakulty so-
ciálnych a ekonomických štúdií UK sa stal v r. 2002 jej prodekanom pre
medzinárodné vzťahy, vedu a rozvoj na Fakulte sociálnych a ekonomických vied
UK. Od r. 2004 bol mimoriadnym profe-
sorom a od roku 2009 riadnym profeso-
rom na Filozofickej fakulte Univerzity sv.
Cyrila a Metoda v Trnave (FF UCM). Je za-
kladateľom a riaditeľom Centra pre bio-
etiku Katedry filozofie FF UCM v Trnave.

Je autorom a spoluautorom viacerých
monografií doma i v zahraničí a zhruba
100 vedeckých a odborných prác. Je
členom Etickej komisie Ministerstva
zdravotníctva SR, European Society
on Philosophy of Medicine and Health
Care, Human Behavior and Evolution
Society.

prof. RNDr. Peter S Ý K O R A , PhD.
profesor na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Univerzity 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave, riaditeľ Centra pre bioetiku 
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P. Sýkora: Význam bioetiky vo svete, ako aj 
na Slovensku neustále rastie

Doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD., pochá-
dza z Prešova. Pôsobí na Filozofickej fa-
kulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v
Trnave ako mimoriadny profesor v odbore
filozofia. Je riaditeľom Centra pre bioetiku
Katedry filozofie.  Zaoberá sa ontológiou 
a metafyzikou, bioetikou, filozofiou bioló-
gie, evolučnou psychológiou a antropoló-
giou a Aristotelovou metafyzikou. 

Absolvoval viaceré vedeckovýskumné 
a študijné pobyty v zahraničí. Je členom
Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva
SR, Slovenského výboru pre bioetiku pri
UNESCO, European Society on Philosophy
of Medicine and Health Care Human 
Behavior and Evolution Society a Revue

aktuálnej kultúry. Je držiteľom viacerých ocenení.  Vydal publikácie, napr.  Bioe-
tické výzvy pre filozofiu (2008), Ontológia šera. Filozofická esej o spore realizmu
s antirealizmom (2008), Boj s drakom (1992), Alchýmia života (1989).

M. Bartošovičová: Pán docent, v rámci popularizácie vedy a techniky budete
mať dňa 30. apríla 2009 o 17. hod. prednášku v Centre vedecko-technických in-
formácií SR na tému Etika výskumu ľudských kmeňových buniek. Pôjde 
o ďalšie stretnutie verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve, ktoré už tra-
dične organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoloč-
nosti v rámci cyklu Veda v CENTRE. Dovoľte mi pri tejto príležitosti položiť Vám
niekoľko otázok. 

Mohli by ste v úvode populárnou formou priblížiť obsah Vašej prednášky?

P. SÝKORA: Moderná biomedicína prináša stále nové a nečakané etické dilemy.
Jedna z najkontroverznejších sa týka výskumu a použitia embryonálnych kmeňo-
vých buniek. Objav možnosti pestovania ľudských kmeňových buniek in vitro 
a ich následnej riadenej diferenciácie otvára možnosti pre regeneračnú medicínu,
ktorá sa zvykne nazývať „svätým grálom“ medicíny. Vďaka nej bude možné liečiť

26. 4. 2009
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rôzne hematologické, kardiologické, neurodegeneračné, metabolické či onkolo-
gické ochorenia človeka spojené s odumretím funkčne nezastupiteľných buniek
(ako napr. diabetes, Parkinsonova a Huntingtonova choroba, spinálne svalové at-
rofie, infarkt myokardu), ako aj rôzne úrazy (poranenie miechy, popáleniny, úrazy
končatín) či degeneratívne zmeny ľudského tela spôsobené jeho starnutím (kĺbne
chrupavky). Existujú v zásade dva zdroje kmeňových buniek: embryonálne 
a adultné. Predovšetkým pre ľudí zastávajúcich kresťanský svetonázor je práca
s embryonálnymi kmeňovými bunkami eticky neprijateľná, pretože počas procesu
dochádza k zničeniu raných ľudských embryí. Z toho dôvodu je na Slovensku ta-
kýto výskum trestným činom. 

M. B.: Pri rekapitulácii svojich doterajších pracovných a vedeckých úspe-
chov, ktoré by ste uviedli ako najvýznamnejšie?

P. SÝKORA: V biológii je to spoluobjaviteľstvo génu XerC u baktérie E. coli, model
indukovanej eliminácie plazmidov (ktorý ocenil aj nositeľ Nobelovej ceny J. Leder-
berg) a vytvorenie nového modelu makroevolúcie plazmidov. V bioetike je to nový
model biomedicínskeho donorstva založený na princípe reciprocity a solidarity. 

M. B.: Ako sa Vám darí zapájať sa do projektov?

P. SÝKORA: Doteraz pomerne úspešne. Riešime, respektíve sme riešili ako pro-
jekty zahraničné (6. RP), tak aj domáce (VEGA, APVV). 

M. B.: V júni 2008 bolo zriadené Centrum pre bioetiku pri Katedre filozo-
fie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorého
ste riaditeľom. Čo bolo podnetom na zriadenie takéhoto centra a aké je
jeho poslanie?

P. SÝKORA: Na jednej strane to bola potreba reagovať na neustále rastúci 
význam bioetiky vo svete, ako aj na Slovensku. Na druhej strane snaha prispieť
na Slovensku k rozvoju bioetiky ako akademickej disciplíny.

M. B.: Keď sme Vás pozývali do Vedy v CENTRE, zastihli sme Vás v Centre
for Biomedical Ethics na National University of Singapore. Aké dojmy 
a poznatky ste si priniesli zo svojho 2,5-mesačného pobytu v Singapure?

P. SÝKORA: Musím povedať, že ako National University of Singapore, ktorá patrí
medzi 20 najlepších univerzít na svete, tak aj Singapur samotný urobili na mňa
obrovský dojem. Z pozície hosťujúceho profesora som mal možnosť participovať
na pedagogickom aj vedeckom procese. Azda najtypickejšou črtou je, že ak sa
niečo rozhodnú realizovať, tak k tomu prikročia bez otáľania, takpovediac okam-
žite, a vždy s ambíciou patriť medzi najlepších vo svete.
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M. B.: Ste zástancom názoru, že by bolo bláznovstvom povoliť umelé
zmeny ľudskej genetickej informácie. (Uviedli ste to v rozhovore pre den-
ník Pravda v roku 2007.) Mohli by ste aspoň stručne vysvetliť, o čom je
najväčšia polemika? 

P. SÝKORA: Mám na mysli zmeny génov v tzv. zárodočnej línii, teda genetické
zmeny, ktoré by sa potom automaticky prenášali na všetky budúce generácie.
Fakticky to znamená meniť genetickú informáciu ľudského rodu ako takého. Pri
dnešných znalostiach genetiky a evolúcie to považujem za nezodpovedné hazar-
dovanie.

M. B.: V rámci svojej pedagogickej činnosti máte možnosť vypočuť si ná-
zory mladých ľudí. Určite Vám kladú zvedavé otázky. O čo sa najviac za-
ujímajú alebo čo ich znepokojuje?

P. SÝKORA: Možné zneužitie vedy pomocou modernej biológie.

M. B.: Čím je pre Vás vedecká práca príťažlivá?

P. SÝKORA: Tým, že je to zatiaľ najspoľahlivejší spôsob, ako poznávať skutoč-
nosť.

M. B.: Aký je Váš názor na postavenie vedcov na Slovensku?

P. SÝKORA: Postavenie vedcov na Slovensku je zúfalé. Môže za to dlhodobé vý-
razné podfinancovávanie a neustále rastúca byrokratizácia vedy a vysokého škol-
stva v Slovenskej republike.

M. B.: Ako vnímate popularizáciu vedy a čo by jej, podľa Vás, prospelo?

P. SÝKORA: Popularizácia vedy na Slovensku je na veľmi nízkej úrovni, stačí ju
len porovnať so situáciou v Českej republike. Na začiatok by zlepšeniu prospelo
inšpirovať sa našimi českými susedmi.

M. B.: Pán docent, ďakujem Vám za rozhovor.

Rozhovor a foto: PhDr. Marta Bartošovičová
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Etika výskumu ľudských kmeňových buniek

V Centre vedecko-technických informácií SR
(CVTI SR) v Bratislave na Patrónke sa usku-
točnilo ďalšie stretnutie verejnosti s osobnos-
ťami vedy a techniky pri káve. Pod názvom
Veda v CENTRE ich pravidelne mesačne orga-
nizuje Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti, útvar CVTI SR.

Hosťom 9. stretnutia, ktoré sa konalo vo
štvrtok 30. apríla 2009, bol doc. RNDr.
Peter Sýkora, PhD., mimoriadny profesor
filozofických vied, riaditeľ Centra pre bioetiku
Katedry filozofie Filozofickej fakulty Univer-
zity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Podujatie
moderoval Ing. Oleg Cvik, námestník riadi-
teľa CVTI SR.

Vo svojej populárno-vedeckej prednáške pod názvom Etika výskumu ľudských
kmeňových buniek sa docent Peter Sýkora sústredil predovšetkým na proble-
matiku embryonálnych kmeňových buniek. V úvode zdôraznil, že problematika
adultných kmeňových buniek nie je eticky kontroverzná, ale uvádza sa v kontexte
ostatných možností a alternatív, ktoré existujú. V etickej diskusii sa embryonálne
kmeňové bunky s adultnými neustále porovnávajú.
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Docent Sýkora spomenul niekoľko základných faktov a údajov z biológie, a potom
sa venoval problematike etickej, týkajúcej sa využitia výskumu kmeňových bu-
niek. Na príkladoch ukázal, v čom spočíva etická dilema takéhoto výskumu a ako
k etickej dileme pristupuje etik a filozof. Snaží sa hľadať riešenia problematických
problémov cez ontologický status právneho ľudského embrya, aké to má dôsledky
na diskusiu týkajúcu sa morálneho statusu ľudského embrya.

Jadro problému je práve v tom, ako chápu rané ľudské embryo, aký majú k nemu
postoj, do akej miery si myslia, že ich máme chrániť, nechrániť, čo si k nim mô-
žeme dovoliť. Tam je jadro celého etického sporu.

Ukázal určité alternatívy, ktoré veda zvláštnym spôsobom sama ponúka, nové en-
tity, ktoré môžeme nazvať, že sú eticky neutrálne. Ukazujú sa možno aj z biolo-
gického hľadiska perspektívnejšie ako klasické embryonálne alebo adultné
kmeňové bunky.

Možnosť pestovania kmeňových buniek bola objavená zhruba pred desiatimi
rokmi. Podarilo sa to ako v Spojených štátoch, tak aj vo Veľkej Británii viac-menej
súčasne. Okamžite bol rozpoznaný obrovský potenciál, ktorý sa v kmeňových bun-
kách ukrýva.
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V ľudskom tele máme degenerujúce časti a časti, ktoré degenerujú v dôsledku
toho, že organizmus nefunguje tak, ako by mal. Časti tela môžu byť poškodené
v dôsledku toho, že dôjde k nejakému vonkajšiemu zásahu, ako je napr. autone-
hoda. Kmeňové bunky teoreticky umožňujú nahradiť poškodenú časť ľudského
tela novou časťou, nahradiť degenerované bunky novými.

Všetky bunky tela, ktorých máme asi 250 typov, pochádzajú z kmeňových bu-
niek. Objav pestovania kmeňových buniek v Petriho miskách spočíva v možnosti,
že my ako keby sme sa v laboratórnych podmienkach vrátili do nášho embryo-
nálneho štádia, do štádia, keď naše ľudské telo vznikalo z kmeňových buniek.

V tomto prípade je to akýsi návrat v čase. Zjednodušene povedané, dokážeme
z kmeňových buniek nahradiť poškodené bunky tela. Nie všetky choroby tela sú
založené na nahradzovaní poškodených častí ľudského tela, ale v niektorých je to
evidentné, napr. pri kardiovaskulárnych chorobách. Týka sa to miliónov pacientov.
Nejde pritom iba o liečenie, ale o radikálne zlepšenie kvality života.
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Presná definícia kmeňových buniek nie je, ale pre naše potreby nám stačí jedno-
duché priblíženie. Sú to bunky, ktoré sa „delia“ donekonečna, pričom zostávajú
v embryonálnom štádiu alebo v nediferencovanom štádiu, takže ich môžete pa-
sážovať z Petriho misiek do Petriho misiek. Tým sa vytvárajú línie kmeňových bu-
niek. Druhá charakteristická črtá je tá, že pomocou rôzneho koktailu chemikálií ich
môžeme špecializovať a diferencovať želateľným smerom. Rozoznávame viacero
typov kmeňových buniek, sú dva základné a tzv. adultné alebo somatické. Líšia sa
svojim pôvodom. Embryonálne kmeňové bunky pochádzajú z raných embryí a
adultné sa neustále obnovujú ako krvinky v tele.

Nové embryo sme schopní vytvoriť tým, že použijeme techniku, ktorá bola po-
užitá pri klonovaní ovce Dolly. To je technika prenosu jadra somatickej bunky. Ne-
máme embryo, máme už len špecializované dospelé bunky, ale sme schopní
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zobrať jadro z takejto špecializovanej bunky, to jadro vniesť do akéhokoľvek va-
jíčka, ktorého predtým zbavíme jadra, a to vajíčko sa stane novým embryom a
embryom toho genetického typu, aké jadro sme tam vložili. Tak vyrobíme vlastne
nové jadro tým, že sme ho vyklonovali zo somatickej bunky tela. Je tu však ďalší
etický problém. Niekto si povie, a čo ak to nenecháme len v tej Petriho miske, čo
ak necháme to embryo vyvíjať sa ďalej, potom ho implantujeme ako pri asisto-
vanej reprodukcii do maternice nejakej ženy a tá po deviatich mesiacoch porodí
napríklad novú Mariku Gombitovú. To je tá predstava, že takto sa budú klonovať
ľudia a v podstate je to možné. Ten počiatok je rovnaký. V tejto technike ide o te-
rapeutické klonovanie. To je jedna cesta.
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Druhá cesta je, že sa použijú dospelé, somatické kmeňové bunky, ktoré môžeme
izolovať. Kmeňové bunky, ktoré idú od pacienta k pacientovi a sú imunologicky
kompatibilné, sa indikujú na poškodené miesto. Prostredie ostatných diferenco-
vaných buniek vyrába signály a pretransformuje ich na svoj obraz. Dalo by sa to
prirovnať k zaplátaniu diery. Môžeme si povedať, že to je ideálna cesta. Môžeme
indikovať kmeňové bunky napr. do poškodeného srdca alebo do mozgu a nechať
to, nech si s tým organizmus poradí. Možno neskôr zistíme ako to vlastne funguje
a veda bude schopná identifikovať tie signály, ktoré tú diferenciáciu spôsobujú. Pa-
cienti však nemusia čakať až dovtedy, kým to do detailov spoznáme. O fungovaní
mnohých liekoch tiež nevieme do detailov a používajú sa v praxi.

Záujem o tému bol mimoriadne veľký, čoho dôkazom bola nielen vysoká účasť, ale
aj takmer hodinová zanietená diskusia, ktorá sa rozprúdila po prednáške.

Text a foto: PhDr. Marta Bartošovičová
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Silvia Pastoreková sa narodila roku 1961 v Martine. Absolvovala Prírodovedeckú
fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Biológia. Od roku 1985 pracuje
vo Virologickom ústave SAV, od roku 2003 ako vedúca vedecká pracovníčka.
Od roku 2000 je členkou vedeckej rady.

Absolvovala študijné pobyty na univerzitách v USA (University of California,
Irvine, 1993), vo Fínsku (University of Helsinki, 1997), v Belgicku (Faculty
of Agronomy, Gembloux – 1997, 1998, 2001, 2002) a v Kanade (Edmonton, 2004).

V rokoch 1988 – 1992 absolvovala postgraduálne štúdium. V roku 2003 obhájila
titul doktor vied (DrSc.), o tri roky neskôr habilitovala na Univerzite veterinárneho
lekárstva v Košiciach. V roku 2011 ju prezident republiky vymenoval za profesorku.

Je spoluobjaviteľkou bielkoviny – onko-
markeru. O patentovanie tohto objavu
prejavila záujem americká firma Triton
v roku 1992. V roku 1995 získali patent
na diagnostické a terapeutické využitie
ich bielkoviny.

Zapája sa do národných a medzinárod-
ných projektov, z ktorých značnú časť
viedla. Spolu so svojím pracovným
tímom získala viac ako 40 medzinárod-
ných patentov v oblasti onkológie. Pub-
likuje v domácej a zahraničnej od-
bornej tlači, venuje sa výchove dokto-
randov na Prírodovedeckej fakulte UK
v Bratislave.

prof. RNDr. Silvia P A S T O R E K O V Á , DrSc.
vedúca vedecká pracovníčka Virologického ústavu 

Slovenskej akadémie vied
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S. Pastoreková: K zlepšeniu postavenia vedcov
na Slovensku môžeme prispieť aj propagovaním
pozoruhodných výsledkov vedy a výskumu

Doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
– vedúca vedecká pracovníčka Virologického
ústavu Slovenskej akadémie vied a Moleku-
lárno-medicínskeho centra SAV.

Silvia Pastoreková, rod. Vlnová, pochádza z
Martina. Študovala na Prírodovedeckej fa-
kulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Od roku 1985 pracuje vo Virologickom
ústave SAV. V rámci pedagogickej činnosti sa
od roku 1994 venuje výchove doktorandov
na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Titul RNDr. získala na Katedre mikrobiológie
a virológie (1985); CSc. v odbore virológia
vo Virologickom ústave SAV (školiteľ RNDr.

Jan Závada, DrSc., 1992); DrSc. v odbore onkológia v Ústave experimentálnej
onkológie SAV (2003) a docentúru dosiahla v odbore mikrobiológia na Univerzite
veterinárskeho lekárstva v Košiciach (2006). 

V roku 2003 jej bola udelená Cena Slovenskej akadémie vied za vedeckovýs-
kumnú činnosť, v roku 2006 získala ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Medi-
cína a veda a v ankete týždenníka Slovenka zvíťazila v kategórii Veda a vzde-
lávanie.

Pôsobí v rôznych grantových agentúrach, komisiách a vedeckých spoločnostiach.
Okrem iných od roku 2007 reprezentuje Slovensko na pôde medzivládnej organi-
zácie Európskej molekulárno-biologickej konferencie (EMBC) a je členkou Európ-
skej asociácie pre výskum rakoviny (EACR). Od roku 2008 je členkou Učenej
spoločnosti SAV.

Viedla viaceré národné a medzinárodné projekty. Je autorkou a spoluautorkou de-
siatok medzinárodných patentov v oblasti onkológie. Spolu s vedeckým tímom
(prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. a RNDr.  Jan Závada, DrSC.) objavila bielko-
vinu CA IX. Pravidelne publikuje v odbornej zahraničnej tlači.

12. 6. 2009
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M. Bartošovičová: Pani docentka, v rámci popularizácie vedy a techniky ste mali
28. mája 2009 prednášku v Centre vedecko-technických informácií SR v Brati-
slave na tému Molekulové zmeny v nádoroch a protinádorová liečba budúcnosti.
Išlo o 10. stretnutie verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve pod názvom
Veda v CENTRE, ktoré už tradične organizuje Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti.

Mohli by ste na úvod nášho
rozhovoru populárnou for-
mou priblížiť obsah Vašej
prednášky?

S. PASTOREKOVÁ: V pred-
náške som poukázala na zloži-
tosť procesov, ktoré prebiehajú 
v nádoroch počas ich vzniku,
rastu a progresie. Molekulárna
biológia nám pomohla odhaliť
množstvo zmien, ktoré sa odo-
hrávajú v nádorových bunkách a zistiť, na ktoré zmeny je potrebné zamerať
liečbu, ako túto liečbu vhodne kombinovať, aby sa dosiahli lepšie výsledky. Mnohé
cielené prístupy sa už v praxi využívajú, ale čaká nás ešte mnoho bádania a tes-
tovania, kým v tejto oblasti vystúpime na vyšší stupeň. Na to je potrebné spoločné
úsilie vedcov a klinikov, aby dokázali dôkladnejšie spoznať pacienta a jeho nádor 
a uplatňovať personalizovaný prístup. To je naša výzva do budúcnosti. 

Novodobý rozmach molekulárnej biológie výrazne prispel k hlbšiemu porozume-
niu zmien, ktoré počas nádorovej premeny prebiehajú v bunkách a tkanivách ná-
dorov.  Najnovšie poznatky ukazujú, že na vzniku nádorov sa okrem genetických
zmien podieľajú aj fyziologické faktory v prostredí nádorového tkaniva, napr. ne-
dostatok kyslíka; že nádory rovnakého typu, ako aj bunky v rámci jednotlivých ná-
dorov sú veľmi rôznorodé z hľadiska biologických aj molekulárnych vlastností; že
v nádorovom procese sa významne uplatňujú aj tzv. neonkogénne molekuly, 
na ktorých sú nádorové bunky závislé a ktoré sú esenciálne pre ich prežívanie. Na
základe týchto poznatkov predstavím niektoré nové prístupy k liečbe rakoviny,
ktoré bude potrebné systematicky rozvíjať a testovať.

M. B.: Čo Vás ovplyvnilo alebo kto Vás usmernil pri rozhodovaní sa pre
štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
a pri výbere odboru?
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S. PASTOREKOVÁ: Od detstva som mala všestranné záujmy, hrala som na kla-
víri, recitovala som, bavila ma história, matematika, veľa som čítala. Biológia ma
chytila za srdce v poslednom ročníku gymnaziálneho štúdia, keď sme sa zaobe-
rali genetikou človeka. Po príchode na Prírodovedeckú fakultu UK nám v prvom
ročníku prednášal akademik Dionýz Blaškovič, nestor slovenskej virológie. Jeho
prednášky boli priam umeleckým zážitkom a vzbudili vo mne hlboký záujem.

M. B.: Aké boli  Vaše začiatky vo vede?

S. PASTOREKOVÁ: Ešte ako študentka som začala experimentálne pracovať vo
Virologickom ústave SAV pod vedením RNDr. Jana Závadu, DrSc., ktorý bol me-
dzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti genetiky vírusov. Nadchol ma svo-
jím entuziazmom a originálnym spôsobom myslenia, tvorivosťou. V laboratóriu
Dr. Závadu som úspešne absolvovala aj postgraduálne štúdium. 

M. B.: Máte pevné miesto medzi úspešnými vedcami nielen na Slovensku,
ale aj vo svete.  Mohli by ste aspoň stručne zrekapitulovať Vaše najvýz-
namnejšie dosiahnuté výsledky?

S. PASTOREKOVÁ: Spolu s Dr. Janom Závadom a mojím manželom prof. Jaro-
mírom Pastorekom sa nám podarilo odhaliť bielkovinu CA IX, ktorá je dnes pred-
metom celosvetového vedeckého záujmu ako biomarker agresívnych nádorov,
ktoré trpia nedostatkom kyslíka.  Náš objav nás priviedol na neprebádané chod-
níčky. Išlo o celkom neznámu bielkovinu, bolo treba naklonovať jej gén a prečítať
genetickú informáciu, preskúmať výskyt bielkoviny CA IX v nádoroch, objasniť jej
reguláciu, biologickú úlohu v nádorových bunkách. Boli to výzvy, ktoré nás moti-
vovali experimentovať bez toho, aby sme sa mohli oprieť o skúsenosti iných.

Bolo to náročné, ale zároveň sme dostali úžasnú príležitosť dokázať niečo nové,
získať originálne výsledky. Trvalo niekoľko rokov, kým sme spolu s naším tímom
získali medzinárodnú akceptáciu, ale potom už ohlas na naše práce stúpal, do-
stávali sme čoraz viac príležitostí vystupovať na medzinárodných konferenciách,
boli sme pozvaní do konzorcií v rámci projektov Rámcového programu Európskej
únie. Najviac si však  cením, že naše výsledky nezostali uzatvorené medzi stenami
experimentálneho laboratória, ale postupne začali prenikať aj do kliniky, najprv do
diagnostických aplikácií a v súčasnosti sa rozvíjajú aj nové terapeutické prístupy
k cielenej liečbe niektorých typov nádorov. Dúfam, že budú čoskoro pomáhať pa-
cientom s rakovinou nielen v zahraničí, ale aj u nás.

M. B.: Čím je pre Vás vedecká práca príťažlivá?

S. PASTOREKOVÁ: Vedecká práca je pre mňa neustálym zdrojom fascinácie a
nových podnetov. Ak sa robí so záujmom a úsilím nekopírovať poznatky iných, ale
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ísť vlastnou cestou, je to síce riskantný prístup s neistým výsledkom, ale keď sa
experiment podarí, radosť z poznania je omnoho väčšia. To je naše krédo, ktorého
sa od začiatku držíme. 

M. B.: Aký je Váš názor na postavenie vedcov na Slovensku?

S. PASTOREKOVÁ: Na túto
otázku je ťažké dať všeobecnú od-
poveď. Ak sa na to pozerám 
z osobného hľadiska, mám pocit,
že dobré. Veď roky úsilia sa nám 
v dobrom vrátili, vybudovali sme
si výborné pracovné podmienky,
vďaka zahraničným aj domácim
grantom sú naše laboratóriá vyba-
vené na svetovej úrovni, mladí
ľudia majú o prácu u nás záujem.
V poslednom čase sa čoraz častej-
šie stretávame aj so záujmom médií a verejnosti. No na druhej strane viem, že
takéto podmienky nemajú u nás všetci vedeckí pracovníci a že je čo zlepšovať. My-
slím si, že máme veľmi šikovných a múdrych ľudí, v zahraničí sa mnohí z nich vý-
borne uplatnili. Smutné je, že kvôli nepriaznivým sociálnym podmienkam, najmä
problémom s bývaním, neodchádzajú do zahraničia iba získavať skúsenosti, ale
často tam zostávajú žiť natrvalo, čím strácame mnoho talentov. Je na nás, aby
sme túto situáciu ovplyvňovali budovaním priaznivého povedomia vo verejnosti 
a hlavne v decíznej sfére, vysvetľovaním významu vedy a výskumu pre našu kra-
jinu a propagovaním pozoruhodných výsledkov našej vedeckej komunity. Iba tak
môžeme prispieť k zlepšeniu postavenia vedcov u nás.  

M. B.: Ak by ste mali tú možnosť, ako by ste sa snažili získať mladých ľudí
pre oblasť vedy a techniky?

S. PASTOREKOVÁ: Osobným kontaktom s mladými ľuďmi v rámci pedagogickej
činnosti a neskrývaným nadšením, veď zapáliť môže iba ten, kto sám horí pre
vedu, ale hlavne kvalitnou vedeckou prácou. Talentovaní vysokoškolskí študenti
ihneď rozoznajú, kde sa robí dobrá veda a prirodzene inklinujú k progresívnemu
výskumu. 

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

Rozhovor pripravila: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: NCP VaT
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Molekulové zmeny v nádoroch a protinádorová
liečba budúcnosti

Hosťom 10. stretnutia verejnosti s osob-
nosťami vedy a techniky pri káve, v cykle
Veda v CENTRE, dňa 28. mája 2009
bola doc. RNDr. Silvia Pastoreková,
DrSc., vedúca vedecká pracovníčka Vi-
rologického ústavu Slovenskej akadémie
vied a Molekulárno-medicínskeho centra
SAV. V úvode vyjadrila potešenie nad
tým, že dostala príležitosť vystúpiť v sérii
prednášok, ktoré majú šíriť dobré meno
slovenskej vedy a majú ukázať, na čo je
vlastne vedecký výskum potrebný a čo
všetko sa môžeme pomocou neho do-
zvedieť. 

Téma Molekulové zmeny v nádoroch a protinádorová liečba budúcnosti je
veľmi aktuálna. Je to náročná problematika a dotýka sa každého z nás, či už
priamo, alebo prostredníctvom známych, príbuzných, ktorí trpia takýmto závaž-
ným ochorením. Výskumu rakoviny sa spolu s kolegami venuje už viac rokov 
a  vďaka tomu sa im podarilo identifikovať jeden zaujímavý marker. 

Docentka Pastoreková vo svojej prednáške vysvetlila ako vzniká rakovina a čo
všetko s tým súvisí, akým spôsobom sa dá odhaliť a aké vlastnosti majú nádorové
bunky. Rakovina väčšinou vzniká pozmenením bunky, ktorá získa nové vlastnosti,
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začne sa rýchlejšie deliť ako bunky v okolí a vytvorí základ nádoru. Takéto bunky
majú množstvo nových vlastností, ktoré umožnia nielen rásť vo vnútri tkaniva,
ale dostať sa na povrch, vytvárať také útvary, ktoré zatiaľ sú ešte benígne, čiže
nie sú až také nebezpečné, ale po čase získavajú schopnosť rásť ďalej, vytvárajú
si vlastnú cievnu sieť a správajú sa ako autonómne tkanivá v organizme. Pomo-
cou cievnej siete získavajú výživu, ale zároveň tá cievna sieť umožní niektorým
nádorovým bunkám uniknúť z primárneho tkaniva a dostať sa do cirkulácie. Pro-
stredníctvom krvného alebo lymfatického obehu sa dostanú tieto bunky na iné
miesto v tele. Môžu prejsť cez cievnu stenu a uchytiť sa na inom mieste, kde vy-
tvárajú základ metastázy. A to je práve ten moment, ktorý je mimoriadne dôle-
žitý pri vývine nádorov a pri ich liečbe, pretože nie nádor samotný, ale  vo väčšine
prípadov práve metastázy bývajú príčinou úmrtia a neúspechu liečby. To je fáza
nádorovej premeny, nádorového rastu, ktorá je najproblematickejšia pri liečbe.
Treba ju dokonale poznať, aby bola liečba nádorov úspešná. 

Trvalo niekoľko desaťročí, kým sa vo výskume získali základné poznatky o tom,
ako sa delí nádorová bunka. Deliaca sa nádorová bunka má v porovnaní s nor-
málnou bunkou množstvo výbežkov a má ešte veľa vlastností, ktorými sa odli-
šuje. K jej vlastnostiam patrí sebestačnosť v rastových faktoroch, schopnosť
nekonečne sa deliť, udržiavať tvorbu ciev, odolnosť voči faktorom, ktoré blokujú
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delenie, a tiež  invazívnosť a tvorba metastáz. To sú znaky, ktoré sú v dnešnej ná-
dorovej biológii považované za kritické prejavy nádorovej bunky. Všetky normálne
bunky sú uložené v tkanivách, teda v krvi, majú kontakt s okolitými bunkami a za
určitej situácie sa môžu deliť, napríklad v čreve. Črevná sliznica je veľmi rýchlo sa
regenerujúce tkanivo. Niektoré bunky odumrú a niektoré sa musia rozdeliť, aby
nahradili tie odumreté, aby črevná sliznica zostala zachovaná. Normálne bunky sa
delia iba vtedy, keď z okolitého prostredia dostanú signál vo forme rastového fak-
toru. Rastový faktor je veľmi potrebný. Navodí takú situáciu, že sa naviaže na re-
ceptor (to je väčšinou molekula, bielkovina, ktorá je na povrchu bunky) a spustí
kaskádu rôznych javov, kde jedna molekula si prenáša signál do druhej, až sa ten
signál dostane do jadra a bunka dostane povel na delenie. Nádorová bunka túto
bariéru prekročila a sama si produkuje rastové faktory. Čiže nedelí sa iba vtedy,
keď to okolité tkanivo potrebuje, ale delí sa vlastne nekontrolovane, pretože má
dostatok týchto rastových faktorov. Pre bunku je to akoby potrava. Vtedy sa cíti
dobre, keď sa môže deliť. Nádorová bunka má stály prísun potravy a v podstate
sa delí stále.

V nádore je teda viacero typov buniek, ktoré sa môžu líšiť niektorými vlastnos-
ťami. Súčasná liečba je zameraná hlavne na jednotlivé znaky a vlastnosti buniek.
Napríklad nádory prsníka majú nadmernú produkciu receptorov pre rastové fak-
tory. Dnešná liečba je zameraná práve na tieto receptory. Lenže okrem toho ná-
dorová bunka prsníka môže mať ďalších 10 zmenených vlastností. Čiže keď
zameriame liečbu na jednotlivý znak, zabijeme bunky, ktoré ten znak obsahujú,
ale tie, ktoré ho neobsahujú, prežijú. A nielenže prežijú, ale sa začnú deliť a vy-
užijú priestor, ktorý zanechali zabité nádorové bunky. To je problém dnešnej
liečby. Okrem toho dnešné detekčné metódy a diagnostické metódy, ktoré sa už
bežne používajú v klinickej praxi, sú nedostatočné. Sú zamerané iba na niekoľko
vlastností nádorovej bunky a všetko ostatné zatiaľ uniká. Keď sa lekár rozhodne
na základe prítomnosti jedného znaku nasadiť určitý typ liečby, tak vlastne za-
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siahne iba časť nádorového tkaniva a všetkým ostatným súčastiam umožní, aby
prosperovali, aby sa nádor ďalej šíril. Dnešná onkológia sa najviac borí s tým, ako
dosiahnuť odstránenie všetkých buniek v nádore.

Vedecký  a  klinický výskum zohrávajú obrovský význam v tom, aby v budúcnosti
vedeli správne zvoliť liečbu. Od vedcov sa očakáva, že budú schopní identifikovať
nové markery, nové znaky nádorových buniek, ktoré budú reprezentovať jednot-
livé vlastnosti. Pre vedcov je dôležité, aby mohli pomôcť klinikom tým, že budú ve-
dieť vyvinúť  rôzne testy, ktoré môžu uplatniť u pacientov.  Bez základného
výskumu by sme neboli schopní ísť dopredu. V tomto smere je vedecký výskum
nezastupiteľný. Samozrejme, to prvotné štádium, ktoré prebieha v laboratóriách,
musí byť overené klinicky, a to treba urobiť v spolupráci s klinikmi.  

Docentka Silvia Pastoreková v skratke zhrnula aj dianie v laboratóriách Virologic-
kého ústavu SAV. Hovorila o úlohe vedcov pri identifikácii markerov. Vedia o tom,
že nedostatok kyslíka je veľmi zlý faktor, že pacienti, ktorí majú hypoxické ná-



dory,  majú horšiu prognózu a že existujú určité znaky nedostatku kyslíka. Jed-
ným z nich je bielkovina Ca9, ktorú skúmajú v laboratóriu. Je to poznatok, ktorý
prišiel z vedeckého prostredia a dnes sa skúma na klinike, kde sa im v priebehu
rokov podarilo ukázať, že tento znak je prítomný v širokom spektre nádorov, že
dokonca v ňom zohráva dôležitú úlohu. V praxi sa tento znak využíva na zobra-

zovanie nádorov u pacien-
tov rôznymi spôsobmi.
Podarilo sa im vyvinúť ne-
invazívny test, kde z krvi
sa dá tento znak sledovať.
Hovorí o tom, že pacienti,
ktorí majú nádory, majú
zvýšenú hladinu tohto
znaku. Tí, ktorí sú liečení,
ju majú zníženú. To sa
potom využíva na identifi-
káciu tých pacientov, ktorí

sú vhodní na liečbu zameranú na tento znak.  Táto liečba by nebola účinná u tých,
ktorí v tkanive nemajú tento znak, dokonca by mohla byť toxická. V spolupráci 
s klinikmi sa tiež ukázalo, že samotná prítomnosť tohto znaku už označuje pa-
cientov, ktorí majú horšiu prognózu. Tento znak charakterizuje len jednu časť bu-
niek v nádore, ale ak by boli lekári schopní  na základe cielenej terapie buniek s
týmto znakom odstrániť  iba 50 percent nádorových buniek, tak pri kombinova-
nej terapii s inými spôsobmi by už liečba mohla byť úspešnejšia. 

Docentka Silvia Pastoreková vidí budúcnosť protinádorovej terapie v osobnom 
a precíznom prístupe k pacientovi s rakovinou, pretože každý pacient je iný a v zá-
sade aj každý nádor je iný. Dôležité je
poznať pacienta, poznať jeho nádor 
a liečiť ho cielene. Verí tomu, že ak
bude zvolená správna kombinácia cie-
lenej liečby, tak časom sa dopracu-
jeme k situácii, že nádorová choroba
bude chorobou chronickou, ktorá
bude zvládnuteľná. Vyžaduje si to
však systematickú podporu vedec-
kého výskumu. Musí  mu byť daná ur-
čitá dôvera, pretože bez vedeckého
výskumu by sme dnes nevedeli tak-
mer nič. 

128

F
O

T
O

R
E

P
O

R
T

Á
Ž



Podpora vedeckého výskumu by mala byť koncentrovaná, pretože prístupy k štú-
diu nádorových buniek sú veľmi náročné, vyžadujú si erudíciu, prostriedky, prí-
stroje.  Nestačí povedať, že v Amerike taký pokus už urobili s pacientmi a aké
majú výsledky. To je problém, ktorý musíme riešiť na domácej pôde, pretože naša
populácia na Slovensku sa predsa len líši od tej americkej spôsobom života, stra-
vou, genetickým pozadím, inými vlastnosťami. Náš pacient s tým istým typom ra-
koviny môže na určité spôsoby liečby reagovať inak ako pacient, ktorý žije 
v Amerike. 

Vedci nevyhnutne potrebujú aj spoluprácu s klinikmi na domácej pôde. Mnohé
problémy by boli schopní vyriešiť aj tu a celkovo zlepšiť zdravotný stav našich ľudí.
A to je priorita vo výskume rakoviny.

Podujatie moderoval Ing. Oleg Cvik, námestník riaditeľa CVTI SR v Bratislave.

Text a foto: PhDr. Marta Bartošovičová
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Pozvanie do vedeckej kaviarne

Veda v CENTRE
Čo je Veda v CENTRE?

Veda v CENTRE je cyklus neformálnych stretnutí verej-
nosti s osobnosťami vedy a techniky pri káve – vedecká
kaviareň. Organizuje ju Národné centrum pre populari-
záciu vedy a techniky v spoločnosti, útvar Centra ve-
decko-technických informácií SR (CVTI SR).

Kedy a kde sa koná Veda v CENTRE?

Podujatie sa koná spravidla posledný štvrtok v mesiaci
o 17.00 hod. (okrem augusta a decembra) v CVTI SR,
Lamačská cesta 8/A v Bratislave na Patrónke.

Komu je Veda v CENTRE určená?

Stretnutia sú určené pre širokú verejnosť, ale aj pre ve-
deckú komunitu, akademickú obec, študentov a decíznu
sféru. 

Vstup voľný!
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