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EDITORIÁL 

EDITORIÁL 

AKTUALITY ZSVTS V SR 

A V ZAHRANIČÍ  

 

Medzinárodný strojársky 

veľtrh je jedným z nosných 

veľtrhov nitrianskeho 

výstaviska a o jeho povesti 

svedčí aj fakt, že má svoje 

miesto v kalendári 

európskych priemyselných 

veľtrhov a výstav.  

str. 4 

 

„Som veľmi rád, že máme 

toľko excelentných 

osobností v oblasti vedy a 

výskumu, ktoré v našej 

krajine pomáhajú zvyšovať 

kvalitu života. Aj vďaka 

týmto významným ľuďom si 

Slovensko zachováva 

konkurencieschopnosť 

a sebestačnosť“. 

str. 8 

 

Hlavným zameraním 

spoločnosti je vytvárať 

predpoklady na zvyšovanie 

vzdelávania pracovníkov, 

ktorí vykonávajú akékoľvek 

činnosti, súvisiace 

s vŕtacími a trhacími 

prácami na celom území 

Slovenska aj v zahraničí 

str. 17 

 

... trhacími prácami sa 

rozumejú práce, pri ktorých 

sa využíva energia 

exotermickej výbušnej 

premeny výbušniny na 

rozpojenie, spojenie alebo 

tvarovanie materiálu. 

str. 18 

 

Milí priatelia, 

aktuálne číslo VTS news je venované zaujímavej oblasti, ktorou sú 

dobývacie a vŕtacie práce. Tieto práce sa využívajú pri rozrušovaní 

hornín, likvidácií rôznych objektov, deštrukcii materiálov, razení 

tunelov, atď. Uvedené oblasti úspešne zastrešuje členská 

organizácia ZSVTS pod názvom Slovenská spoločnosť pre trhacie 

a vŕtacie práce. Prinášame informácie o tejto spoločnosti 

i poznatkoch oblasti vŕtania a trhania. 

V čísle sa dotkneme významných udalostí, ktorými bolo 70. výročie 

vzniku Technickej univerzity v Košiciach a tiež 70. výročie vzniku 

Strojníckej fakulty technickej univerzity v Košiciach. 

Významnou udalosťou v živote ZSVTS bola aj 25-ročnica podujatia 

Vedec roka SR, ktorej venujeme primeranú pozornosť aj v tomto 

čísle. ZSVTS toto podujatie usporiadal spolu s CVTI SR a SAV už viac 

ako 10-krát. 

V čísle v krátkosti opíšeme aj aktuálne odborné podujatia 

niekoľkých členských organizácií zväzu: Slovenskej 

vedeckotechnickej spoločnosti dopravy, Slovenskej spoločnosti 

aplikovanej kybernetiky a informatiky, Slovenskej elektrotechnickej 

spoločnosti a Slovenskej cestnej spoločnosti. 

Veríme, že pre vás bude zaujímavý aj príspevok Centra transferu 

technológií pri CVTI SR, ktorý sa dotýka aktivít na pomoc pri 

transfere nových poznatkov a technológií. 

Novinky zo sveta vedy a techniky vám ponúknu informácie 

z kozmickej problematiky. 

Príjemné jesenné obdobie a pohodu želá za redakciu 

Jozef Krajčovič 
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ZSVTS DNES 

Na Strojníckej fakulte TUKE boli udelené ďalšie EUR-ACE certifikáty 

Po zasadnutí Metodickej komisie Akreditačného centra ZSVTS a následnom schválení Radou AC ZSVTS boli dvom 
študijným programom strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach udelené EUR-ACE certifikáty, ktoré 
znamenajú úspešnú akreditáciu na základe medzinárodne uznávaných štandardov. Stanovila ich ENAEE – Európska sieť  
akreditácií technických študijných programov. Sú to tieto dva programy: Priemyselná mechatronika - bakalársky 
stupeň a Priemyselná mechatronika - inžiniersky stupeň.  Certifikáty odovzdal Ing. Pavol Radič, viceprezident ZSVTS, na 
slávnostnom zasadnutí vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. 
 

Aktívna účasť zástupcov ZSVTS na MSV 2022 v Nitre 

Zástupcovia ZSVTS – Ing. Pavol Radič, viceprezident s ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie a Ing. Ivan Janáč, riaditeľ 
ZSVTS, sa zúčastnili Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Podujatie sa konalo v priestoroch areálu 
Agrokomplexu 24. až do 27. mája. Tento, 27. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií 
organizačne zabezpečoval agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. Partnermi MSV boli  Slovenská agentúra pre rozvoj 
investícií a obchodu (SARIO), Technická univerzita v Košiciach a záštitu nad MSV 2022 prevzalo Ministerstvo 
hospodárstva SR. Veľtrh 2022 v Nitre slávnostne otvoril podpredseda vlády a minister hospodárstva Slovenskej 
republiky Ing. Richard Sulík spolu s rektorom Technickej univerzity v Košiciach Dr. h. c. prof. Ing. Stanislavom Kmeťom, 
DrSc., dekanom Strojníckej fakulty TUKE Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozefom Živčákom, PhD., MPH., prof. Ing. Ľubomírom 
Šoošom, PhD. - dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave a zástupcom riaditeľa výstaviska Agrokomplex Ing. 
Ondrejom Vaňom (obr. 1). 

 

Obr. 1:  

Slávnostné 

otvorenie 

zabezpečili 

(zľava 

doprava): 

Ondrej Vaňo, 

Ľubomír Šooš, 

Richard Sulík, 

Stanislav 

Kmeť a Jozef 

Živčák 

 

 

 

 

 

Medzinárodný strojársky veľtrh je jedným z nosných veľtrhov nitrianskeho výstaviska a o jeho povesti svedčí aj fakt, že 
má svoje miesto v kalendári európskych priemyselných veľtrhov a výstav. Tohtoročný návštevníci si mohli pozrieť 
cca 110 vystavovateľov zo siedmich krajín (SK, CZ, PL, HU, DE, IT, AT). Vystavovatelia a výrobcovia boli počas MSV 2022 
hodnotení a odborná komisia rozhodla o udelení Ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2022. Poslaním súťaže je 
vyzdvihnúť vynikajúce výrobky, kolekcie a zaujímavé expozície, ktoré sú výsledkom vzájomného snaženia výrobcov  
i obchodníkov. 

ZSVTS  DNES  
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V tomto roku bola súťaž organizovaná po 24. krát. Na vyhodnotení súťaže pracovala  
6-členná porota zložená z odborníkov zo Slovenskej republiky na čele s jej predsedom, pánom Ľubomírom Šoošom, 
dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave a viceprezidentom Zväzu strojárskeho priemyslu SR. 
 

• Cenu 27. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2022 získali: 
▪ Vystavovateľ/výrobca: SPINEA, s.r.o. Prešov, za presnú a robustnú konštrukciu redukčnej prevodovky pri 

zachovaní kompaktných rozmerov, s vysokým pomerom výkonu ku hmotnosti a vysokou klopnou 
tuhosťou. Výrobok nachádza široké uplatnenie robotických a priemyselných aplikáciách. Názov exponátu: 
Vysoko presná redukčná prevodovka TwinSpin 245GH. 

▪ Vystavovateľ AMZ Slovakia, s.r.o Považská Bystrica, výrobca: Amada Co, Ltd. Japonsko, za aplikáciu 
technológie riadeného kmitania laserového lúča. Tým sa výrazne zlepšuje výkon rezania, znižuje 
energetická náročnosť a zvyšuje sa kvalitu rezu. Výrobok nachádza uplatnenie vo všetkých technológiách 
delenia materiálu. Názov exponátu: VENTIS 3015 AJ Fiber Laserové rezacie centrum s technológiou LBC. 

▪ Vystavovateľ: ŠVEC a SPOL s. r. o. Vráble, výrobca: GRIZZLY.SKI s.r.o. Kriváň, za jednoduché progresívne 
riešenie založené na využití fyzikálno-mechanických vlastností ľahkých zliatin. Výrobok nachádza 
uplatnenie v širokej svetovej konkurencie v komplikovanej sofistikovanej konštrukcii. Názov exponátu: 
Skialpinistické viazanie GR OLYMPIC II. Tour. 

 

▪ Čestné uznanie za najlepšiu expozíciu 27. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2022 získal 
vystavovateľ: 
▪ SCHUNK Intec, s.r.o. Nitra za estetické riešenie a technickú kompozíciu jednotlivých exponátov. 

 
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností sa rozhodol udeliť ocenenie za Najlepšiu vedecko-technickú 
prezentáciu na 27. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre Strojníckej fakulte Technickej univerzity  
v Košiciach. Ocenenie z rúk viceprezidenta ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie Ing. Pavla Radiča, PhD. a riaditeľa 
ZSVTS Ing. Ivana Janáča prevzal Dr.h.c.mult. prof. Ing. Jozef ŽIVČÁK, PhD., MPH., dekan Strojníckej fakulty TUKE. 

 
Na obr. 2 zľava:  Jozef Živčák, Ivan Janáč, Pavol Radič. 

FÓRUM INŽINIEROV A TECHNIKOV SLOVENSKA 2022 

ZSVTS  DNES  
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70 rokov Technickej univerzity v Košiciach 

Tento rok si pripomína 

70. výročie svojho vzniku 

Technická univerzita 

v Košiciach (TUKE), ktorá 

bola založená v roku 1952. 

Korene TUKE môžeme 

zaradiť do druhej polovice 

18. storočia, kedy Mária 

Terézia zriadila v Banskej Štiavnici Banícku akadémiu. 

Banícka akadémia bola prvou svojho druhu na svete 

a tým rakúsko-uhorská panovníčka povýšila technické 

vzdelanie na vysokoškolskú úroveň. Po vzniku 

Československa bola sa v roku 1937 zavŕšila snaha 

o zriadenie prvej technickej vysokej školy na Slovensku 

zriadením Vysokej školy technickej Dr. M.R. Štefánika 

v Košiciach. Avšak udalosti po Viedenskej arbitráži 

zapríčinili presťahovanie  školy do Prešova, následne do 

Martina a nakoniec do Bratislavy. Tento sled udalostí 

bol predvojom dnešnej STU v Bratislave. Vysoká škola 

technická v Košiciach bola zriadená na základe 

Vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. z 8. júla 1952. 

Zakladajúcimi fakultami boli Banícka fakulta, Hutnícka 

fakulta a Fakulta ťažkého strojárenstva. V roku 1969 

pribudla Elektrotechnická fakulta a v roku 1976/1977 

Stavebná fakulta. V roku 1992 bola v Prešove zriadená 

Fakulta odborných štúdií, ktorá sa v roku 1996 

pretransformovala na dnešnú Fakultu 

výrobných technológií. V roku 1992 bola tiež zriadená 

Ekonomická fakulta. V roku 1998 bola založená Fakulta 

úžitkových umení, dnešná Fakulta umení. Letecká 

fakulta bola zriadená 1. februára 2005 a stala sa tak 

nástupníckou organizáciou Vojenskej leteckej 

akadémie generála M.R. Štefánika. Vysoká škola 

technická bola na základe zákona SNR z 13. februára 

1991 premenovaná na Technickú univerzitu 

v Košiciach. Na TUKE k dnešnému termínu študuje 

takmer 9 600 študentov, z toho takmer jedna štvrtina 

študentov TUKE je zo zahraničia. TUKE  ponúka 

vzdelanie na deviatich fakultách: Fakulta baníctva, 

ekológie, riadenia a geotechnológií, Strojnícka fakulta, 

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Fakulta 

elektrotechniky a informatiky, Stavebná fakulta, 

Ekonomická fakulta, Fakulta výrobných technológií, 

Fakulta umení, Letecká fakulta. 

V súčasnosti má TUKE akreditovaných 7 študijných 

programov, ktoré majú udelenú značku kvality EUR-

ACE®. Na Strojníckej fakulte ide o študijné programy 

Strojné inžinierstvo v prvom a druhom stupni 

vzdelávania, Protetika na prvom stupni vzdelávania a 

Biomedicínske inžinierstvo na druhom stupni 

vzdelávania. Študijný program Pozemné stavby 

a architektúra v prvom stupni vzdelávania a Pozemné 

stavby v druhom stupni vzdelávania na Stavebnej 

fakulte a ďalej na Fakulte výrobných technológií so 

sídlom v Prešove študijný program Počítačová podpora 

výrobných technológií v druhom stupni vzdelávania. 

Certifikát EUR-ACE® garantuje kvalitu študijného 

programu a súčasne zaisťuje vedeckú a akademickú 

kvalitu študijného procesu. Certifikát tiež potvrdzuje 

praktické znalosti a zručnosti absolventov pre ich 

budúce zamestnanie. 

Pri príležitosti 70. výročia založenia univerzity sa 

v priestoroch auly Maxima uskutočnilo Slávnostné 

zhromaždenie akademickej obce (na obr.). Pri tejto 

príležitosti s oslavným predslovom na slávnostnom 

zhromaždení vystúpil ak prezident Zväzu slovenských 

vedeckotechnických spoločností, prof. Ing. Dušan 

Petráš, PhD., EUR ING. Súčasťou osláv bola aj vernisáž 

výstavy 70 rokov TUKE v Univerzitnom vedeckom parku 

Technicom ako aj večerný koncert v Dome umenia 

Štátnej filharmónie Košice

.  

ZSVTS  DNES  

https://svf.tuke.sk/wps/portal
https://www.fvt.tuke.sk/
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Vedec roka SR 2021 – slávnostné odovzdávanie ocenení 

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických 

spoločností zorganizovali jubilejný 25. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých 

výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2021. Nad týmto výročným podujatím prevzala 

záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR pán 

Branislav Gröhling. Slávnostné odovzdávanie cien laureátom sa konalo v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave dňa 14. júna 2022. 

Hodnotiaca komisia vyberala laureátov 

spomedzi šesťdesiatich ôsmich 

nominovaných. Tvorilo ju šesť členov, pričom 

išlo o zástupcov troch vyhlasovateľov. Boli 

nimi prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.; MUDr. 

Mgr. Tomáš Hromádka, PhD.; prof. RNDr. 

Jozef Masarik, DrSc.; prof. Ing. Ivo Petráš, 

DrSc.; doc. Ing. Stanislav Darula, CSc.; Ing. 

Pavol Radič, PhD., EUR ING. 

 

 

 

Laureáti ocenenia 

Vedec roka SR 2020 

zľava: pp. Prokop, 

Hatala, Balážová, 

Brestovič, Hluchý 

 

 

 

 

 

 

Ocenené osobnosti v rámci podujatia Vedec roka SR 2021 

Za rok 2021 a predchádzajúce obdobie boli udelené ocenenia v piatich kategóriách: 

Vedec roka SR:  

prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc. Prírodovedecká fakulta UK Bratislava; 

odborník v oblasti: Behaviorálna ekológia. Ocenenie získal za objasnenie  

M atribútov pohlavného výberu u ľudí a nové poznatky o  evolučných a 

sociokultúrnych aspektoch behaviorálnych stratégií podieľajúcich sa na 

vyhýbaní sa kontaminácii patogénmi. 

ZSVTS  DNES  
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Mladá vedecká pracovníčka: 

Mgr. Lucia Balážová, PhD. 

Biomedicínske centrum SAV 

Bratislava; odborníčka v oblasti: 

Energetický metabolizmus. Za 

identifikáciu a popísanie funkcie 

receptora GPR180 a jeho 

ligandu CTHRC1 ako nových 

komponentov TGFß signálnej dráhy, ktoré regulujú 

aktivitu hnedých tukových buniek a metabolizmus 

glukózy. Výsledky tejto štúdie siahajú ďaleko za 

hranice vednej oblasti zameranej na výskum 

tukového tkaniva. 

Inovátor roka: 

prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 

Strojnícka fakulta TU v Košiciach; 

odborník v oblasti: Vodíkové 

technológie. Ocenenie za 

inovatívny výskum 

a implementáciu unikátnych 

vodíkových technológií v automobilovo priemysle 

a v energetike. Je tvorcom unikátnych zariadení 

pre reguláciu, kompresiu a separáciu vodíka 

implementáciou inovatívnych postupov a metodík, 

ktoré prispeli hlavne k zvýšeniu bezpečnosti 

prevádzky vodíkových zariadení v praxi. 

Technológ roka: 

prof. Ing. Michal Hatala, PhD. 

Fakulta výrobných technológií 

so sídlom v Prešove 

TU v Košiciach; odborník 

v oblasti: Nedeštruktívne 

testovanie. Za prínos v oblasti 

uplatnenia progresívnych metód 

nedeštruktívnej kontroly a skúšania v technickej 

praxi; ide najmä o prínos pri inovatívnych 

riešeniach v priemysle so zameraním na produkty 

aditívnej a automobilovej výroby.  

 

Osobnosť medzinárodnej spolupráce: 

doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. 

Ústav informatiky SAV, 

odborník v oblasti: Informatika 

a informačné technológie. Za 

mimoriadnu úspešnosť pri 

získavaní projektov rámcových 

programov EÚ a za výsledky  

získané v rámci týchto projektov, najmä za 

výsledky pri budovaní paneurópskej infraštruktúry 

pre vysokovýkonné počítanie a európskeho cloudu 

pre otvorenú vedu.

  

Generálnym partnerom podujatia bola spoločnosť Interway, hlavným partnerom podujatia spoločnosť SPP, partnermi 

podujatia spoločnosti DATALAN a SVOP. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia boli RTVS a VAT – magazín o vede 

a technike. Mediálnymi partnermi podujatia sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, Nextech. 

Slávnostné podujatie svojimi vstupmi spríjemnili akordeonista Boris Lenko a violončelista Jozef Lupták. Na podujatí sa 

zúčastnili Michal Novota, poradca prezidentky SR pre vnútornú politiku, Robert Ševčík, generálny riaditeľ sekcie vedy a 

techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zástupcovia hodnotiacej komisie podujatia, rektori viacerých 

slovenských univerzít, členovia predsedníctva SAV, ako aj riaditelia jej ústavov, zástupcovia organizácií podporujúcich 

vedu a výskum, partneri podujatia a mediálni partneri. Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2021 sú dostupné 

na webovej stránke vedanadosah.sk v sekcii Vedec roka SR. K podujatiu ZSVTS v spolupráci s CVTI SR a SAV vydal 

pamätnú publikáciu pod názvom Vedec roka SR 25 rokov. 

„Som veľmi rád, že máme toľko excelentných osobností v oblasti vedy a výskumu, ktoré v našej krajine pomáhajú 

zvyšovať kvalitu života. Aj vďaka týmto významným ľuďom si Slovensko zachováva konkurencieschopnosť a 

sebestačnosť. Budeme robiť všetko pre to, aby sme pre vedkyne a vedcov na Slovensku vytvorili vyhovujúce podmienky, 

a tým aj zefektívnili a skvalitnili prostredie v oblasti vedy a výskumu,” priblížil Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ 

SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo.  

  

ZSVTS  DNES  
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Ocenené osobnosti počas 25 rokov podujatia Vedec roka SR 

Vzhľadom k štvrťstoročnej histórii podujatia Vedec roka SR je namieste podať krátky sumár ocenených osobností vedy, techniky, 

technológií i medzinárodnej spolupráce. Presný zoznam dosiaľ udelených ocenení Vedec roka SR je uvedený v nasledovných 

tabuľkách: 

Ročník VR 

SR 
Vedec roka SR 

Mladý výskumník 

roka 
Technológ roka 

Uznanie za výskum 

celoživotné dielo 

Za výsledky 

v programoch EÚ 

1. 1997 
prof. RNDr. Vladimír 

BUŽEK, DrSc. 
Ing. Peter RAPTA, CSc. 

Ing. Vladimír FARKAŠ, 

DrSc. 

prof. Ing. Vladimír 

KRAJČOVIČ, CSc. 
Ocenenie neudelené 

2. 1998 
prof. MUDr. Vladimír 

KRČMÉRY, DrSc. 

PhDr. Monika 

VRZGULOVÁ, CSc. 

Dr. Ing. František 

SIMANČÍK  

prof. RNDr. Štefan 

ŠÁRO, DrSc. 
Ocenenie neudelené 

3 1999 
doc. Ing. Dušan BEREK, 

DrSc. 

RNDr. Jozef NOSEK, 

CSc.  
Ocenenie neudelené 

prof. Ing. Alexander 

SOMMER, DrSc. 
Ocenenie neudelené 

4. 2000 

prof. Ing. Vendelín 

MACHO, DrSc. 
RNDr. Viktor 

VÍGLASKÝ, PhD. 

Ing. Bartolomej JANEK, 

CSc. 

prof. PhDr. Oskár 

ELSCHEK, DrSc. 
Ocenenie neudelené 

doc. PhDr. Imrich 

RUISEL, DrSc. 

5. 2001 

RNDr. Imrich BARÁK, 

CSc. 

Mgr. Juraj KRONEK, 

PhD. 

Ocenenie neudelené 

prof. MUDr. Dagmar 

MICHALKOVÁ, DrSc. 

prof. RNDr. Vladimír 

BUŽEK, DrSc. 

doc. RNDr. Dušan 

KANIANSKY, CSc. 

doc. RNDr. Jaromír 

PASTOREK, DrSc. 

6. 2002 
prof. RNDr. Milan 

MELNÍK, DrSc. 

Mgr. Pavol SZABÓ 
doc. Ing. Dušan BEREK, 

DrSc. 
prof. MUDr. Viktor 

BAUER, DrSc., 

RNDr. Zdena 

BARTOŠOVÁ, CSc. 
Mgr. Miroslav 

CHOVANEC 

Ing. Dana BARICOVÁ, 

PhD. 

7. 2003 
RNDr. Peter BIELY, 

DrSc. 

Ing. Beáta 

MERIČKOVÁ, PhD. 

Ing. Jozef BARBORKA, 

PhD. 

prof. MUDr. 

František MAKAI, 

DrSc. 

Ocenenie neudelené 

8. 2004 
RNDr. Ján KORMANEC, 

DrSc. 

Mgr. Jaroslav 

MOSNÁČEK, PhD. 

doc. Ing. Daniela 

ĎURAČKOVÁ, PhD. 

prof. Ing. Elemír 

KOSSACZKÝ, CSc. 

prof. Ing. Arch. Maroš 

FINKA, PhD. 

9. 2005 
prof. RNDr. Anatolij 

DVUREČENSKIJ, DrSc. 

RNDr. Jana 

JAKUBÍKOVÁ, PhD. 
Ing. Ján BALÁŽ, PhD. 

Dr. h. c. prof. RNDr. 

Jozef ČIŽMÁRIK, 

PhD. 

doc. Ing. Ján GADUŠ, 

PhD. 

10

. 
2006 

prof. RNDr. Pavol 

ŠAJGALÍK, DrSc. 

MUDr. Mária 

PALLAYOVÁ 
Ing. Dušan ČÁNI 

prof. Ing. Michal 

UHER, DrSc. 

RNDr. Jozef 

KAČMARČÍK, PhD. 

11

. 
2007 

Ing. Ladislav ŠOLTÉS, 

DrSc. 

RNDr. Viktória 

MAJLÁTHOVÁ, PhD. 

Ing. Rudolf TOMAN, 

DrSc. 

Ing. Ladislav 

KOMORA, CSc. 

prof. Ing. Karel 

KOVAŘÍK, CSc. 

12

. 
2008 

prof. MUDr. Fedor 

ŠIMKO, CSc. 

Dr. Monika 

GULLEROVÁ, PhD. 

doc. Ing. Ladislav 

JANOUŠEK, PhD. 

prof. PhDr. Ondrej 

HALAGA DrSc., h. c. 

prof. RNDr. Ján DUSZA, 

DrSc. 

ZSVTS  DNES  
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Ročník VR 

SR 
Vedec roka SR 

Mladý výskumník 

roka 
Technológ roka 

Uznanie za výskum 

celoživotné dielo 

Za výsledky 

v programoch EÚ 

13

. 
2009 

prof. RNDr. Jozef 

MASARIK, DrSc. 

Ing. Vlasta 

HARBUĽÁKOVÁ, PhD. 
RNDr. Tibor ŽÁČIK, CSc. D. h. c., prof., MUDr. 

Ján SLEZÁK, DrSc. 

RNDr. Katarína 

BÍLIKOVÁ, PhD. 

14

. 
2010 

RNDr. Stanislav 

DUBNIČKA, DrSc. 

Ing. Marián SÝKORA, 

PhD. 
prof. Ing. Jaroslav 

HOMIŠIN, CSc. 

Dr. h. c., prof. Ing. 

Štefan LUBY, DrSc. 

prof. Ing. Dušan 

ŠIMŠÍK, PhD. 
RNDr. Katarína 

VALACHOVÁ, PhD. 

15

. 
2011 

prof. Ing. Roman 

BOČA, DrSc. 

RNDr. Jaromír MIKEŠ, 

PhD. 
Mgr. Martin SABO, PhD. 

PhDr. Karol PIETA, 

DrSc.  

prof. RNDr. Karol 

MIKULA, DrSc. 

16

. 
2012 

prof. RNDr. Igor 

PODLUBNÝ, DrSc. 

Mgr. Zuzana 

BENKOVÁ, PhD. 

doc. Ing. Pavol ALEXY, 

PhD. 

RNDr. Ivan 

KAMENEC, CSc. 

prof. RNDr. Peter KÚŠ, 

DrSc. 

17

. 
2013 

doc. RNDr. Stanislav 

TOKÁR, CSc. 

RNDr. Michal 

PITOŇÁK, PhD. 

Ing. Michal KRAJČÍK, 

PhD. 

prof. MUDr. Jozef 

ROVENSKÝ, DrSc. 

prof. Ing. Tomáš 

SABOL, CSc. 

V roku 2014 sa z časti prehodnotili jednotlivé ocenenia  a od roku 2014 sa udeľovalo cenenie Vedec roka SR a ďalšie: 

Ročník 

VR SR 
Vedec roka SR Mladá osobnosť vedy 

Osobnosť roka 

v oblasti. technológií 
Vedkyňa roka 

Osobnosť 

v programoch EÚ 

18. 2014 
doc. Ing. Fedor 

GÖMÖRY, DrSc.  

doc. Ing. Ľubomír 

ŠVORC, PhD. 

doc. Ing. Sergej 

HLOCH, PhD. 

Mgr. Lucia KUČEROVÁ, 

DrSc. 

prof. RNDr. Pavol 

MIŠKOVSKÝ, DrSc. 

19. 2015 Ing. Ján TKÁČ, DrSc. 
doc. RNDr. Tomáš 

PLECENIK, PhD. 
Ing. Daniel ŠLOSÁR 

doc. Ing. Monika 

RYCHTÁRIKOVÁ, PhD. 

prof. RNDr. Tibor 

HIANIK, DrSc. 

20. 2016 
prof. RNDr. Pavol 

POVINEC, DrSc. 

Ing. Tomáš BERTÓK, 

PhD. 

doc. Ing. Radovan 

HUDÁK, PhD. 

Ing. Mária 

OMASTOVÁ, DrSc. 

prof. Ing. Daniel 

DONOVAL, DrSc. 

V roku 2017 sa opäť aktualizovali ocenenia na: 

Ročník  

VR SR 
Vedec roka SR 

Mladý vedecký 

pracovník 
Technológ roka Inovátor roka 

Osobnosť 

medzinárodnej. 

spolupráce 

21. 2017 
prof. RNDr. Michal 

FEČKAN, DrSc. 

RNDr. Daniel 

REITZNER, PhD. 

prof. RNDr. Pavol 

MIŠKOVSKÝ, DrSc. 

prof. Ing. Ľubomír 

ŠÓOŠ, PhD. 

prof. Ing. Milan DADO, 

PhD. 

22. 2018 
doc. RNDr. Vladimír 

ZELEŇÁK, PhD. 

RNDr. Matej BALÁŽ, 

PhD. 
Ing. Jozef ZOHN 

prof. Ing. Ján PITEĽ, 

PhD. 

prof. RNDr. Otakar 

GROŠEK, PhD. 

23. 2019 
RNDr. Peter SKYBA, 

DrSc. 

RNDr. Cyril RAJNÁK, 

PhD. 

prof. Ing. Emil SPIŠÁK, 

CSc. 

prof. Ing. Ján HÍVEŠ, 

PhD. 

prof. Ing. Dušan 

GALUSEK, DrSc. 

24. 2020 
RNDr. Imrich BARÁK, 

DrSc. 

RNDr. Ing. Katarína 

KAĽAVSKÁ, PhD. 

prof. Ing. Marián 

PECIAR, PhD. 

RNDr. Boris KLEMPA, 

DrSc. 

Dr. h. c. prof. Ing. 

Michal CEHLÁR, PhD. 

25. 2021 
Prof. PaedDr. Pavol 

PROKOP, DrSc. 

Mgr. Lucia BALÁŽOVÁ, 

PhD. 

prof. Ing. Michal 

HATALA, PhD. 

prof. Ing. Tomáš 

BRESTOVIČ, PhD. 

doc. Ing. Ladislav 

HLUCHÝ, CSc.  

Pri sumarizácii za posledných 25 rokov existencie môžeme konštatovať, že v súčasnej dobe je evidovaných už 124 

držiteľov tohto ocenenia. Z toho bolo ocenených spolu 19 žien, čo je u uvedeného počtu len 15%. Napriek tomu 

môžeme konštatovať, že najviac žien (11 ocenených) je zastúpených z kategórie Mladý vedecký pracovník, kde to 

predstavuje cca 41% z celkového počtu držiteľov ocenenia. Za pozoruhodné treba považovať, že v celej histórii 

podujatia Vedec roka SR bolo nominovaných viac než 1300 významných osobností slovenskej vedy, techniky 

a technológie. Im všetkým im patrí naša vďaka, obdiv a uznanie za záslužnú prácu vo svojom odbore.  
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XXVII. Svetový cestný kongres PIARC 

V októbri 2023 sa uskutoční v Prahe XXVII. Svetový cestný kongres PIARC. Na jeho 

príprave  spolupracujú so Svetovou cestnou asociáciou PIARC aj Česká silniční společnost 

a Slovenská cestná spoločnosť (SCS) s podporou ministerstiev oboch krajín zodpovedných 

za dopravu. Len zriedkavo sa organizuje podujatie svetového významu v doprave tak 

blízko Slovenska a navyše len výnimočne s našim podielom na jeho príprave 

a uskutočnení. Svetový cestný kongres ponúka platformu pre  výmenu informácií 

s odborníkmi z viac ako 100 krajín sveta, z rôznych oblastí cestného staviteľstva, 

bezpečnosti premávky a správy ciest. Novinky z výskumu, možnosti využívania 

autonómnych vozidiel, zabezpečenie ochrany dopravnej infraštruktúry proti kybernetickým útokom, ponúknu 

odpovede nielen na otázky odborníkov, ale aj širokej verejnosti. Bolo by vítané, keby čo najviac odborníkov zo Slovenska 

využilo túto výnimočnú príležitosť a zúčastnilo sa na tomto kongrese, či už úlohe spracovateľa príspevkov na vybrané 

témy, alebo vystavovateľa na sprievodnej výstave, alebo účastníka odborných prezentácií a diskusií. Významným 

doplnkom kongresu bude sprievodná výstava, v ktorej by mala dominovať „Česko-slovenská dedina“. V tomto priestore 

bude možnosť predstaviť nielen výsledky práce našich firiem, organizácií, či škôl, ale aj nadviazať osobné kontakty 

s odborníkmi prakticky z celého sveta. Viac informácií o kongrese môžu záujemcovia nájsť na webovej stránke 

www.cestnaspol.sk v stĺpci PIARC, kongresy, alebo na stránke www.wrc2023prague.orgg . Zástupcovia SCS ponúkajú 

odborníkom z rôznych oblastí cestného staviteľstva možnosť účasti na tomto významnom svetovom podujatí. 
 

70. výročie vzniku Strojníckej fakulty TU v Košiciach 

V polovici júna 2022 zasadla slávnostná vedecká rada Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, aby si 

pripomenula 70 rokov existencie fakulty. Strojnícka fakulta sa v súčasnosti teší veľkému záujmu študentov, keďže 

absolventi nachádzajú uplatnenie v mnohých priemyselných odvetviach. Fakulta je kolískou výskumu vodíkových 

technológií na Slovensku. Ocenením práce bol aj úspech na EXPO 2022 v Dubaji, kde predstavili vodíkové auto. „Je 

potrebné úprimne poďakovať zakladateľom fakulty, jej pokračovateľom, ako aj súčasníkom, ktorí s hrdosťou napĺňajú 

úlohy edukačného, vedecko výskumného a implementačného bohatstva do praxe v podobe kvalitných absolventov, a 

tiež hmotný výskumu, ktorý je realizovaný v priemyselnom hospodárstve na úrovni najvyšších požiadaviek  

v konkurenčnom postavení, tak medzi univerzitným sektorom ako aj podnikateľskou sférou,“ uviedol vo svojom 

príhovore, Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef ŽIVČÁK, PhD., MPH, dekan Strojníckej fakulty TU KE. Čestnú medailu si prevzal aj 

absolvent fakulty, priemyselník a filantrop Milan Fiľo. Počas svojich študentských čias sa venoval aj robotike: „Strojnícka 

fakulta mi dala do profesionálneho života veľmi veľa. Vďaka štúdiu som porozumel strojníctvu, hutníctvu aj ekonomike. 

S fakultou aj dnes spolupracujeme na projektoch v rámci jednotlivých závodov v rámci nášho holdingu či už v závode 

MONDI – SCP alebo TAURIS a.s." uviedol. Ocenenie prevzal aj emeritný prezident SR Rudolf Schuster a titul Doctor 

honoris causa udelili profesorovi Andrzejovi Sewerynovi, dekanovi Fakulty strojného inžinierstva a stavby lodí 

Gdanskej technickej univerzity (Obr.). 

Slávnostná vedecká rada Strojníckej fakulty mala úspešné zvŕšenie 

v slávnostnom večernom programe. Vrcholom galaprogramu ktorí 

moderovala a hudobne sprevádzala dvojica Marián Čekovský 

a Michal Hudák bolo vystúpenie hviezdy československej 

hudobnej scény, držiteľky 20 ocenení zlatého slávika, 

fenomenálnej Lucii Bílej. Nádherné a bezpochyby nezabudnuteľné 

vystúpenie ocenili všetci prítomní, ktorí prežili večer v sále 

kongresového hotela CENTRUM Košice, zariadenia ZSVTS.                         Obr. zľava: Andrzej Seweryn, Rudolf Schuster, Jozef Živčák 

Zdroj:https://www.24hod.sk/strojnicka-fakulta-technickej-univerzity-kosice-oslavuje-70-rokov-cl773804.html 
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5. Klubový deň ZSVTS 

Na základe dohody medzi Fakultou výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove 

(FVT TUKE), ZSVTS a spoločnosťou CEO Project M1, s.r.o. sa v Prešove na FVT TUKE, 

Bayerova ulica č.1, dňa 28. júna 2022 uskutočnil 5. Klubový deň ZSVTS. Podujatie 

otvoril zástupca hostiteľskej inštitúcie – FVT TUKE prof. Jozef Zajac, dekan fakulkty. 

Vyzdvihol iniciatívu i technický progres pri vývoji skôladacieho bicykla Sharvan, 

ktorý bude prezentovaný. Za ZSVTS sa prítomným prihovoril Ing. Pavol Radič, 

viceprezident ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie. V rámci príhovoru odovzdal 

prof. Zajacovi ocenenie Propagátor vedy a techniky, ktoré mu udelil ZSVTS.  

Za vedenie fakulty sa podujatia zúčastnili títo reprezentanti: Dr. h. c. mult. prof. Ing. 

Jozef Zajac, CSc., dekan; doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., prodekan pre zahraničie 

a mobility;  prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy; doc. 

RNDr. Denisa Olekšáková, PhD., prodekan pre vzdelávanie; prof. Ing. Michal Hatala, 

PhD., prodekan pre vedu a výskum; Svetlana Radchenko, PhD., tajomníčka. Za 

ZSVTS sa zúčastnili: Ing. Pavol Radič, PhD., EUR ING, viceprezident ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie; Ing. Ivan 

Janáč, riaditeľ ZSVTS; Zuzana Podlipová, tajomníčka ZSVTS; Jozef Krajčovič, vedúci úseku vedy a techniky. 

Hlavným bodom programu bola prezentácia Rastúci skladací bicykel SHARVAN – cesta z Prešova do Dubaja a späť. Jej 

autorom, otcom myšlienky i prednášateľom bol Ing. Dušan Manduľák, PhD., absolvent FVT TUKE a súčasne konateľ 

spoločnosti CEO Project M1 s.r.o., ktorá vyvinula a vyrába 

predmetný bicykel. V rámci diskusie prítomných zaujímala 

stabilita bicykla, jeho jazdné vlastnosti, v neposlednom rade 

cena, tiež spôsoby využitia, materiálové zabezpečenie i 

marketing. Viac informácií o predmetnom bicykli poskytuje 

webová stránka https://sharvan.bike . Na záver podujatia pán 

Zajac, dekan fakulty, poďakoval prednášateľovi za jeho 

prezentáciu, prítomným za aktívnu účasť. Vyjadril 

presvedčenie, že Slovensko má veľa umných a šikovných ľudí, 

ktorí dokážu vymyslieť a pripraviť ďalšie podobné projekty, 

ktoré budú využívať domácich výrobcov, a teda prispejú k 

ďalšej zamestnanosti  propagácii našich technických univerzít. 

Na obr. zľava: Ing. Dušan Manduľák, prof. Jozef Zajac, Ing. Pavol Radič 

 

Festival štyroch živlov AMAVET 2022 

Ing. Ján Nemec,  AMAVET 

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) 

pripravila 5. ročník súťaže s názvom Festival 4 živlov 

AMAVET 2022 (F4Ž), ktorý prepája vedné disciplíny za 

pomoci štyroch živlov a podporuje k prirodzenému 

učeniu sa detí základných škôl. 93 žiakov z 23 

základných škôl z celého Slovenska prihlásilo do súťaže 

56 projektov. Na jednom projekte mohli pracovať 

jeden, dvaja alebo traja autori. Vďaka nadpráci 26 

učiteľov, ktorí vedú deti aj po vyučovaní, mohli mladí 

vedátori ukázať svoj talent na prírodné a spoločenské 

vedy 3. júna 2022 v Zážitkovom centre vedy Aurelium 

v Bratislave. „Na Festivale 4 živlov AMAVET sa zúčastní 

každý rok veľa zvedavých detí s túžbou ukázať, čo 

vymysleli, objavili alebo vyrobili, s odhodlaním 

porozprávať ako sa dopracovali k svojej hypotéze, či sa 

potvrdila alebo nie a prečo.
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 Súťažiaci si sami zvolia myšlienku, čo chcú skúmať, ako 

to chcú skúmať, aký postup zvolia a kedy to chcú urobiť. 

Veľmi často stojí pri žiakoch skvelý, chápajúci učiteľ 

alebo rodič, ktorý ich pripravuje pre život v 21. storočí, 

aby mohli tvoriť budúcnosť“, takto sa k prítomným 

žiakom a ich vedúcim prihovorila pri otvorení súťaže 

riaditeľka AMAVET-u Ing. Gabriela Kukolová. V piatok 3. 

júna deti, ktoré sa hrajú s vedou, oslávili prvo-júnový 

deň detí hrou na vedcov. A veru, bola to súťaž so 

všetkým, čo k tomu patrí. Nechýbala tréma pred 

posterovou prezentáciou, ktorá sa stratila hneď, keď 

člen odbornej hodnotiacej komisie začal počúvať ako 

vidia svet vo svojom okolí deti. Hodnotiacich, ktorí 

v piatok svoj čas venovali deťom z viacerých vedných 

oblastí, nebolo málo – 16. Predsedníčka Odbornej 

hodnotiacej komisie Mgr. Mária Babinčáková z 

Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach zhodnotila F4Ž za 

všetkých takto: „Tento ročník Festivalu štyroch živlov 

bol prvý prezenčný po období pandémie. Bolo to vidieť 

aj na súťažiacich, ktorí sa tešili, že môžu svoje projekty 

prezentovať fyzicky, že sa môžu stretnúť s kamarátmi. 

Množstvo projektov ukázalo, že ani pandémia 

neodradila žiakov od práce na tom, čo ich baví. Výbornú 

atmosféru bolo cítiť všade. Komisia mala teda plné ruky 

práce, aby vybrala tie najlepšie projekty. Verím, že sa 

uvidíme o rok a znova budeme môcť spolu robiť a 

prezentovať to, čo máme radi. Chcem sa poďakovať 

pedagógom za ich prácu so žiakmi. Prajem im veľa sily 

a nápadov aj do ďalšieho školského roka. Budúcich 

lekárov, vedcov, ministrov majú vo svojich triedach". 

Princípom súťaže F4Ž je prostredníctvom tvorby 

vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem 

o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby 

otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu po 

poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. AMAVET 

takto vytvára priestor pre našich talentovaných žiakov, 

budúcich vedcov, čím podporuje ich osobnostný rast 

a motiváciu zaujímať sa o vedu a techniku. 

 

Sumár projektov nájdete na: https://www.amavet.sk/wp-content/uploads/2022/06/sumarF4Z.pdf 
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ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE ZSVTS 
Klub priateľov železníc Trnavy a okolia bilancoval a pomáhal 

Ing. Ivan Janáč, ZSVTS  a Ing. Marek Bavolár, Slovenská VT spoločnosť dopravy 

V máji sa uskutočnilo výročné stretnutie členov Klubu priateľov železníc 
Trnavy a okolia (KPŽT TT), ktorý je členskou organizáciou Slovenskej 
vedeckotechnickej spoločnosti dopravy (SVTS-D) . Stretnutia sa zúčastnil aj 
zástupca ZSVTS – Ing. Ivan Janáč, riaditeľ ZSVTS. Odovzdal ocenenie, ktoré 
orgány Zväzu schválili udeliť členom SVTS-D. V rámci stretnutia bola 
prezentovaná činnosť tohto klubu, ktorý je aktívny v rôznych oblastiach 
železničnej problematiky. Na programe stretnutia bola aj exkurzia 
v železničnom múzeu pri 4. koľaji stanice Trnava. 
Členovia Klubu sa 

zúčastnili aj prác na 

obnove železnice Katarínka, ktorá sa nachádza v katastri obce 

Chtelnica. Začiatkom júna 2022 sa v zmysle plánu činnosti 

KPŽT na rok 2022 uskutočnila brigáda na lesnej železnici na 

Katarínke. Zúčastnilo sa jej 18 členov klubu a ich rodinných 

príslušníkov. Aj keď bolo dusné počasie tak robota išla ako po 

masle, avšak brigádnici vypotili litre potu. Brigádnici pomohli 

pri podbití a navození štrku do koľajiska na časti trate pod 

nástupnou staničkou, rozrezávaní podvalov a navození 

a vysypaní štrku a podvalov k nástupnej staničke. Brigádničky 

nalakovali vnútorné a vonkajšie priestory jedného vozňa. Po poctivo vykonanej práci si všetci pochutili na výbornom 

fazuľovom guláši. Z Katarínky všetci odchádzali unavení, ale spokojní s vedomím dobre vykonanej práce a že 

pomohli  pri ďalšom rozvoji lesnej železničky na Katarínke. 
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Konferencia NoTeS ´22 

Ing. Ján Tuška, Slovenská elektrotechnická spoločnosť 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES), pobočka pri VÚS, v spolupráci  
s Českou vědeckotechnickou společností spojů (ČVTSS) a Výskumným ústavom 
spojov (VÚS) zorganizovala v júni tohto roka už 14. ročník medzinárodnej 
konferencie „Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR“. 
Konferencia sa uskutočnila  online cez platformu WebEx. Zámerom podujatia 
bolo oboznámiť odbornú i laickú verejnosť s aktuálnymi trendmi a praktickými 
výsledkami dosiahnutými v oblasti rozvoja a bezpečnosti elektronických 
komunikácií v SR a v ČR, v období od konania predošlého ročníka konferencie 
v roku 2019 (v rokoch 2020 a 2021 sa v dôsledku COVID konferencia nekonala). 
V Programovom výbore podujatia boli nasledovní členovia: 

- Ing. Ján Tuška, predseda SES, 
- Ing. Jozef Ptáček, predseda ČVTSS, 
- Ing. Jozef Pavlík, generálny riaditeľ VÚS, 
- Ing. František Janoušek, ČVTSS. 

Podujatie moderoval Mgr. Milan Ištván, prezident občianskeho 
združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP). Okrem prezentujúcich mala 
konferencia cca 60 účastníkov zo Slovenska a Českej republiky. Program 
konferencie bol zameraný na prezentáciu nových technológií a služieb 
elektronických komunikácií, najmä na rozvoj sietí a technológie 
mobilných komunikácií 5G v Európe a na Slovensku, mapovanie intenzity 
elektromagnetických polí vytváraných mobilnými elektronickými 
komunikačnými sieťami, synergie elektronických komunikácií a služieb 
družicovej navigácie (k tomu je ilustračný obrázok vľavo), závislosť 
rôznych infraštruktúr sektorov národného hospodárstva od GNSS 

signálov, dopady nezákonného rušenia signálov GNSS a jeho odhaľovanie. GNSS - Globálny družicový polohový systém 
(z anglického Global Navigation Satellite System) alebo družicová navigácia, je služba umožňujúca za pomoci 
družíc autonómne priestorové určovanie polohy s celosvetovým pokrytím. Užívatelia tejto služby používajú malé 
elektronické rádiové prijímače, ktoré na základe odoslaných signálov z družíc umožňujú vypočítať ich polohu s 
presnosťou na desiatky až jednotky metrov. Presnosť v špeciálnych alebo vedeckých aplikáciách môže byť až niekoľko 
centimetrov až milimetrov. Družicové navigačné systémy fungujú nezávisle na telefónnom alebo internetovom 
pripojení (Zdroj: Wikipédia). 
Na konferencii odzneli príspevky zástupcov štátnej správy v sektore elektronických komunikácií, poskytovateľa 
mobilných elektronických komunikačných služieb, výskumných a vzdelávacích inštitúcií: Ministerstvo dopravy a 
výstavby SR, O2 Slovakia, s.r.o., České vysoké učení technické - Fakulta elektrotechnická v Praze, GNSS Centre of 
Excellence Praha a Výskumný ústav spojov, n. o.  V závere možno konštatovať, že program tejto jedinečnej česko-
slovenskej konferencie poskytol príležitosť pre investorov, prevádzkovateľov sietí, projektantov, ako aj zástupcov 
verejnej správy, používateľov telekomunikačných služieb a ostatnú odbornú verejnosť z obidvoch republík zoznámiť sa 
s aktuálnymi trendmi v oblasti elektronických komunikácií. 
Anotácie prednášok sú dostupné na www.vus.sk/notes/anotacie 

Karpatský logistický kongres – CLC 2022 

prof. Ing. Martin Straka, PhD., Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky 

V dňoch 15.-17. júna sa v Bojniciach konal 10. ročník kongresu Carpathian Logistics Congress 
(https://www.logisticon.cz/en/) zameraný na logistiku, distribúciu, dopravu a riadenie. Podujatie vzniklo v roku 2011 
zlúčením troch medzinárodných vedeckých konferencií s tematikou logistického riadenia (FLM, LOADO, TLM). Hlavným 
organizátorom tohtoročného podujatia bola Fakulta baníctva, ekológie,  riadenia  a geotechnológií (FBERG) Technickej 
univerzity v Košiciach. Jedným z partnerov podujatia bola aj Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky 
a informatiky, ktorú reprezentoval prof. Ing. Martin Straka, PhD., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť 
a vzdelávanie v III. stupni štúdia fakulty BERG. 
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Konanie kongresu bolo rozdelené do plenárnej sekcie, štyroch špeciálnych sekcií ( STRATEGIC LOGISTICS, SUPPLY CHAIN 
AND NETWORKS; PRODUCTION LOGISTICS, COMMERCIAL LOGISTICS, QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, RISK 
MANAGEMENT; DISTRIBUTION LOGISTICS, TRANSPORT; ENTERPRISES FROM PRACTICE AND LOGISTICS) a jednej 
posterovej sekcie. V rámci programu kongresu bolo odprezentovaných 23 príspevkov a ďalších 30 v posterovej sekcii 
zo Slovenska, Česka, Poľska, Taiwanu, Mexika a Turecka. Z abstraktov príspevkov bol zostavený zborník abstraktov. 
Všetky príspevky následne prejdú pred zostavením zborníka príspevkov recenzným konaním a následne bude zborník 
zaslaný na indexáciu do Web of Science citačnej databázy. Súčasťou podujatia bolo aj ocenenie najlepších posterov 
kongresu. 
I. miesto získal kolektív odborníkov zo Žilinskej univerzity v Žiline (Hrudkay Karol, Madleňáková Lucia, Čulík Kristián, 
Morgoš Ján) za prácu City Logistics in the Centre of a Slovak County Town. 
II. miesto získali odborníci z Vroclavskej univerzity vedy a technológií, Poľsko (Dąbrowska Alicja, Giel Robert) za prácu 
Autonomous Mobile Robots (AMRs) Implementation Tool Based on Simulation Model in the Context of Logistics 4.0.  
III. miesto získal kolektív odborníkov 
z Univerzity v Pardubiciach, Česká republika 
(Široký Jaromír, Bulíček Josef, Vorel Vojtěch, 
Vojtek Martin) za prácu Municipality 
bypasses as a tool for reducing the number of 
places with reduced speed: a transport 
modelling approach.  

 
Obr.: Ocenení a účastníci, zľava: I. miesto Karol 
Hrudkay (SR), vedeckí garanti kongresu prof. Jerzy 
Feliks (PL), prof. Martin Straka (SR), prof. Radim Lenort 
(ČR), II. miesto Alicja Dąbrowska, Robert Giel (PL)  
 
 
 

XXVI. medzinárodné poľsko-česko-slovenské geodetické dní 

Ing. Dušan Ferianc, EUR ING, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov 

Po dvoch rokoch prerušenie z dôvodov Covidu19 sa po Bratislave stala v júni poľská Lodž miestom pravidelne rotujúcej  
konferencie geodetov. Komerční geodeti, zamestnanci národných úradov, štátnej správy a akademická obec si počas 
troch dní porovnali riešenia v šiestich tematických blokoch. Prezentácie referátov ako aj diskusie k nim sa už tradične 
uskutočnili v rodnom jazyku účastníkov, a tak opäť sme si zdokonalili slovník odborných výrazov susedov. Boli 
diskutované témy: 

1.) Aktualne informacje na temat działalności służb geodezyjnych i kartograficznych 
Aktuálne informácie o činnosti geodetických a kartografických služieb  ÚGKK SR 

2.) Rola geodezji w kształtowaniu przestrzeni miast (Smart City) i terenów wiejskich (Smart Village) 
Úloha geodézie pri formovaní mestského priestoru (Smart City)  
a vidieckych oblastí (Smart Village)     

3.) Automatyzacja i zastosowanie innowacyjnych technik pomiarowych  
w geodezji 
Automatizácia a aplikácia inovatívnych meracích techník v geodézii 

4.) Miejsce geodety i wykorzystanie technik geodezyjnych w innych branżach 
Misia geodeta a využívanie geodetických techník v iných odvetviach  

5.) Kierunki rozwoju krajowych systemów odniesień przestrzennych 
Smery rozvoja národných priestorových referenčných systémov 

6.) Nowoczesne technologie i algorytmy w geodezji - sesja studencka i doktorancka 
Moderné technológie a algoritmy v geodézii - študentské  

Odborných garantov konferencie zabezpečili Dr hab. inż. Janusz Walo, vysokošk. prof. – Prezes SGP, Ing. Václav Šanda - Předseda 

ČSGK, Ing. Dušan Ferianc, EUR ING – Predseda SSGK. V prvom bloku vystúpila Alicja Kulka predsedníčka Hlavného úradu geodézie 

a kartografie, Karel Štencel, podpredseda Českého úradu geodézie a kartografie a Ján Mrva predseda úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky. 

Cez dvadsať prednášok, tematické exkurzie a dve dlhé noci spoločenského vyžitia naplnili ďalší ročník geodetických dní. Skoro 120 

účastníkov sa v sobotu na obed rozchádzalo domov a tešia sa na Prahu 2023.  (https://ssgk.sk/SPC2021.htm).  
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PREDSTAVUJEME ĎALŠIU ČLENSKÚ ORGANIZÁCIU ZSVTS 
Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce 

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce (SSTVP) je dobrovoľným, 

verejnoprospešným, neziskovým, demokratickým združením individuálnych a kolektívnych 

členov. Spoločnosť je samostatný právny subjekt s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom 

v Banskej Bystrici. Jej vznik sa datuje od 14. augusta 1990, v tom istom roku bola spoločnosť 

zaregistrovaná aj ako jedna z členských organizácií ZSVTS. Združuje odborníkov z  oblasti 

výkonu trhacích a vŕtacích prác, výskumu, vývoja, výroby, distribúcie a využitia výbušnín pre 

civilné použitie na povrchu a v podzemí. Hlavným zameraním spoločnosti je vytvárať 

predpoklady na zvyšovanie vzdelávania pracovníkov, ktorí vykonávajú akékoľvek činnosti, súvisiace s vŕtacími 

a trhacími prácami na celom území Slovenska aj v zahraničí. Členskú základňu tvoria zamestnanci výskumných, 

vývojových, výrobných a spracovateľských organizácií, vedeckí pracovníci vzdelávacích inštitúcií a vysokých škôl. 

Kolektívnymi členmi sú firmy, pôsobiace v oblasti výroby a spracovania nerastných surovín a prepojených odvetví. 

Spoločnosť je dlhoročným členom EFEE (European Federation of Explosives Engineers) – Európskej federácie 

strelmajstrov. Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie, v období medzi Valnými zhromaždeniami je 

výkonným orgánom Prezídium, ktorého aktuálnym prezidentom je zakladajúci člen spoločnosti Ing. Marián Beňovský, 

PhD. Dozor nad hospodárnou činnosťou zabezpečuje Kontrolná rada SSTVP. Spoločnosť má svojich členov zadelených 

do regionálnych klubov, ktorých odborné aktivity sú realizované za podpory sekretariátu spoločnosti. 

Spoločnosť na základe svojho hlavného zamerania zabezpečuje: 

▪ odbornú školiacu činnosť v rámci výučby uchádzačov v kurzoch na získanie oprávnenia strelmajster a technický 
vedúci odstrelov vo všetkých platných odbornostiach 

▪ výučbu odpaľovačov ohňostrojov a školenia predavačov pyrotechnických prostriedkov 
▪ školenia držiteľov oprávnení pre výkon vŕtacích, trhacích a ohňostrojových prác na zvyšovanie kvalifikácie 

v jednotlivých odbornostiach 
▪ vydávanie učebných textov pre výučbu a školenia v jednotlivých špecializáciách v oblasti teórie a praxe pre 

kvalifikovaný a bezpečný výkon trhacích a ohňostrojových prác 
▪ poradenskú a informačnú činnosť pre svojich členov a verejnosť v zmysle aktuálnych požiadaviek, expertíznu, 

oponentskú a ďalšie odborné činnosti 
▪ vytváranie predpokladov pre zvyšovanie technickej a technologickej úrovne pracovníkov v používaní výbušnín 

a súvisiacich trhacích prác 
▪ prehlbovanie spolupráce s výrobcami, predajcami a užívateľmi prostriedkov vŕtacej a trhacej techniky, 

s výskumnými inštitúciami, vysokými školami, výrobnými organizáciami a spracovateľskými firmami 
▪ spoluprácu s orgánmi štátnej správy, zabezpečujúcimi legislatívne normy pre oblasť vŕtacích a trhacích prác 
▪ organizovanie odborných podujatí a medzinárodných konferencií z teórie a praxe z oblasti vŕtacích a trhacích 

prác a prepojených odvetví 
▪ pre členov ako aj ďalších záujemcov výmenu skúseností a poznatkov 
▪ podporu medzinárodnej spolupráce a kontaktov s odbornými spoločnosťami s účasťou našich členov na 

zahraničných podujatiach a možnosťou prezentácie výsledkov z vedy, výskumu a praktickej odbornej činnosti 
▪ rozvíjanie vedecko-technickej spolupráce s obdobnými spoločnosťami v zahraničí 
▪ získavanie skúseností v rámci tematických exkurzií doma aj v zahraničí 
▪ prezentáciu a propagáciu našich členov a partnerov v rámci našich podujatí 
▪ vydávanie odborných publikácií z oblasti výbušnín, prostriedkov vŕtacej a trhacej techniky a súvisiacich 

technológií, pyrotechniky, legislatívy prepojenej s uvedenou činnosťou 
▪ zachovávanie baníckej histórie a jej kultúrnych hodnôt, ako neoddeliteľnej súčasti stavovskej príslušnosti 

k baníckemu pôvodu vývoja trhacích prác v podzemí aj ma povrchových pracoviskách 
Za najvýznamnejšie odborné podujatie je už tradične považovaná pravidelná medzinárodná odborná konferencia 

„Trhacia technika“, ktorá prekročila počet 30. realizácií. Zúčastňujú sa jej odborníci nielen zo Slovenska, ale svojou 

účasťou ju podporujú aj mnohí delegáti zo zahraničia. O aktivitách SSTVP informuje webová stránka spoločnosti: 

https://www.sstvp.sk  
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VEDA, TECHNIKA A INOVÁCIE 
Trhacie a vŕtacie práce a ich význam 

Ing. Marián Beňovský, PhD. Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce 

Cieľom tohto článku je podať základné informácie o trhacích 

a vŕtacích prácach, o ich význame a použití v národnom 

hospodárstve. 

Podľa zákona sa trhacími prácami rozumejú práce, pri ktorých sa 

využíva energia exotermickej výbušnej premeny výbušniny na 

rozpojenie, spojenie alebo tvarovanie materiálu. Za trhacie práce 

sa považuje aj súbor pracovných operácií, ktorými sú nabíjanie 

trhavín, príprava a nabíjanie roznetných náložiach, zhotovenie 

roznetnej siete, iniciovanie náloží, výbuch náloží a zneškodňovanie 

zlyhaviek, Trhacími prácami sú aj práce s výbušninou pri výučbe 

strelmajstrov v kurze, pri ktorých sa privádza výbušnina k výbuchu. 

Trhacími prácami sa vlastne rozpojuje hornina, resp. materiál, ktorý sa istým spôsobom deštruuje, a to odstrelom.  

K realizácii trhacích prác je potrebné umiestniť výbušninu do predom vyvŕtaného otvoru, aby sa čo najekonomickejšie 

vykonal odstrel, teda treba najprv vŕtať. Vŕtacie práce sú vlastne prípravnými prácami pre trhacie práce. 

Je zrejmé, že uvedeným prácam sa môžu venovať iba oprávnené osoby, resp. certifikovaní odborníci či spôsobilé osoby. 

Keďže trhacie práce sa realizujú 

s použitím výbušnín, výbušných 

predmetov, musia ich vykonávať 

odborne spôsobilé osoby pre 

tieto prostriedky. Ich 

spôsobilosť je daná súhrnom 

teoretických vedomostí, 

praktických schopností a 

ovládanie technických alebo 

technologických postupov pri 

práci s výbušninami, výbušnými 

predmetmi. Pre tieto činnosti 

druhom odbornej spôsobilosti 

je odborná spôsobilosť najmä 

strelmajstra (SM), technického 

vedúceho odstrelu (TVO), pyrotechnika (P). 

Strelmajster je fyzická osoba oprávnená samostatne privádzať výbušniny k výbuchu pri trhacích prácach malého 

rozsahu a riadiť práce samotné s prípravou odstrelu s výbušninami . Musí byť starší ako 21 rokov, mať úplné stredné 

vzdelanie, prax na podzemných pracoviskách dva roky alebo na povrchových pracoviskách jeden rok, z toho pol roka 

musí pracovať ako pomocník strelmajstra a pod jeho dozorom vykonať desať odstrelov príslušnej odbornosti, o čom 

musí predložiť písomné potvrdenie strelmajstra u ktorého prax vykonával. Práce malého rozsahu strelmajstra zahŕňajú 

najmä: rozmetávanie objemových hnojív, vystreľovanie jamôk pre stromy, rozstreľovanie pňov, čistenie terénnych rýh, 

rozstreľovanie ľadu a zmrznutej horniny, zneškodňovanie alebo ničenie výbušniny. V rámci odbornosti rozlišujeme tieto 

špecializácie: strelmajster pre výbušné prostredie v podzemí, strelmajster pre podzemie, strelmajster pre povrch, 

strelmajster pre vrtné a geofyzikálne práce pri činnostiach podľa § 45 ods. 1 písm. e), strelmajster pre osobitné druhy 

prác pri činnostiach podľa § 45 ods. 1 písm. f) a g) s uvedením špecializácie. Oprávnenie strelmajstra vydáva príslušný 

obvodný banský úrad, ktorý oprávnenie vyznačí v preukaze strelmajstra. 
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Technický vedúci odstrelu je fyzická osoba oprávnená samostatne privádzať výbušniny k výbuchu pri trhacích prácach 

podľa svojej odbornosti a riadiť práce s výbušninami. Osoba musí byť strelmajstrom starším ako 24 rokov, mať úplné 

stredné vzdelanie s maturitou, polročnú odbornú prax pri projektovaní a vykonávaní trhacích prác veľkého rozsahu. 

Musí absolvovať polročnú odbornú prax pri projektovaní a vykonávaní trhacích prác veľkého rozsahu a pri príprave a 

vykonaní piatich odstrelov vykonať všetky vyhradené úkony, o čom musí predložiť písomné potvrdenie technického 

vedúceho odstrelov u ktorého prax vykonával. V rámci odbornosti rozlišujeme tieto špecializácie: technický vedúci 

banských odstrelov, technický vedúci odstrelov pre povrch, technický vedúci odstrelov pre vrtné a geofyzikálne práce, 

technický vedúci odstrelov pre osobitné druhy prác s uvedením špecializácie. Oprávnenie technického vedúceho 

odstrelov vydáva Hlavný banský úrad, ktorý oprávnenie vyznačí v preukaze strelmajstra. 

 

Pyrotechnik je fyzická osoba staršia ako 21 

rokov oprávnená vykonávať pyrotechnické 

práce v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti. 

Pyrotechnik skupiny A je odborne spôsobilý 

vykonávať vyhľadávanie munície. 

Pyrotechnik skupiny B je odborne spôsobilý 

a oprávnený riadiť a vykonávať strelecké a 

balistické skúšky podľa programu 

schváleného oprávnenou osobou a 

likvidovať strelivo okrem streliva s výbušnou 

alebo so zápalnou strelou a signálneho streliva kalibru 26,5 mm. Pyrotechnik skupiny C je odborne spôsobilý a 

oprávnený samostatne privádzať k výbuchu, zneškodňovať a ničiť výbušniny a výbušné predmety pri ich výskume, 

vývoji, skúšaní, pokusnej výrobe a výrobe. Pyrotechnik skupiny D je odborne spôsobilý a oprávnený organizovať, riadiť 

a vykonávať všetky práce spojené s vyhľadávaním, so zneškodňovaním a s ničením výbušnín, výbušných predmetov a 

munície; uvedené sa nevzťahuje na vykonávanie trhacích prác a ohňostrojných prác. Pyrotechnik skupiny E je odborne 

spôsobilý a oprávnený organizovať, riadiť a vykonávať všetky práce spojené s výbušninami, výbušnými predmetmi a 

muníciou; uvedené sa nevzťahuje na vykonávanie trhacích prác a ohňostrojných prác. Oprávnenie pyrotechnika podľa 

odsekov vydáva Hlavný banský úrad, ktorý oprávnenie vyznačí v preukaze pyrotechnika. 

Odborná príprava 

▪ Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce na základe poverenia Hlavného banského úradu v Banskej 
Štiavnici zabezpečuje odbornú prípravu uchádzačov v kurzoch na získanie oprávnenia  

▪ strelmajster vo všetkých odbornostiach podľa § 32 a § 33 Zákona č. 58/2014 Z.z. a Vyhlášky Ministerstva 
hospodárstva SR č. 344/2014 Z.z. v platnom znení, 

▪ technický vedúci odstrelov vo všetkých odbornostiach podľa § 28 a § 33 zákona č. 58/2014 Z.z. v znení 
Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 344/2014 Z.z. platnom znení, 

Trhacie práce malého rozsahu 

K nim patria trhacie práce pri prieskume, otvárke, príprave a dobývaní ložísk nerastov, razení tunelov, ak jednotlivé nálože 
nepresiahnu 50 kg trhavín a hmotnosť celkovej nálože nepresiahne pri prácach v podzemí 400 kg a na povrchu 200 kg 
trhavín; trhacie práce pri príprave a vykonávaní stavieb a terénnych úprav, ak jednotlivé nálože nepresiahnu 10 kg 
trhavín a hmotnosť celkovej nálože nepresiahne 100 kg; trhacie práce pri príprave a vykonávaní stavieb a terénnych 
úprav v súvislej zástavbe, ak jednotlivé nálože nepresiahnu 10 kg trhavín a hmotnosť celkovej nálože nepresiahne 30 
kg trhavín; trhacie práce pri deštrukciách, okrem objektov a komínov v súvislej zástavbe, ak jednotlivé nálože 
nepresiahnu 0,5 kg a hmotnosť celkovej nálože nepresiahne 10 kg trhavín na deštrukciu celého objektu; trhacie práce 
pri vrtných a geofyzikálnych prácach a pri ťažbe ropy a zemného plynu, ak hmotnosť celkovej nálože vo vrte 
nepresiahne 400 kg trhavín; v súvislej zástavbe hmotnosť celkovej nálože vo vrte nesmie presiahnuť 30 kg trhavín; 
trhacie práce v horúcich prevádzkach, ak hmotnosť celkovej nálože nepresiahne 30 kg trhavín; trhacie práce pri 
tvarovaní alebo inej úprave materiálov výbuchom, ak hmotnosť celkovej nálože nepresiahne 10 kg trhavín; trhacie 
práce pri deštrukcii objektov a zariadení výbuchom v podzemí, ak hmotnosť celkovej nálože nepresiahne 5 kg trhavín. 
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Trhacie práce veľkého rozsahu 

Trhacími prácami veľkého rozsahu sú 
deštrukcie objektov a komínov v súvislej 
zástavbe a trhacie práce, pri ktorých nálože 
presahujú hmotnosti uvedené pre trhacie 
práce malého rozsahu. 
 
Povolenie k trhacím prácam 

Trhacie práce povoľuje obvodný banský úrad 
rozhodnutím o povolení trhacích prác. Trhacie 
práce možno vykonať bez rozhodnutia o 
povolení trhacích prác len ak je to nevyhnutne 
potrebné na záchranu životov alebo majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeškania. Hlavný banský úrad 
vykonáva hlavný dozor okrem iného aj nad výrobou, skladovaním a výkonom trhacích prác. Hlavný banský 
úrad  vydáva a odníma poverenie na výučbu školiacim strediskám, schvaľuje učebné texty na výučbu na 
vykonávanie odbornej prípravy príslušných špecialistov (SM, TVO,...). Povolenia alebo osvedčenia pre 
menované spôsobilosti (SM, TVO, P) platia 5 rokov od ich vydania.  
 
Vlastné vŕtanie a trhanie 

Predchádza mu komplexná príprava pracoviska pre výkon trhacích prác, ktorá zahŕňa dokumentáciu, 
povolenia, vymeranie, výpočet parametrov odstrelu, množstva  trhavín a spôsob roznetu, prehliadku miesta 
odstrelu, bezpečné vzdialenosti, charakter prostredia, stanovenie bezpečnostných opatrení na ochranu 
okolia pred nežiadúcimi účinkami odstrelu. 
Najskôr sa vykonajú vŕtacie práce: vyvŕtajú sa príslušné otvory - vývrty, odstráni sa uvoľnená hornina 
z priestoru okolo otvoru, vývrty sa očistia od vrtnej múčky. 
Vrtné práce sa vopred vytýčia podľa vrtnej schémy a po ukončení vŕtania sa vykoná kontrolné meranie 
správnosti vrtných prác. 

Obr. Pred odstrelom                                                                      Obr. Po odstrele  
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Následne sa do otvorov vložia trhaviny. Najprv technický vedúcu odstrelu vykoná s príslušným vedúcim lomu 
prípravu odstrelu za dodržania bezpečnosti práce a podľa podmienok stanovených v Technickej 
dokumentácii a Rozhodnutia o povolení trhacích prác Obvodným banským úradom. 
Vlastné odpálenie sa vykoná vhodne zvoleným roznetom. Po vlastnom odstrele sa na pracovisko môže vstúpiť 
strelmajster alebo technický vedúci odstrelu, ktorý vykonal odpal až po uplynutí predpísanej čakacej doby. 
Skontroluje správnosť vykonaného odpalu až potom na jeho pokyn je možné uvoľniť bezpečnostný okruh. 
 
Dokumentácia 

Každý odstrel musí mať svoju dokumentáciu, ktorá obsahuje Textovú a grafickú časť technologického postupu 
trhacích prác, Technickú  správu a grafickú  časť technického projektu odstrelu. Technický vedúci odstrelov 
vedie denník, v ktorom sa zaznamenávajú všetky skutočnosti dôležité pri príprave  odstrelu. Technický vedúci 
odstrelov bezodkladne vyhotoví o priebehu a výsledku každého odstrelu zápisnicu. 
 
Využitie vŕtacích a trhacích prác 

Je mnohostranné: pri banskej činnosti - dobývaní rúd a hornín, úprave terénu pre stavebné objekty napr. 
cestné zárezy, deštrukcia starých objektov, pri stavbe - razení tunelov, atď... 
 
 
Obr. Objekt pred odstrelom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. Objekt pred odstrelom, pri odstrele a po 
 
Zdroje:  

▪ Vyhláška 200/2015 MH SR z 8.7.2015 o trhacích prácach, 

▪ Zákon č. 58/2014 Z. z. Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

▪ https://www.sstvp.sk/sk/  

▪ http://www.luvema.sk/sk/ 

▪ https://www.teraz.sk/regiony/trhacie-prace-pri-vystavbe-tunela-nimnic/294727-clanok.html  
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Aktivity Centra transferu technológií pri CVTI SR 

Ing. Lenka Bednárová, PhD. a kolektív autorov, CTT CVTI SR 

Centrum transferu technológií, ktoré pôsobí pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT CVTI SR), je 
pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou zamerané na poskytovanie podpory v oblastiach ochrany 
a komerčného zhodnocovania duševného vlastníctva a prepájania akademickej sféry so súkromnou sférou. 
Aktivity a služby pracoviska sú orientované najmä na dve základné cieľové skupiny: 

• vedeckovýskumné inštitúcie – vysoké školy, Slovenská akadémia vied, rezortné výskumné ústavy, 

• podnikateľské subjekty a široká verejnosť. 
Primárnym cieľom pri podpore vedeckovýskumných inštitúcií je sprístupnenie a zefektívnenie realizácie 
transferu technológií (prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe) na všetkých verejných inštitúciách 
vykonávajúcich vedecký výskum na Slovensku. CTT CVTI SR bolo zriadené v roku 2011 a jeho poslaním je 
poskytovať vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku podporu pri realizácii jednotlivých krokov tohto 
procesu a pri zakladaní a rozvoji vlastných pracovísk transferu technológií. Uvedené aktivity realizujeme aj 
vďaka implementácii projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, najmä Národná 
infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II,  Národný projekt NPC II – BA kraj 
a Národný projekt NPC v regiónoch. 
 
Služby, ktoré potrebuje každá inovatívna firma 
Podnikateľom, ktorí si potrebujú ochrániť svoje inovácie alebo nájsť partnera pre výskum a vývoj z univerzít 
alebo iných vedeckovýskumných inštitúcií, s tým v CTT CVTI SR radi pomôžeme. Za týmto účelom CTT CVTI 
SR prevádzkuje aj Stredisko patentových informácií PATLIB, ktoré poskytuje informácie a služby z oblasti 
duševného vlastníctva kľúčové pre úspešné podnikanie. Všetky uvedené služby poskytujeme bezplatne. 
 

        

 

 

 

Odborné individuálne konzultácie k problematike duševného vlastníctva 

Chcete ochrániť svoje duševné vlastníctvo a neviete, kde začať? Vďaka konzultácii u nás získate prehľad o 
tom, aké duševné vlastníctvo je dôležité si ochrániť a akým spôsobom, ako zvoliť správnu stratégiu ochrany. 
Dozviete sa však aj to, na čo si dať pozor, aby ste vašimi aktivitami nezasahovali do práv k duševnému 
vlastníctvu niekoho iného. 

Rešeršné služby 

Rešerše vykonávame z patentovej aj nepatentovej literatúry a dokážu nám dať odpoveď na nasledujúce 

dôležité otázky: 

➢ Je moja inovácia skutočne nová? -  rešerš na stav techniky 

➢ Je moja značka unikátna? - rešerš na ochranné známky 

➢ Je môj dizajn jedinečný? - rešerš na dizajny 

➢ Na čom práve pracujú moji konkurenti? - rešerš na aktivity konkurencie 

➢ Kde všade je nejaké riešenie chránené? - rešerš na právny stav dokumentov 

➢ A mnohé ďalšie...-  - ďalšie patentové analýzy a štatistiky 

Typy rešerší podľa aktuálnych otázok inovátora. 
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Odborné podujatia 

Realizujeme podujatia venované témam ochrany duševného vlastníctva, ktorých sa môže zúčastniť aj širšia verejnosť. 

Ponúkame tiež možnosť usporiadania vlastného podujatia na základe požiadavky klienta pre väčšiu skupinu ľudí (na 

základe individuálnej dohody). Sme organizátorom najväčšej konferencie na Slovensku venovanej téme transferu 

technológií – COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer). Ide o konferenciu s účasťou zahraničných spíkrov, 

ktorí sú uznávanými profesionálmi vo svojom odbore. 

COINTT 2022 

V roku 2022 sa uskutoční konferencia COINTT prezenčne v termíne 18. – 19. októbra v hoteli Saffron v Bratislave. 

Konferencia pozostáva z troch hlavných stage-ov: TECHNOLOGY TRANSFER, COOPERATION a INNOVATION. 

Obsahovým garantom hlavného stage-u TECHNOLOGY TRANSFER je CTT CVTI SR v spolupráci s Národným centrom 

transferu technológií SR (NCTT SR). Garantmi ďalších dvoch stageov a zároveň spoluorganizátormi konferencie sú 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pre stage INNOVATION a konzultačná spoločnosť Civitta Slovakia, a. 

s. pre stage COOPERATION. Ako každý rok, aj v tomto ročníku nám ide o to, aby sa na jednom mieste stretli zástupcovia 

subjektov z akademickej a komerčnej sféry, ale aj z verejných inštitúcií a aby vznikla otvorená diskusia o aktuálnych 

problémoch, s ktorými sa uvedené typy subjektov stretávajú v praxi. Otvorenie dôležitých tém a networking sú 

nevyhnuté, aby sme mohli posunúť Slovensko vpred v oblasti podpory a realizácie efektívneho transferu technológií. 

Najmä z pohľadu ochrany a komercializácie duševného vlastníctva a spolupráce medzi akademickým a komerčným 

sektorom. 

Z tohto dôvodu reagujeme na najpálčivejšie aktuálne problémy a ako hlavné tematické zameranie tohto ročníka 

konferencie sme si zvolili „Zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere 

technológií“. Medzi témy, ktoré budú diskutované na tomto ročníku konferencie, patria najmä:  

▪ Stransparentňovanie univerzít pre súkromnú sféru v zahraničí a na Slovensku. 
▪ Ako zvýšiť povedomie o zakladaní spin-off spoločností v univerzitnom prostredí? 
▪ Easy access ako nástroj stransparentňovania akademických inštitúcií voči súkromnému sektoru. 
▪ Ako vyriešiť aktuálne legislatívne prekážky v oblasti transferu technológií a ďalšie. 

Bližšie informácie o podujatí sa nachádzajú na webe https://cointt.sk. Registrácia na konferenciu je už otvorená. 

Zaregistrovať sa môžete na stránke https://cointt.sk/registracia/. 

Vyhľadanie partnera pre výskum a vývoj 

V CTT CVTI SR vďaka našej dlhoročnej spolupráci s vedeckovýskumnými inštitúciami: 

▪ máme prehľad o výskumných tímoch a ich kompetenciách na jednotlivých vedeckovýskumných 
inštitúciách; 

▪ vieme v krátkom čase sprostredkovať požadované špecifické informácie, najmä kontakty na 
konkrétne vedeckovýskumné pracoviská; 

▪ vieme pomôcť s rôznymi typmi zmlúv – od spolupráce až po licencovanie duševného vlastníctva; 
▪ v prípade záujmu klienta sa tiež vieme zúčastniť na rokovaniach ohľadom budúcej spolupráce alebo 

aj priamo obchodných jednaní v rámci komercializácie duševného vlastníctva. 
Sme preto ideálnym miestom prvého kontaktu pre firmy, ktoré majú záujem o riešenie svojho technického problému 

alebo výzvy prostredníctvom výskumu realizovaného vedeckovýskumnou inštitúciou (CVTI SR nezabezpečuje finančné 

krytie takejto spolupráce). Pokiaľ viete definovať váš 

problém a myslíte si, že jeho riešenie by mohla pokryť 

takáto spolupráca, obráťte sa na nás na ctt@cvtisr.sk.  

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom služieb pre 

podnikateľov a verejnosť sa na nás môžete obrátiť na 

naše kontakty. 
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AKTUALITY ZO SVETA VEDY A TECHNIKY 

NASA ukázala fotografie zhotovené Webbovým teleskopom 

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) 
dnes so svojimi partnermi z európskej vesmírnej 
agentúry ESA a kanadskej CSA zverejnili prvú plne 
farebnú snímku pohľadu do najhlbšieho vesmíru, ktorú 
zhotovil vesmírny teleskop Jamesa Webba. Prvý 
farebný záber z vesmírneho ďalekohľadu, ktorý na 
tlačovej konferencii v Bielom dome uviedol americký 
prezident Joe Biden, zachytáva tisícky vesmírnych 
galaxií. Snímka zverejnená počas brífingu v Bielom 
dome ukazuje veľké množstvo hviezd, s masívnymi 
galaxiami v popredí a ďalšími mimoriadne vzdialenými 
galaxiami rozmiestnenými po celej ploche snímky. 
Zachytáva svetlo z doby nie dlho po Veľkom tresku, 
ktorý nastal pred 13,8 miliardou rokov. Štyri nové 
zábery zobrazujú až na jednu výnimku tie časti vesmíru, 
ktoré dokázali zachytiť aj iné teleskopy. Až Webbov 
vesmírny ďalekohľad ich však dokázal odfotografovať 
vo vyššej kvalite pomocou infračerveného spektra, 

ktoré mu umožnilo dovidieť cez kozmický prach do 
vzdialených častí vesmíru. Nachádzajú sa medzi nimi 

zábery hviezdnej hmloviny či plynného obra. „Ľudia na 

celom svete dnes uvidia zábery zhotovené týmto 
ďalekohľadom. Každá snímka je novým objavom,“ uviedol šéf 
NASA Bill Nelson. Dodal, že každý záber poskytne ľudstvu 
pohľad na vesmír, aký „sme ešte nikdy nevideli“. 

Zdroj:  https://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/633411-nasa-zverejnila-snimku-najhlbsieho-pohladu-do-vesmiru-urobil-ju-

teleskop-jamesa-webba/ 

 

Astronauti majú problém s obnovou kostnej hmoty  

Stav beztiaže, ktorý vo vesmíre na vlastnej koži zažívajú 

astronauti, spôsobuje veľký úbytok kostnej hmoty. U 
mnohých astronautov sa však kostná hmota neobnoví 
ani rok od návratu na Zem, vyplýva zo štúdie, o ktorej 
informoval server britského denníka The Guardian.  

Foto: SHUTTERSTOCK  

Podľa autorov výskumu by rednutie kostí mohlo byť 
veľkým problémom pre budúce misie na Mars. 
Kozmonauti strácajú jedno až dve percentá kostnej 
hmoty každý mesiac, ktorý strávia vo vesmíre, ukázali 
predchádzajúce výskumy. Pri lete, ktorý trvá 6 

mesiacov, tak človek príde až o 12 percent kostnej, ale 
aj svalovej hmoty. Úbytok spôsobuje mikrogravitácia, 
pri ktorej na ľudské telo nepôsobí ťažoba. Vedci zistili, 
že hustota holenných kostí deviatich astronautov sa po 
roku pobytu na Zemi ešte úplne neobnovila. Stále im 
chýbalo približne 10 rokov kostnej hmoty. Najpomalšie 
sa zotavovali kozmonauti, ktorí absolvovali najdlhšie 
misie, ktoré sa na ISS trvali od štyroch do siedmich 
mesiacov. Podľa Boyda to vyvoláva obavy ohľadom 
plánovaných misií na Mars, pri ktorých by astronauti 
mohli stráviť vo vesmíre niekoľko rokov. Vedci však 
nevedia, či sa bude rednutie kostí pri takom dlhom 
pobyte vo vesmíre stále zhoršovať. „Je možné, že sa po 
nejakej dobe dostaneme do ustáleného stavu, ale aj to, 
že budeme naďalej strácať kostnú hmotu. Nedokážem 
si však predstaviť, že by sme o ňu prichádzali tak dlho, 
kým by nám nezostalo nič,“ povedal Boyd. Modelová 
štúdia z roku 2020 predpokladá, že počas trojročného 
letu na Mars bude 33 percent astronautov ohrozovať 
osteoporóza. Niektoré odpovede by mohol priniesť 
výskum, ktorý vedci v súčasnosti vykonávajú na 
astronautoch, ktorí strávili aspoň rok na palube ISS. 

Zdroj: https://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/633102-astronauti-maju-po-navrate-z-vesmiru-problem-s-obnovou-kostnej-

hmoty/   

AKTUALITY ZO SVETA VEDY A TECHNIKY 
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Jubileá členov ZSVTS 

Ing. Eugénia Kiselyová (80 rokov)  

pôsobí ako tajomníčka Slovenskej 

stavebnej vedecko-technickej spo-

ločnosti. Pracovala dlhé roky v 

Dome techniky ZSVTS Bratislava 

ako projektová manažérka. Odbor-

níčka na pozemné stavby a kon-

štrukcie s výraznými praktickými a 

manažérskymi skúsenosťami. Už vyše 40 rokov je ak-

tívna ako propagátor výsledkov vedy a techniky, najmä 

cez organizovanie odborných podujatí ako sú semináre, 

konferencie a sympóziá zamerané na otázky architek-

túry, urbanizmu, územného plánovania, progresívnych 

stavebných konštrukcií, technológií projektovania, 

cestných stavieb ale aj hygieny a ochrany zdravia a 

životného prostredia. K jej významným akciám v 

ostatnom období patrí konferencia Teória a konštrukcie 

pozemných stavieb a podujatia v rámci výstavy 

CONECO. Držiteľka ocenenia Propagátor vedy a techniky 

a Zlatá medaila ZSVTS. 

Ing. Erich Eckhardt (65 rokov) 

Prezident Slovenskej spoločnosti pre 

nedeštruktívne testovanie. Zastupuje 

spoločnosť v Rade ZSVTS. Pôsobí ako 

člen TK pre normalizáciu 

v nedeštruktívnom testovaní. 

Významné sú jeho aktivity pri 

organizovaní konferencie 

Defektoskopia. Odborník v oblasti neštandardného 

skúšania materiálov. Je členom technického výboru 

Slovenskej národnej akreditačnej služby na akreditáciu 

certifikačných orgánov certifikujúcich osoby pre oblasť 

zvárania a nedeštruktívneho testovania. Jeho 

celoživotné dielo predstavuje budovanie a rozvoj 

nedeštruktívneho testovania materiálov na Slovensku 

ale aj na medzinárodnej úrovni a je uznávanou 

osobnosťou v tejto oblasti. SSNT rozvíja na silnú a hlavne 

stabilnú inštitúciu oprávnenú komunikovať s najvyššími 

orgánmi v oblasti vedy a techniky.  

Ing. Božena Tušová (70 rokov)  

viacročná predsedníčka Slovenskej 

spoločnosti pre technickú 

normalizáciu. Niekoľko funkčných 

období bola viceprezidentkou 

ZSVTS pre vedu, techniku 

a vzdelávanie. Viedla stálu komisiu 

ZSVTS pre vedu, techniku a 

vzdelávanie, zastupovala ZSVTS 

v Organizačnom výbore podujatia Vedec roka SR. Počas 

svojej pracovnej kariéry viedla Ústav technickej e 

normalizácie v Bratislave. Do jej expertného záberu 

patrí  úloha Národného normalizačného orgánu na 

národnej a medzinárodnej úrovni. Zastupovala ZSVTS v 

stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR pre 

technické právne predpisy. Je členkou Predsedníctva 

ZSVTS, držiteľkou ocenenia Plaketa k výročiu vzniku 

ZSVTS. 

 

prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. (60 rokov) 

Predseda Slovenskej nukleárnej 

spoločnosti. Pracuje na Katedre 

jadrovej fyziky a techniky Fakulty 

elektrotechniky a informatiky STU 

v Bratislave. Vedeckú hodnosť 

kandidáta vied získal v odbore 

„Stavba jadrových zariadení. Je 

autorom prípadne spoluautorom 6 

kníh, 8 vysokoškolských skrípt okolo 300 vedeckých, 

resp. odborných prác v oblasti jadrovej energetiky a 

materiálového výskumu .Od roku 2005 je riadnym 

profesorom v odbore jadrová energetika. V rokoch 2011 

až 2015 pôsobil ako riaditeľ Ústavu jadrového a 

fyzikálneho inžinierstva. Je členom Rady jadrovej 

bezpečnosti pri UJD SR, členov výboru Európskej 

nukleárnej spoločnosti, hodnotiteľom projektov v rámci 

EC-Euratom - 7FP, riaditeľom European 

Decommissioning Academy. Je autorom zaujímavých 

blogov venovaných jadrovej problematike a energetike.
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Historické míľniky 

V období júl až september 2022 uplynie 

• 290 rokov od narodenia J. Lalanda, francúzskeho 
astronóma a spisovateľa. Bol prvou výraznou 
osobnosťou, ktorá sa venovala štúdiu dejín 
astronómie. Je jedným zo 72 významných mužov, 
ktorých meno je zapísané na Eiffelovej veži v Paríži. 

• 200 rokov od narodenia Gregora Johana 
Mendela, českého prírodovedca a biológa 
nemeckej národnosti. Pôsobil na Morave ako opát 
augustiniánskeho kláštora v Brne. Je považovaný 
za zakladateľa  genetiky ako vednej disciplíny 
(náuka o dedičnosti). Pokusy, ktoré vykonal 
Mendel s hrachom a matematicko-štatistické 
vyhodnotenie výsledkov ho priviedli k niektorým 
zákonitostiam, ktoré sa v genetike označujú ako 
Mendelove zákony dedičnosti. 

• 195 rokov od úmrtia A. J. Fresnela, francúzskeho 
fyzika a inžiniera. Oceňujeme jeho významný 
prínos k objasneniu vlnovej teórie svetla a k 
rozvoju optiky. Študoval správanie svetla 
experimentálne aj teoreticky. 

• 190 rokov od úmrtia A. Chaptala, francúzskeho 
chemika a politika. Navrhol názov nitrogéne pre 
prvok dusík, dokázal vyrobiť strelný prach, založil 
centrálny štatistický úrad. Skvalitnil výrobu 
kyseliny sírovej, vynašiel metódu na 
koncentrovanie a stabilitu hroznového vína 
(chaptalizácia). 

• 160 rokov od narodenia W. H. Bragga, britského 
fyzika, zakladateľa röntgenovej štruktúrnej analýzy 
a röntgenovej spektroskopie. Spolu so synom  
v roku vyvinuli metódu otočného kryštálu na 
určovanie kryštálovej štruktúry pomocou 
röntgenového žiarenia a na meranie vlnovej 
dĺžky. Metóda umožnila zistiť kryštálovú štruktúru 
mnohých anorganických látok, napr. diamantu či 
kamennej soli. Za tento objav dostali v roku 1915 
Nobelovu cenu za fyziku. 

• 150 rokov od narodenia R. M. Willstättera, 
nemeckého chemika, ktorý študoval štruktúru 
chlorofylu a iných rastlinných pigmentov. Za jeho 
výskum dostal v roku 1915 Nobelovu cenu za 
chémiu. 

• 120 rokov od narodenia P. Diraca, britského 
teoretického fyzika, ktorý sa zaoberal kvantovou 

teóriou, všeobecnou teóriou relativity a 
kozmológiou. Za svoju základnú prácu v kvantovej 
fyzike (Princípy kvantovej mechaniky) získal 
Nobelovu cenu spoločne s Erwinom 
Schrödingerom. 

• 105 rokov od úmrtia E. Buchnera, nemeckého 
biochemika. Dostal Nobelovu cenu za chémiu za 
teóriu a pozorovanie nebunkového kvasenia 
(kvasenie spôsobené enzýmom zymáza). 

• 100 rokov od úmrtia A. B. Bella, škótskeho fyzika 
a vynálezcu, známeho predovšetkým vynájdením 
funkčného telefónu. Na jeho počesť je 
pomenovaná v technike veľmi často používaná 
jednotke decibel (desatina belu, jednotka merania 
výkonu, útlmu, zisku, hladiny intenzity zvuku alebo 
akustického tlaku). 

• 90 rokov od narodenia Jána Štohla, slovenského 
astronóma, ktorý sa venoval výskumu 
premenných hviezd, neskôr meteoritov. Za 
výsledky, ktoré dosiahol, sa mu dostalo širokého 
uznania medzinárodnej vedeckej komunity. Bol 
členom komisie Meteory a medziplanetárny prach 
Medzinárodnej astronomickej únie. Tri razy ho 
zvolili za člena výkonného výboru komisie, neskôr 
za jej prezidenta. Na jeho počesť je pomenovaná 
planétka (3715) Štohl. 

• 85 rokov od úmrtia G. Marconiho, talianskeho 
fyzika, vynálezcu, podnikateľa a politika. Je 
nositeľom Nobelovej ceny za fyziku za prínos vo 
vývoji bezdrôtovej telegrafie. Je autorom prvého 
patentu na svete v oblasti rádiovej 
telekomunikácie. 

• 55 rokov od úmrtia R. Kuhna, rakúskeho 
biochemika, ktorý získal Nobelovu cenu za chémiu 
za „prácu na karotenoidoch a vitamínoch“. Cez 
druhú svetovú vojnu pracoval na vývoji 
chemických zbraní. V roku 1944 objavil zlúčeninu 
soman, ktorá sa neskôr používala ako chemická 
zbraň. 

• 45 rokov od úmrtia E. D. Adriana, anglického 
lekára a neurofyziológa, profesora Cambridgeskej 
univerzity, nositeľa Nobelovej ceny za fyziológiu 
alebo medicínu za práce v oblasti funkcie 
neurónu. 
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V roku 2022 si tiež pripomíname 

• 245 rokov odvtedy ako cisárovná Mária Terézia vydala nariadenie o reorganizácii školstva v monarchii pod 
názvom Ratio educationis. Bol to organizačný poriadok pre školskú sústavu v Uhorsku, ktorý publikovala 
Uhorská kráľovská miestodržiteľská rada za vlády Márie Terézie. 3 roky predtým bol na popud Márie Terézie 
vydaný zákon, ktorý zostavil J. I. Felbiger, a ktorým sa prvýkrát pre rakúsku monarchiu okrem Uhorska 
zjednocovalo to, čo by sme dnes označili ako základné školstvo v materinskom jazyku. Zvykne sa nazývať 
Školský poriadok, celý názov znel „Všeobecný školský poriadok pre nemecké normálne, hlavné a triviálne 
školy vo všetkých cisársko- kráľovských dedičných krajinách“. Spomínané školy delil text na triviálne školy 
(nem. Trivialschule; v dedinách a mestečkách, jedno- alebo dvoj-triedne), hlavné školy (nem. Hauptschule;  
v mestách, trojtriedne) a normálne školy (nem. Normalschule; v sídlach „provincií“, t. j. rozšírené hlavné 
školy). Pre Uhorsko bol tento „Školský poriadok“ v adaptovanej podobe schválený až o tri roky neskôr na 
základe dokumentu nazvaného Ratio educationis. Práce na jeho zostavovaní viedol Jozef Ürméni, zo Slovákov 
sa aktívne na práci zúčastnil Adam František Kollár, ktorého niektorí autori považujú za hlavného autora 
Ratia. Poriadok položil základy veľkej reformy školstva, umožnil vytváranie škôl s vyučovacím materinským 
jazykom a vydávať príslušné učebnice. Obsahoval aj študijný a disciplinárny poriadok. Cieľom výchovy bol  
v zmysle osvietenských myšlienok občan krajiny. 

• 80 rokov od založenia Slovenskej akadémie vied a umení (SAVU). Zákonom Snemu SR z 2. júla 1942 bola 
zriadená Slovenská akadémia vied a umení, čím vyvrcholili dlhoročné snahy o inštitucionalizáciu a 
profesionalizáciu vedy na Slovensku. Snahy založiť inštitúciu, venujúcu sa rozvoju vedy na území dnešného 
Slovenska sa objavovali už v 18. storočí, keď v roku 1792 vzniklo Slovenské učené tovarišstvo. Z iniciatívy 
Ľudovíta Štúra sa v roku 1844 zriadil spolok Tatrín. Archeológ, geológ, historik, botanik a etnograf Andrej 
Kmeť podal zase v roku 1892 návrh na založenie slovenskej vedeckej spoločnosti typu akadémie. V období 
prvej ČSR republiky založili v roku 1926 Učenú spoločnosť Šafárikovu (USŠ), ktorej fungovanie ukončilo 
nariadenie ministerstva vnútra vojnovej SR (1939 - 1945) z roku 1939. Ešte v tom istom roku ju nahradila 
Slovenská učená spoločnosť (SUŠ). Na jej základe bola napokon zriadená Slovenská akadémia vied a umení 
(SAVU). „Slovenská akadémia vied a umení vznikla 2. júla 1942 odhlasovaním zákona č. 135. Neurčité plány 
na vznik akadémie ako vrcholnej inštitúcie slovenskej vedy možno datovať do 19. storočia. Reálnejšie 
predstavy sa objavili v 30. rokoch 20. storočia. Skutočnosť, že sa tak nakoniec stalo po vzniku slovenského 
štátu nebola náhodná. Zdôvodnenia boli skôr politické a ideologické. Politickí obhajcovia vzniku akadémie  
z radov ľudákov ju predstavovali ako inštitúciu, ktorá bude dotvárať národnú jednotu Slovákov a zároveň ako 
niečo, čo musí mať každý civilizovaný, európsky štát," uviedol pre TASR Adam Hudek z Historického ústavu 
SAV. Hlavným iniciátorom vzniku SAVU bol podľa Adama Hudeka jazykovedec Ľudovít Novák, ktorý využil 
osobné kontakty v ľudáckych štruktúrach. Podporovateľmi jeho plánu boli minister školstva a národnej osvety 
Jozef Sivák, predseda Snemu Slovenskej republiky Martin Sokol, poslanci Emil Boleslav Lukáč a Pavol 
Čarnogurský, ako aj vplyvný publicista Konštantín Čulen. Formálnym protektorom SAVU sa stal prezident 
vojnovej Slovenskej republiky Jozef Tiso, ktorý sa však podľa historika Hudeka v jej prospech angažoval len 
minimálne. Slovenská akadémia vied – SAV bola zákonne ustanovená v ďalšom roku – v roku 1953. 

• 60 rokov odvtedy ako z kozmodrómu Bajkonur vyštartovala kozmická loď Vostok 4 s kozmonautom Pavlom 
Popovičom na palube. Deň predtým vyštartoval Vostok 3 s kozmonautom Andrijanom Nikolajevom. Po 
prvýkrát v histórii sa tak na obežnej dráhe Zeme nachádzali dve pilotované kozmické lode súčasne. Vostok 
4 bola jednomiestna kozmická loď dlhá 5 metrov s priemerom 2,3 metra. Jej hmotnosť bola 4 728 kg. Dosiahla 
obežnej dráhy vo výške 179,8 – 236,7 km nad povrchom Zeme. Vostok 3 bola jednomiestna kozmická loď dlhá 
5 metrov s priemerom 2,3 metra. Jej hmotnosť bola 4 722 kg. Dosiahla obežnej dráhy vo výške 180,7 – 234,6 
km nad povrchom Zeme. Nikolajev si ako prvý kozmonaut odopol počas letu bezpečnostné pásy a voľne sa 
znášal po kabíne, pričom používal rádio a natáčal tiež Zem na farebnú filmovú kameru, čo bolo ďalším 
prvenstvom misie. Vostok 4 a Vostok 3 boli vynesené na podobné obežné dráhy, pričom vzdialenosť medzi 
nimi sa v priebehu prvého obletu Vostoku 4 zmenšovala. Kozmonauti na palubách oboch lodí tiež po prvýkrát 
v histórii navzájom medzi sebou komunikovali cez rádio. Najmenšia dosiahnutá vzdialenosť medzi 
kozmickými loďami bola približne 6,5 km. Vostoky však nemohli meniť charakteristiky svojej obežnej dráhy, 
a tak sa obe telesá začali opäť vzďaľovať. Sovietska tlač to ale neobjasnila a na Západe sa tak špekulovalo, že 
ZSSR už zvláda zložité techniky stretávania pilotovaných kozmických lodí na obežnej dráhe Zeme. 
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•  

• Využite Kongresový hotel Centrum Domu techniky ZSVTS Košice  

na odborné a spoločenské aktivity aj v roku 2023. 
•  

•  

•  

•   

•  

 


