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Objavy v oblasti kovových systémov slúžia praxi

Tieto slová logicky na seba nadväzujú, navzájom spolu súvisia a doplňujú sa. Ale je
to naozaj tak? Nesúlad vnáša skutočnosť,
že prvé slovo – výskum – zahŕňa v sebe
dva pojmy, a to výskum základný a aplikovaný. Každému je jasné, že inovácia vo výrobe sa nezaobíde bez predchádzajúcej vývojovej fázy. Podklady sa získajú aplikovaným výskumom, zameraným na riešenie
konkrétneho problému. Ale kde vzniká primárna idea? Skutočný prelomový nápad
vyžaduje sústredené dlhoročné úsilie v oblasti práve základného výskumu. Praktici
však vedia, že len zlomok vynaloženej tvrdej a invenčnej vedeckej práce vedie k ekonomicky vyčísliteľnej inovácii. Ale i pri tomto nevýhodnom pomere jeden úspech zaplatí desiatky neúspechov a ešte prinesie
zisk. Prepáčte, nie neúspechov. Aj výskum,
ktorý sa neskončil priamou aplikáciou, priniesol nové poznatky, z ktorých spoločnosť
tiež – i keď nepriamo – profituje.

Zliatiny v amorfnom stave pripravené
rýchlym ochladením taveniny sa u nás aktívne a systematicky skúmajú už dlhodobo.
Ako nám povedal vedúci Oddelenia fyziky
kovov vo Fyzikálnom ústave (FÚ) SAV v Bratislave Ing. Peter Švec, DrSc., na základe
dlhodobého systematického a cieleného
výskumu na tomto oddelení a v spolupráci s viacerými poprednými vedeckými a
akademickými partnermi na Slovensku,
ako sú Ústav experimentálnej fyziky (ÚEF)
SAV v Košiciach, Ústav materiálov a mechaniky strojov (UMMS) SAV v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Bratislava, ako aj ďalšie špecializované pracoviská v Európe – sa vďaka intenzívnemu
výskumu podarilo získať množstvo nových
poznatkov pre pochopenie štruktúry kovov
na atomárnej úrovni, v oblasti termodynamiky, kinetiky a javov zodpovedných za
vznik nezvyčajných elektrických, mechanických a magnetických vlastností metastabilných kovových systémov s nanometrovým usporiadaním.
I v súčasnosti takto pripravované kovové
systémy stále poskytujú úrodnú pôdu pre
nové objavy s praktickým dosahom. Dôkazom aktuálnosti tejto problematiky je podľa P. Šveca intenzita, s akou sa štúdiu tej-

1. Amorfné kovové pásky pripravené rýchlym ochladením taveniny a jadro nanokryštalického magnetického obvodu pripraveného z nich tepelným spracovaním (vľavo).
2. Aplikácia nanokryštalických toroidov vo výkonových transformátoroch (24kVA
a 22kVA) vyvinutých v EVPÚ, a. s.
Snímky: FÚ SAV
to oblasti venujú aj vyspelé krajiny EÚ a
USA. Do popredia sa dostáva najmä výskum javu magnetickej refrigerácie (chladenia pomocou procesu magnetovania a
odmagnetovania vhodného materiálu), kde
kombinácia vlastností a ceny zliatin pri-

pravených rýchlym ochladením dáva perspektívu prielomových aplikácií. Príkladom
je využitie poznatkov o príprave, štruktúre
a stabilite nanokryštalických magnetík pri
vývoji ľahkých vysokopevných nanokryštalických hliníkových zliatin pre objemové kon-

Lesné požiare pod drobnohľadom vedy

I. Chodák

Snímka: V. Šmihula

Dôležitým faktorom pri hodnotení prospešnosti vedeckého výskumu pre spoločnosť je definícia aplikácie. V očiach mnohých sa redukuje na čisto ekonomické vyhodnotenie. Ale nie je inovačnou
aplikáciou aj zavedenie špičkovej diagnostiky pre onkologické a iné ochorenia?
Monitorovanie ekologického stavu krajiny
a odporúčania, ktoré z neho vyplynú? Archeologický výskum, ktorý vedie k objavom nových skutočností z histórie Slovenska? Niekedy tieto práce prinesú väčší
ekonomický prospech než zavedenie výroby konkrétneho výrobku.
Inou otázkou je efektívnosť uplatnenia
potenciálne inovatívnych vedeckých poznatkov v praxi. Popri objektívnych prekážkach je stále veľa problémov, ktoré by sa
dali rýchlo odstrániť. Napríklad efektívnejšie
narábanie s prostriedkami, ktoré v súčasnosti prúdia do vedy. Pomohlo by napríklad, keby sa s pridelenými prostriedkami
mohlo narábať flexibilnejšie, najmä z hľadiska presunov z bežných výdavkov na kapitálové. Prispelo by to k riešeniu vážneho
problému zaostávania v prístrojovom vybavení, ktorým veda, žiaľ, stále trpí.
Prakticky na každom vedeckom pracovisku akademického výskumu existuje vysoký potenciál z hľadiska získania poznatkov vedúcich k inováciám. K potenciálnym využívateľom sa dostane len
menšia časť z nich. Treba rozvinúť motivujúci systém, v ktorom by sa významná
časť prostriedkov, získaných z inovácií, vrátila priamo do vedy. Pre vytváranie schém
typu „spin-off“ firiem, na ktorých participujú aj vedecké pracoviská, existujú legislatívne prekážky nielen na Slovensku,
ale i v najvyspelejších krajinách Európskej
únie. Modelom by mohla byť situácia v
USA, kde účasť univerzít pri zakladaní firiem aplikujúcich poznatky z univerzitného
výskumu je bežným javom. Skúsenosti z
vyspelých krajín ukazujú, že veda je katalyzátorom rozvoja. Je potrebné aj u nás vyžadovať, aby túto úlohu plnila v celom rozsahu, čo súčasne znamená systematicky
zlepšovať podmienky na dosiahnutie tohto cieľa.
Prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.,
člen predsedníctva SAV

Uplynulé leto dramaticky ovplyvnili požiare veľkých lesných plôch vo viacerých európskych krajinách. Vari najviac tomu tak
bolo v Grécku, ale aj v Portugalsku, Španielsku a na iných miestach, prakticky po
celom svete. Všade tu zároveň dochádza
k mobilizácii ľudských síl a techniky s
cieľom zasiahnuť proti nebezpečnému živlu. V poslednom období sa do tohto zápasu čoraz intenzívnejšie zapája aj veda.
Zaujímavým experimentom v tomto smere je projekt základného a aplikovaného
výskumu Ústavu informatiky SAV (ÚI) v Bratislave v oblasti modelovania a simulácie
šírenia lesných požiarov pomocou počítača. Ako nám povedal jeho zodpovedný
riešiteľ doc. RNDr. Ladislav Halada, CSc.,
uskutočňuje sa s finančnou podporou
Agentúry pre podporu vedy a techniky a
so zreteľom na potrebu spájať sily s od-

borníkmi z praxe. Na projekte participuje
ako spoluriešiteľská organizácia Technická univerzita vo Zvolene. Informatikom podľa L. Haladu pomohli so získaním údajov o nadmorskej výške, sklone a orientácii svahov podľa svetových strán, o
palivových typoch porastov, o vlhkosti,
druhu, hrúbke i výške stromov. Poskytli aj
údaje o jednotlivých typoch podložia, ale
aj koreňov a korún stromov, pretože pri
požiaroch môže vzniknúť tak podzemné,
ako aj korunové horenie. Výstupom simulácie je potom línia požiaru postupujúca v
čase a priestore zobrazená na PC.
Skúmané modely umožňujú podľa L. Haladu riešiť také mimoriadne komplikované
a naliehavé úlohy s celospoločenským
významom a dosahom, ako sú simulácia
minulých, prebiehajúcich a potenciálne
hroziacich požiarov. Simulácia minulých

požiarov slúži ako zdroj poučenia pre strategické rozhodovanie krízového manažmentu. Pri simuláciách prebiehajúcich požiarov sa môžu analyzovať rôzne pravdepodobné varianty vývoja požiaru, urobiť
odhady jeho predpokladaného rozsahu,
správania sa v čase a hroziacich škôd. Simulácia potenciálne hroziacich požiarov
slúži zasa najmä na potreby prevencie.
Počítačový program simulácie požiarov
podľa L. Haladu navyše môže, podobne
ako kondičné cvičenia s technikou, slúžiť
aj na nácvik zásahov v čase, keď nikde
nehorí. Univerzita vo Zvolene totiž pomohla zabezpečiť aj hyperspektrálne
snímky s veľkým rozlíšením, ktoré informatikom – a neskôr aj hasičom – pomôžu zdokonaliť systém simulácií. ÚI SAV
ho už na budúci rok ponúkne na využitie
v praxi.
jp

štrukčné materiály, ako o tom svedčia spoločné projekty s UMMS SAV, s vysokými
školami a priemyselnými partnermi. V
súčasnosti sa pripravujú objemové materiály pre aplikácie v automobilovom priemysle, zachovávajúce si mechanickú pevnosť aj pri teplotách vyšších ako 300 °C.
Cieľom je vyvinúť súčiastky pre spaľovacie
motory, pracujúce pri takýchto teplotách
bez zmeny štruktúrnych vlastností, najmä
pre motory športových automobilov.
Rozšírenie poznania v tejto oblasti a jeho využitie bolo predmetom viacerých vedeckých a vedecko-technických projektov v spolupráci s partnermi z priemyslu
(EVPÚ Nová Dubnica, VUSTAM) a z podnikateľskej sféry (EMCON, s. r. o.). Moderné elektrotechnické a konštrukčné
materiály s vynikajúcimi vlastnosťami, vyvinuté v ústave, sú veľmi perspektívne a
vhodné tiež na objemové, ako aj miniaturizované elektronické aplikácie. Treba
tu však podľa P. Šveca neustále zdôrazňovať potrebu sústavného rozvoja poznania v tejto oblasti, čo je možné len za
predpokladu systematickej podpory a rozvíjania špičkového vedeckého vzdelávania a výskumu zo strany štátu a spoločnosti.
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Využitie počítačového
gridu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
v spolupráci s medzinárodným konzorciom
EGEE (Enabling Grids for E-science – Sprístupnenie gridu pre elektronickú vedu) 19.
septembra 2007 pripravil „Informačný deň
pre elektronické zdravotníctvo“ pod názvom
„Využitie počítačového gridu vo farmácii a v
biomedicíne“. Cieľom podujatia bolo informovať odbornú verejnosť o možnostiach využitia moderných výpočtových gridových
technológií v zdravotníctve. Odborníci prezentovali výhody gridu pre firmy z oblasti
farmácie a biotechnológií.
Účastníci podujatia mali možnosť lepšie
pochopiť, prečo je využívanie gridu vhodné
aj pre nemocnice, kde je citeľná potreba
zdieľať množstvo údajov a snímok a riešiť
špecifické problémy spojené najmä s ich
uchovávaním.
jš

Tri groše vo vede, výskume a v inováciách
S podpredsedom SAV pre I. oddelenie
vied o neživej prírode SAV (t. j. vied o Zemi a vesmíre, ako aj matematických vied
a technických vied) Ing. Fedorom Gömörym, DrSc. o priblížení možností uplatnenia supravodičov v elektrotechnike, o
výskume prípravy, vlastností a možností
praktického uplatnenia elektronických a
elektrotechnických súčiastok a zariadení
novej generácie. Za roky činnosti v riešiteľských kolektívoch i v riadiacich pozíciách Elektrotechnického ústavu SAV k tejto téme nadobudol výsostne osobný
vzťah. A predsa sa mu tentoraz žiadalo
skloňovať slovné spojenie „slovenský výskum“ z trochu inej strany.
Ako je na tom momentálne slovenský
výskum?
– Ako celok sa slovenský výskum nachádza v neuspokojivom stave, občasné
vynikajúce výsledky jednotlivých tímov
sa dosahujú v prostredí, ktoré sa nedá
nazvať žičlivým. Podiel výdavkov na vedu
a výskum k vytvorenému HDP Slovenska kontinuálne klesá (2001 : 0,63 %,
2005 : 0,51 %).
To neznie práve povzbudzujúco. Čo je
príčinou tohto stavu?
– Pomôžem si parafrázovaním slovenskej ľudovej rozprávky O troch grošoch.
Panovníkovi otvoril oči cestár, keď mu vysvetlil, že zo svojho príjmu sa musí postarať aj o neproduktívneho starého otca
a malého synčeka. Analógia so systémom

ločný apel na pestovanie kontinuity, ktorej
opakom je záujem
výlučne o momentálne
výsledky. V kultúrnej
výbave našej spoločnosti sa ešte dostatočne neudomácnila potreba vytvárania strategických vízií a ich
realizácie cestou dlhodobých programov. V
oblasti vedy to potom
vedie k stavu, že súkromný sektor narieka
Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
Snímka: V. Šmihula nad nedostatkom inovačných podnetov, vedecký výskum meraný produkciou nových
vedeckého výskumu a inovácií nie je prespoznatkov stagnuje, a záujem mladých o
ne jedna k jednej. Na rozdiel od budovaprácu vo výskume klesá.
nia cesty, ktorá vyžaduje predovšetkým fyzickú zdatnosť, vo výskume sa snažíme
Dá sa to tak rozumieť, že plánovanie rozzískať nový poznatok. Takže v modernej
voja vedy v dlhodobej perspektíve, presverzii rozprávky by starý otec, majiteľ konnejšie jeho absenciu, považujete za našu
zultačnej firmy profitujúcej z predaja paslabinu? Vidíte tu cestu k náprave?
tentov a licencií, vysvetlil panovníkovi, že
– Tá, samozrejme, existuje, ale vyžadumusí financovať aj lopotenie svojho syna,
je sústredené dlhodobé úsilie slovenskej
ktorý v laboratóriu trávi celé dni a noci, a
intelektuálnej a politickej elity. Ako predtá zlúčenina, ktorú pripravuje, ešte stále
staviteľ akademickej sféry nemôžem polinemá požadované vlastnosti. Avšak on
tikom uprieť snahu uskutočniť niektoré
vie, že syn má potrebné vedomosti a počiastkové opatrenia, vďaka ktorým to zastupuje s použitím najnovších vedeckých
ostávanie nie je ešte výraznejšie. Ale chámetód, takže raz sa k tomu výsledku dopanie skutočného významu vedeckého výpracuje. A, samozrejme, musí zatiaľ fiskumu a inovácií pre úspešný rozvoj monancovať aj vnukove štúdiá, bez ktorých
dernej spoločnosti na Slovensku
by budúcnosť firmy bola ohrozená. Moabsentuje – vo vedomí spoločnosti aj v
dernizovaná verzia má s tou klasickou spo-

politických kruhoch. V súčasnosti sme
svedkami snahy preferovať vývojovú fázu
výskumu, s cieľom zvýšiť produkciu „rukolapných“ výsledkov. Bez komplexnej starostlivosti o všetky fázy výskumno-inovačného procesu, teda od základného výskumu cez výskum orientovaný až do fázy
vývoja konkrétnej aplikácie, sa tento apel
rýchlo vyčerpá. Preto sme v tomto roku trvali na zachovaní tzv. „všeobecnej výzvy“
Agentúry na podporu výskumu a vývoja,
kde sa kvalitnému vedeckého výskumu
prideľujú prostriedky bez tematických a
iných usmernení. Systematický nárast finančných prostriedkov, prideľovaných
súťažným spôsobom podľa kvality predloženého projektu, je podľa môjho názoru
kľúčovým prvkom zásadného ozdravenia
slovenského vedeckovýskumného prostredia.
Má Slovenská akadémia vied predstavu, ako prispieť k budovaniu znalostnej
spoločnosti?
– Predovšetkým uplatňovaním princípov
podpory excelentného výskumu. V tomto
roku sa uskutočnilo komplexné zhodnotenie aktivít všetkých vedeckých pracovísk
SAV, za účasti renomovaných zahraničných odborníkov a kolegov z univerzitného
sektora ako posudzovateľov. Analýza identifikovala vedecké tímy, ktoré dosahujú výsledky merateľné prísnymi medzinárodnými kritériami. Podpora takýchto skupín
by mala byť prioritou SAV v najbližšom
období.
jp

Vydáva: ZPVVO s podporou APVV na základe zmluvy č. LPP-0262-06; zodpovedný redaktor Ján Puchovský, kontakt: Geologická 1, 821 06 Bratislava, tel.: 02/45641451, e-mail: zpvvo@zpvvo.sk, www.zpvvo.sk
HN01118

