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PRI OTÁZKE „POZNÁTE NEJAKÉHO ÚSPEŠNÉHO SLOVEN-
SKÉHO VEDCA?“ SA ZREJME BUDE VÄČŠINA SLOVÁKOV 
ZDRÁHAŤ A NAKONIEC SA PRIZNÁ, ŽE ANI NIE. A TO JE ŠKODA. 
PRETOŽE PRÁVE VEDCI, KTORÍ SA MOŽNO NARODILI ČI ŠTU-
DOVALI VO VAŠOM MESTE,  ALEBO SA NÁHODOU VYSKYTLI 
VO VAŠOM OKOLÍ, DOSIAHLI NA POLI SVETOVEJ VEDY MIMO-
RIADNE ÚSPECHY. OBJAVENIE STÔP DINOSAUROV V INDII, 
SCHOPNOSŤ PREDPOVEDAŤ TYP RAKOVINY PRSNÍKA, VÝVOJ 
UNIKÁTNEJ TECHNOLÓGIE NA REGENERÁCIU OLEJOV ČI ZIS-
TENIE, ŽE CHRÁPANIE OVPLYVŇUJE NÁŠ CHOLESTEROL – POD 
TOTO VŠETKO SA PODPÍSALI NAŠI, SLOVENSKÍ VEDCI. NO 
NIE SÚ ÚŽASNÍ? PRETO SME SA ROZHODLI PREDSTAVIŤ VÁM 
NIEKOĽKÝCH Z NICH V DRUHOM POKRAČOVANÍ BROŽÚRY 
SVETOVÁ SLOVENSKÁ VEDA. ABY STE MOHLI BYŤ HRDÍ NA 
NAŠICH VEDCOV, KEĎ NIEKDE  NARAZÍTE NA ICH MENÁ.

Táto publikácia bola podporená z projektu PopVaT – Popularizácia vedy 
a techniky na Slovensku, ktorý je implementovaný Centrom vedecko-tech-
nických informácií SR. 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prostredníctvom 
Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP 
VaT) zastrešuje aktivity zamerané na popularizáciu vedy a techniky na 
Slovensku. Už od roku 2007, keď bolo zriadené, realizuje množstvo 
podujatí, podporuje komunikáciu vedeckých informácií prostredníctvom 
webových stránok a spolupracuje s médiami s cieľom informovať čo naj- 
širšiu verejnosť o výsledkoch slovenského výskumu a vývoja.



Tkanivo ženského prsníka, ktoré sa javí ako zdravé pri klasickom skúmaní patológa 
pod mikroskopom, v sebe môže mať aktivované gény, ktoré sú neskôr zodpovedné 
za vznik rakoviny. Výskumníci a vedci z Univerzity Komenského výrazne prispeli 
k zisteniu, že tkanivo ženského prsníka, ktoré sa neskôr stane zhubným, má v sebe 
zakódované tzv. nádorovo špecifické gény. Vedúci výskumného tímu prof. MUDr. Pa-
vol Žúbor, PhD., DrSc., z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, vysvetľuje: 
„Ich prítomnosť a nadmerne zvýšená aktivita nám hovorí, že dané tkanivo alebo 
‚hrčka‘ v prsníku je tzv. molekulovo zhubná, hoci na pohľad i pod mikroskopom 
vo vzorkách tenkých 5-tisícin milimetra ešte zhubné znaky nevykazuje. Inak pove- 
dané, patológ známky zhubného nádoru ešte nevidí, no génový profil takéhoto 
tkaniva hovorí, že by sa neskôr vyvinulo do rakoviny.“ Výsledky tohto dôležitého 
výskumu boli publikované v prestížnych zahraničných karentovaných  časopisoch 
Molecular Biology Reports a Molecular Medicine Reports.

Ďalším významným zistením bádania vý- 
skumníkov je, že jednotlivé druhy rakoviny 
prsníka sú prejavom špecifických génových 
zmien a majú individuálne charakteristiky. 
Vedci z JLF UK na základe tohto zistenia vedia 
s vysokou pravdepodobnosťou predpovedať, 
aké formy a stupne rakoviny prsníka môžu 
vzniknúť u žien. Vďaka tomu je možné nas-
taviť špecifickú formu liečby a tiež prevenciu 
pred vznikom ochorenia. „Vzhľadom na vysoký 
výskyt rakoviny prsníka je každý krok, ktorý 
posúva vedomosti o tomto ochorení a jeho 
liečbe, veľmi vítaným. Praktická uplatniteľnosť 
výskumu je názorným príkladom toho, že fi-
nancovanie vedy a výskumu je celospoločen-
sky nevyhnutné,“ zdôrazňuje prínos výskumu 
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univer-
zity Komenského v Bratislave.

Prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD., DrSc., vedúci výskumného 
tímu z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD., DrSc., 
pri prezentácii výskumu

Zdroj: Univerzita
Komenského v Bratislave
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RAKOVINY PRSNÍKA



Vedci zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave skúmajú pomocou nukleárnej 
rezonancie príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných ochorení, ako je napr. 
Alzheimerova choroba, vaskulárna demencia a ďalšie. „Pri Alzheimerovej chorobe 
dochádza v mozgu k odumieraniu neurónov. Mozog atrofuje, zmenšuje sa. V súčasnos-
ti pacienti prichádzajú k lekárom v pokročilom štádiu ochorenia, keď už majú problém 
s bežnými činnosťami – nevedia priradiť správne slovo k predmetu, ktorý vidia, neve-
dia, prečo je ráno a čo treba ráno urobiť. Cieľom vedcov je odhaliť počiatočné štádiá 
ochorenia a určiť, čo sledovať pri preventívnych vyšetreniach, aby sme zabránili roz-
vinutiu ochorenia,“ hovorí Svatava Kašparová, vedecká pracovníčka Oddelenia nuk-
leárnej magnetickej rezonancie a hmotnostnej spektroskopie na Fakulte chemickej 
a potravinárskej technológie STU. Na oddelení sledujú hlavne nástup a rozvoj demen-
cie. Kolektív vedcov pod vedením Svatavy Kašparovej má už na svojom konte objav jed-
ného z možných biomarkerov, ktoré by mohli prispieť k včasnej diagnostike choroby. 
Kreatínkináza je enzým zodpovedný za príslušnú energetickú reakciu v bunkách s vy-
sokými energetickými nárokmi, akými sú napr. svalové či srdcové bunky. Pozmenená 
rýchlosť kreatínkinázy je považovaná za indikátor oxidačného stresu. Dôraz na túto 
reakciu sa doteraz kládol najmä pri sledovaní správnej činnosti srdca či svalov. Význam 
reakcie pre mozog nebol v centre pozornosti. Až pozorovania vedcov z STU ukázali, že 
nás môže upozorniť aj na prítomnosť oxidačného stresu v mozgu, a teda na možné 
riziko ochorenia. „Keďže táto reakcia je veľmi rýchla, odrazí sa jej nefunkčnosť hlavne   
v intelektových regiónoch mozgu - hippocampus. Preto sa v súčasnosti pri hľadaní 
liečebných postupov v raných štádiách ochorenia upriamujeme na našom oddelení na 
ovplyvnenie tejto kľúčovej reakcie,“ vysvetľuje Kašparová.

Výskum v oblasti diagnostiky a liečby Alzheimero-
vej či iných civilizačných ochorení prebieha 
v súčasnosti na celom svete. Pracovisko STU 
veľmi úzko spolupracuje so zahraničnými in-
štitúciami, najmä prostredníctvom doktorandov, 
ktorí tu pôsobili či pôsobia. Práve tí v súčasnos-
ti pracujú napr. na Viedenskej univerzite alebo 
v USA, napr. na Univerzite v Minnesote.  

Tím oddelenia NMR
a spektroskopie

Pracovisko nukleárnej
magnetickej
rezonancie

Zdroj: Slovenská
technická univerzita

v Bratislave

OBJAVILI BIOMARKER,
KTORÝ POMÔŽE
K VČASNEJŠEJ
DIAGNOSTIKE
ALZHEIMEROVEJ
CHOROBY



Vedcom Slovenskej technickej univerzity sa v roku 2013 podarilo vyvinúť jedinečnú 
technológiu na spracovanie motorových olejov. Vďaka technológii nie je potrebné 
olej spaľovať, ale dá sa regenerovať a opäť použiť. „Motorové oleje sa ešte v 90. ro- 
koch zhodnocovali prakticky výlučne energeticky, teda sa spaľovali. Obrátila sa na 
nás spoločnosť z východného Slovenska, priniesli nám vzorky motorových olejov a my 
sme sa začali zaoberať tým, ako oleje opätovne využiť. Požiadavka bola, aby išlo o lac-
nú technológiu, keďže hovoríme o spracovaní odpadov, a aby sa nová technológia 
dala využiť aj pri menších objemoch, bola by teda  rentabilná aj v podmienkach Slo-
venska,“ spomína na začiatky výskumu  doc. Ing. Pavel Timár, PhD., z Fakulty chemickej 
a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Výsledkom 
je technológia, vďaka ktorej netreba spáliť ani liter starého motorového oleja. Viac 
ako dve tretiny opotrebovaného oleja možno opätovne použiť ako základový olej. 
Zvyšok má ideálne vlastnosti fluxačného činidla na použitie do asfaltových zmesí.  
Technológiu už používa komerčná firma na východnom Slovensku. O chránený úžit-
kový vzor majú záujem aj okolité krajiny. STU má s firmou v Markušovciach na tech-
nológiu priznaný úžitkový vzor, ktorý ju chráni na Slovensku aj v okolitých krajinách.

Firma dnes spracováva asi sedemtisíc ton oleja 
ročne, pre celú výrobu má zabezpečený odber 
a zamestnáva desiatky pracovníkov. Na základe 
tejto technológie už vznikla firma aj v Poľ- 
sku a záujem o využitie úžitkového vzoru majú 
aj ďalšie krajiny strednej Európy. Okrem eko-
nomických výhod má technológia aj ekologické 
výhody - šetria sa zásoby ropy pri výrobe nových 
olejov a znižuje sa množstvo spáleného odpadu 
a tým aj exhalátov vypúšťaných do atmosféry. 
Vedci z Fakulty chemickej a potravinárskej 
technológie Slovenskej technickej univerzity vo 
výskume pokračujú. Vyvíjajú technológiu na re-
generáciu transformátorových olejov a mobilné 
zariadenie, ktoré by zhodnotenie oleja zabez-
pečilo priamo v teréne. 

Regenerácia trafoolejov

Proces
zhodnocovania

oleja na STU

Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave

VÝVOJ UNIKÁTNEJ
TECHNOLÓGIE NA
REGENERÁCIU 
POUŽITÝCH OLEJOV
A KVAPALNÝCH
ODPADOV



Vyše 70 rokov sa parabény považova-
li  za  takmer ideálne konzervačné látky 
s nízkou toxicitou u jedincov s normál-
nym typom kože a so širokým spektrom 
antimikrobiálneho účinku. V poslednom 
období médiá podporujú názory, že pa-
rabény sú zdravotne rizikové. „Treba 
zdôrazniť, že okrem syntetickej pro-
dukcie v nízkych koncentráciách sa vy-
skytujú prirodzene aj v ovocí a zeleni-
ne (čučoriedky, mrkva, olivy, jahody, 
hrášok, cibuľa) či vo včelích produk-
toch (propolis),“ vysvetľuje doc. Ing. 
Jarmila Hojerová, PhD., z Fakulty chemi- 
ckej a potravinárskej technológie STU 
a pokračuje: „Spotrebiteľská fóbia z pa-
rabénov gradovala po tom, keď určité 
štúdie indikovali podozrenie, že ich ne- 
metabolizované formy majú slabý estro- 
génny potenciál, ktorý môže viesť 
k predčasnému nástupu puberty, rakovine 
prsníkov alebo k zníženiu kvality spermií.“

V súlade s výzvou Vedeckého výboru pre 
bezpečnosť spotrebiteľa v EÚ  (SCCS), 
v rámci doktorandskej práce Ing. Silvie 
Pažourekovej, PhD., sa kolektív zameral 
na hodnotenie stupňa kožného prieniku 
a metabolizmu jedného z najpoužívanej- 
ších esterov – metylparabénu, a to z  koz-
metických výrobkov rôznych disperzných 
foriem. Výsledky in vitro štúdie kolek- 
tívu doc. Hojerovej boli publikované 
v renomovanom časopise Food and 
Chemical Toxicology. „Cez nepoškodenú 
pokožku metylparabén prenikal po- 
zvoľne, takže takmer celá dávka  sa stači-
la zhydrolyzovať na  relatívne bezpečnú 
kyselinu p-hydroxybenzoovú. Vzhľadom 
na mnohé benefity na konzervovanie 
určitých druhov topických prípravkov 
je preto jeho použitie opodstatnené,“ 
uvádza Jarmila Hojerová. Keď však 
bariérová vrstva pokožky bola narušená 
rôznymi stresormi, alebo keď prípravky 
obsahovali známe enhancery, napríklad 
propylénglykol, výsledky boli odlišné. 
„Prienik metylparabénu bol zrýchlený, 
hydrolýza nedostatočná, takže sys-
témovo dostupné sa javili byť jednotky 
percent z aplikovanej dávky nemetabo-
lizovaného metylparabénu. Aj keď tie-
to množstvá zdanlivo nie sú významné, 
používanie parabénov do kozmetiky 
po holení, depilovaní, opaľovaní, pod 
plienku u detí a podobne,  odporúčame 
obmedziť,“ uzatvárajú Jarmila Hojerová 
a Silvia Pažoureková.

Ing. Peráčková, PhD. a Ing. Beránková
pri HPLC analýze parabénov

Doc. Ing. Jarmila
Hojerová, PhD.

Zdroj: Slovenská
technická univerzita

OSUD PARABÉNOV
Z KOZMETIKY



Mladý lekár Radovan Tiško z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach získal  
prestížne ocenenie Európskej respirologickej spoločnosti na európskom kongrese 
v Barcelone, na ktorom sa zúčastnilo 18-tisíc lekárov a vedcov z celého sveta. Tiško 
objavil, že chrápanie ovplyvňuje hladinu cholesterolu v krvi. Spoločne s kolegami 
prišli na to, že človeku, ktorý chrápe, hrozí zvýšený cholesterol a kôrnatenie ciev. 
Radovan Tiško uvádza: „Náš výskum sa týkal spánkového apnoe, teda prestávok 
dýchaní v spánku, a zistili sme, že toto ochorenie ovplyvňuje veľkosť častíc tak dob- 
rého, ako aj zlého cholesterolu, pričom táto zmena vlastne zvyšuje kôrnatenie
tepien u týchto pacientov.“ 

Výskumný tím sa dlhodobo venuje otázkam komplikácií spánkového apnoe 
a chrápania, ktorými sú vysoký cholesterol, hypertenzia a cukrovka.  Spánkové 
apnoe sa prejavuje prestávkami v dýchaní počas spánku a chrápaním. Je to časté 
ochorenie, ktoré zvyšuje riziko aterosklerózy a porúch metabolizmu cukrov a tukov 
a predstavuje zvýšené riziko pre vznik diabetu a srdcovocievnych ochorení. MUDr. 
Radovan Tiško vo svojej práci predstavil, ako apnoe a genetické faktory ovplyvňujú 
veľkosť častíc „zlého a dobrého“ cholesterolu. Radovan Tiško vytvoril prácu v rám-
ci medzinárodnej spolupráce košického tímu prof. MUDr. Ruženy Tkáčovej, DrSc., 
prednostky Kliniky pneumológie a ftizeológie, s kolegami na Univerzite v Palerme 
a Univerzite v Záhrebe. 

Zdroj: Univerzita
Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach

MLADÝ LEKÁR
ZISTIL, ŽE CHRÁPANIE
VPLÝVA NA NÁŠ
CHOLESTEROL



Experimentálni fyzici z Univerzity Komenského v Bratislave vyvinuli inovatívny 
polovodičový detektor vodíka s vysokou citlivosťou, ktorý pracuje pri izbovej 
teplote. Je to významný objav, keďže vodík je považovaný za palivo budúcnosti. 
Novovyvinutý detektor môže zvýšiť bezpečnosť a zároveň znížiť náklady, keďže má  
predpoklad veľmi nízkych výrobných nákladov. Pre svoju vysokú citlivosť a schop-
nosť pracovať pri bežnej teplote má detektor vodíka široké využitie v praxi. Tento 
objav slovenských vedcov prekonal závažný nedostatok v súčasnosti bežne vy-
rábaných polovodičových detektorov plynov, ktorým je najmä ich vysoká pracov-
ná teplota (200 – 400 °C), respektíve veľmi nízka citlivosť pri izbovej teplote. Po-
treba zvýšenej pracovnej teploty doteraz existujúcich detektorov výrazne zvyšuje 
spotrebu energie. V niektorých prípadoch taktiež obmedzuje ich použitie v zápal-
nom a vo výbušnom prostredí. Nový detektor sa zakladá na jednoduchom princípe. 
„Meria sa elektrický odpor medzi dvoma elektródami, medzi ktorými je plynovo-
citlivá tenká vrstva s hrúbkou niekoľkých desiatok nanometrov. Pre vysokú citli-
vosť tohto senzora aj pri izbovej teplote je dôležité, že šírka hornej elektródy je 
na úrovni približne 100 nanometrov, resp. menej. V takýchto nanoštruktúrach sa 
už výrazne prejavujú efekty prebiehajúce na nanoškále a práve vďaka tomu má 
tento senzor takéto výnimočné vlastnosti,“ vysvetľuje prof. RNDr. Andrej Plecenik, 
DrSc., vedúci výskumného tímu.

Predpokladané výrobné náklady nového 
senzora sú veľmi nízke (rádovo jednotky 
eur,) a teda jeho využitie bude široké, keďže 
okrem áut sa vodík používa aj v potravi- 
nárskom, vo farmaceutickom, chemickom 
či elektronickom priemysle. Unikátnosť 
technického riešenia a jeho priemyselnú 
využiteľnosť dokazuje aj priznaná ochrana 
vo forme úžitkového vzoru Úradom prie-
myselného vlastníctva SR. 

Prof. RNDr. Andrej Plecenik, 
DrSc., v laboratóriu na prípravu 
tenkovrstvových nanoštruktúr

...

Zdroj: Univerzita
Komenského v Bratislave

Schematický náčrt senzora vodíka na báze TiO2 
ako plynovo citlivej vrstvy (1), s platinovými 
elektródami (2) a (3) na zafírovom substráte (4) 

SLOVÁCI VYVINULI
INOVATÍVNY
SENZOR VODÍKA
DO ÁUT



Slovenskí vedci, Jan Schlögl z Univerzity Komenského v Bratislave a Adam Tomašových 
z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied, sa v roku 2014 zúčastnili na kon-
grese v Indii, kde prezentovali svoje výsledky zo skúmania koralových útesov, ktoré 
existovali  v priestore Karpát asi pred 170 miliónmi rokov, ako  aj výsledky štúdia 
paleoteploty morskej vody počas jury a jej zmeny v súvislosti s hĺbkou mora. Medzi-
národná skupina vedcov okrem absolvovania odborných prezentácií  na kongrese us-
kutočnila aj výpravy do terénu. Jedna z nich smerovala do dediny Thaiat, za jurskými 
usadeninami indického štátu Radžastan. Počas návštevy jednej lokality,  blízko mesta 
Jaisalmer s odkrytými plytkomorskými sedimentmi prílivovo-odlivových plošín, naš-
li vedci ojedinelé stopy mäsožravých dinosaurov. „Je to ako so stopami súčasných 
zvierat, každé zanecháva veľmi špecifický odtlačok, na základe ktorého vieme určiť, 
o ktoré konkrétne zviera išlo. Šikmé svetlo vrhalo tieň, ktorý tie stopy pekne vykreslil," 
opisuje slovenský paleontológ Ján Schlögl. „Bola to zhoda náhod, ale v paleontológii 
to takto často býva," vysvetľuje. Narazili na vôbec prvé stopy jurských teropódov 
z Radžastanu, ktoré navyše patrili dvom rôznym rodom. Prvé stopy objavil vedec 
Ján Schlögl z Univerzity Komenského v Bratislave. „Išlo o trojprstú stopu malého 
mäsožravého dinosaura – teropóda Grallator tenuis, podľa všetkého zo skupiny 
Coelosauria. Predpokladá sa, že práve z nich pochádzajú dnešné vtáky a dávna stopa 
patrila zvieraťu, ktoré nebolo väčšie od dnešnej, aj keď trochu prerastenej sliepky.

Druhá stopa, podľa Grzegorza Pienkowského
z Poľského geologického inštitútu vo Varšave 
– odborníka na dávne plazy, pravdepodob-
ne patrila podstatne väčšiemu, asi 6 metrov
vysokému mäsožravému dinosaurovi menom 
Eubrontes giganteus. Hoci kostrové pozostat-
ky teropódov už odborníci objavili v južnej 
a západnej Indii, podobné nálezy ich stôp sú 
extrémne ojedinelé v rámci celého indického 
subkontinentu. Okrem Indie je rod Eubrontes 
známy z Európy, juhozápadnej časti Severnej 
Ameriky, Južnej Afriky a Austrálie. Podľa pos-
ledných výskumov sa podobné stopy našli aj vo 
Vysokých Tatrách na Slovensku.

Stopa Eubrontes
giganteus

Zdroj: Ján Schlögl z Univerzity 
Komenského v Bratislave

SLOVENSKÍ VEDCI OBJAVILI 
V INDII STOPY PO PREDKOCH 
DNEŠNÝCH VTÁKOV



Profesor Pienkowski nad vrstvou
s nálezom stôp teropoda

Grallator tenuis
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