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Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH. z Ústavu molekulárnej biomedicíny 
Lekárskej fakulty UK v Bratislave sa zaoberá experimentálnou génovou terapiou, ale 
aj vplyvom testosterónu na mozgové funkcie. Moderná medicína je priamo prepojená 
s molekulárnou biológiou, a to nielen v diagnostike, ale medzičasom aj v terapii 
rôznych ochorení. Jedným z nádejných prístupov je génová terapia, ktorá využíva na 
liečbu nukleové kyseliny. Doc. Celec uvádza: „Dnes vieme analýzou DNA diagnosti- 
kovať geneticky zapríčinené choroby. Pri tých ostatných, zapríčinených čiastočne alebo 
najmä prostredím, už nestačí na diagnózu prečítať DNA, ale jej prečítaním môžeme zistiť, 
či má väčšie, alebo menšie riziko dostať niektoré druhy rakoviny, ischemickú chorobu 
srdca alebo diabetes mellitus a podobne.“ Výskum DNA nie je jej prečítaním ani zďa- 
leka ukončený. „DNA si v podstate môžeme predstaviť ako jednu obrovskú knihu plnú 
písmen. Máme ju síce pred sebou, ale iba postupne dešifrujeme, čo je v nej napísané a čo 
to pre pacienta znamená. Takáto analýza je kontinuálna, postupne zisťujeme, čo ktoré 
písmeno a slovo znamená. Ale progres v porozumení je rýchly,“ vysvetľuje doc. Celec. 
Génová terapia je testovaná v experimentoch, ale aj v množstve klinických štúdií. Hoci 
jej vývoj nebol taký rýchly, ako sa v minulosti predpokladalo, už dnes je súčasťou ru-
tinnej medicíny. Motiváciou výskumu génovej terapie je nájsť nové spôsoby liečenia 
chorôb, pre ktoré je súčasná terapia neúčinná.

Doc. Peter Celec vyštudoval medicí- 
nu, molekulárnu biológiu a bankov- 
níctvo, postgraduálne sa špe-
cializoval v odboroch normálna 
a patologická fyziológia a riadenie 
vo verejnom zdravotníctve. Patrí 
medzi špičkových odborníkov 
v odbore molekulárna biológia 
a normálna a patologická fyzioló-
gia.

SKÚMA NAŠU 
DNA A ČO S ŇOU 
MOŽNO UROBIŤ
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Mgr. Lucia Kučerová, PhD., riaditeľka Ústavu experimentálnej onkológie SAV, je od-
borníčka v oblasti molekulárnej onkológie. Podľa nej sa univerzálny liek na rakovinu 
očakávať nedá, keďže nádorové ochorenia sú priveľmi komplexné na to, aby sa dali 
liečiť jednou tabletkou. Budúcnosť onkologického výskumu vidí v nazeraní na nádor 
zvnútra, pretože nádor nie je nebezpečný vtedy, keď je veľký, ale keď je agresívny. 
Hovorí: „... ako molekulárna biologička považujem za dôležité pozerať sa na molekuly, 
ktoré v bunkách určujú ich správanie a mali by slúžiť aj na predpovedanie agresivity. 
Melanómové bunky sú veľmi špecifické tým, že sa vedia veľmi dobre prispôsobiť. Po-
darilo sa nám dokázať, že ich nie sme schopní identifikovať na základe znakov na ich 
povrchu. Skôr sa nám zdá, že pri týchto bunkách je kľúčová zmena v ich metabolizme. 
To ma navádza k tomu, prestať sa pozerať na to, čo je na povrchu, ale pozrieť sa pod 
ten ‚kabátik‘ a skúmať ich vnútro.“ Vedecká práca je podľa nej veľmi zložitá. Človek 
môže sedieť a sústrediť sa koľko chce, no nemusí vymyslieť vôbec nič. Keď však nechá 
myšlienky voľne plynúť, napríklad pri mechanickej činnosti, akou je pečenie, veľakrát 
mu napadnú veci, ktoré jeho prácu posunú ďalej, ako je vysedávanie v kancelárii.“

Lucia Kučerová
v laboratóriu so študentkami

Mgr. Lucia Kučerová, PhD., absolvo-
vala odbor biochémia na Prírodove-
deckej fakulte Univerzity Komen-
ského a doktorandské štúdium v od-
bore onkológia na Lekárskej fakulte 
UK. Získala ocenenie Vedkyňa roka 
SR 2014 za výsledky vo výskume 
vlastností nádorových kmeňových bu-
niek a bunkovej terapii agresívnych 
ľudských metastatických nádorov. 

Mgr. LUCIA
KUČEROVÁ, PhD.

Zdroj: science.sk
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Doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., z Elektrotechnického ústavu SAV, pôsobí na Oddelení 
fyziky supravodičov. V roku 2012 so svojím vedeckým tímom urobil prielom vo výsku- 
me magnetickej neviditeľnosti. Vedeckú štúdiu, na ktorej spolupracovali s vedcami 
z Autonómnej univerzity v Barcelone, zverejnil prestížny vedecký časopis Science. Sprá-
va o vynáleze neviditeľného plášťa preletela takmer všetkými médiami, doc. Gömöry 
však upozorňuje, že nejde o plášť ako z rozprávky, pretože magnetický plášť je očami 
viditeľný, „nevidí“ ho len merač magnetického poľa. „Snažím sa vždy pripomínať, že 
náš výskum sa týka magnetickej neviditeľnosti. Presnejšie by bolo ,magnetická nedeteko-
vateľnosť‘ alebo ‚magnetická nemerateľnosť‘,“ hovorí. Neviditeľný plášť je v tomto 
prípade malý objekt, ktorý detektory magnetického poľa nevidia. Do neho sa potom 
dá vložiť predmet, ktorý zostane takisto magneticky neviditeľný. Výskum vedeckého 
tímu z Elektrotechnického ústavu SAV zaujal vedcov z NASA – Ames Research Center, 
ktorí skúmajú vplyv magnetického poľa na živé organizmy, napríklad pri dlhých le-
toch do vesmíru. Keďže v plášti je magnetické pole nulové, vedecké skupiny sa rozhod-
li spolupracovať na výrobe plášťa, ktorý bude dodatočne veľký, aby sa do neho zmesti-
la myš. Doc. Gömöry momentálne pracuje na projekte EUROTAPES, ktorého cieľom 
je, ako uvádza: „... vyrobiť kvalitné supravodivé pásky na využitie v energetike alebo 
medicíne. Našťastie sa ukazuje, že by boli vhodné aj na poskladanie nášho plášťa.“ 

Vedecký tím
doc. Gömöryho
z Elektrotechnického
ústavu SAV

Doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., 
získal ocenenie Vedec roka SR 2014. 
Je vedúcim kolektívu, ktorý skúma 
možnosti využitia progresívnych 
materiálov s nulovým elektrickým 
odporom, tzv. supravodičov v elek-
trotechnike. 

Zdroj: science.sk

VYNAŠIEL NEVIDITEĽNÝ PLÁŠŤ, ZATIAĽ 
SI HO BUDE MÔCŤ OBLIECŤ IBA MYŠ
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Henrieta Moravčíková z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV je vedúcou autorského 
kolektívu monografie Bratislava – Atlas sídlisk, 1950 – 1995. V tomto výnimočnom 
sprievodcovi históriou bratislavských sídlisk, s podtitulom „Vitajte v panelstory“, sú 
analyzované  všetky panelové sídliská v meste Bratislava z hľadiska urbanistickej 
štruktúry, konštrukčných a architektonických stránok. Prof. Moravčíková vysvetľu-
je: „Moderné sídliská sú jednou z najväčších tém architektúry 20. storočia a súčasne 
obrovskou výzvou aj pre súčasnú architektonickú diskusiu. V pozadí ich výstavby boli tie 
najušľachtilejšie ideály o kvalitnom bývaní pre každého človeka. Napriek tomu sa práve 
sídliská stali najčastejším predmetom postmodernej kritiky. Inak to nebolo ani v Brati-
slave, ktorá bola v minulom storočí laboratóriom testovania koncepcií hromadnej bytovej 
výstavby. Faktografickým vyhodnotením bratislavskej výstavby sme sa usilovali dať tejto 
kritickej diskusii pevnejší vedecký rámec. Nakoniec sa ukázalo, že sme tak dokázali zaujať 
aj širokú verejnosť.“ 

Bratislava – Atlas
sídlisk, náhľad 1

Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta 
Moravčíková je vedúcou Oddelenia 
architektúry v Ústave stavebníctva 
a architektúry SAV a profesorkou 
na Fakulte architektúry STU. Pôsobí
v oblasti teórie, histórie a kritiky ar-
chitektúry. Zaoberá sa skúmaním 
architektúry 20. storočia, jej vývo-
jom, špecifickými javmi a procesmi, 
významnými tvorcami a ich dielami. 
Výskumná práca pre ňu znamená, 
ako uvádza „permanentné ohmatá- 
vanie hraníc nášho poznania. Fas-
cinuje ma neustálym objavovaním 
nových skutočností, súvislostí či pro-
cesov v oblasti architektúry. Je to veľké 
dobrodružstvo“. Prof. Moravčíková sa 
tiež venuje otázkam ochrany moder- 
ného architektonického dedičstva. Je 
autorkou mnohých knižných pub-
likácií, ako napríklad Architektúra 
20. storočia na Slovensku, Nová slo-
venská architektúra alebo Architek-
túra na Slovensku: Stručné dejiny. 

Zdroj: NCPVaT

ARCHITEKTKA, 
KTORÁ VYTVORILA 
ATLAS BRATISLAV- 
SKÝCH SÍDLISK

Prof. Dr. Ing. arch.
HENRIETA

MORAVČÍKOVÁ



Organická elektroluminiscenčná  dióda (OLED)
pripravená v laboratóriách FEI STU

Ing. Martin Wies, PhD., v  roku 2013 
získal cenu  Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR v kategórii „Osob-
nosť vedy a techniky do 35 rokov“ za 
významný prínos k rozvoju vedy a vý- 
skumu v oblasti organickej elektroniky 
a za mimoriadny príspevok k budova-
niu vedeckej školy na svojom pracovis-
ku. 

Zdroj: STU, science.sk

Organická elektronika je často označovaná ako „elektronika budúcnosti“ a v posled-
nom období nachádza uplatnenie aj v zdravotníctve. Vznikajú senzory, ktoré možno 
umiestniť na telo, alebo môžu byť súčasťou oblečenia a monitorovať zdravotný stav. 
Vývoju takýchto senzorov sa venuje aj kolektív vedcov v Ústave elektroniky a foto- 
niky FEI STU. Vedúci tohto kolektívu, Ing. Martin Weis, PhD., odborník na organickú 
elektroniku, vysvetľuje hlavný rozdiel medzi klasickou elektronikou a tou organic- 
kou: „Rozdiel je hlavne v nízkej cene výroby a pritom stále postačujúcej kvalite výrobkov. 
Zároveň sa vyskytujú nové možnosti, ako napríklad rôzne priehľadné a ohybné displeje. 
To je, samozrejme, pridanou hodnotou, ale nie podmienkou nutnou na úspech.“ Podľa 
neho je teda najväčším ťahúňom v tejto oblasti najmä nízka cena. Dodáva, že niek-
toré zariadenia nie sú v súčasnosti realizované, pretože ak by boli stavané na klasickej 
kremíkovej technológii, dosiahli by extrémnu cenu a nenašli by na trhu žiadnych spo-
trebiteľov. Organická elektronika je lacnejším variantom. 
Martin Weis pôsobil dva roky na Tokijskom technologickom inštitúte v Japonsku, 
s ktorým dodnes spolupracuje. V posledných rokoch sa zaoberá výskumom v oblasti 
organických materiálov, polovodičov a organickej elektroniky. „Výskum vnímam do 
istej miery ako hru. Máme hádanku, ktorú sa snažíme vyriešiť a urobiť krok ďalej. 
Na trhu sa s organickou elektronikou  môžeme stretnúť už dnes, ide o OLED displeje či 
televízne obrazovky, ktoré prinášajú lepšiu vernosť farieb a vyššie rozlíšenie. Náš výskum 
smeruje k tomu, ako výrobu technológií zlacnieť a ako zlepšiť ich odolnosť,“ uvádza.  

SLOVENSKÝ
VEDEC SA „HRÁ“
S ORGANICKOU
ELEKTRONIKOU

Ing. MARTIN 
WEIS, PhD.





Dr. Ing. František Simančík, z Ústavu materiálov a mechaniky strojov (ÚMMS) SAV 
v Bratislave, je autorom a spoluautorom viacerých vynálezov nových materiálov 
a výrobných postupov, ktoré nemajú vo svete obdobu. Jeho meno rezonuje najmä 
v súvislosti s originálnou technológiou výroby penového hliníka, ktorý sa podarilo 
úspešne aplikovať napr. v ochranných prvkoch automobilov Ferrari a Audi. Penový 
hliník je špeciálnym spôsobom pripravený vysoko porézny materiál na báze hliníka 
a jeho zliatin, ktorý je ľahší ako voda. Dr. Simančík a jeho tím boli prví na svete, ktorí 
aplikovali tento materiál v sériovej výrobe automobilových súčiastok, a v súčasnosti aj 
v železničných vagónoch a v stavebníctve. Pri otázke, čo ho na jeho práci baví najviac, 
odpovedá: „Najzaujímavejšia je pestrosť činností, ktoré v práci treba robiť, a neustála 
zmena. V každom období sa možno pre niečo nadchnúť a aspoň chvíľu sa tomu venovať. 
Práca v Slovenskej akadémii vied okrem toho dáva prakticky neobmedzený priestor na 
spoznávanie zaujímavých ľudí doma aj v zahraničí. Otvorené sú takmer všetky dvere. 
Možno sa aktívne podieľať na extrémne lákavých veciach, ako je napr. vývoj formuly 1, 
fúzneho reaktora alebo na programe spoznávania vesmíru. Venujem sa aj výchove dokto-
randov a sledovanie ich kariérnych úspechov takisto patrí k príjemným stránkam môjho 
života.“

Tvarové súčiastky 
z hliníkovej peny

Dr. Ing. František Simančík je medzi- 
národne uznávaný odborník v oblasti 
materiálového výskumu, ako manažér 
pre vedu a výskum Ústavu materiálov 
a mechaniky strojov (ÚMMS) SAV 
v Bratislave koordinuje Centrum exce- 
lentnosti pre konštrukčné kompozitné 
materiály (CEKOMAT) v Bratislave 
a Kompetenčné centrum pre ľahké 
kovy a kompozity (INOVAL) v Žiari 
nad Hronom. 

Zdroj: NCPVaT

SLOVENSKÝ VEDEC
VYVÍJA SÚČIASTKY
DO FERRARI

Dr. Ing.
FRANTIŠEK

SIMANČÍK 
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Na zákonitosti prírody, sveta okolo seba alebo
doteraz známe fakty sa dokážu pozrieť z úplne 
nového uhla pohľadu. Kombinácia slov „nedá 
sa“ pre nich neexistuje. Posúvanie hraníc po-
znania je pre nich dobrodružstvom. Vedci. Za-
oberajú sa témami, na ktoré väčšina z nás v rám-
ci bežného života nemá čas myslieť. Prináša-
jú nové nápady, ktoré skvalitňujú naše životy 
a prinášajú tak pokrok. V tejto brožúre vám 
prinesieme príbehy tých slovenských vedcov, 
ktorí vo svojich odboroch vynikajú. Prečítajte 
si, aká bola ich cesta za vedou a čo všetko sa im 
počas tejto cesty podarilo dosiahnuť. 


