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Spoločná misia Európskej vesmírnej agen-
túry (ESA) a Japonskej vesmírnej agentúry 
(JAXA) BepiColombo k Merkúru odštartova-
la v októbri 2018 a o dva roky je naplánova-
ný štart vesmírnej misie JUICE k Jupiteru. 
Podieľajú sa na nich aj vedeckí pracovní-
ci oddelenia kozmickej fyziky Ústavu expe-
rimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Inter-
netový portál SAV priniesol na túto tému 
rozhovor s konštruktérom Ing. Jánom Balá-
žom, PhD., samostatným vedeckým pracov-
níkom, členom-korešpondentom Medziná-
rodnej astronautickej akadémie (IAA).

Čo sa skrýva pod skratkou JUICE?
Je to názov pripravovanej vesmírnej misie 
Európskej kozmickej agentúry (ESA). V pre-
klade JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) 
znamená „prieskumník Jupiterových ľado-
vých mesiacov“. Misia sa zameria na pod-
robný prieskum najväčšej planéty slnečnej 
sústavy Jupitera a jeho troch ľadových me-
siacov Európa, Kallisto a Ganymedes. Z nich 
najmä Európa fascinuje vedcov, keďže pod 
jej súvislou ľadovou pokrývkou je obrov-
ský oceán teplej tekutej vody, v ktorom by 
sa mohol nachádzať život. Štart misie s roz-
počtom vyše jednej miliardy eur je stanove-
ný na 20. mája 2022 a k Jupiteru by sonda 
mala doletieť v roku 2029. Na dva roky sa 
stane obežnicou tejto planéty, pritom sú-
časťou jej orbity budú aj blízke prelety oko-
lo spomenutých troch mesiacov. Záver misie 
bude patriť podrobnému prieskumu mesia-
ca Ganymedes. Na to sa sonda JUICE zachy-

tí na orbite okolo tohto najväčšieho mesiaca 
slnečnej sústavy.

Ústav experimentálnej fyziky SAV sa za 
vyše polstoročia svojej existencie podieľal 
na desiatkach vesmírnych misií viacerých 
kozmických agentúr a systematicky pri-
spieva k svetovému vesmírnemu výsku-
mu. Aj vďaka nemu veda vie viac o mag-
netosfére, čiže ochrannom magnetickom 
plášti našej Zeme. V posledných rokoch sa 
pozeráte ďalej – na Merkúr, Jupiter...

Tak napreduje veda. Tentoraz sa nášmu ústa-
vu podarilo získať špecializovaný grant v ob-
lasti budovania letového hardvéru sondy 
JUICE v rámci prístupového procesu PECS 
Slovenska k agentúre ESA. Som zodpoved-
ným riešiteľom projektu PECS s názvom Slo-
vak contribution to ESA-JUICE mission: Deve-
lopment of Anti-Coincidence Module ACM for 
Particle Environment Package PEP.
Za vyše tridsať rokov vedeckej praxe ste 
boli aj pri vývoji a konštrukcii prístrojov 

pri iných vesmírnych misiách ESA. Aký je 
medzi nimi rozdiel?
Na rozdiel od predošlých misií ESA Double 
Star, Rosetta a BepiColombo, kde sme po-
skytli iba naše know-how a kvalifikovanú 
prácu, teraz Slovensko cez integračný pro-
ces PECS prispieva aj finančne, najmä ná-
kupom drahých kozmických komponentov. 
Týmto sa stávame plnohodnotnými prispie-
vateľmi k vesmírnej misii ESA. Objektom 
vývoja je takzvaný antikoincidenčný detek-
tor ACM, ktorý je súčasťou vedeckého časti-
cového komplexu PEP a jeho úlohou je za-
bezpečovať efektívnu detekciu plazmových 
častíc na pozadí silného žiarenia z radiač-
ných pásov Jupitera. Táto obria planéta má 
totiž veľmi silné magnetické pole, ktoré do 
takzvaných Van Allenových radiačných pá-
sov zachytáva množstvo nabitých energetic-
kých častíc. Z nich najmä vysokoenergetické 
elektróny sú schopné prenikať aj cez tieniaci 
plášť vesmírnej sondy a vyvolávať v citlivých 
prístrojoch falošné detekcie. A práve na od-
líšenie týchto prenikavých častíc od regulár-
nej skúmanej plazmy sa zameriava náš anti-
koincidenčný detektor ACM. Do ESA sme už 
dodali dva prototypy ACM, v súčasnosti v la-
boratóriách Ústavu experimentálnej fyziky 
SAV prebiehajú fyzikálne kalibrácie a ter-
movákuové kvalifikačné testy už posledné-
ho, letového modelu ACM, ktorý k Jupiteru 
aj reálne poletí.
Nedá sa neopýtať na sondu BepiColom-
bo, letiacu k Merkúru. Kde je teraz?
Ešte má do cieľa ďaleko. Je obežnicou Slnka 
a čakajú ju opakované prelety okolo Venu-
še aj Merkúra. Na orbite okolo Merkúra „za-
parkuje“ až v decembri 2025. V súčasnosti 
smeruje k Venuši, na október je naplánova-
ný prvý prelet popri tejto planéte.
(krátené)
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V e d c i  S A V  s a  p o d i e ľ a j ú 
n a  m i s i i  k  J u p i t e r u

Pod názvom Kabinet výskumu sociálnej 
a biologickej komunikácie SAV vznikol pred 
tridsiatimi rokmi, 1. júla 1990 dnešný Ústav 
výskumu sociálnej komunikácie SAV. Venuje 
sa najmä základnému interdisciplinárnemu 
výskumu, zameranému na komplexné vzťa-
hy medzi sociálnymi, kultúrnymi a psycho-
logickými aspektmi ľudského bytia. Hľadá 
medzery poznania v tých oblastiach, ktoré 
sú spoločenskými problémami. Zameriava 
sa na analýzu spoločenských, politických, 
medzigeneračných, mediálnych a intímnych 
diskurzov. Sociálna komunikácia je predme-
tom výskumu vedcov tejto inštitúcie, ako aj 
jeho metodologickým rámcom. Ich výskum 
pokrýva biele miesta vedeckého poznania 
predovšetkým v oblasti sociálnej psycholó-
gie, ale aj ďalších psychologických vied, ako 
aj vied o vzdelávaní a filozofie.

Ústav za tridsať rokov svojej existencie 
otvoril množstvo nových tém a do sloven-
skej psychológie vniesol viacero inovatív-
nych epistemologických a metodologických 

prístupov, ako sú Q-metodológia a diskur-
zívna analýza. V deväťdesiatych rokoch 20. 
storočia robil výskumy hodnoty životného 
prostredia a subjektivity vnímania environ-
mentálneho rizika, ktoré viedli k vypracova-
niu psychologickej koncepcie environmentál-
nej výchovy. V tom istom období tiež začlenil 
Slovensko do výskumu globálnej štruktúry 
základných ľudských hodnôt podľa teórie S. 
H. Schwartza a analyzoval prediktory poli-
tického rozhodovania sa a správania Slová-
kov a Sloveniek v závislosti od hodnotových 
preferencií. Je jediným výskumným centrum 
v strednej Európe, ktoré sa systematicky ve-
nuje nemedicínskemu výskumu sexuality 
s aplikáciami do oblasti sexuálneho zdravia, 
zdravého sexu a praxe sexuálnej výchovy.

V novom miléniu vedci tohto ústavu – 
aj v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ 
– zmapovali subjektívne významy a vzťahy 
medzi európskou, národnou, regionálnou 
a lokálnou identitou. V rokoch 2007 až 2010 
sa v rámci projektu Centra excelentnosti 

pre výskum a rozvoj občianstva a participá-
cie spojili špičkové akademické pracoviská 
a mimovládne neziskové organizácie a skú-
mali možnosti implementácie nástrojov 
priamej demokracie na Slovensku. V roku 
2011 pri ústave vzniklo Centrum pedago-
gického výskumu SAV, ktoré revitalizovalo 
inštitucionálnu platformu pre systematický 
výskum vzdelávania v Slovenskej akadémii 
vied, predovšetkým s dôrazom na predpri-
márne vzdelávanie.

Výskumy ústavu sa v ostatnom období 
zameriavajú najmä na transformáciu intimi-
ty a rodičovstva; občianstvo, identitu a me-
dziskupinové vzťahy v spoločnosti; proble-
matiku edukácie tak z mikro- (napríklad 
čitateľská gramotnosť), ako aj makropohľa-
du (komparatívna analýza politík vzdelá-
vania) a na vytváranie spoločenskovednej 
platformy pre aktívne ovplyvňovanie tech-
nologických inovácií v oblastiach jadrová 
energetika a vylepšovanie človeka.

(Viac Akadémia/Správy SAV 2/2019, So-
ciálna komunikácia? Tvorivá, pestrá, s dosa-
hom na prax.)
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