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>a k a d é m i a  S P R Á V Y  S A V Prezentácie pracovísk Sloven
skej akadémie vied, ktoré sa ve
nujú kozmickému a súvisiacemu 
materiálovému výskumu, boli 
v týždni od 17. do 23. októbra 
súčasťou expozície slovenské
ho pavilónu na svetovej výsta
ve EXPO v Dubaji. Išlo o Vesmír
ny týždeň – Space Week, jeden 
z desiatich tematických týždňov 
svetovej výstavy. 

Prierez projektmi

„Keď sa deje podujatie takého 
významu, ako je svetová výsta
va, je ťažko predstaviteľné, aby 
sa Slovenská republika prezen
tovala bez príspevku Slovenskej 
akadémie vied s tými najlepší
mi vedeckými výsledkami, kto
ré má,“ skonštatoval predseda 
SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, 
DrSc., pred otvorením Vesmír
neho týždňa v Dubaji.

Hlavný program tohto týž
dňa v slovenskom pavilóne sa za
čal konferenciou za účasti štát
neho tajomníka Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a špor
tu SR Ľudovíta Paulisa a štátne
ho tajomníka Ministerstva obrany 
SR Mariana Majera. RNDr. Aleš 
Kučera, CSc., z Astronomické
ho ústavu SAV vystúpil s rámco
vou prednáškou o potenciáli ústa
vov SAV v kozmickom výskume. 
Okrem tých, ktoré sa neskôr pre
zentovali podrobnejšie, spomenul 
bývalé projekty ďalších ústavov 
akadémie. Venoval sa napríklad 
aktivitám vedcov SAV v Misii Šte
fánik 1999 pri lete prvého sloven
ského kozmonauta Ivana Bellu. 
No upozornil aj na výskum Astro
nomického ústavu SAV a projek
ty, na ktorých pracujú vedci aka
démie v súčasnosti.

Kvantová fyzika a špičkové 
materiály

V druhej sérii odborných predná
šok vo štvrtok vystúpil astrofyzik 
z Ústavu experimentálnej fyzi
ky SAV RNDr. Šimon Mackov jak, 
PhD., ktorý návštevníkom slo
venského pavilónu predstavil 
štyridsať rokov kozmického vý
skumu v tomto košickom ústa
ve. Súčasťou prezentácie tejto in
štitúcie bol aj digitálny exponát 
s názvom Space Lab Slovakia, 
ktorý priblížil ústav ako spoľahli
vého partnera vesmírnych misií. 

Jeho vedci sa podieľali na vývo
ji prvého vlastného kozmického 
prístroja SK1, ktorý bol vypus
tený do vesmíru v roku 1977, zú
častnili sa na československom 
programe satelitov Magion a te
raz prispievajú k misiám Európ
skej vesmírnej agentúry: Rosseta, 
BepiColombo či JUICE. 

Sériu odborných predná
šok doplnil riaditeľ Fyzikál
neho ústavu SAV doc. Mgr. 
Mário Ziman, PhD., ktorý v spo
lupráci s prof. RNDr. Vladimí
rom Bužekom, DrSc., popred
ným odborníkom vo výskume 
kvantových technológií, pripra
vil prednášku o hlavných sme
roch rozvoja kvantových tech
nológií v kontexte európskej 
iniciatívy EuroQCI zameranej 
na rozvoj kvantovej komunikač
nej infraštruktúry. Takáto in
fraštruktúra umožní distribuo
vať kryptografické kľúče (QKD) 
pri zabezpečení maximálnej, te
oreticky absolútnej bezpečnosti 
založenej na fundamentálnych 
princípoch kvantovej fyziky. Vý
skumná skupina z Fyzikálneho 
ústavu SAV v spolupráci s vedca
mi pod vedením Dr. Ruperta Ur
sina z Rakúskej akadémie vied 
v roku 2020 vybudovala „kvan
tové“ prepojenie medzi Viedňou 
a Bratislavou, prvé QKD pre
pojenie medzi dvomi hlavnými 
mestami vo svete. Na záver svo
jej prednášky docent Ziman na
črtol plán budovania kvantovej 
komunikačnej infraštruktúry na 
Slovensku, ktorého cieľom je 
prepojenie 12 akademických in
štitúcií a v spolupráci s Európ
skou vesmírnou agentúrou vy
budovanie terestriálnej stanice 
na príjem kryptografických kľú
čov zo satelitov.

Cestu pre budúci kozmic
ký výskum otvárajú aj nové ma
teriály z dielne Ústavu materi
álov a mechaniky strojov SAV. 
V Dubaji predstavil svoj mo
del tepelného štítu z hliníkovej 
peny v tvare paraboly. Jej ori
ginálna konštrukcia umožňuje 
na vhodnej obežnej dráhe udr
žiavať konštantný rozdiel tep
lôt medzi vnútornou a vonkaj
šou stranou paraboly. To sa dá 
využiť na nepretržité genero
vanie mechanickej, respektíve 
elektrickej energie aj v prípade 
niekoľkohodinovej absencie sl
nečného žiarenia. Druhým ex

ponátom bol kompozit na báze 
horčíka spevneného uhlíkový
mi vláknami. Súčiastky z neho 
vyrobené majú pevnosť a tu
hosť prevyšujúcu vlastnosti oce
ľových súčiastok, ich hmotnosť 
je však päťnásobne nižšia. Náv
števníci sa oboznámili aj so sup
ravodičom s ľahkým plášťom vy
robeným z ultrajemnozrnného 
hliníka, ktorý mu dáva vysokú 
pevnosť pri minimálnej hmot
nosti. V podmienkach nízkej 
teploty a mikrogravitácie na or
bite ho možno výhodne využiť aj 
ako generátor elektrického prú
du, ktorý sa v ňom vytvára, keď 
ako dlhý drôt zavesený na sateli
te obiehajúcom okolo Zeme pre
tína jej magnetické pole. 

Možnosti novej spolupráce

Predstavitelia Slovenskej akadé
mie vied mali v Dubaji možnosť 

zúčastniť sa na viacerých zau
jímavých akciách. Ako spomí
na A. Kučera, jednou z nich bola 
návšteva vesmírneho centra 
Spojených arabských emirátov. 
„Okrem iného bola reč aj o mož
nej spolupráci tohto vesmírne
ho centra nielen so slovenskými 
priemyselníkmi, ale aj so Sloven
skou akadémiou vied. Možných 
partnerov zo Spojených arab
ských emirátov veľmi zaujíma 
vesmírny výskum Zeme – osobit
ne pri hľadaní vody –, s ktorým 
majú viaceré naše ústavy boha
té skúsenosti,“ hovorí tento as
tronóm. 

Ďalším zaujímavým stretnu
tím bol okrúhly stôl aj za prítom
nosti predstaviteľov viacerých 
slovenských univerzít, ktorý sa 
venoval možnostiam spoločné
ho postupu pri vesmírnom vý
skume a vývoji kozmických tech
nológií slovenských vedeckých 
(i iných) inštitúcií. „Spolu so SA

RIO si SAV vzala za úlohu vypra
covať zoznam subjektov, z kto
rého by bol zreteľný prienik 
hospodárskej sféry, univerzit
ného prostredia i zo Slovenskej 
akadémie vied,“ dodáva.

Je čo ponúknuť

Akadémia v Dubaji predstavila 
svoj výskum aj v oblasti ochra
ny kultúrneho dedičstva. Ved
ci z Ústavu merania pripravili 
videoprezentáciu o rozvoji nedeš
truktívnych fyzikálnych metód 
testovania (najmä metódy rönt
genovej mikrotomografie, ultra
fialovej indukovanej fluorescen
cie a infračervenej reflektografie) 
a ich aplikácii na vzácnych hmot
ných artefaktoch národného kul
túrneho dedičstva.

„Pochopiteľne, že sme si pre
zreli aj mnoho pavilónov iných 
krajín,“ vraví doktor Kučera. 

„Môžem povedať, že náš podľa 
mňa patrí medzi takých pätnásť 
percent toho najlepšieho, čo na 
EXPO v Dubaji návštevníci vide
li.“ 

Účasť akadémie sa začala pri
pravovať zhruba 15 mesiacov 
vopred v spolupráci s Minister
stvom hospodárstva SR a Mi
nisterstvom školstva, vedy, vý
skumu a športu SR, ktoré bolo 
garantom slovenského podielu 
na Vesmírnom týždni. „Pravda 
je, že sme už pri prípravách veľ
mi výrazne vystúpili s tým, že 
SAV má rozhodne v Dubaji čo 
ponúknuť. A myslím si, že sme 
to na EXPO aj potvrdili, veď naše 
aktivity boli v slovenskom pavi
lóne vo Vesmírnom týždni nos
né,“ hovorí tento astronóm, kto
rý mal réžiu účasti akadémie na 
tomto podujatí za vedenie SAV 
pod palcom. 
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