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Predstavujeme pracoviská, rozhovory

Špičkové pracoviská
SSlloovveennsskkaa::  ÚÚssttaavv  vviieedd  oo ZZeemmii  SSaaVV
vv BBaannsskkeejj  BByyssttrriiccii

v r. 2008. Tým vzniklo Centrum vied SAV
v Banskej Bystrici, kde okrem geológov
sídlia aj zamestnanci Matematického
ústavu SAV, Botanického ústavu SAV,
Ústavu informatiky SAV a Historického
ústavu SAV. V tomto čase vzniká my-
šlienka novej budovy, ktorá vyústila po-
daním projektu s názvom Vybudovanie
Centier vzdelávania SAV v Banskej By-
strici a Smoleniciach v októbri 2009
v rámci Operačného programu Výskum
a vývoj a výzvy 5.1 Budovanie infraštruk-
túry vysokých škôl. Koncept vzdeláva-
cieho centra spočíval v prechode od
klasických slovných a panelových výuč-
bových metód na digitálne dvoj- a trojdi-
menzionálne metódy a okrem geológov
boli do projektu zapojení aj botanici, ma-
tematici a informatici. Začiatok projektu
bol naplánovaný na jún 2010 a jeho im-
plementácia mala trvať 24 mesiacov. Už
čoskoro po začatí projektu sa ukázali via-
ceré ťažkosti, spomedzi ktorých nutnosť
vypracovať realizačnú projektovú doku-
mentáciu stavby po schválení projektu
a zapracovanie zmien z nej vyplývajúcich
do rozpočtu projektu boli vážnou a ča-
sovo veľmi náročnou etapou. S tým išlo
ruka v ruke aj pochopenie štýlu práce eu-

Ústav vied o Zemi Slovenskej akadé-
mie vied v Banskej Bystrici, ktorý vzni-
kol v júli 2015 zlúčením Geologického
ústavu SAV a Geofyzikálneho ústavu
SAV, je v súčasnosti technologicky naj-
lepšie vybaveným geologickým pracovi-
skom na Slovensku. Zariaďovanie novej
budovy Centra vzdelávania SAV v Ban-
skej Bystrici sa začalo po kolaudácii  kon-
com roka 2014 a dnes je už takmer
kompletne vybavená. Na našej návšteve
sme mali možnosť zhovárať sa s vedúcim
pracoviska Mgr. Radovanom Kyška-Pi-
píkom, PhD. 

Môžete našim čitateľom priblížiť toto
špičkové pracovisko? 

Začal by som stručnou históriou pra-
coviska v Banskej Bystrici, ktoré bolo za-
ložené v r. 1981 ako pobočka bývalého
Geologického ústavu SAV sídliacom
v Bratislave. Jeho zameraním bol výskum
nerastných surovín, na ktoré je územie
stredného Slovenska bohaté. Po viacná-
sobnom sťahovaní po rôznych miestach
v Banskej Bystrici je dnes pracovisko
pevne zakotvené v budove bývalej zá-
kladnej školy, ktorú ústav získal od 
mesta Banská Bystrica a zrekonštruoval 

OBR. 2: BUDOVA ÚSTAVU VIED O ZEMI SAV A CENTRA VIED SAV V BANSKEJ BYSTRICI (FOTOGRAFIA: JURAJ ŠURKA).

rofondov. Jednako, na jeseň 2011 sme ko-
laudovali rekonštruované priestory na
Smolenickom zámku a zároveň sme vy-
hlásili verejné obstarávanie na zhotoviteľa
budovy Centra vzdelávania SAV v Ban-
skej Bystrici. A tu sa dostávame do mo-
mentu, keď sa celý projekt dostal do
kritického bodu, uviazol v odbornom
spore a hrozilo nesplnenie cieľov projektu
a jeho vrátenie. Išlo o to, že uchádzač,
ktorý ponúkol najnižšiu cenu za výstavbu
budovy, nevedel riadne zdôvodniť veľmi
nízku cenu ponuky, ktorá dosahovala iba
53 % z projektovanej ceny budovy. Naša
argumentácia sa opierala o odborné po-

OBR. 1: VEDÚCI ÚSTAVU VIED O ZEMI SAV
MGR. RADOVAN KYŠKA-PIPÍK, PHD.
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plne vybavení. A nastupuje nedeštrukčné
spracovanie pomocou mikro-CT a rönt-
genovým fluorescenčným spektrome-
trom  až po určovanie minerálneho
a izotopového zloženia, organických zlú-
čenín, chemických väzieb a inklúzií. Sa-
mozrejme, každý študent má k dispozícii
počítač, geológovia geologické mikro-
skopy a biológovia biologické. Pozornosť
sme venovali aj archivácii študijného ma-
teriálu, pre ktorý sme vybudovali mo-
derné skladové priestory.

Máte aj prístrojové vybavenie, ktoré
kvalitou presahuje ostatné pracoviská
na Slovensku? Môžete nám priblížiť
najzaujímavejšie z nich?

Ak zoberiem do úvahy všetky tri rie-
šené projekty ŠF EÚ, tak sa nám v Ban-
skej Bystrici podarilo naozaj vybudovať
špičkové pracovisko pre výskum geolo-
gických procesov a vzdelávanie študentov
geológie. Hrdí sme na všetky vybudované
pracoviská. Paleontológa a každého z ob-
lasti materiálového výskumu osloví vy-
soko energetické mikro-CT v|tome|x L
240 (obr. 4). Pracuje na rovnakom prin-
cípe ako medicínske CT, ale pracuje s 10x
vyššími energiami. Je ideálne na nede-
štruktívnu 3D analýzu vysoko absorpč-
ných materiálov a v spojitosti s 3D
tlačiarňou je možné digitálny objekt aj
zhmotniť. Cestu k nám si už našli ar-
cheológovia s rôznymi artefaktmi, astro-
nómovia s košickým meteoritom alebo
stavbári s kockami betónu. Mineralóg
a petrológ bude určite potešený z labora-
tória elektrónovej mikroanalýzy s mi-
kroanalyzátorom JEOL JXA 8530F,
najmodernejším vo svojej kategórii (obr.
5). Jeho hlavnou výhodou je extrémna
stabilita emisného prúdu a nízke urých-
ľovacie napätie, a tým aj menšia deštruk-
cia vzorky. Je určený pre prvkovú che-

tokovej cytometrie a učebňa karyologic-
kej a molekulárnej systematiky pre bota-
nikov a 3D videokonferenčná miestnosť
(obr. 3b). Na 2. poschodí sú učebne pre
geológov a matematikov a predovšetkým
ubytovacia časť poskytujúca ubytovanie
pre 20 doktorandov. 

Aké možnosti ponúkate študentom
a vedeckým pracovníkom? 

Ako som už naznačil, Centrum vzde-
lávania SAV v Banskej Bystrici poskytuje
priestory pre študentov magisterského
a doktorandského štúdia na realizáciu ich
diplomových a doktorandských prác a na
vyučovanie študentov bakalárskeho
a magisterského štúdia. Zároveň vieme
poskytnúť študentom krátkodobé alebo
dlhodobé ubytovanie v desiatich dvojlôž-
kových izbách s internetovým pripojením
a so základným sociálnym vybavením 
a s kuchynkou spoločnou pre dve izby.
K dispozícii je aj práčovňa.  

Aké prístrojové vybavenie majú štu-
denti a vedeckí pracovníci v jednotli-
vých laboratóriách u vás k dispozícii? 

Centrum vzdelávania SAV v Banskej
Bystrici bolo budované v súčinnosti s ďal-
šími dvoma projektmi ŠF EÚ, ktoré mali
za úlohu vybudovať analytickú infra-
štruktúru pre vedecký výskum. Projekty
sa navzájom prelínajú, ale v zásade vy-
chádzali z premisy moderného a vysoko
sofistikovaného spôsobu štúdia geologic-
kých materiálov a procesov, a to vo všet-
kých fázach geologického výskumu. Ten
sa začína kvalitným odberom a doku-
mentáciou vzoriek v teréne, preto sme za-
kúpili viacero zariadení na tento účel
(limnologická plošina, 3D terestrický ske-
ner, sonar). Po výskume v teréne nasle-
duje mechanická, chemická a fyzikálna
úprava vzoriek v laboratóriu, k čomu sme

sudky špecialistov na statiku a zakladanie
budov, vyjadrenia výhradných distribú-
torov pre niektoré technológie v budove,
to všetko s veľmi nápomocnou právnic-
kou kanceláriou z Banskej Bystrice, ktorá
nám radila v právnych otázkach. Projekt
zamrzol na 6 mesiacov na Úrade pre ve-
rejné obstarávanie. Ľady sa pohli až v de-
cembri 2012 po sťažnosti na Generálnej
prokuratúre SR a v máji 2013 sme začali
stavať. Centrum vied SAV v Banskej By-
strici bolo skolaudované v decembri 2014
(obr. 2).

Ide o nízkoenergetickú dvojpodlažnú
budovu, v prízemí ktorej sa nachádza di-
gitálna knižnica, učebne geoanalytických
a geochemických metód, sklad hmotnej
dokumentácie pre geológov a herbár pre
botanikov. Na 1. poschodí sa nachádzajú
študovne pre doktorandov, učebňa prie-

OBR. 3: VNÚTORNÉ PRIESTORY NOVEJ BU-
DOVY CENTRA VIED SAV V BANSKEJ BYSTRICI,
A: ÁTRIUM, B: 3D VIDEOKONFERENČNÁ 
MIESTNOSŤ (FOTOGRAFIA: JURAJ ŠURKA).

OBR. 4: VYSOKO ENERGETICKÉ MIKRO-CT V|TOME|X L 240 (FOTOGRAFIA: JURAJ ŠURKA).
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naučiť pracovať s vybranými softvérmi
a prístrojmi?

Všetky technológie, ktoré sú na našom
pracovisku k dispozícii, sa vyučujú na
Univerzite Mateja Bela v rámci predmetu
Laboratórne metódy v petrológii a mine-
ralógii. Ešte pred dokončením budovy
moji kolegovia uskutočnili školenie o ra-
manovskej mikrospektroskopii pod ve-
dením prof. Nasdalu z Viedenskej
univerzity, v októbri 2015 sme mali ško-
lenie o našich skúsenostiach s využíva-
ním mikrosondy a určite máme v pláne
viesť školenia o prístrojoch a jednotlivých
technológiách aj v budúcnosti. Rovnako
aj školenia na špecializované softvéry,
avšak aj pre nás sú tieto nové technológie
stále nové.

Plánujete v budúcnosti ešte rozšíriť
prístrojové a laboratórne vybavenie
vášho pracoviska?

Po nákupe a uvedení prístrojov do
prevádzky sme zistili, že akákoľvek tech-
nológia sa dá ešte zlepšiť alebo doplniť,
aby sme dosiahli čo najlepší analytický
výsledok. Zároveň by sme chceli nahra-
diť niektoré staršie prístroje a laboratórne
zariadenia novými. Chcem však podo-
tknúť, že rozširovanie prístrojového
parku je limitované aj počtom vedeckých
pracovníkov na pracovisku.  

Zhovárala sa 
Marika Mikudíková

rópy. Študentom sú k dispozícii štatistické
softvéry Statistica, PC-ORD a Matlab ur-
čené na jednoduché, ako aj zložitejšie
mnohorozmerné analýzy, neparame-
trické štatistiky, vedecko-technické vý-
počty, simulácie.  Na spracovanie a 3D
zobrazenie skenu z mikro-CT slúži VG
Studio MAX 2.2, ktorý umožňuje farebné
zobrazenie povrchu, vnútorných defek-
tov, pórov, rozdielov v materiáloch, pres-
né merania a rôzne objemové výpočty.

Plánujete v prípade záujmu pripravo-
vať pre študentov a vedeckých pracov-
níkov aj školenia, kde by sa mohli

mickú analýzu veľmi malých objemov
pevných látok v rozmedzí od berýlia po
urán a zároveň môže byť využitý na pan-
chromatickú katódoluminiscenciu alebo
ako elektrónový mikroskop. Veľmi dôle-
žitým prístrojom je pre nás hmotnostný
izotopový spektrometer MAT253 na
analýzu stabilných izotopov H, C, O, N,
S v rôznych prírodných materiáloch (obr.
6). Momentálne ho najviac využívame pri
výskume klimatických zmien v histórii
Zeme. V laboratóriu vibračnej mikrospek-
troskopie sme na Ramanovskom mikro-
skope v horninách zo Škandinávie odhalili
diamant, čo následne vedie k inému ná-
hľadu na geologické procesy v tejto časti
Európy. Dovolím si povedať, že takáto
koncentrácia technológií je na jednom
pracovisku v strednej Európe ojedinelá. 

Máte k dispozícii aj špeciálne softvéry
na spracovanie získaných dát? 

Súčasťou projektu Centra vzdelávania
bol aj nákup softvérového vybavenia, a to
bežného a nutného na chod počíta-
čov, centrálneho servera, 3D prezenčnej
technológie, digitálne zobrazovanie ob-
jektov v mikroskope a binokulári a na
grafické spracovanie a úpravu digitálneho
obrazu, alebo špeciálnych softvérov na
konkrétne analytické činnosti. Pre bota-
nikov bol zakúpený geografický infor-
mačný systém s digitálnymi vrstvami
viacerých špecifických geografických 
a ekologických parametrov ako model re-
liéfu, klimatické podmienky, pôdny
a geologický pokryv a iné pre územie Eu-

OBR. 5: LABORATÓRIUM ELEKTRÓNOVEJ MIKROANALÝZY S MIKROANALYZÁTOROM 
JEOL JXA 8530F (FOTOGRAFIA: JURAJ ŠURKA).

OBR. 6: HMOTNOSTNÝ IZOTOPOVÝ SPEKTROMETER MAT253 (FOTOGRAFIA: JURAJ ŠURKA).


