
 Vážení oslavujúci 

 

 

      Na 60 ročné obdobie oslavujúceho pracoviska SAV sa môţeme dívať aj ako na štafetový 

beh kolektívu, ktorého zloţenie sa neustále mení, ale aj tak, ţe terajší ústav stavia 60-te 

poschodie budovy – ústav. Polovicu, temer v počiatkoch, som aj ja bol beţcom - stavateľom, 

preto mi dovoľte, aby som oţivil niektoré snáď uţ zabudnuté, či menej známe veci, ktoré sa 

pred desiatimi rokmi nedostali do jubilejnej publikácie 50 ročného ústavu.  

 

     Výskum rýchleho programového procesora sme začali na deviatom poschodí, uţ v roku 

1965. Prvá výskumná správa s číslom Z 20/1 -65 bola Hysterézigraf, prístroj na meranie 

rovinných tenkých magnetických vstiev. Prístroj sa tešil veľkému záujmu na výstave 

produktov desaťročného ústavu v roku 1966, pred päťdesiatimi rokmi.  

 

     Pôvodné vedecké výsledky sa publikovali aj v tom období, avšak hlavne v domácich 

periodikách, nielen kvôli hermeticky uzavretým hraniciam, ale aj z určitej dávky vlastenectva. 

Napríklad v roku 1967 akademik Ilkovič ma osobne presviedčal, v prítomnosti Dr. Pišútovej, 

aby som článok o cylindrickom hysterézigrafe publikoval doma, vo Fyzikálnom časopise. Zo 

zoznamu vybraných výsledkov a výstupov uvedených v 9. kapitole jubilejného výtlačku „50“ 

čitateľ môţe nadobudnúť dojem, ţe v počiatočnom období bolo málo vedeckých publikácií, 

akoby boli zo 60-ich poschodí niektoré poloprázdne. Teda, keď sa hovorí o 60 ročnej histórii 

ústavu, tak jeho meno a váţnosť zvyšujú aj ostatné vedecké články a patenty, nielen holé roky 

a selektívny zoznam.  

 

      Ţiaľ, v dôsledku  kádrovej politiky strany a kontraselekcie  vyskytli sa aj prípady, kedy 

tzv. výskumná  správa mala  kabaretnú úroveň. Na výstrahu som z jednej aj publikoval    

úryvky v Československom časopise pro fyziku.  

 

     V polovici doterajšej trate štafety, v roku, keď iniciátor procesora akademik Plander mal 

60 rokov, sme zaloţili spevácky zbor. Boli to odváţni ľudia: Molotová, Martišovičová, 

Kotešová, Nandraská, Karaffová, Uhrík, Kriţánek, Fekete, Betko, Bugár, Wohland, Hamerlik, 

ďalej: Hlavová, Baláţová, Šimková, Hunčová, Vavrák, Bukovinský, Kostič, Medveďová, 

Jablonská, Pernecká, Šteučeková. Zbor mal bohatý ţivot a mnoţstvo vystúpení, napríklad: 

v Smoleniciach, na stretnutiach s dôchodcami, na MDŢ, na súťaţi speváckych zborov, na 

svadbách, deťom pred Vianocami, deťom na ústave telesne postihnutých. Dňa 27.11.1989 

sme spevom štátnej hymny začali generálny štrajk v  SAV.  

 

     V druhej kapitole jubilejnej publikácie sa spomína vynálezca Ktesibios, ktorý staval 

hydraulické orgány . Ktesibios  250 rokov pre Kristom nestaval orgán, ale organ - píšťalový 

hudobný nástroj hydraulos.  

 

     Odkedy nepracujem na ústave tieţ staviam a organy. Pred 10 rokmi som daroval ústavu 

jednu organovú píšťalu ladenú na h1. Teraz darujem ďalšiu, ladenú o dva poltóny niţšie na 

a1, spolu budú aulos. Nech organové píšťaly dlho znejú, na ďalšej trati štafety a stavby 

ďalších poschodí ústavu.  
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