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ÚVOD
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Prostredníctvom tejto publikácie Vám chceme priblížiť iniciatívu, ktorá podporuje a pro- 
paguje vedcov, technikov, technológov a výskumníkov Slovenska a ich významné 
výsledky, ktoré posúvajú hranice poznania a majú praktické uplatnenie.Všetky tieto 
atribúty napĺňa výnimočné podujatie na Slovensku, ktoré nesie názov Vedec roka 
Slovenskej republiky.

Vedec roka SR je podujatie s cieľom „pravidelne oceňovať popredných slovenských 
vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu za 
prínosy vedeckého bádania, úspešné práce, zavádzanie nových technológií a pripo- 
mínať verejnosti najlepšie výsledky slovenského výskumu“. Podujatie sa koná pravi-
delne každý rok od roku 1997, ocenenia za uplynulý rok sa odovzdávajú spravidla
v máji nasledujúceho roku. 

Tvorcom myšlienky a zakladateľom podujatia, ktoré oceňuje vedcov a technológov, 
bol vedecko-technický publicista a propagátor vedy Ľubomír Lenoch (* 1925 –            
† 2012), predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu 
novinárov a riaditeľ Journaliste-Studio. Tieto dva subjekty organizovali prvých 15 
ročníkov podujatia. 

Od 16. ročníka až po súčasnosť podujatie spoločne organizujú Centrum vedecko-tech-
nických informácií SR, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností a Sloven-
ská akadémia vied. 

V tomto roku bol vyhlásený už 25. ročník podujatia. Slávnostné odovzdanie ocenení 
za rok 2021 sa uskutočnilo14. júna 2022 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK 
v Bratislave.

Vyzdvihujeme neúnavnú prácu zakladateľov, vyhlasovateľov i organizátorov jednot- 
livých ročníkov a zároveň želáme osobnostiam slovenskej vedy, techniky, technológie 
a výskumu veľa invencie, umu a elánu pri prinášaní nových poznatkov, aj v praktickom 
uplatnení ich práce do každodennej praxe.

Za vyhlasovateľov:

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
generálny riaditeľ                                                           
Centrum vedecko-technických informácií SR      
  
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.    
predseda
Slovenská akadémia vied  

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING
prezident
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností



POHĽAD
DO HISTÓRIE
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Písal sa rok 1997.  Na jednej z novinárskych besied „o vede  pri káve“ v druhej polovi-
ci 90-tych rokov minulého storočia, raz akosi hlasnejšie medzi prítomnými zarezono- 
valo konštatovanie, že veda na jednej strane a verejnosť na strane druhej si dostatočne           
nerozumejú, nepoznajú vzájomne svoje potreby, sú si navzájom cudzie. Ale aj o tom,  
že by nezaškodilo vedcom aj niekedy zatlieskať, povzbudiť ich, poďakovať sa im za 
vynikajúcu a ušľachtilú prácu pre spoločnosť. Možno aj preto výsledky výskumu len 
pomaly prenikali do ekonomiky s cieľom zefektívňovať jej chod.

Na pôde redakcie SAV-Media-Servis sa počas rozhovoru s predsedom Slovenskej 
akadémie vied profesorom Štefanom Lubym zrodil nápad oceňovať každý rok tých, 
ktorí dosiahli v danom roku najlepšie vedecké a výskumno-vývojové výsledky na Slo- 
vensku. 

„Otcom a nestorom“ projektu, ktorého cieľom je vyzdvihnúť prínos vedecko-tech-
nickej komunity, prispieť k pochopeniu a porozumeniu vedy medzi širšou populáciou, 
bol JUDr. Ľubomír Lenoch. V tom čase bol predsedom Journaliste-Studia, ktoré bolo po-
verené SAV vydávaním periodika „SAV-Media-Servis“. „Matkou“ projektu by sme mohli 
nazvať Klub vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov, 
ktorý sídlil rovnako ako Journaliste-Studio na Štefanovičovej ulici v Bratislave. Na 
tomto mieste sa besedy novinárov s vedcami v istom čase pripravovali dokonca s týž- 
dennou periodicitou.

Citujeme pána Lenocha: „začali sme pripravovať narodeniny.“ Zrod podujatia Vedec 
roka SR, pravidelného ročného oceňovania popredných osobností, ktoré sa zaslúžili
o rozvoj vedy a technológií na Slovensku.

K zakladateľom podujatia sa pridali do riadiaceho a vyhodnocovacieho výboru dele-
govaní zástupcovia zo  Slovenskej akadémie vied, Zväzu slovenských vedeckotechnic-                                    
kých spoločností, Ministerstva školstva SR. A popri tom nesmieme zabudnúť na Slov-
naft, a.s., ktorý v prvých desiatich ročníkoch podal ruku primeraným sponzorstvom.

K úspešnému rastu „dieťaťa“ prispievala celá vedecko-technická komunita, ktorá  
zasielala každý rok organizátorom množstvo návrhov a odporúčaní na ocenenie v pia-
tich kategóriách. Liga vedcov sa rozbehla.

O nové podujatie sa médiá spočiatku veľmi nezaujímali, ale v roku 2008 sa tomu 
venovali s plnou vážnosťou (Vedec roka SR 2007). Naše poďakovanie preto patrí roz- 
hlasu, televízii, denníkom, časopisom, webovým stránkam a portálom.
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Od roku 1997 do roku 2011 organizovalo Journaliste-Studio (J/S) Bratislava spolu 
s Klubom vedeckotechnických žurnalistov 
Slovenského syndikátu novinárov (KVTŽ SSN) 
podujatie Vedec roka SR – oceňovanie ved-
cov a výskumníkov vo viacerých kategóriách, 
na ktoré sa predtým „akosi nemyslelo“.

Odborným gestorom podujatia boli: Slovenská akadémia vied (SAV), Zväz sloven-
ských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS), v prvých desiatich ročníkoch aj 
Ministerstvo školstva SR. 

Sponzorom podujatia v prvých ročníkoch bol Slovnaft, a.s., Bratislava; na 11. ročníku 
CEPIT Bratislava; na 12. ročníku Slovenské elektrárne, a.s. – člen skupiny ENEL. 

Riadiaci výbor súťaže „Vedec roka SR“ v prvých obdobiach pozostával z delegova- 
ných zástupcov:
J/S: JUDr. Ľubomír Lenoch (predseda)
KVTŽ SSN: RSDr. Martin Kuček
SAV: Ing. Viliam Novák, DrSc.
ZSVTS: RNDr. Magda Irová, Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING

Prvých desať rokov boli členmi aj delegovaní zástupcovia Ministerstva školstva SR,
dr. Štefan Květák, CSc., Ing. Diana Demková.

Management súťaže počas pätnástich rokov: 
Journaliste-Studio Bratislava – JUDr. Ľubomír Lenoch, Mgr. Jela Lenochová.

Pre dokreslenie vtedajšej situácie je dobré pripomenúť podstatnú časť z vtedajšieho 
štatútu oceňovania –„14. ročníka Prvej ligy súťaží slovenských vedcov a výskumníkov 
– pravidelného ročného oceňovania popredných slovenských vedcov a technológov 
zo všetkých oblastí vedy a výskumu“. 
 
Cieľom súťaže je oceniť prínosy vedeckého bádania, úspešné výskumné práce, zavá- 
dzanie nových technológií a informovať verejnosť o výsledkoch slovenského výskumu 
i vývoja v plnej šírke a napĺňať tak 6. bod záverov Svetovej konferencie o vede, ktorý 
znie: „Verejnosť musí rozumieť vede, ale aj vedci musia rozumieť verejnosti. Veda má 
v politike a vo verejnosti pestovať spôsob myslenia rešpektujúci fakty a údaje. Treba 
ju integrovať do všeobecnej kultúry. Vlády by mali rešpektovať vedecký žurnalizmus.“

STRUČNÝ POHĽAD NA PODUJATIE VEDEC ROKA 
SR ZA UPLYNULÝCH 25 ROKOV
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Oceňovali sa výsledky bádania v 5 kategóriách. Navyše sa udeľovali aj Čestné uznania.  
Návrhy na ocenenie predkladali inštitúcie vedy a výskumu (SAV, aplikovaný výskum, vy- 
soké školy atď.). Súťaž bola otvorená pre všetky vedné a technické odvetvia.

Vyhlasovatelia/management súťaže: Journaliste-Studio (J/S) a  Klub vedecko-technických 
žurnalistov SSN (KVTŽ SSN).

Odborné gestorstvo: Odbornú stránku súťaže 
zabezpečoval riadiaci a súčasne vyhodno-
covací výbor. Jeho členmi boli delegovaní 
zástupcovia z inštitúcií: Slovenská akadémia vied, Zväz slovenských vedeckotech-
nických spoločností, Ministerstvo školstva SR, KVTŽ SSN a J/S. Riadiaci a vyhodnoco-
vací výbor si zvolil predsedu a schádzal sa priebežne. Schvaľoval činnosť manažmentu 
a usmerňoval ho. Jeho zasadania zvolával predseda podľa vopred určeného plánu a aj
na základe žiadosti niektorého z jeho členov. Výbor rozhodoval o udelení ocenení jedno- 
myseľne. Zo zasadaní sa vyhotovovali zápisnice.

Vyhodnocovací proces: Návrhy z inštitúcií na ocenenie dostávali všetci členovia výboru 
na posúdenie. Víťazov a nositeľov Čestných uznaní vyberali po dôkladnom preštudovaní 
návrhov na dvoch zasadaniach.

V rámci podujatia Vedec roka SR 2010 boli udelené nasledovné ocenenia:
Kategória 1: Vedec roka SR 2010: ocenenie získal vedec, ktorého výsledok výskumu 
možno označiť za Vedecký počin roka SR 2010.
Kategória 2: Technológ roka SR 2010: ocenený výskumník – realizátor významného Tech- 
nologického počinu roka 2010 v SR.
Kategória 3: Mladý výskumník roka SR 2010:  ocenený mladý vedec či  technológ do 35 
rokov – za vynikajúci vedecký, či technologický výsledok dosiahnutý roku 2010.
Kategória 4: Uznanie za celoživotné dielo v SR – 2010: ocenený vedec za vysoko výz- 
namnú prácu vykonávanú v minulosti, prípadne za celoživotné dielo.
Kategória 5: Za výsledky v programoch EÚ 2010: ocenený vedec – výskumník, ktorý
v roku 2010 vynikol v rámci vedecko-výskumnej spolupráce s EÚ.

Oceneným osobnostiam sa na slávnostnom stretnutí odovzdal diplom, krištáľová váza 
a peňažný dar.

Čestné uznania: získané ocenenie „Čestné uznanie“ sa vo forme diplomu  zaslalo poštou 
navrhovateľom, ktorí ho odovzdali oceneným pri vhodnej príležitosti.

Verejné vyhlásenie daného ročníka podujatia Vedec roka SR 2010 sa uskutočnilo na 
slávnostnom odovzdávaní ocenení Vedec roka SR, ktoré bolo na jar 2011.
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V rámci slávnostného stretnutia bola aj diskusia na aktuálnu vedecko-technickú tému. 
Súčasťou štatútu Vedec roka SR 2010 boli aj chystané aktivity pod heslom Vedci – múd- 
rosť národa. Plánovali sa nasledovné akcie:
1/ Usporadúvanie novinárskych besied pod názvom „o vede pri káve“ s poprednými pred- 
staviteľmi vedy a ostatného výskumu na aktuálne vedecké, sociálne, politické otázky 
s pravidelnou periodicitou. Zabezpečil sa tak neustály kontakt vedcov a novinárov, ich 
vzájomná príprava na propagáciu vedy.
2/ Informovanie verejnosti (najmä médiámi) o vede a technike v SR prostredníctvom 
otváraného internetového informátora „Expertsforum“ – elektronických novín Journa- 
liste-  Studia o vede v SR. Išlo o permanentnú popularizáciu slovenskej vedy a ostatného 
výskumu s viacerými rubrikami. Hlavnou rubrikou boli „Výroky - citáty“ vedcov doplne- 
né komentármi. 
3/ Kreovanie KVTŽ SSN s tým, že pridruženými členmi Klubu budú môcť byť aj vedci pris- 
pievajúci do Expertsfóra, prípadne do iných periodík.
Na začiatku júna 2011 odovzdali organizátori Ďakovný diplom novinárom, ktorí súťaž 
Vedec roka SR 2010 popularizovali.

Počas prvých pätnástich ročníkov podujatia Vedec 
roka SR pri pánovi Lenochovi ochotne stála a neú- 
navne mu pomáhala po organizačnej, technickej, ale 
aj finančnej stránke, jeho manželka, pani Mgr. Jela 
Lenochová, ktorá svojimi radami a svojou doku-
mentáciou veľmi pomohla i pri zostavovaní tejto 
publikácie. Mala bohaté skúsenosti a entuziazmus 
získavala pri každom odovzdávaní cien vedcom, keď 
zažívala ich radosť a spokojnosť z dosiahnutých výs- 
ledkov. A tak nasledujúci ročník začala pripravovať 

takmer okamžite po skončení toho predchádzajúceho. Posledné roky svojej pracov-
nej činnosti bola pani Lenochová vedúcou Oddelenia patentových a normalizačných 
informácií na CVTI SR a mala dostatočný prehľad aj možnosti oboznámiť sa s ve-
deckým pokrokom a s výsledkami jednotlivých vedcov. Stala sa propagátorkou slo- 
venskej vedy a svoje skúsenosti využila aj pri organizovaní podujatia.

Ďalšie ročníky podujatia Vedec roka SR boli plne v gescii súčasných majiteľov práv 
na vyhlasovanie podujatia, ktorými sú Centrum vedecko-technických informácií SR, 
Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.

Podujatiu sa dnes dostáva oveľa viac pozornosti, popularizácie i propagácie v rámci 
Slovenskej republiky. Venuje sa mu oveľa širší kolektív organizátorov, partnerov, ako 
aj hodnotiteľov a popularizátorov. Je potrebné vyzdvihnúť Organizačný výbor podu-
jatia, Hodnotiacu komisiu i administratívnu stránku podujatia.
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V novodobej histórii, ktorá začala podujatím Vedec roka SR 2013, boli a sú doteraz 
aktívnymi nasledovní členovia Organizačného výboru podujatia:
Andrea Putalová, Agáta Fisterová, Patrícia Stanová, Antónia Germanovová, Monika 
Hucáková, Zuzana Hrabovská, Katarína Gáliková, Tomáš Michálek, Stanislav Ščepán, 
Anna Komová, Božena Tušová, Zuzana Hajdu, Marta Pavlíková, Eva Krištofová, Jozef 
Krajčovič.

Rovnako je potrebné vyzdvihnúť osobnosti, ktoré pracovali, resp. pracujú v Hodnotia- 
cej komisii podujatia Vedec roka SR. Sú to nasledovní členovia:
Eva Majková, Jozef Noga, Jozef Masaryk, Marián Tolnay, Ján Híveš, Anton Čižmár, 
Mária Omastová, Peter Samuely, Pavol Radič, Marcel Miglierini, Ivo Petráš, Stanislav 
Darula, Tomáš Hromádka, členovia Učenej spoločnosti SAV: Vladimír Bužek, Jaromír 
Pastorek, Štefan Luby a ďalší.

Moderátorom podujatia bol dlhé roky Igor Ha-
raj, ktorý v súčasnosti pôsobí v televízii TA3. Je 
vyštudovaným filozofom a klasickým filológom
a skúseným moderátorom, ktorý sa už niekoľko 
rokov venuje v médiách popularizácii slovenskej 
vedy. Vyzdvihujeme jeho svedomitú prípravu, in-
venciu i nadhľad v dôstojnej prezentácii každého 
ročníka podujatia Vedec roka SR.
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1997 – prvý štatút pravidelného ročného oceňovania popredných osobností, ktoré 
sa zaslúžili o rozvoj vedy a technológií na Slovensku Vedec roka SR

1998 – odovzdanie ocenení prvého ročníka – Vedec roka SR 1997, odovzdané ocenenia 
v 4 kategóriách: Vedec roka, Mladý výskumník, Technológ, Uznanie za výskum v SR, 
Uznanie za celoživotné dielo

2000 – odovzdanie ocenení VR SR 1999 v Trenčíne (jediné miesto mimo BA)

2001 – nad podujatím prevzal záštitu vtedajší prezident SR pán Rudolf Schuster 

2002 – Vedec roka SR 2001 už mal 5 kategórií, pribudla kategória „Za výsledky v pro- 
gramoch Európskej Únie“

2003 – návrh na ochranu loga Vedec roka SR

2005 – Ľubomír Lenoch zložil hymnus, hudobno-spievaný pozdrav slovenskej vede 
s názvom „Ave, ave scientia Slovacca“

2012 – Vedec roka SR 2011 – 15. ročník, posledný ročník pod gesciou Klubu vedecko- 
technických žurnalistov SSN a Journaliste-Studia

2013 – gestormi podujatia Vedec roka SR sa stali 3 organizácie: Centrum vedecko- 
technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-
technických spoločností

2013 – odovzdané ocenenia Vedec roka SR v 5 kategóriách: Vedec roka, Mladá osob-
nosť vedy, Osobnosť v oblasti technológií, Vedkyňa roka, Osobnosť v programoch
Európskej Únie

2014 – nad podujatím prevzal záštitu vtedajší prezident SR pán Andrej Kiska

2016 – kategória Vedkyňa roka nahradená kategóriou Inovátor roka

2022 – Vedec roka SR 2021, 25. ročník, nad podujatím prevzala záštitu prezidentka SR 
Zuzana Čaputová a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling
 
Aktuálne kategórie:

Kategória 1: Vedec roka / Vedkyňa roka
Kategória 2: Mladý vedecký pracovník / Mladá vedecká pracovníčka
Kategória 3: Inovátor roka / Inovátorka roka
Kategória 4: Technológ roka / Technologička roka
Kategória 5: Osobnosť medzinárodnej spolupráce
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HISTORICKÉ MÍĽNIKY

Dlhoročným členom Riadiaceho výboru i Hodnotiacej komi-
sie podujatia Vedec roka SR bol Ing. Viliam Novák, DrSc., 
v tom čase reprezentant SAV v projekte Vedec roka SR. 
Poprosili sme ho o krátky rozhovor k prvým pätnástim 
ročníkom.

Pán Novák, prosím charakterizujte  prvotné aktivity
v rámci akcie Vedec roka SR.

Členom Riadiaceho výboru akcie Vedec roka SR, ako sa malá skupina ľudí združená 
okolo Dr. Ľubomíra Lenocha nazývala, som sa stal v roku 1998. Vtedy projekt Vedec 
roka SR organizoval Klub vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu 
novinárov a v jeho rámci tzv. Journaliste-Studio Bratislava, spolu so Zväzom sloven- 
ských vedeckotechnických spoločností. Odborným garantom bola Slovenská aka- 
démia vied a ja ako reprezentant SAV som bol poverený zastupovať SAV a jej záujmy 
v Riadiacom výbore Vedec roka SR. Dušou celého podujatia bol Dr. Lenoch, ktorý bol 
aj predsedom Journaliste-Studia Bratislava. Členstvo v Riadiacom výbore VR SR 
som prijal rád z viacerých dôvodov. Jedným z nich bola skutočnosť, že som poznal 
práce Dr. Lenocha, ktorý mal v denníku Pravda na starosti vedu a techniku a z tejto 
oblasti publikoval množstvo článkov, ktoré som rád čítal. Takže, vedel som, s kým 
budem spolupracovať. Okrem toho, veda a technika (ale hlavne veda) boli na peri- 
férii záujmu spoločnosti, čo sa prejavovalo aj v nedostatočnej finančnej podpore vedy 
a techniky. Projekt Vedec roka SR som chápal ako jednu z možností, ako upozorniť 
na špičkových vedcov a technikov, na výsledky výskumu a vyvolať záujem verejnosti, 
ale aj politikov o tieto oblasti, nevyhnutné pre rozvoj Slovenska. Nakoniec sa vytvoril 
malý kolektív tvoriaci Riadiaci výbor; okrem Dr. Lenocha a mňa to boli reprezentanti 
ZSVTS Ing. Irová a Ing. Krajčovič. Spočiatku sme celú organizáciu zvládali doslova 
„na kolene“ a hodne peňazí na celú akciu išlo najmä z vrecka Dr. Lenocha.

Viackrát ste boli moderátorom slávnostného odovzdávania ocenení.
Aká bola atmosféra  prvých ročníkov?

Prvých asi desať ročníkov VR SR sa konalo pod strechou ZSVTS, v zasadačke na Koce- 
ľovej ulici. Atmosféra takmer rodinná, ocenení sedeli medzi divákmi a novinármi. 
Napriek tomu, že sme vždy pozývali aj politikov, málokedy sa tam ukázali. Výnimkou 
bola účasť bývalého podpredsedu vlády SR Dr. Dušana Čaploviča. Zrejme ako bývalý 
pracovník SAV mal k tomuto podujatiu bližší vzťah. S mojím moderovaním to bolo 
východisko z núdze. Počas prvých asi desiatich ročníkov VR SR predniesli ocenení
krátky príhovor a nasledovali otázky z publika. Profesionálni moderátori mali problém
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viesť diskusiu s ocenenými, ale aj s účastníkmi diskusie, pretože išlo o odbornú pro- 
blematiku. Preto ma požiadal Dr. Lenoch, aby som moderoval celé podujatie. Môj 
vyhovujúci hlas, ale hlavne prehľad v problematike, znížil riziko nedorozumení na 
fóre. Zdá sa, že sa to osvedčilo, lebo som to robil viackrát. Teraz, keď sa táto akcia 
organizuje veľkorysejšie a vysiela ju aj televízia, je nevyhnutné, aby na obrazovke 
boli profesionálni moderátori, ktorých estetické, ale aj hlasové dispozície vyhovujú 
kritériám pre TV vysielanie. Samozrejme, s ocenenými sa dá diskutovať len v kuloá- 
roch a nie na fóre.

Čo by ste odkázali dnešným vyhlasovateľom?

Aby vydržali a aj naďalej zlepšovali kvalitu a dosah akcie Vedec roka SR. Je to vý-
znamný príspevok k zvyšovaniu prestíže vedy a zriedkavá možnosť predstaviť slo-
venskej verejnosti vedcov, ale aj výsledky vedeckého výskumu a ich vplyv na rozvoj 
Slovenska.

Ako vidíte budúcnosť tohto podujatia nielen v odbornej ale aj v širokej verejnosti?

V čase začiatkov projektu Vedec roka SR, pred viac ako dvadsiatimi rokmi, ešte ne-
bolo bežné ani oceňovanie športovcov, hercov, moderátorov a iných verejne známych
osobností. VR SR bol jeden z prvých pokusov o zviditeľnenie vedy a vedcov. Pretože
sám som vedec – hydrológ, viem, že samotní vedci (a vedkyne) si na svetskú slávu
nepotrpia, aj keď ich to samozrejme poteší a motivuje. Čo považujem za najdôležitej- 
šie, je informácia širokej verejnosti o vede a vedcoch a o významných výsledkoch 
dosiahnutých vedou na Slovensku, ktorú vyvolalo práve podujatie Vedec roka SR.
A o to nám všetkým ide, aby výsledky vedy a výskumu posúvali Slovensko dopredu.
A táto akcia tomu určite pomáha.

Pán Novák, veľmi pekne ďakujem za Vaše spomienky, slová uznania a rozhovor.
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Partnerom podujatia boli počas doterajšej histórie významné firmy a inštitúcie, ktoré 
pôsobili alebo pôsobia na Slovensku. V nasledovnom prehľade sú uvedené krátke 
charakteristiky jednotlivých partnerských organizácií. Usporiadatelia im aj touto ces- 
tou ďakujú za doterajšiu i budúcu spoluprácu.

Asseco Central Europe, a.s. 

Skupina Asseco Central Europe je 
dnes jedným z najsilnejších softvé-
rových domov v strednej a východ-
nej Európe. Pôsobí na Slovensku,
v Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a v Poľsku. Súčasťou 
skupiny Asseco Central Europe sú i ďalšie firmy s IT zameraním. Spoločnosť reali-
zuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, 
postavené na dlhoročných skúsenostiach s rozsiahlymi projektmi softvérových rie- 
šení na mieru, pri ktorých kladie silný dôraz na podporu strategických zámerov svo-
jich klientov. Medzi hlavné oblasti jej pôsobenia patria: Zdravotníctvo, Bankovníctvo, 
Poisťovníctvo, Verejná správa, Industry & Utility, Infrastructure & Integration, ERP. 
Viac informácií poskytuje webová stránka spoločnosti https://ce.asseco.com/

Bayer, s.r.o.

Bayer je globálna spoločnosť so základnými kompetenciami 
v oblasti biologických vied a v oblasti zdravotnej starostli-
vosti a výživy. Jej produkty a služby sú navrhnuté tak, aby 
pomáhali ľuďom a planéte prosperovať podporovaním úsilia 
zvládnuť hlavné výzvy, ktoré predstavuje rastúca a starnúca 
globálna populácia. Bayer je odhodlaný pre trvalo udrža-
teľný rozvoj a vytváranie pozitívnych vplyvov na svoje pod-
nikanie. Zároveň sa snaží zvýšiť svoju zárobkovú silu a vyt-

várať hodnoty prostredníctvom inovácií a rastu. Značka Bayer znamená dôveru, spo- 
ľahlivosť a kvalitu na celom svete. Web: http://www.bayer.sk

CEPIT Holding

CEPIT Holding je rakúsko-nemecký investor,
ktorý plánoval vybudovať na ploche 63 hektá- 
rov vo Vajnoroch v Bratislave vedecko-tech-
nologický park CEPIT. Cieľom projektu bolo

PARTNERI PODUJATIA VEDEC ROKA SR
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prostredníctvom inovatívnych konceptov, modernej infraštruktúry a služieb, vzdelá- 
vania, výskumu, vývoja a technologických spoločností prispievať k zvyšovaniu vzde-
lanosti, kultúry a kvality života Bratislavy, ale aj ku kvalitatívnemu rastu priemyslu. 
CEPIT (Central European Park for Innovative Technologies Bratislava) je technolo-
gický park, ktorého ambíciou je vytvoriť špičkovú high-tech lokalitu v strednej Eu-
rópe. Zdroj - Web: https://cepit.eu/sk

DATALAN, a.s.

DATALAN, a.s., patrí medzi špičku
slovenských technologických firiem.

 Spoločnosť založila v roku 1990 
partia nadšencov s veľkými vízia-
mi a vďaka schopnosti neustále pri-

nášať dobré nápady do praxe má dnes DATALAN na konte desiatky úspešných
projektov a stovky spokojných zákazníkov. Disponuje tímom s viac než 270 od-
borníkmi, ktorí sú pripravení nielen venovať sa konkrétnej požiadavke, ale aj prichá-
dzať s nápadmi, ako veci zmeniť k lepšiemu. Pridanou hodnotou spoločnosti sú 
skúsenosti z výnimočných a na Slovensku prelomových projektov. Vďaka part-
nerstvám s globálnymi značkami dokáže DATALAN ponúknuť prehľad v trendoch, 
špičkové znalosti a prístup k najmodernejším technológiám. Vďaka zodpovednému 
prístupu poskytne skutočne kvalitné služby, čo potvrdzujú aj európske certifikáty 
manažérstva kvality ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 a ISO/
IEC 27001:2005. DATALAN portfólio zahŕňa softvérové aj infraštruktúrne riešenia
v oblasti správy dát, funkčnej integrácie a bezpečnej konektivity. Profesionálna 
ambícia spoločnosti má jasný cieľ: „vo všetkom, čo robíme, treba vždy hľadať zmys-
luplnosť a konečný úžitok pre zákazníka a technológie využiť na to, aby mu zjed-
nodušili prácu a uľahčili život“. Viac na: https://www.datalan.sk/

DUSLO, a. s.

DUSLO, a. s. patrí k najväčším a najvýznam- 
nejším spoločnostiam chemického priemys-
lu na Slovensku. Počas svojej histórie sa
vyprofilovalo na výrobcu hnojív európskeho
významu a globálneho dodávateľa gumár-
skych chemikálií. Okrem hnojív a gumár-
skych chemikálií vyrába polyvinylacetátové a polyakrylátové lepidlá, disperzie a ďal-
šie špeciálne produkty chemickej výroby. Produktové portfólio spoločnosti obsahu-
je: priemyselné hnojivá, gumárenské chemikálie, disperzie a lepidlá, produkty horčí-
kovej chémie, špeciálne výrobky.
Viac informácií poskytuje webová stránka: https://www.duslo.sk/sk/duslo-a-s
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INFOkey s.k.

Spoločnosť INFOkey s.k. sa venuje správe a návrhom 
počítačových sietí, dátových centier a komplexných IT 
riešení. Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 1998.
Web: http://www.infokey.sk

InterWay, a.s.

InterWay, a.s. je popredným slovenským 
dodávateľom IKT (informačná a komuni-
kačná technológia) riešení, aplikácií na mie- 
eru či webových sídiel. Jej pevné základy 
sú tvorené neodmysliteľnou súčasťou – tímom šikovných odborníkov, ktorí stoja za 
týmto úspechom. Spoločnosť poskytuje komplexné IKT služby a riešenia ako vývo-
jové, integračné, implementačné a cloudové služby, IT poradenstvo a podporu, out-
sourcing a kybernetickú bezpečnosť. Už vyše dve dekády sa okrem toho sústredí aj 
na vývoj vlastných produktov tvoriacich rodinku WebJET, ktoré dodávajú vo forme 
webových riešení – intranet, webový portál, hromadný mailing, dokument manaž-
ment, helpdesk či elektronické vzdelávanie. Víziou spoločnosti je prinášať zákazní- 
kom inovatívne, ľahko a rýchlo aplikovateľné riešenia, ktoré šetria čas aj náklady. 
Webová stránka: https://www.interway.sk

Novartis

Spoločnosť Novartis pôsobí
v celosvetovom meradle so 
silnými väzbami na zákazníkov
a so zameraním na patentova- 

né lieky a generiká. Jej globálne portfólio inovatívnych patentovaných liekov zahŕňa 
viac než 50 kľúčových produktov uvedených na trhu, z ktorých mnohé sú lídrami vo 
svojich terapeutických oblastiach. Spoločnosť Novartis má sídlo v Bazileji vo Švaj- 
čiarsku. Dnes zamestnáva takmer 120 000 ľudí vo viac ako 140 krajinách sveta. 
Na Slovensku je Novartis zastúpená dvoma spoločnosťami: Novartis Slovakia s.r.o.
a Sandoz o.z. Divízia Sandoz je globálnym lídrom v oblasti generických a biologicky 
podobných liekov. Ponúka viac než tisíc rôznych typov vysokokvalitných a cenovo
dostupných produktov v širokej škále terapeutických oblastí. Je priekopníkom no-
vých spôsobov, ako pomôcť ľuďom na celom svete v prístupe k liekom najvyššej kva- 
lity. Prácu spoločnosti podporujú globálne organizácie s vedúcimi schopnosťami vo 
výskume, vývoji, výrobe a obchodných službách. Web: https://www.novartis.sk
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Slovenské elektrárne, a. s.

Spoločnosť je najväčším výrobcom elek-
trickej energie na Slovensku a jedným
z najväčších výrobcov v strednej Európe.
Okrem toho vyrába a predáva teplo a po-
skytuje podporné služby pre elektrizač- 
nú sústavu. Slovenské elektrárne prevádzkujú 34 vodných, dve jadrové, dve tepelné 
a dve fotovoltické elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 5677 MW. Cieľom 
spoločnosti je bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, predá- 
vať elektrinu a teplo a obchodovať s nimi, bezpečne zaobchádzať s rádioaktívnymi 
odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom a trvalo znižovať vplyvy výrobných procesov 
na životné prostredie. Vďaka vyváženej skladbe výrobných zdrojov spoločnosť v roku 
2021 dodala do siete 94 % elektriny bez lokálnych emisií oxidu uhličitého.
Web: https://www.seas.sk/o-nas/

SLOVNAFT, a.s.

SLOVNAFT, a.s., so sídlom v Bratislave,
je rafinérsko-petrochemická spoločnosť
s ročným spracovaním 5,5 – 6 miliónov 
ton    ropy.   Spoločnosť okrem výroby, skla- 
dovania, distribúcie a veľkoobchodného

predaja výrobkov z ropy disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci Slo-
venskej republiky, zameranou na predaj motorových palív a mazív a na poskytovanie
širokej škály služieb motoristom. Rafinéria SLOVNAFT, a.s., sa po intenzívnej mo-
dernizácii vyznačuje vysokým stupňom konverzie a flexibility, vďaka čomu patrí v sú-
časnosti medzi tri najmodernejšie rafinérie v Európe. Inštalované konverzné procesy
a veľkokapacitné hĺbkové odsírenie umožňujú výrobu výlučne bezsírnych motor-
ových palív. Vysoká kvalita produkcie je významnou konkurenčnou výhodou – prib-
ližne 60 % vyrobených motorových palív je exportovaných, prevažne na trhy člen-
ských krajín EÚ. V roku 2000 sa strategickým partnerom Slovnaftu stala spoločnosť 
MOL Nyrt. Od roku 2004 je SLOVNAFT, a.s. súčasťou najvýznamnejšej stredoeuróp-
skej integrovanej ropnej skupiny – Skupiny MOL (viac na www.molgroup.info). 
Petrochemická divízia Skupiny MOL spájajúca nové spracovateľské kapacity
a rozšírené produktové portfólio Slovnaftu a spoločnosti MOL Petrochemicals do- 
káže dodať na európsky trh plastov ročne až 1,2 milióna ton polyetylénu a polypro-
pylénu, čím sa zaradila medzi najväčších stredoeurópskych producentov polyolefí- 
nových granulátov. Web: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/nasa-spolocnost/profil/
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Slovenský plynárensky priemysel, a.s.

Slovenský plynárensky priemysel, a.s. je najväčším a najvýz-
namnejším slovenským dodávateľom energií. V oblasti dodáv-
ky plynu priamo nadväzuje na viac ako 160-ročnú tradíciu slovenského plynáren-
stva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej energie. SPP garantuje 
spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu i elektriny a s nimi spo-
jené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Zemný plyn alebo elektrickú energiu 
úspešne dodáva do 1,33 milióna odberných miest. SPP sa okrem dodávky energií 
venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju 
alternatívnych palív CNG, LNG a biometánu. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií 
spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostred-
níctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Web: https://www.spp.sk/

SVOP, s.r.o.

Spoločnosť SVOP, s.r.o., sa od roku 1996 sústreďuje 
na oblasť informačných systémov – na vývoj softvé-
rových riešení pre spracovanie, vyhľadávanie a pre-
zentáciu dát. Jej interné metodiky projektového ma-

nažmentu vychádzajú z najmodernejšej a široko uznávanej metodológie riadenia agil-
nými metódami vývoja softvéru. Agilné metódy sú zhrnutím najlepších praktík, ktoré 
pomáhajú efektívne ovládať náklady, kvalitu, rozsah, riziko aj prínosy projektov. Zaobe- 
rá sa vývojom softéru na mieru, ale aj vývojom produktov pre voľný trh. V produktoch
používa najmodernejšie technológie pre spracovanie dát, tvorbu užívateľských rozhra-
ní, generovanie výstupov a integračné rozhrania. Vo všetkých procesoch od analýzy, 
cez implementáciu a testovanie až po prevádzku vytvorených riešení sa spoločnosť 
snaží maximálne pracovať v prospech zákazníka. Web: https://www.svop.sk/

TATRAVAGÓNKA

Poslaním spoločnosti TATRAVAGÓNKA je
poskytovať riešenia, ktoré sa opierajú o naj- 
aktuálnejšie trendy vo vývoji nákladných železničných vagónov a podvozkov. Táto 
skutočnosť ju dlhodobo radí k európskym lídrom v poskytovaní komplexného port-
fólia v oblasti nákladnej železničnej prepravy. Prednosťou spoločnosti je ponúkať 
zákazníkom riešenia „na mieru“ pre konkrétny projekt, prepravovaný tovar a so zoh- 
ľadnením manipulácie pri nakládke/vykládke. Špecialisti Tatravagónky navrhujú 
riešenia nielen v súlade s TSI, UIC a EN štandardami, ale aj podľa GOST a AAR štan-
dardov. Spoločnosť disponuje moderným softvérovým vybavením, ktoré umožňuje 
optimalizáciu technických riešení už vo fáze vývoja. Web: https://tatravagonka.sk/
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RTVS

Rozhlas a televízia Slovenska je slovenská verejno-
právna, národná, informačná, kultúrna a vzdelávacia
inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti
rozhlasového a televízneho vysielania. Vo svojej podstate
zabezpečuje verejnoprávne vysielanie. Inštitúcia vznikla
dňa 1. januára 2011 zlúčením Slovenskej televízie a Slo-

venského rozhlasu, ktoré dnes tvoria jej organizačné zložky, ktoré samostatne
hospodária. Za prvú generálnu riaditeľku novej inštitúcie bola poslancami NR SR 
zvolená Miloslava Zemková. Druhým generálnym riaditeľom RTVS bol od roku 2012 
do roku 2017 bývalý riaditeľ TV Markíza Václav Mika. Od 2. augusta 2017 je generál-
nym riaditeľom Jaroslav Rezník, bývalý riaditeľ TASR. RTVS vystupuje ako hlavný 
mediálny partner podujatia Vedec roka SR.

VAT

VAT – veda a technika. Je to magazín Slovenskej 
televízie, ktorý sa venuje aktualitám z oblasti 
vedy, techniky a technológií. Moderuje ho Gregor 
Mareš, výkonnou producentkou je Soňa Komová. 
V súčasnosti sa vysiela v týždennej periodicite na STV 2 v pondelok o 21:35 a v repríze 
utorok o 11:00. Dĺžka programu je 25 minút. Táto relácia sa vysiela od roku 2009. Vy-
stupuje ako jeden z hlavných mediálnych partnerov podujatia. Po skončení každého 
ročníka sa odvysiela jedna relácia venovaná uplynulému ročníku Vedca roka SR,
v ktorej formou krátkych medailónov predstaví aktuálnych laureátov ocenenia.

VEDA NA DOSAH

Vedecko-popularizačný portál VEDA NA DOSAH po- 
núka množstvo noviniek, informácií a zábavy zo sve-
ta vedy a techniky. Na jednom mieste prináša a pre-
zentuje všetko o vede, výskume, podujatiach a iných 
zaujímavých aktivitách, ktoré sa dejú v tejto oblasti 

na Slovensku. Portál je určený všetkým, ktorých zaujíma veda a technika. Odborníkom 
prináša prehľad odborných konferencií, ako aj informácie zo slovenských univerzít
a výskumných ústavov. Verejnosť objaví články a zaujímavé tipy na podujatia, naprí- 
klad pozorovania oblohy, vedecké prednášky či festivaly zamerané na popularizáciu 
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vedy a techniky. Prečíta si rozhovory so slovenskými vedcami o ich aktuálnych výs-
kumoch, objavoch a vynálezoch, ale aj o ich startupoch. Môže sa začítať do článkov
o biomedicíne, psychológii, nanotechnológiách, materiálovom výskume, lesníctve
a ochrane prírody, doprave, potravinárstve, aktuálnych vesmírnych objavoch a pod. 
No nájde na ňom i články o najnovších zahraničných štúdiách. Tí, ktorí uprednostňu-
jú video a zvuk, si môžu na portáli VND pozrieť prednášky slovenských vedcov, ale aj 
krátke videá, ktoré predstavujú ich vedecké zameranie, filmy o historických osobnos-
tiach slovenskej vedy. Môžu si tiež vypočuť podcasty, v ktorých sú vedci hlavnými 
respondentmi. Okrem toho VEDA NA DOSAH ponúka rôzne vedomostné hry a kvízy, 
ktoré potrénujú myseľ. Portál, ktorého cieľom je pútavou formou priblížiť vedu
a techniku verejnosti, vznikol v rámci národného projektu PopVaT – Popularizácia
vedy a techniky na Slovensku. Web: https://vedanadosah.cvtisr.sk/

NEXTECH

Technologický magazín NEXTECH (pô-
vodne pod menom PC REVUE) vychá- 
dza už 28 rokov. Tento časopis je ve-
novaný informačným technológiám, 
vychádza 10x ročne.  Magazín NEXTECH predstavuje inteligentné čítanie pre každého, 
koho zaujímajú technológie budúcnosti. Ponúka možnosť zabezpečiť si pravidelný 
prísun zaujímavých článkov z oblastí digitálnych technológií. Vychádza v printovej
i elektronickej forme. Ide o magazín a spravodajský portál pre technologických nad- 
šencov, bežných spotrebiteľov aj profesionálnych používateľov IT.
Web: https://www.nextech.sk/

Science.sk

Tento informačný portál sa zameriava na pri-
blíženie rôznych informácií z oblasti sloven-
skej vedy. Dotýka sa oblastí ako sú články 
a rozhovory (venované neživej prírode, živej 

prírode, spoločnosti a kultúre), kto je kto v slovenskej vede (osobnosti, inštitúcie), 
výzvy a granty (národné, európske, medzinárodné).

Quark

Časopis Quark je magazín o vede a technike pre všetkých zvedavých. Aj zložité veci 
podáva zrozumiteľným jazykom. Od roku 1995 doteraz prináša každý mesiac 56 
strán najnovších informácií o vede, výskume, objavoch a novej technike na Slovensku
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aj vo svete. Ide o jediné pôvodné sloven-
ské periodikum zamerané na populari- 
záciu vedy a techniky. Od roku 2013 je
jeho vydavateľom Centrum vedecko-tech-
nických informácií SR a odvtedy je aj neoddeliteľnou súčasťou Národného centra 
pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Čitateľ si v ňom nájde veľa zaují- 
mavého čítania o živej aj neživej prírode, pohľady na prácu slovenských i svetových 
vedcov a odborníkov z rôznych oblastí, prenikne do tajomstiev fyziky, hlbín vesmíru 
aj našej planéty, mozgu, nanoštruktúr alebo genetiky, oboznámi sa s inováciami v di-
gitálnej technike a robotike či s novinkami a zaujímavosťami zo sveta dopravy
a architektúry. V časopise nechýbajú ani rubriky venované mladým vedcom, experi-
menty, jazykové okienko či precvičenie mozgových buniek v podobe testov, hlavola-
mov a súťaží. Quark je čítanie bez bulváru, s overenými informáciami zo serióznych 
zdrojov a autormi zo slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied, výskumných 
či vývojových ústavov aj z praxe. Časopis Quark si môže každý prečítať mesačne 
buď v printovej podobe alebo na stránke www.quark.sk. Tlačená verzia sa dá zakúpiť
v novinových stánkoch, obchodoch alebo objednať v eStore CVTI SR, kde je v ponuke 
aj elektronická verzia. Čitatelia môžu využívať na získavanie aktuálnych informácií aj 
facebookovú stránku www.facebook.com/casopisquark.

TASR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) 
je verejnoprávna, nezávislá, informačná inšti- 
túcia, zriadená zákonom, ktorá poskytuje služ-

bu verejnosti v oblasti spravodajstva. Spracováva, uchováva a distribuuje informácie 
z domova i zo zahraničia o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických 
a športových udalostiach. Ide o udalosti medzinárodného, celoštátneho, regionálne-
ho i lokálneho významu. TASR vydáva agentúrne správy v slovenčine a vybrané in-
formácie o dianí na Slovensku poskytuje aj v anglickom a maďarskom jazyku. TASR 
je členom Európskej aliancie spravodajských agentúr (EANA). Zmluvne spolupracuje 
so svetovými agentúrami (americká AP, francúzska AFP či nemecká DPA...). Verejno-
právna agentúra disponuje bohatým archívom a unikátnou digitalizovanou databázou 
archívnych dokumentov a fotografií od roku 1945. Správy TASR odoberajú všetky rele- 
vantné médiá na Slovensku (weby, televízie, rádia, printy), štátne inštitúcie, veľvys-
lanectvá a biznis klientela. Bezplatne poskytuje spravodajský servis na nekomerčné 
využitie všetkým školám, obciam a mestám na Slovensku. Vybrané spravodajské da-
tabázy v elektronickej podobe sprístupňuje na študijné a vedecké účely. Agentúra má 
spravodajský portál teraz.sk a webovú stánku určenú pre žiakov, študentov a pedagó-
gov skolske.sk a internetovú televíziu TASR.TV. Web: https://www.tasr.sk
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Parlamentný kuriér

Parlamentný kuriér – časopis Národnej rady 
Slovenskej republiky. Vydáva ho Slovenská 
národná reklamná a propagačná agentúra, 
s.r.o., v spolupráci s Národnou radou SR, vládou SR a Prezidentskou kanceláriou SR. 
Vychádza raz mesačne, je registrovaný MK SR. EV4085/10, má ISSN 1335-0307. Ide 
o prvý lobistický časopis na Slovensku od roku 1993.
Web: http://www.parlamentnykurier.sk/

TERAZ

TERAZ.sk je spravodajský portál, ktorý prináša 
rýchle, objektívne, nezávislé a transparentné 
informácie z produkcie Tlačovej agentúry Slo- 

venskej republiky a zahraničných tlačových agentúr z oblastí Slovenska, regiónov, 
zahraničia, ekonomiky, športu či kultúry a umenia. Vďaka TERAZ.sk môžu čitatelia 
nájsť najdôležitejšie udalosti a najzaujímavejšie informácie na jednom mieste.
Web: https://www.teraz.sk/

TABLET.TV

TABLET.TV – v roku 2020 zmenila názov na TASR.TV. TASR.TV je internetová televí-
zia Tlačovej agentúry SR. Svoju produkciu sústredí najmä na live streamy tlačových 
konferencií a mapuje tak politické, spoločenské a športové dianie po celom Sloven-
sku. TASR.TV je možné sledovať nielen na webe tasrtv.sk a teraz.sk, ale aj na onli- 
ne platformách Facebook a Youtube, kde má vlastné komunikačné kanály. Okrem 
živých prenosov tvorí aj vlastné štúdiové relácie venované domácej a zahraničnej 
politike a dianiu v regiónoch. Web: https://www.tasrtv.sk

Startitup

Je komplexným portálom, ktorý sa venuje 
rôznym oblastiam života. Aktuálne opisuje 
dianie vo svete, biznise a podnikaní, politiku 
a komentáre, domáce udalosti, udalosti vo 
svete, inovácie a pod.
Web: https://www.startitup.sk/
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V roku 2012 na základe zmluvy o prevode ochrannej známky v zmysle § 17 zákona 
č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach medzi doterajším majiteľom – Journalis- 
te-Studio (zastúpené Jelou Lenochovou) ako prevodcom práv a zástupcami troch 
organizácií ako nadobúdateľmi práv (Centrum vedecko-technických informácií SR 
– Ján Turňa; Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností – Dušan Petráš; 
Slovenská akadémia vied – Jaromír Pastorek) sa stali vlastníkmi práv podujatia Ve-
dec roka SR predmetné organizácie. 16. ročník podujatia – Vedec roka SR 2012 
sa konal už pod ich gesciou. Uskutočnil sa 14. mája 2013 v priestoroch Centra ve-
decko-technických informácií SR, pod záštitou vtedajšieho predsedu vlády Sloven-
skej republiky pána Roberta Fica.

CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je 
priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výs-
kumu a športu SR. Inštitúcia bola založená v roku 1938 
ako Slovenská technická knižnica a vždy patrila k priekop-
níkom v zavádzaní nových knižničných a informačných 
služieb. Plní funkciu národného informačného centra pre 
rezort školstva, pre vedu, techniku, inovácie a špecializo- 
vanej vedeckej knižnice Slovenskej republiky. Koordinuje 
činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výs- 
kumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie
a vzdelávanie. Je hosťujúcou organizáciou siete Národných kontaktných bodov pre 
HORIZONT 2020 a zabezpečuje prevádzku Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj
v Bruseli. Poslaním CVTI SR je podporovať rozvoj vedy, techniky a vzdelávania, a to
budovaním a prevádzkovaním informačných systémov pre výskum a vývoj; budo- 

AKTUÁLNI VYHLASOVATELIA
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vaním a spravovaním knižničných a informačných fondov a poskytovaním knižnič- 
no-informačných služieb pre širokú odbornú verejnosť; metodickou a analytickou čin- 
nosťou podporujúcou riadenie a hodnotenie v oblasti výskumu, vývoja a vysokých 
škôl; prípravou a realizáciou projektov podporujúcich výskum, vývoj a vzdelávanie; 
popularizáciou vedy a techniky v spoločnosti. Úlohou organizácie je taktiež spraco- 
vávanie a poskytovanie komplexných informácií za oblasť školstva a vzdelávania 
(základné, stredné a vysoké školstvo) a jeho financovania, vyhodnocovanie dát o čin- 
nosti školských zariadení, organizácií z oblasti mládeže a športu a prevencie sociál- 
no-patologických javov a informácií o inštitúciách pôsobiacich v oblasti ďalšieho 
vzdelávania a ich vzdelávacích programoch a aktivitách. CVTI SR je depozitnou kniž- 
nicou OECD, EBOR a WIPO a plní funkciu strediska patentových informácií PATLIB.

SAV

Slovenská akadémia vied (SAV) je najvyššia vedecká usta- 
novizeň Slovenska. SAV, podobne ako akadémie ďalších 
stredoeurópskych krajín, zohráva historicky dôležitú úlo-
hu vedúcej výskumnej organizácie krajiny. Prvou misiou 
SAV je vykonávať hraničný špičkový základný výskum, 
vedúci k fundamentálnym novým objavom a ideám. Dru- 
hou misiou SAV je sprístupnenie vedeckej infraštruktúry 
na realizáciu technicky náročného výskumu pre všet-
kých záujemcov, či už z univerzít, alebo iných organizácií 

výskumu a vývoja. Treťou misiou je dlhodobý strategický a aplikovaný výskum a vý-
voj, kde SAV intenzívne a efektívne spolupracuje s podnikateľským sektorom, verej-
ným sektorom a občianskou spoločnosťou na prenose existujúcich poznatkov do 
praxe. SAV vykonáva tiež činnosti, ktoré nie sú striktne vedecké a nepredstavujú 
výskum, ale expertíza SAV je v nich momentálne nezastupiteľná. Takúto službu štá-
tu a celej spoločnosti predstavuje napr. monitorovanie zemetrasení národnou sieťou 
seizmických staníc, tvorba Encyklopédie Beliana, tvorba slovníkového portálu a ná-
rodného korpusu, tvorba a udržiavanie archívov a pod. Dôležitou úlohou SAV je 
výchova mladej vedeckej generácie. Doktorandské štúdium v SAV je zabezpečené 
v spolupráci s vysokými školami a charakterizované snahou o čo najvyšší stupeň 
autonómie. SAV sa podieľa na tvorbe celého vzdelávacieho procesu. Akadémia vied 
je platformou pre spoluprácu a rozvoj najlepších vedcov Slovenska. V tomto úsilí 
zohráva kľúčovú úlohu Učená spoločnosť Slovenska. SAV sa aktívne zúčastňuje na 
tvorbe a uskutočňovaní štátnej vednej a technickej politiky v spolupráci so všetkými 
relevantnými inštitúciami.
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ZSVTS

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
(ZSVTS) je dobrovoľné, verejnoprospešné, demokra- 
tické a nepolitické združenie záujmových odborných 
vedeckotechnických spoločností, komitétov a územ- 
ných koordinačných centier. Bol ustanovený na sloven-
skom zjazde bývalej Československej vedeckotech-
nickej spoločnosti dňa 17. marca 1990. Odborným 
poslaním zväzu je pomoc pri zvyšovaní úrovne vedy
a techniky v SR, rozvíjaní vzdelávania a medzinárodnej 
spolupráce v oblasti vedy a techniky, riešení úloh v rámci štátnej technickej politiky. 
ZSVTS tiež prispieva k zdokonaleniu systému technického vzdelávania, zlepšovaniu 
podmienok pre mobilitu odborníkov v inžinierskych profesiách. Za významné je po-
trebné považovať aktivity spojené s udeľovaním titulu európsky inžinier – EUR ING; 
značky EUR-ACE vysokoškolským technickým študijným programom; podporné ak-
tivity v rámci študentskej vedeckej odbornej činnosti na fakultách slovenských tech-
nických univerzít. ZSVTS predstavuje zoskupenie inžinierov, technikov a inovátorov 
združených vo viacerých odborných organizáciách, ktoré prostredníctvom svojich 
kolektívnych členov majú zastúpenie vo firmách, priemyselných podnikoch, výs-
kumných ústavoch, vysokých školách a v ďalších inštitúciách v Slovenskej repub-
like. V súčasnosti má ZSVTS 45 členských organizácií. Do štruktúry ZSVTS patria 
tiež obchodné spoločnosti (Dom techniky ZSVTS BA, s.r.o., Dom techniky ZSVTS KE, 
s.r.o.), Národný komitét FEANI a Akreditačné centrum ZSVTS.
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Vedec roka SR je ocenenie, ktoré každoročne udeľuje Centrum vedecko-technic-
kých informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotech-
nických spoločností vedcom za najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume
v predchádzajúcom roku na Slovensku. Cieľom podujatia Vedec roka SR je profe-
sionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života
a dostať ich prácu do povedomia verejnosti. Podujatie je otvorené pre všetky vedné
odbory a technické odvetvia. Vyhlasovatelia podujatia oslovujú štátne aj súkromné
inštitúcie, ktoré sa zaoberajú výskumom a vývojom; spoločnosti, združenia a asociácie
v oblasti vedy a techniky, aby nominovali vedcov, ktorí dosiahli mimoriadne výsled-
ky v uplynulom alebo predchádzajúcom roku.

Za  organizáciu podujatia je zodpovedný Organizačný výbor podujatia Vedec roka SR.
Tento výbor zodpovedá za technicko-organizačné zabezpečenie príslušného roční-
ka podujatia, vrátane rozpočtu a vykonania všetkých praktických krokov potrebných
k realizácii príslušného ročníka, vrátane slávnostného odovzdávania ocenení a me-
diálnej propagácie.

Za administratívne zabezpečenie podujatia zodpovedá jeden z troch vyhlasovateľov, 
ktorý je pre každý ročník jednohlasne schválený všetkými štatutármi vyhlasovateľov 
podujatia (ďalej len administrátor). Administrátor podujatia má na starosti archiváciu 
dokumentov a všetkých aktuálnych návrhov pre príslušný ročník podujatia. Finančne 
je podujatie zabezpečené každoročne uzavretou osobitnou dohodou všetkých vy-
hlasovateľov o ich spoluúčasti na financovaní podujatia a sponzorskými darmi.
Odborným garantom podujatia je Hodnotiaca komisia. Členovia komisie by mali byť 
uznávanými odborníkmi v niektorej oblasti vedy a techniky a rešpektovanými auto- 
ritami v spoločnosti. Úlohou komisie je zo získaných nominácií vybrať jedného oce-
neného pre každú kategóriu. Komisia rozhoduje o udelení ocenenia na základe zas- 
laných podkladov k nomináciám v kategóriách schválených na príslušný rok. Za rok 
2021 sú to nasledovné:

Kategória 1: Vedec roka / Vedkyňa roka
Kategória 2: Mladý vedecký pracovník / Mladá vedecká pracovníčka
Kategória 3: Inovátor roka / Inovátorka roka
Kategória 4: Technológ roka / Technologička roka
Kategória 5: Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Výsledky podujatia Vedec roka SR a zoznam ocenených je zverejnený po slávnost-
nom odovzdaní cien na webových stránkach a sociálnych sieťach vyhlasovateľov 
podujatia. Slávnostné odovzdávanie sa realizuje raz za rok v prvej polovici roka za 
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AKTUÁLNY VEDEC ROKA SR účasti zástupcov vrcholných inštitúcií vedy, techniky, vzdelávania a partnerov. Podu-
jatie sa riadi štatútom podujatia, ktorý na každý ročník schvaľujú zástupcovia vyhla- 
sovateľov.
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Vyhlasovateľom 1. ročníka bolo Journaliste-Studio, s.r.o. Bratislava (JS), realizátormi 
JS, vedecko-technickí žurnalisti a masmédiá SR, gestormi zástupcovia SAV, MŠ SR, 
Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti vedy a techniky SR. Slávnostné odovzdávanie 
sa uskutočnilo na pôde Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej vysokej školy 
technickej v Bratislave začiatkom júna 1998. Zo 43 návrhov odborná komisia vybrala 
štyroch kandidátov na ocenenie.

Ocenenie získali:

Vedec roka SR 1997: prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., odbor-
ník v oblasti teoretická kvantová optika, Fyzikálny ústav SAV 
v Bratislave. Bol ocenený za univerzálne kvantové klonovanie 
a rekonštrukcie stavov kvantových systémov. Odborný prínos 
výsledku: Univerzálny optimálny Bužek - Hilleryho kloner kvan-
tových stavov, ktorý bude v budúcnosti integrálnou časťou po-
tenciálnych kvantových počítačov.

Mladý výskumník roka SR 1997: Ing. Peter Rapta, CSc., odbor-
ník v oblasti fyzikálna chémia, Chemickotechnologická fakulta 
STU v Bratislave. Ocenený za vypracovanie a aplikáciu modernej 
multidimenzionálnej spektroelektrochemickej in situ techniky 
na sledovanie a určenie štruktúry reaktívnych medziproduktov
a mechanizmov radikálových reakcií (v rámci grantu VEGA 
1/4206/97). Odborný (praktický) prínos výsledku: Určenie štruk- 
túry a redox mechanizmu biologicky aktívnych látok (tetrazoli-

ové soli, azo zlúčeniny, flavonoidy), syntéza a charakteristika redox procesov polypy-
rolov a objasnenie redukcie fulerénov.

Technológ roka SR 1997: Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., odborník 
v oblasti biotechnológie, Chemický ústav SAV v Bratislave. Oce- 
nený za vývoj technológie výroby celulázy a biotechnologický 
spôsob výroby celobiózy. Odborným prínosom výsledku je kom-
plexná technológia založená na domácom know-how a domá- 
cich surovinách.

VEDEC ROKA SR 1997 – 1. ROČNÍK
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Uznanie za výskum v SR 1997: prof. Ing. Vladimír Krajčovič, 
CSc., odborník v oblasti rastlinná výroba so špecializáciou na kr-
movinárstvo, lúkarstvo, pasienkárstvo a horské hospodárstvo,
Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospo-
dárstva, Banská Bystrica. Ocenený za 50-ročnú aktívnu vedec-
ko-výskumnú činnosť v oblasti lúkarstva, pasienkárstva a hor-
ského poľnohospodárstva, za komplexné spracovanie syntetickej
záverečnej správy Poľnohospodárske sústavy na báze trávnych 
porastov v podhorských a horských oblastiach.

Ocenenie Vedec roka SR vstúpilo do druhého ročníka. Organizátori dostali z výskum-
ných a vedeckých pracovísk SR celkom 25 návrhov. Hlavnými hodnotiteľskými kri-
tériami boli vedecká hodnota, odborná náročnosť, aktuálnosť problematiky a prak- 
tický prínos. Slávnostné odovzdávanie cien v štyroch kategóriách sa uskutočnilo v júni
1999 na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v Bratislave za účasti 
popredných predstaviteľov štátnych orgánov, vedeckých a výskumných pracovísk.

Ocenenie získali:

Vedec roka SR 1998: prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., dekan Fakulty zdravotníc- 
tva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Vedecky pracuje v oblasti anti-
biotickej liečby. Ocenenie získal za zavedenie plánovanej progresívnej antiinfekčnej 
liečby u onkologických pacientov s komplikáciami po cystostatickej chemoterapii. 
Navrhol algoritmy, ktoré sa stali súčasťou európskych odporúčaní.

Technológ roka SR 1998: Dr. Ing. František Simančík, Ústav materiálov a mechani- 
ky strojov SAV v Bratislave. Bádateľsky pracuje v oblasti materiálového výskumu. 
Ocenenie mu udelili za mimoriadny prínos v oblasti vývoja nových progresívnych 
technológií, konkrétne za vývoj technológie výroby penového hliníka.

Mladý výskumník roka SR 1998: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc., Ústav etnológie SAV 
v Bratislave. Vedecky pracuje v oblasti urbánna etnológia. Ocenili ju za viacročnú 
výskumnú prácu na originálnej, doteraz nespracovanej téme Živnostníci – kultúro-
tvorný prvok v mestskom prostredí (na príklade mesta Trenčín 1918 – 1948), ktorá 
vrcholila v kandidátskej práci, knižnej publikácii (obidve v roku 1997) a v roku 1998 
v zahraničnej mutácii téz obhájenej práce, ktoré v roku 1998 odovzdala do súťaže 
mladých vedcov UNESCO MOST INTERNATIONAL AWARD.

VEDEC ROKA SR 1998 – 2. ROČNÍK
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Uznanie za výskum v SR 1998: prof. RNDr. Štefan Šáro, DrSc., jadrový fyzik, Matema-
ticko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave. Hodnotitelia ocenili jeho spoluúčasť na obja-
vení troch nových chemických prvkov a najťažšieho atómového jadra.

Slávnostný akt tohto ročníka odovzdávania ocenení sa konal v rámci veľtrhu Ver-
cajch-náradie a výstav Woodtech a Korózia v areáli TMM v Trenčíne 14. apríla 2000 
za účasti zástupcov Ministerstva školstva SR, SAV, ÚNMS SR, domácich a zahranič- 
ných novinárov. 

Ocenenie získali:

Vedec roka SR 1999: doc. Ing. Dušan Berek, PhD., DrSc., odborník 
v oblasti fyzikálna chémia polymérov, Ústav polymérov SAV
v Bratislave. Ocenenie získal za návrh originálnych metód kva-
palinovej chromatografie, vypracovanie ich teórie, ich overenie
a aplikácie, za dopad na rozvoj poznania i na praktické aplikácie
v technológii (charakterizácia zmesí polymérov a kopolymérov)
a v analýze životného prostredia. Odborný (praktický) prínos: súbor
výsledkov-vypracovanie, testovanie a aplikácia nových metód charakterizácie kom-
plexných polymérových systémov kvapalinovou chromatografiou. 

VEDEC ROKA SR 1999 – 3. ROČNÍK

Laureáti VR SR 1998 zľava: Krčméry, Simančík, Vrzgulová, Šáro
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Technológ roka SR 1999: cena nebola udelená

Kategória 3: Mladý výskumník roka SR 1999: RNDr. Jozef No- 
sek, CSc., odborník v oblasti molekulárna genetika, Prírodove-
decká fakulta UK v Bratislave. Ocenený za molekulárnu cha-
rakterizáciu modulov pre alternatívne mechanizmy replikácie 
lineárnych molekúl DNA (Grant: Alternatívne mechanizmy rep-
likácie telomér: Lineárne mitochondriálne DNA kvasiniek ako 
modelový systém, VEGA 1/6168/99). Odborný prínos: Dyna-
mika koncových štruktúr chromozómov (telomér) úzko súvisí 

s komplexnými procesmi bunkového starnutia a karcinogenézy. Pre štúdium telomér 
bol vytvorený unikátny modelový systém a publikované výsledky prispeli k poznaniu 
ako lineárne molekuly DNA riešia problém replikácie telomerických sekvencií, ako sú 
sprostredkované ich biologické funkcie a ako vznikli počas evolúcie.

Uznanie za výskum v SR 1999: prof. Ing. Alexander Sommer, 
DrSc., odborník v oblasti fyziológia výživy zvie- rat. Výskumný 
ústav živočíšnej výroby v Nitre. Ocenenie získal za experi-
mentálne výsledky v oblasti metabolizmu dusíkatých látok 
a energie u zvierat a vybudovanie experimentálneho pra- cov-
iska v Nitre, na ktorom sa aj v roku 1999 uskutočnili rozsia- 
hle experimentálne práce za účasti výskumných pracovníkov
z Nemecka pri sledovaní metabolizmu neštrukturálnych sa-
charidov u prežúvavcov a za účasti pracovníkov z Rakúska pri sledovaní trávenia 
živín u raticovej zveri. Odborný prínos: výsledky prác boli spracované formou nového 
systému potreby živín a energie pre zvieratá, kompatibilného s EÚ a využili ich aj pri 
spracovaní zákona (Kódexu krmív) na Slovensku. Tým Slovensko splnilo, ako jedna
z prvých asociovaných krajín, podmienky pre vstup do EÚ v uvedenej oblasti.

Vyhlasovateľom tohto ročníka podujatia Vedec roka SR bolo Journaliste-Studio, 
odbornými gestormi Slovenská akadémia vied a Ministerstvo školstva SR, rea-
lizátormi Klub vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov
a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS), sponzorom Slovnaft, 
a.s. Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutočnilo 22. marca 2001 v Dome ZSVTS
na Koceľovej ulici v Bratislave. Nad podujatím prevzal záštitu Rudolf Schuster, 
vtedajší prezident Slovenskej republiky.

VEDEC ROKA SR 2000 – 4. ROČNÍK
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Ocenenie získali:

Vedci roka SR 2000: prof. Ing. Vendelín Macho, DrSc., člen ko- 
rešpondent SAV, odborník v oblasti organická technológia, pe-
trochémia, technológia makromolekulových látok, katalýza. Fakul-
ta priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne. Ocenenie získal za vynikajúce celoživotné ve-
decké i technické dielo v oblasti chémie a chemickej technológie.

Doc. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc., odborník v oblasti psycho-
lógie, riaditeľ Ústavu experimentálnej psychológie SAV v Bra-
tislave. Ocenený za súbor prác prinášajúcich významné
inovácie nielen v teoretických koncepciách, ale aj v psycho- 
diagnostických aplikáciách výskumu inteligencie.

Technológ roka SR 2000: Ing. Bartolomej Janek, CSc., odborník 
v oblasti mechanických pohonových systémov. Spinea, s. r. o.,
Prešov. Ocenený za pôvodcovstvo konštrukcie a technologický 
vývoj nového princípu mechanického reduktora (prevodovky). 
Princíp (je patentovaný v mnohých krajinách) sa začal široko ap-
likovať v celosvetovom meradle v robotike, stavbe obrábacích 
strojov, transportných a manipulačných zariadení a pod. Vyrá- 
baná produkcia sa exportuje do mnohých krajín na celom svete.

Mladý výskumník roka SR 2000: RNDr. Viktor Víglaský, 
PhD., odborník v oblasti biochémie. Prírodovedecká fakulta 
UPJŠ v Košiciach. Ocenený za zavedenie dvojdimenzionálnej 
a teplotnej gradientovej elektroforézy na štúdium konfor-
mačnej stability proteínov a nukleových kyselín na Katedre 
biochémie PF UPJŠ v Košiciach.

Osobitné uznanie za výskum v SR 2000: prof. PhDr. Oskár 
Elschek, DrSc., odborník v oblasti etnomuzikológie a systema- 
tickej hudobnej vedy. Ústav hudobnej vedy SAV v Bratislave. 
Ocenený za spracovanie početných zborníkov z muzikologic- 
kých konferencií a sympózií, aktivity v časopise Slovenská 
hudba, publikovanie množstva štúdií a recenzií v odborných 
periodikách, prácu pre rozvoj folklórneho hnutia na Slovensku.
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Osobitné uznanie za úspešnú publicistiku o vede a technike v SR 2000: Hospodárske 
noviny – piatková príloha Copernicus (zastupoval šéfredaktor Michal Berko).

Osobitné uznanie za úspešnú publicistiku o vede a technike v SR 2000: Quark, maga- 
zín o vede a technike, mesačník (šéfredaktor Eduard Drobný)

Na podujatí, ktoré sa konalo 12. marca 2002 v Dome ZSVTS v Bratislave, sa zúčast-
nila aj podpredsedníčka vlády SR a predsedníčka komisie pre európsku integráciu 
Mária Kadlečíková a predseda predstavenstva Slovnaft, a.s., Slavomír Hatina, ktorý 
vo svojom príhovore zvýraznil dôležitosť a zmysluplnosť tejto aktivity v širšom kon-
texte pre rozvoj ekonomiky s dôrazom na medzinárodnú spoluprácu.

Ocenenie získali:

Vedci roka SR 2001: RNDr. Imrich Barák, CSc., odborník v ob- 
lasti molekulárna biológia, mikrobiológia, Ústav molekulárnej 
biológie SAV v Bratislave. Ocenený za objasnenie iniciácie spo-
rulácie, priestorovo špecifickej aktivácie transkripčných fakto-
rov a delenia buniek Bacillus subtilis. Výsledky boli dosiahnuté 
vďaka grantom: VEGA, Copernicus z EÚ, The Wellcome Trust
z Veľkej Británie, 5. rámcový program EÚ.

doc. RNDr. Dušan Kaniansky, CSc., odborník v oblasti analytic- 
ká chémia – elektroseparačné metódy, Prírodovedecká fakulta 
UK v Bratislave. Ocenený za výskumné, vývojové a aplikačné 
práce v oblasti novej koncepcie analytických prístrojov nazva-
nej laboratórium na čipe (lab-on-chip) so zameraním sa na elek-
troseparácie širokej škály klinicky, potravinársky a environmen- 
tálne významných látok na planárnych čipoch.

doc. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., odborník: virológia, onko-
lógia, molekulárna biológia, Virologický ústav SAV v Bratislave. 
Ocenený za identifikáciu proteínu MN s neznámou funkciou; 
určenie jeho primárnej štruktúry génu a jednotlivých domén 
proteínu. Štúdium expresie poukázalo na koreláciu so skorým 
štádiom viacerých typov nádorov. Proteín bol neskôr zaradený 
do rodiny anhydráz kyseliny uhličitej (CA IX), ktorý je jediný aso-
ciovaný s nádormi.

VEDEC ROKA SR 2001 – 5. ROČNÍK

38

Mladý výskumník roka SR 2001: Mgr. Juraj Kronek, PhD., 
odborník v oblasti makromolekulová chémia – organická syn- 
téza, Ústav polymérov SAV v Bratislave. Ocenený za prípravu 
polymérov na báze cyklických iminoéterov; prípravu reak-
tívnych polymérov modifikačnými reakciami 2-oxazolínov, 
projekt VEGA 2/7038/20 a projekt SLA-004-99 (slovensko- 
-nemecká spolupráca).

Osobitné uznanie za výskum v SR 2001: prof. MUDr. Dag-
mar Michalková, DrSc., odborníčka v pediatrickej diabeto-
lógii, Lekárska fakulta UK v Bratislave. Ocenená za výsledky
v rámcovom programe EÚ 2001/Eurodiab ACE od roku 1999, 
Eurodiab Tiger do roku 2002, HO DIAMOND od roku 1990 
(navyše za vedeckú výskumnú prácu a aplikáciu pediatric-
kej diabetológie na celé Slovensko, za medzinárodnú spo-
luprácu v rámci EÚ a WHO – zahraničný grant EÚ roku 
1995, atď.).

Za výsledky v rámcovom programe EÚ 2001: prof. RNDr. 
Vladimír Bužek, DrSc., odborník v oblasti kvantová elektroni- 
ka a informatika, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 
v Bratislave. Ocenený za trojnásobnú aktívnu úspešnú účasť 
v projektoch 5. rámcového programu EÚ.

Slávnostné oceňovanie v rámci podujatia VR SR 2022 sa uskutočnilo 27. februára 
2003 na Ústave experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave, 
za účasti významných hostí, ktorými boli Martin Fronc (ako vtedajší minister škol-
stva SR prevzal záštitu nad podujatím), Slavomír Hatina, Štefan 
Luby, Magda Irová, Miroslav Turčan, Ľubomír Lenoch.

Ocenenie získali:

Vedec roka SR 2002: prof. RNDr. Milan Melník, DrSc., FCHPT 
STU v Bratislave. Ocenený za rozvoj a prínos do svetovej koordi-
načnej a bioanorganickej chémie. V značnej miere prispel k poz- 

VEDEC ROKA SR 2002 – 6. ROČNÍK
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natkom a vzťahom medzi štruktúrou a chemickými či biologickými vlastnosťami ko- 
ordinačných zlúčenín, čoho dokladom je citovanosť jeho vedeckých prác vo svete.

Technológ roka SR 2002: doc. Ing. Dušan Berek, DrSc., Ústav 
polymérov SAV v Bratislave. Ocenený za vypracovanie tech-
nológie prípravy ultra-čistého, širokopórovitého silikagélu pre 
vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu.

Technológ roka SR 2002: Ing. Dana Baricová, PhD., Hutnícka 
fakulta TU v Košiciach. Ocenená za zužitkovanie prídavkov 
briketovaných konvertorových úletov a demetalizovanej oce-
liarskej trosky vo vsádzke kyslíkového konvertora.

Mladý výskumník roka SR 2002: Mgr. Pavol Szabó, Ústav expe- 
rimentálnej fyziky SAV v Bratislave. Ocenený za významný 
príspevok k objavu nového typu tzv. dvojmedzerovej supra-
vodivosti v MgB 2 a ďalšie originálne práce v oblasti nových 
typov supravodičov.

Mladý výskumník roka SR 2002: Mgr. Miroslav Chovanec, 
Ústav experimentálnej onkológie SAV v Bratislave. Ocenený za 
štúdium opravných procesov genetického materiálu DNA v eu-
karyotických bunkách.

Osobitné uznanie za výskum v SR 2002: prof. MUDr. Vik-
tor Bauer, DrSc., Ústav experimentálnej farmakológie SAV 
v Bratislave. Ocenený za celoživotné dielo v oblasti farma-
kológie hladkého svalu zažívacieho traktu so zameraním na 
neadrenergicko-necholínergickú inerváciu čriev.
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Za výsledky v rámcovom programe EÚ 2002: RNDr. Zde-
na Bartošová, CSc., Ústav experimentálnej onkológie SAV 
v Bratislave. Ocenená za nové prístupy pri diagnostike a tera-
pii nádorov s mikrosatelitovou instabilitou.

Za podporovanie vedy a techniky v SR v roku 2002: Ing. Slavo-
mír Hatina, Slovnaft, a. s., Bratislava. Ocenený za to, že je nielen 
priaznivcom výskumného bádania a zavádzania najnovších tech-
nológií do výrobných procesov a patrí medzi špičku slovenských 
manažérov vo výrobnej sfére, ale i za to, že petrochemický kombi- 
nát Slovnaft bol už šesť rokov sponzorom podujatia Vedec roka SR.

Podujatie sa konalo v priestoroch Národného osvetového centra na Námestí SNP
v Bratislave. S príhovorom vystúpili členovia Čestného predsedníctva podujatia: pán 
František Tóth, štátny tajomník ministerstva školstva SR (ktorý odovzdal jednu z cien), 
Štefan Luby, predseda SAV, Dušan Petráš, predseda ZSVTS; Ľubomír Lenoch, zástupca 
vyhlasovateľa – Journaliste-Studia KVTŽ SSN.

Ocenenie získali:

Vedec roka SR 2003: RNDr. Peter Biely, DrSc., Chemický 
ústav SAV v Bratislave. Ocenený za celosvetovo akcep-
tované originálne výsledky v oblasti mikrobiálnej degradácie 
bunkových stien rastlín s významným dopadom na rozvoj 
moderných, environmentálne orientovaných technológií a za 
objasnenie mechanizmu účinku a katalytických vlastností 
xylanolytických enzýmov.

Technológ roka SR 2003: Ing. Jozef Barborka, PhD., VÚZ – PI SR, 
Bratislava. Ocenený za návrh a vypracovanie unikátneho postu-
pu opravy tesniacich drážok hlavnej deliacej roviny a veka TN 
reaktorov VVER 440 zváraním TIG spôsobom zariadením VÚZ-
ZTK-1.

VEDEC ROKA SR 2003 – 7. ROČNÍK
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Mladý výskumník roka SR 2003: Ing. Beáta Meričková, PhD., 
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici. Ocenená za výs-
kum v oblasti implementácie nových prístupov k riadeniu vo 
verejnej správe v podmienkach Slovenska a návrh modelu sys-
témového rozhodovania samosprávy v procese poskytovania 
verejných služieb založeného na týchto prístupoch.

Osobitné uznanie za výskum v SR 2003: prof. MUDr. František 
Makai, DrSc., prednosta I. Ortopedickej kliniky FNsP, LFUK, 
SZU, Bratislava. Ocenený za celoživotné dielo vo vedecko-výs-
kumnej, publikačnej a pedagogickej činnosti v odbore ortopédia 
a traumatológia pohybového ústrojenstva.

V rámci slávnostného podujatia boli odovzdané ocenenia Propagátor vedy a tech-
niky za rok 2003, ktoré udelil ZSVTS trom osobnostiam, ktorými sú: Cyril Francisci, 
Juraj Tolgyessy, Vojtech Rušín.

V diskusii s ocenenými osobnosťami zazneli aj podnetné informácie o tom, aby verej-
nosť na Slovensku rozumela vede a veda Slovensku, navyše s postupným vyrovná- 
vaním rozdielov voči vyspelým západným krajinám Európy.

Celý ročník i program slávnostného aktu pripravil Riadiaci výbor podujatia pozos-
távajúci zo zástupcov Ministerstva školstva SR, Slovenskej akadémie vied, Zväzu 
slovenských vedeckotechnických spoločností a Journaliste-Studia Klubu vedecko-
technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov. Sponzorom podujatia bol 
Slovnaft a.s., odbornými gestormi ZSVTS a SAV.

VEDEC ROKA SR 2004 – 8. ROČNÍK
Riadiaci výbor podujatia Vedec roka SR 2004, zložený z delegovaných zástupcov 
ZSVTS (Magda Irová, Jozef Krajčovič), SAV (Viliam Novák), Ministerstva školstva 
SR (Diana Demková), Klubu vedeckotechnických žurnalistov SSN (Martin Kuček)
a vyhlasovateľa Journaliste-Studia (Ľubomír Lenoch), zhodnotil v októbri 2004 ná-
vrhy na ocenenie a uzniesol sa udeliť ocenenia, ktoré boli odovzdané v marci 2005
v Slovenskom rozhlase v Bratislave. V Čestnom predsedníctve boli Ján Figeľ, Ľubo- 
mír Lenoch, Dušan Petráš, Štefan Luby. Účasť na podujatí prijal aj Július Pavlis, 
námestník ministra výstavby a techniky SR.

42

Ocenenie získali:
Vedec roka SR 2004: RNDr. Ján Kormanec, DrSc., odborník v oblasti molekulárna 
biológia, ÚMB SAV v Bratislave. Ocenený za objav systému pre identifikáciu génov 
riadených sigma faktormi RNA polymerázy a jeho zavedenie pre identifikáciu týchto 
génov, ktoré hrajú dôležitú úlohu v patogenicite a virulencii dvoch vybraných pato- 
génnych baktérií, Salmonella typhimurium a Staphylococcus aureus.

Technológ roka SR 2004: doc. Ing. Daniela Ďuračková, PhD., odborníčka v oblasti
elektronika – návrh neurohardvéru, FEI STU v Bratislave. Ocenená za priekopnícku výs- 
kumno-vedeckú činnosť na Slovensku v oblasti implementácie neurónových sietí na 
čipe – pod jej vedením boli navrhnuté a realizované prvé dva neuročipy na Slovensku.

Mladý výskumník roka SR 2004: Mgr. Jaroslav Mosnáček, PhD., odborník v oblas-
ti makromolekulová chémia, organická syntéza, Ústav polymérov SAV v Bratislave. 
Ocenený za prípravu fotoreaktívnych látok, monomérov a polymérov a za modifikáciu 
a stabilizáciu polymérov.

Uznanie za celoživotné dielo v SR 2004: prof. Ing. Elemír Kossaczký, CSc., odborník 
v oblasti chemické inžinierstvo – teória chemickej techniky, FCHPT STU v Bratislave. 
Ocenený za založenie odboru chemické inžinierstvo – Teória chemickej techniky – 
vo výučbe, vedecko-výskumnej základni a vo výrobe.

Za výsledky v rámcovom programe EÚ 2004: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., 
odborník v oblasti urbanizmus – priestorové plánovanie, FA STUBA / SPECTRA Cen-
tre of Excellence. Ocenený za prínos k rozvoju urbanistickej vedy a jej integrácii do 
európskeho priestoru Stredoeurópskeho školiaceho a výskumného centra v oblasti 
priestorového plánovania SPECTRA v „Centre of Excellence EU“.

Laureáti VR SR 2004 zľava: Finka, Kossaczký, Mosnáček, Ďuračková, Kormanec
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Výsledky 9. ročníka oceňovania osobností Vedec roka SR 2005 vyhlásili 15. marca 
2006 na pôde ZSVTS. Miesta za predsedníckym stolom zaujali predstavitelia zain-
teresovaných inštitúcií – Štefan Luby, predseda SAV, Pavol Molnár, predseda ZSVTS, 
Róbert Szabó, riaditeľ odboru štátnej vednej a technickej politiky na MŠ SR, Marián 
Jusko, predseda predstavenstva Slovnaft, a.s., Zuzana Krútka, predsedníčka Sloven-
ského syndikátu novinárov (SSN) a Ľubomír Lenoch, predseda Klubu vedecko-tech-
nických novinárov SSN. Dôstojnosť a vážnosť podujatia zvýrazňovala prítomnosť 
viacerých členov Predsedníctva SAV a slovenského univerzitného života. Na tomto 
slávnostnom akte mal svoju premiéru hymnus „Ave, ave scientia Slovacca“, ktorého 
autorom je Ľubomír Lenoch, a ktorý zaspievala hudobná skupina M&D so speváčkou 
Danny.

Ocenenia v jednotlivých kategóriách získali:

Vedec roka SR 2005: prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Matematický ústav 
SAV v Bratislave. Ocenený za súbor výsledkov z oblasti matematiky publikovaných
v popredných svetových časopisoch v roku 2005.

Technológ roka SR 2005: Ing. Ján Baláž, PhD., Ústav experimentálnej fyziky SAV 
v Košiciach. Ocenený za vývoj a realizáciu detektora energetických neutrálnych 
atómov NUADU pre čínsko-európsky vedecký satelit Double Star TC-2.

Mladý výskumník roka SR 2005: RNDr. Jana Jakubíková, PhD., Ústav experimentál-
nej onkológie SAV v Bratislave. Ocenená za príspevok k objasneniu úlohy izotiokya- 
nátov a organických sulfidov v regulácii vnútrobunkových signálnych dráh ľudských 
nádorových buniek.

Za výsledky v programoch EÚ: doc. Ing. Ján Gaduš, PhD., Mechanizačná fakulta 
SPU v Nitre. Ocenený za výsledky dosiahnuté počas riešenia projektov Rámcového 
programu EÚ v oblasti využívania poľnohospodárskej živočíšnej a rastlinnej biomasy 
na energetické účely.

Osobitné uznanie za výskum – celoživotné dielo: prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., 
Farmaceutická fakulta UK v Bratislave. Ocenený za celoživotný prínos do vedného 
odboru farmaceutická chémia výskumom farmaceuticko-chemických aspektov nie-
ktorých potenciálnych liečiv na báze esterov substituovanej kyseliny fenylkarbá-
movej.

VEDEC ROKA SR 2005 – 9. ROČNÍK
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V apríli 2007 v sále ZSVTS v Bratislave vyhlásili výsledky ocenenia Vedec roka 2006. Na 
podujatí sa zúčastnili predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov SSN Ľubomír 
Lenoch, predseda ZSVTS Pavol Molnár, predseda SAV Štefan Luby, prezident Sloven-
skej rektorskej konferencie Vladimír Báleš a ďalšie osobnosti slovenskej vedy, vzdeláva-
nia a spoločnosti. Moderátorom podujatia bol Viliam Novák z Ústavu hydrológie SAV 
v Bratislave. V rámci slávnostného ceremoniálu vystúpil aj predseda SAV Štefan 
Luby, ktorý vysoko ocenil prácu organizátorov a poslanie vedy: „Ide totiž o to, aby 
sme popularizáciou vedy získavali tolerantnosť verejnosti k nej. Nazdávam sa, že táto
tolerantnosť už tu je dosť dobrá – ale predovšetkým, aby verejnosť mohla čerpať
z poznatkov výskumu, aby pokrok rýchlejšie napredoval. Som presvedčený, že bez
vedy a techniky by pokroku nebolo, respektíve by bol pomalší. Ale nejde len o pokrok.“ Ok-
rem ocenení v hlavných kategóriách Riadiaci výbor udelil aj viacero čestných uznaní.

Ocenenia v jednotlivých kategóriách získali:

Vedec roka SR 2006: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., Ústav anorganickej chémie 
SAV v Bratislave, odborník v oblasti progresívne keramické materiály. Ocenený za 
výsledky vedeckého výskumu, ktoré boli publikované v roku 2006 v 9 CC publikáciách 
a boli predmetom prihlášky vynálezu.

Technológ roka SR 2006: Ing. Dušan Čáni, ZTS VVÚ Košice, odborník v oblasti mikro-
elektronické riadiace systémy. Ocenený za návrh obzvlášť presných pohonov pre na-
smerovanie lúča hadrónov na urýchľovači LHC v CERN v Ženeve.

VEDEC ROKA SR 2006 – 10. ROČNÍK

Laureáti VR SR 2005 zľava: Baláž, Gaduš, Jakubíková, Dvurečenskij, Čižmárik
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Mladý výskumník roka SR 2006: MUDr. Mária Pallayová, Ústav fyziológie a spánko- 
vé laboratórium, LF UPJŠ Košice, odborníčka v oblasti všeobecné lekárstvo, diabe- 
tológia a spánková medicína. Ocenená za nové poznatky o vplyve a následkoch spán- 
kového apnoe na glykémiu u pacientov so súčasným diabetes mellitus, typu 2.

Ocenený za výsledky v medzinárodných projektoch EÚ v roku 2006: RNDr. Jozef 
Kačmarčík, PhD., Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, odborník v oblasti 
fyzika tuhých látok – fyzika a technika nízkych teplôt. Ocenený za významný príspe-
vok pri dosiahnutí supravodivosti v kremíku a za výsledky výskumu v oblasti nových 
typov supravodičov.

Uznanie za celoživotné dielo v SR: prof. Ing. Michal Uher, DrSc., FCHPT STU v Brati-
slave, odborník v oblasti bioorganická chémia. Ocenený za významný prínos pri ob-
jasnení vlastností a využitia prírodných a syntetických sladidiel a za založenie školy 
bioorganickej chémie.

Osobitné čestné uznanie: prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD., PedF KatU v Ru-
žomberku, odborník v oblasti filozofia, teológia, religionistika, právo. Ocenený za prie- 
kopnícku prácu v oblasti stabilizácie rodín a manželstiev v multikultúrnej a multire-
ligióznej spoločnosti a za výsledky výskumu zameraného na zachovanie slovenskej 
národnej identity v kontexte rastúceho tlaku globalizácie.

Laureáti VR SR 2006 zľava: Šajgalík, Čáni, Pallayová, Kačmarčík, Duda, Uher
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Slávnostné oceňovanie sa konalo 14. marca 2008 na pôde ZSVTS v Bratislave za 
účasti podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť Dušana Čaploviča, gene- 
rálneho riaditeľa sekcie vedy a techniky MŠ SR Mikuláša Šupína, predsedu SAV 
Štefana Lubyho, predsedu ZSVTS Jána Lešinského, konateľa a riaditeľa spoločnosti 
CEPIT Management (významného sponzora podujatia) Axela Albrechta, ktorí zasadli 
do Čestného predsedníctva za účasti zástupcov vedy a výskumu a bohato zastúpenej 
novinárskej obce vrátane predsedníčky Slovenského syndikátu novinárov, Zuzany 
Krútkej. Podujatie, ktorého vyhlasovateľom je Journaliste-Studio (J/S) v spolupráci 
s Klubom vedeckotechnických žurnalistov (KVTŽ) SSN, moderovali dvaja členovia 
Riadiaceho výboru Vedca roka SR, Ľubomír Lenoch, riaditeľ J/S a predseda KVTŽ 
SSN a hydrológ Viliam Novák, vedec zo SAV a jeden z odborných garantov podujatia. 
Oceneným vedcom vzdal úctu vo svojom príhovore aj podpredseda vlády SR Dušan 
Čaplovič. S poďakovaním za vynikajúce výsledky vystúpil aj predseda SAV Štefan 
Luby, ktorý sa zaujímavým spôsobom zamýšľal nad únikom mozgov do zahraničia. 
Čerstvých laureátov pozdravili aj predseda ZSVTS Ján Lešinský a Axel Albrecht z CE- 
PIT Managementu, vďaka ktorému sa na Slovensko mali dostať nové technológie. 
Slávnostnú atmosféru podujatia posilnili aj diela takých majstrov hudby ako sú J. S. 
Bach, Alex Rowley a Antonio Diabelli v podaní žiakov ZUŠ Ľ. Rajtera v Bratislave, ale
v závere aj hymnus Ave, ave scientia Slovacca, ktorý zložil „otec“ podujatia Ľubomír
Lenoch, a ktorý zaznel na podujatí Vedec roka SR už po tretíkrát. Tento raz v podaní 
Antona Baláža.

Ocenenia získali:

Vedec roka SR 2007: Ing. Ladislav Šoltés, DrSc., Ústav experimentálnej farma-
kológie SAV v Bratislave, odborník v oblasti makromolekulová a analytická chémia. 
Ocenený za úspešný výskum poškodenia zložiek synoviálnej tekutiny v kĺboch, a to 
konkrétne vysokomolekulového hyaluronanu.

Technológ roka SR 2007: Ing. Rudolf Toman, DrSc., Virologický ústav SAV v Brati-
slave, odborník v oblasti glykomické a proteomické štúdie infekčných baktérií. Oce- 
nený za významný prínos vo výskume patogenézy a imunity Q horúčky a chlamýdio-
vých infekcií a vo vývoji a výrobe prípravkov na ich včasnú diagnostiku.

Mladý výskumník roka SR 2007: RNDr. Viktória Majláthová, PhD., Parazitologický 
ústav SAV Košice, odborníčka v oblasti parazitológia, molekulárna biológia. Ocenená 
za významné a originálne výsledky v oblasti parazitológie so zameraním na nové vy-
nárajúce sa parazitárne a kliešťami prenášané infekčné choroby ľudí a zvierat a cir-
kuláciu ich pôvodcov v prírodných ohniskách.

VEDEC ROKA SR 2007 – 11. ROČNÍK
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Za výsledky v programoch EÚ 2007: prof. Ing. Karel Kovářík, CSc., Stavebná fakulta 
Žilinskej univerzity, odborník v oblasti dopravný a environmentálny výskum. Ocenený 
za vybudovanie rozsiahleho viacjazyčného informačného systému výskumných do-
pravných zariadení v EÚ.

Uznanie za celoživotné dielo 2007: Ing. Ladislav Komora, CSc., VUP, a. s. Prievidza, 
odborník v oblasti organická technológia. Ocenený za celoživotnú výskumnú prácu 
v oblasti aplikovanej organickej technológie zameranej na rozvoj chemického prie-
myslu na Slovensku.

Podujatie sa uskutočnilo 23. januára 2009 v Dome ZSVTS na Koceľovej ulici v Brati-
slave. Moderoval ho Ing. Viliam Novák zo SAV. Na podujatí sa zúčastnili: Ľubomír Le-
noch; Zuzana Krútka, predsedníčka SSN; Paolo Ruzzini, predseda predstavenstva SE,
a.s.; Ján Lešinský, prezident ZSVTS; Štefan Luby, predseda SAV; Róbert Redhammer,
prorektor STU; František Gahér, rektor UK v Bratislave. Za podpredsedu vlády SR Du-
šana Čaploviča, ktorý prevzal záštitu nad podujatím, vystúpil Štefan Morávek z Úradu 
vlády SR. Prítomným sa prihovoril aj predseda SAV Štefan Luby, ktorý vysoko ocenil 
prácu organizátorov podujatia Vedec roka, najmä hlavného organizátora Ľubomíra 
Lenocha. S uspokojením konštatoval, že tento systém oceňovania vedcov a iných vy-
nikajúcich osobností nadobúda opäť svoju podobu a kontúry aj na Slovensku. V rámci 
slávnostného programu vystúpilo flautové kvarteto zo ZUŠ Ľudovíta Rajtera v Bratislave.

Ocenenia v jednotlivých kategóriách získali:

Vedec roka SR 2008: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., Ústav patologickej fyziológie, 
LF UK v Bratislave, odborník v oblasti experimentálna a klinická kardiológia. Ocenený 

Laureáti VR SR 2007 zľava: 
Šoltés, Toman, Majláthová, 

Kovařík, Komora

VEDEC ROKA SR 2008 – 12. ROČNÍK
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za mimoriadny, medzinárodne uznávaný prínos v oblasti nových prístupov k liečbe 
esenciálnej hypertenzie, za originálne experimentálne práce z oblasti terapie hyperten- 
zného a zlyhávajúceho srdca a za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí.

Technológ roka SR 2008: doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., EF ŽU v Žiline, odborník 
v oblasti nedeštruktívneho vyšetrovania vodivých materiálov pomocou vírivých prúdov.
Ocenený za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti nedeštruktívneho vyšetrovania vodi-
vých materiálov použitím elektromagnetických metód, hlavne metódou vírivých prúdov.

Mladý výskumník roka SR 2008: Dr. Monika Gullerová, PhD., Sir William Dunn School 
of Pathology University of Oxford, odborníčka v oblasti molekulárna biológia. Ocene- 
ná za unikátny objav regulácie transkripcie kohezínom (spoluúčasť).

Uznanie za celoživotné dielo v SR: prof. PhDr. Ondrej R. Halaga, Dr. Sc. h., Spoločen-
skovedný ústav SAV v Košiciach, odborník na slovenské a európske dejiny. Ocenený 
za celoživotné dielo jedného z najstarších slovenských v súčasnosti tvorivých histo- 
rikov a autorstvo viac ako 500 vedeckých a odborných prác. Ohlas na jeho práce je 
publikovaný v slovenskej a v zahraničnej tlači.

Za výsledky v programoch EÚ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., Ústav materiálového 
výskumu SAV v Košiciach, odborník v oblasti lomová mechanika krehkých materiá- 
lov, nanomateriály. Ocenený za vynikajúce výsledky v rámci vedecko-výskumnej celo-
európskej spolupráce v rámci projektu 6RP Knowledge based multicomponent ma-
terials, Network of excellence a projektu INTERREG IIIA: Podkarpatské virtuálne 
výskumné a inovačné centrum, ďalej za vývoj nových keramických nanokompozitov 
s výbornými vlastnosťami, za upevnenie postavenia slovenskej vedy v európskom 
výskumnom priestore. 

Laureáti VR SR 2008
zľava: Janoušek, Dusza,
Gulerová, Šimko, Halaga
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Slávnostné odovzdávanie cien, ktoré sa konalo 18. marca 2010, sa uskutočnilo po 
prvý raz v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Mo- 
derátor podujatia Anton Baláž privítal členov Čestného predsedníctva podujatia: 
Ľubomíra Lenocha, predsedu Riadiaceho výboru; Jána Turňu, riaditeľa CVTI SR; 
Jaromíra Pastoreka, predsedu SAV; Andreu Dankovú, sekcia vedy a techniky MŠ SR; 
Ladislava Šimončiča, viceprezidenta ZSVTS. Za zvukov fanfár boli vyhlásené výs-
ledky oceňovania v jednotlivých kategóriách. Slávnostnú atmosféru podujatia pod- 
čiarklo vystúpenie mladých umelcov zo ZUŠ Miloša Ruppelta v Bratislave pod vede- 
ním pani Blesákovej. V závere Anton Baláž predniesol hymnus „Ave, ave scientia 
Slovaca“.

Ocenenie získali:

Vedec roka SR: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a infor-
matiky UK v Bratislave. Ocenený za vytvorenie doteraz najúplnejšieho modelu inter-
akcií kozmického žiarenia s látkou.

Technológ roka SR: RNDr. Tibor Žáčik, CSc., Matematický ústav SAV v Bratislave. 
Ocenený za návrh, rozvinutie a počítačovú implementáciu nových metód detekcie
a lokalizácie únikov plynov z plynovodných potrubí.

Mladý výskumník roka SR: Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD., Stavebná fakul-
ta TU v Košiciach. Ocenená za výsledky štúdia vplyvu pôsobenia mikroorganizmov
v biofilmoch na betón ako na základný stavebný materiál.

Uznanie za celoživotné dielo v SR: prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc., D.h.c., FIACS, 
Ústav pre výskum srdca SAV v Bratislave. Ocenený za mimoriadne aktívnu vedeckú
a manažérsku prácu pre vedu a výskum na Slovensku a za vynikajúce vedecké výs- 
ledky v oblasti experimentálnej kardiológie.

Za výsledky v programoch EÚ: RNDr. Katarína Bíliková, PhD., Ústav molekulárnej bio- 
lógie SAV v Bratislave. Ocenená za prínos k objasneniu antimikrobiálnych vlastností 
bielkovín včelej materskej kašičky ako výsledku modifikácie minoritných bielkovín
a za vypracovanie nového kritéria pre hodnotenie pravosti a fyziologických vlas-
tností včelieho medu, ktoré boli dosiahnuté počas riešenia rámcových programov EÚ.

VEDEC ROKA SR 2009 – 13. ROČNÍK
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V Pavilóne kvantových technológií Fyzikálneho ústavu SAV, v areáli Slovenskej 
akadémie vied v Bratislave na Patrónke, sa 16. marca 2011 sa konal slávnostný akt 
14. ročníka oceňovania slovenských vedcov a výskumníkov – Vedec roka SR 2010. 
Toto podujatie vyhlasovalo Journaliste-Studio v spolupráci s Klubom vedeckotech-
nických žurnalistov SSN. V Hodnotiacom výbore pracovali zástupcovia Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, SAV, ZSVTS, Journaliste-Studia, Klubu vedeck-
otechnických žurnalistov SSN.

Ocenenie získali:

Vedec roka SR: RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc., Fyzikálny ústav SAV v Bratislave. 
Ocenený za vybudovanie univerzálneho unitárneho a analytického modelu elektro- 
-slabej štruktúry silno interagujúcich častíc a jeho využitie v rade rôznych nových 
teoretických predpovedí, ktoré plánovali overiť experimentálne v Darmstadte (Ne- 
mecko), vo Frascati (Taliansko), v Jefferson Labe (USA) a Pekingu (Čína).

Technológ roka SR: prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc., Strojnícka fakulta TU v Koši-
ciach. Ocenený za mimoriadnu patentovú činnosť v oblasti vývoja pneumatických 
pružných hriadeľových spojok, regulačných a riadiacich systémov za účelom realizá- 
cie plynulého ladenia torzne kmitajúcich mechanických sústav.

VEDEC ROKA SR 2010 – 14. ROČNÍK

Laureáti VR SR 2009 zľava: Harbuľáková, Masaryk, Slezák, Bíliková, Žáčik

51



Mladý výskumník roka SR: Ing. Marián Sýkora, PhD., Stavebná fakulta ŽU v Žiline. 
Ocenený za vypracovanie metodiky predikcie zvyškovej životnosti konštrukčných prv-
kov kovových stavebných konštrukcií a mostov, s dôrazom na oceľové mosty s orto- 
tropnými doskovými mostovkami v rámci dizertačnej práce na tému Zvyšková život-
nosť doskových mostoviek mostov s priebežným koľajovým lôžkom.

Mladý výskumník roka SR: RNDr. Katarína Valachová, PhD., Ústav experimentál-
nej farmakológie a toxikológie SAV v Bratislave. Ocenená za skúmanie chemických 
a biochemických parametrov polysacharidu hyalurónanu – hlavnej zložky synoviál-
nej tekutiny kĺbu zodpovednej za jeho správnu činnosť.

Uznanie za celoživotné dielo v SR: Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Fyzikálny 
ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Ocenený za celoživotné dielo.

Za výsledky v programoch EÚ: prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD., Strojnícka fakulta 
TU v Košiciach. Ocenený za získanie a úspešné riešenie projektov EÚ v oblasti IKT 
– e-Inklúzia v rámci 6. a 7. rámcového programu: Integrovaný projekt „Mainstrea-
ming on Ambient Intelligence“ – MonAMI – IST-5-0535147 (Inteligentné prostredie 
v službách hlavného prúdu).

Laureáti VR SR 2010 zľava: Dubnička, Homišin, Valachová, Sýkora, Šimšík, Luby
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V aule Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety na Námestí 1. mája 
v Bratislave sa 19. marca 2012 uskutočnilo odovzdávanie ocenení Vedec roka SR
2011. Vyhlasovateľom podujatia bolo Journaliste-Studio v spolupráci s Klubom ve-
deckotechnických žurnalistov SSN. Vyhodnocovací výbor bol zložený zo zástupcov
Učenej spoločnosti SAV. ZSVTS participoval na tomto podujatí pôsobením
svojich zástupcov v Riadiacom výbore. Gestormi celého podujatia, na ktorých
spočívala aj najväčšia ťarcha organizovania, boli zástupcovia Journaliste-Studia 
JUDr. Ľubomír Lenoch a Mgr. Jela Lenochová.

Ocenenie získali:

Vedec roka SR: prof. Ing. Roman Boča, DrSc., Fakulta prírodných vied UCM v Trna- 
ve. Ocenený za mimoriadnu publikačnú aktivitu v oblasti experimentálnej a teore-
tickej magnetochémie s vyústením do formulácie magnetoštruktúrnych D-korelácií 
umožňujúcich ladiť magnetickú anizotropiu, a tak vytvoriť podmienky pre racionálnu 
syntézu jednomolekulových magnetov, ako aj za úspešné vedenie projektu Centra 
excelentnosti – Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlú- 
čenín.

Technológ roka SR: Mgr. Martin Sabo, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informa-
tiky UK v Bratislave. Ocenený za konštrukciu vysoko citlivého spektrometra „Tan-
demový iónový pohyblivostný spektrometer s hmotnostným spektrometrom“, ktorý 
možno využiť v oblasti výskumu iónových procesov prebiehajúcich v elektrických 
výbojoch a v plynoch pri atmosférickom tlaku a na výskum transportných procesov 
iónov v plynoch.

Mladý výskumník roka SR: RNDr. Jaromír Mikeš, PhD., Prírodovedecká fakulta UPJŠ 
v Košiciach. Ocenený za objasnenie niektorých aspektov protinádorového účinku 
fotodynamickej terapie navodenej hypericínom na celulárnej úrovni s výrazným 
medzinárodným ohlasom vo vedeckej komunite. Za veľký podiel na implementácii 
metód analytickej cytometrie a za prínos vo vedecko-výskumnom formovaní študen-
tov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Uznanie za celoživotné dielo v SR: PhDr. Karol Pieta, DrSc., Archeologický ústav 
SAV v Nitre. Svojím výnimočným podielom na odhaľovaní a poznaní včasnohis-
torického a včasnostredovekého obdobia na území Slovenska prispel k zviditeľneniu 
našej dávnej minulosti v európskom priestore. Mnohé jeho archeologické výskumy 
doma i v zahraničí priniesli významné objavy, ktoré pomohli prehodnotiť a doplniť 
doteraz písané dejiny.

VEDEC ROKA SR 2011 – 15. ROČNÍK
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Za výsledky v programoch EÚ: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc., Stavebná fakulta STU 
v Bratislave. Ocenený za úspešné riešenie európskych projektov, ktorých výsledkom 
sú svetovo unikátne postupy na počítačovú analýzu časovo-priestorových štvordi-
menzionálnych obrazov embryogenézy jednoduchých stavovcov s aplikáciami vo vý- 
vojovej biológii a medicíne, založené na efektívnych paralelných implementáciách 
originálnych numerických metód na riešenie nelineárnych parciálnych diferenciál-
nych rovníc.

Nestorovi podujatia, pánovi JUDr. Ľubomírovi Lenochovi bola udelená pamätná me-
daila za jeho aktivity pri propagácii vedy a techniky, iniciácii a organizovaní ocenenia 
Vedec roka SR. Ocenenie prevzala jeho manželka, pani Lenochová, keďže sa pán Le-
noch zo zdravotných dôvodov nemohol na podujatí zúčastniť.

ZSVTS spolu so svojimi partnermi – Centrom vedecko-technických informácií SR 
(CVTI SR) a Slovenskou akadémiou vied (SAV) sa začiatkom roka 2013 stali vlast-
níkmi ochrannej známky na organizovanie podujatia Vedec roka SR. Následne 
pripravili a realizovali 16. ročník podujatia – Vedec roka SR 2012. Riadiace činnos-
ti vykonával Organizačný výbor, ktorý konkrétne práce zadával Administrátorovi
podujatia (organizačno-technický gestor). Funkciu Administrátora vykonávalo CVTI
SR. Posudzovaním návrhov na udelenie ocenení v jednotlivých kategóriách Vedca 
roka bola poverená Hodnotiaca komisia, zložená z dvoch členov z každej inštitúcie
(ZSVTS, CVTI SR, SAV). Celkové schvaľovanie vykonali štatutári vyhlasovateľov.
Slávnostné odovzdávanie ocenení Vedec roka SR 2012 sa uskutočnilo v prie-
storoch CVTI SR, Lamačská cesta 8/A v Bratislave, dňa 14. mája 2013. Nad podujatím

Laureáti VR SR 2011 zľava: 
Boča, Sabo, Mikeš, Pieta, 
Mikula
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prevzal záštitu vtedajší predseda vlády SR Robert Fico. Za Ministerstvo školstva, vedy 
výskumu a športu SR mal príhovor Štefan Chudoba, štátny tajomník. ZSVTS v Čest-
nom predsedníctve zastupovala Božena Tušová, viceprezidentka pre vedu, techniku 
a vzdelávanie, SAV Daniela Ježová, podpredsedníčka SAV pre vzdelávanie a dokto-
randské štúdium. Podujatie moderoval Igor Haraj zo Slovenského rozhlasu, hudobný 
program zabezpečilo sláčikové kvarteto New Symphonic Quartet pod vedením Miro-
slava Starjaka. Partnermi boli spoločnosti DATALAN, SVOP, INFOkey.

Ocenenie získali nasledovné osobnosti:

Vedec roka SR bol ocenený prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc., Fakulta BERG, 
TU v Košiciach. Ocenenie získal za práce v oblasti teórie a aplikácií diferenciál-
nych rovníc neceločíselného rádu a za mimoriadny citačný ohlas vo svete za rok 2012.

Technológ roka SR bol ocenený doc. Ing. Pavol Alexy, PhD., FCHPT, STU v Bratislave. 
Ocenenie získal za vývoj receptúry a technológie prípravy zmesových materiálov
s vysokou húževnatosťou na báze biodegradovateľných polymérov pochádzajúcich
z obnoviteľných zdrojov.

Mladý výskumník roka SR získala ocenenie Mgr. Zuzana Benková, PhD., Ústav 
polymérov SAV v Bratislave. Ocenená za významný príspevok v oblasti počítačových 
simulácií polyetylénoxidových reťazcov chemicky naviazaných na pev- nom povrchu, 
ako i modelovanie konformačných zmien, vyvolaných geometrickým obmedzením 
cyklických makromolekúl s aplikáciou na molekuly DNA.

Uznanie za celoživotné dielo v SR získal ocenenie PhDr. Ivan Kamenec, CSc., 
Historický ústav, SAV v Bratislave. Ocenenie získal za vysoko erudovanú odbornú
činnosť a angažovanie sa pri prehlbovaní historického povedomia širokej slovenskej
verejnosti.

Za výsledky v programoch EÚ bol 
ocenený prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., 
Fakulta matematiky, fyziky a informa-
tiky, Univerzita Komenského v Bratislave. 
Ocenený bol za významný prínos k budo-
vaniu vedecko-výskumnej infraštruktúry 
fakulty s využitím fondov Európskej únie.

Laureáti VR SR 2012
hore zľava: Podlubný, Alexy,
v strede: Benková, dole zľava: Kamenec, Kúš
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Podujatie sa konalo na pôde Centra vedecko-technických informácií SR 13. mája 2014
pod záštitou Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na 
slávnostnom odovzdávaní cien sa zúčastnil Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, 
výskumu a športu, Ján Turňa, generálny riaditeľ CVTI SR, Jaromír Pastorek, pred-
seda SAV, Dušan Petráš, prezident ZSVTS a zástupca Hodnotiacej komisie poduja-
tia Vedec roka 2013 Jozef Noga. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov podujatia sa 
zúčastnili aj zástupcovia hlavných partnerov tohto podujatia – spoločnosi Novartis
a Duslo Šaľa. Partnermi podujatia boli spoločnosti SVOP, Datalan, INFOkey.sk a Bayer.
Mediálnymi partnermi boli Parlamentný Kuriér a Quark.

Ocenenie získali:

Vedec roka SR: doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a infor-
matiky UK v Bratislave. Ocenený za významný a originálny príspevok vo fyzike vyso- 
kých energií, predovšetkým v oblasti hľadania Higgsovho bozónu a určenia náboja 
top-kvarku.

Technológ roka SR: Ing. Michal Krajčík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave. 
Ocenený za dosiahnuté významné výsledky v oblasti vnútornej klímy budov.

Osobnosť roka v oblasti technológií: RNDr. Michal Pitoňák, PhD., Prírodovedecká 
fakulta UK v Bratislave. Ocenený za presný, kvantovochemický výpočet nekovalen-
tných komplexov, so zameraním na biologicky významné molekuly, akými sú naprí- 
klad DNA alebo proteíny.

Za výsledky v programoch EÚ: prof. Ing. Tomáš Sabol, CSc., Ekonomická fakulta 
TU v Košiciach. Ocenený za výsledky v oblasti znalostných technológií s podporou 
informačných a komunikačných technológií a za medzinárodné uznanie v európskej 
výskumnej komunite v predmetnej oblasti.

Uznanie za celoživotné dielo v SR: prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., Národný ústav 
reumatických chorôb Piešťany. Ocenený za vynikajúce výsledky medzinárodnej
spolupráce v oblasti výskumu reumatologických ochorení vo vyššom veku, úspešné 
riešenie projektu Polymyalgia reumatika a temporálna artritída – význam faktorov 
podieľajúcich sa na závažnosti priebehu ochorení.

VEDEC ROKA SR 2013 – 17. ROČNÍK
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V malej koncertnej sále Slovenského rozhlasu v Bratislave sa v máji 2015 uskutočni-
lo slávnostné odovzdávanie ocenení Vedec roka SR, ktoré sa konalo pod záštitou
a za priamej účasti Andreja Kisku, vtedajšieho prezidenta SR. Na podujatí sa zúčast-
nila aj Romana Kanovská, štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, zástupcovia vyhlasovateľov i partnerov. Partnermi podujatia boli SPP, 
Datalan, Bayer, INFOkey.sk a SVOP, mediálnymi partnermi RTVS, časopis Quark, scien-
ce.sk, VEDANADOSAH.sk, teraz.sk, TASR, Parlamentný Kuriér a VAT – magazín o ve- 
de a technike. RTVS pripravila špeciálne vydanie relácie VAT – veda a technika, ktoré 
bolo venované 5 oceneným osobnostiam. Špeciálne vydanie bolo odvysielané 25. má-
ja 2015 o 21:35 na Dvojke. Záznam relácie je dostupný v archíve RTVS.

Ocenenie získali nasledovné osobnosti:

Vedec roka SR: doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., Elektrotechnický ústav SAV v Brati-
slave. Ocenený za výskum vedúci k novým poznatkom o správaní kompozitov supra-
vodič / feromagnetikum v jednosmerných a striedavých magnetických poliach.

Vedkyňa roka SR: Mgr. Lucia Kučerová, PhD., Ústav experimentálnej onkológie SAV 
v Bratislave. Ocenená za výsledky vo výskume vlastností nádorových kmeňových 
buniek a bunkovej terapii agresívnych ľudských metastatických nádorov.

Osobnosť roka v oblasti technológií: doc. Ing. Sergej Hloch, PhD., FVT TU v Košiciach.
Ocenený za vynikajúce výsledky dosiahnuté v rámci riešenia projektov výskumu 

VEDEC ROKA SR 2014 – 18. ROČNÍK
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technológie vodného prúdu a mimoriadny prínos pre interdisciplinárnu medzinárod-
nú vedeckú spoluprácu v oblasti progresívnych výrobných technológií.

Osobnosť roka v programoch EÚ: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Prírodove-
decká fakulta UPJŠ v Košiciach. Ocenený za významný podiel na príprave a koor-
dinácii úspešného projektu 7. RP EÚ získaného na Slovensku (Fostering excellence 
in multiscale cell imaging) v pozícii zodpovedného riešiteľa a za významný podiel na 
zapojení sa Slovenska do paneurópskej siete pre biologické zobrazovanie – EuroBi-
oImaging.

Mladá osobnosť vedy: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD., FCHPT STU v Bratislave. Oce- 
nený za „vysokú vedecko-výskumnú a publikačnú aktivitu v oblasti elektrotechnickej 
charakterizácie biologicky aktívnych látok a využitia nových elektródových materiá- 
lov v klinickej, environmentálnej a potravinárskej stopovej analýze.“

CVTI SR, SAV a ZSVTS gestorovali ďalší ročník podujatia Vedec roka SR. Konal sa pod 
záštitou vtedajšieho prezidenta SR Andreja Kisku a za osobnej účasti vtedajšieho 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana. Slávnostné vyhlásenie 
výsledkov sa uskutočnilo 10. mája 2016 v Primaciálnom paláci v Bratislave. Partner-
mi podujatia boli spoločnosti SPP, Datalan, Bayer, INFOkey.sk a SVOP. Mediálnymi 

Laureáti VR SR 2014 zľava: Švorc, Miškovský, Kučerová, Gömöry, Hloch
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partnermi podujatia boli RTVS, Quark, science.sk, vedanadosah.sk, teraz.sk, TASR, 
Parlamentný kuriér a VAT – magazín o vede a technike.

Ocenenie získali nasledovné osobnosti:

Vedec roka SR: Ing. Ján Tkáč, DrSc., Chemický ústav SAV v Bratislave. Ocenený za 
využitie nanotechnológií pri konštrukcii rôznych zariadení aplikovateľných v oblasti 
glykomiky a diagnostiky rozličných ochorení vrátane rakoviny prostaty.

Vedkyňa roka SR: doc. Ing. Monika Rychtáriková, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratis- 
lave. Ocenená za aplikáciu znalostí stavebnej a priestorovej akustiky v medzipredmet-
nom kontexte, najmä v oblasti akustiky, pri výskume akustickej orientácie nevidiacich 
ľudí v interiéri budov a poznatkov psychoakustiky pri overovaní akustických veličín.

Osobnosť roka v oblasti technológií: Ing. Daniel Šlosár, Fakulta baníctva, ekológie, 
riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Ocenený za projekt Char-
gebrella – nový typ generátora, ktorý umožňuje dobíjanie elektronických zariadení 
na miestach, kde nie je zdroj elektrickej energie.

Mladá osobnosť vedy: doc. RNDr. Tomáš Pleceník, PhD., Fakulta matematiky, fyziky 
a informatiky UK v Bratislave. Ocenený za vynikajúcu vedecko-výskumnú a publikač- 
nú činnosť vo fyzike tuhých látok súvisiacu s využitím nanotechnológií v senzorike, 
biomateriáloch a supravodivých materiáloch.

Osobnosť roka v programoch EÚ: prof. RNDr. Tibor Hianik, Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky UK v Bratislave. Ocenený za významný prínos a výsledky v oblas- 
ti vývoja biosenzorov určených na diagnostiku priónových ochorení, na monitorova-
nie kvality a kontaminácie potravín a znečistenia životného prostredia. Uvedené výs-
ledky získal v rámci riešenia programov EÚ.

Laureáti VR SR 2015 zľava: Pleceník, Hianik, Šlosár, Rychtáriková, Tkáč
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Jarný termín už tradične patril vyhodnoteniu aktivít našich vedcov, technológov, ino-
vátorov, výskumníkov i aktívnych pracovníkov v medzinárodných projektoch. Sláv- 
nostné vyhlásenie výsledkov jubilejného 20. ročníka oceňovania sa konalo 16. mája 
2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Podujatie moderoval 
Igor Haraj z televízie TA3 a hudobný program zabezpečili umelci z Cisárskeho a krá- 
ľovského dychového komorného orchestra pod vedením Zbyňka Kubáčka. Partner-
mi podujatia boli spoločnosti SPP, Bayer a Datalan, hlavnými mediálnymi partnermi 
RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálnymi partnermi podujatia boli TASR, 
teraz.sk, TABLET.TV, science.sk, VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, Parlamentný 
Kuriér a Startitup. Na podujatí sa zúčastnili Michal Luciak z Kancelárie prezidenta 
SR; Ľubomír Petráš, predseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport; 
Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR; Ján Turňa z CVTI SR; Dušan Gá- 
lik zo SAV, Dušan Petráš zo ZSVTS.

Ocenenia za rok 2016 získali:

Vedec roka SR: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a infor-
matiky UK v Bratislave. Ocenený za významný prínos a dosiahnuté výsledky v oblasti 
vývoja ultrasenzitívnych urýchľovačových a rádiometrických analytických metód a ich
využitie vo výskume zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej rádioak-
tivity.

Vedkyňa roka SR: Ing. Mária Omastová, DrSc., Ústav polymérov SAV v Bratislave. 
Ocenenie získala za aplikáciu nanotechnológií v interdisciplinárnom výskume 
polymérnych kompozitov a nanokompozitov so zameraním na senzory, biosenzory, 
aktuátory a solárne články.

Osobnosť roka v oblasti technológií: doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., Strojnícka fa- 
kulta TU v Košiciach. Ocenený za výskum, vývoj a aditívnu výrobu implantátov na mie-
ru s poréznou štruktúrou a prípravu procesu ich implementácie do klinickej praxe.

Osobnosť roka v programoch EÚ: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., FEI STU v Brati-
slave. Ocenený za mimoriadnu aktivitu a úspešnosť v získavaní a riešení medziná- 
rodných výskumných projektov, hlavne v EÚ programoch FP5 – FP7, Horizont 2020, 
najmä v ECSEL JU.

Mladá osobnosť vedy: Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING, Chemický ústav SAV
v Bratislave. Ocenený za výskumnú a popularizačnú činnosť v oblasti aplikácie nano-
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štruktúr pre zariadenia určené pre vysokocitlivú medicínsku diagnostiku nádorových
a iných ochorení a analýzu komplexných sacharidov.

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave v máji 2018 privítala významné osob-
nosti slovenskej vedy, techniky, vzdelávania a praxe, ktoré sa zúčastnili na slávnos-
tnom odovzdávaní ocenení Vedec roka SR 2017. Toto oceňovanie sa týkalo vedcov, 
technológov, inovátorov a osobností aktívnych v oblasti medzinárodných projektov. 
Podujatie moderoval Igor Haraj z televízie TA3. Hudobný program zabezpečili umelci 
z organizácie Deti a umenie N. F. pri ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave. Partnermi
podujatia boli spoločnosti SPP, Bayer a Datalan, hlavnými mediálnymi partnermi 
RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálnymi partnermi podujatia boli TASR, 
teraz.sk, TABLET.TV, science.sk, VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, Parlamentný Ku- 
riér a Startitup. 

Ocenenie získali:

Vedec roka SR: prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a infor- 
matiky UK v Bratislave. Ocenený za mimoriadnu publikačnú aktivitu v roku 2017 
zahrňujúcu monografiu a ďalších 18 článkov publikovaných v prestížnych matema- 
tických časopisoch, ako aj za výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich rokoch.

VEDEC ROKA SR 2017 – 21. ROČNÍK
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Mladý vedecký pracovník: RNDr. Daniel Reitzner, PhD., Fyzikálny ústav SAV v Bratis- 
lave. Ocenený za prácu v oblasti kvantových kráčaní a ich využitia pre efektívne kvan-
tové vyhľadávania v grafoch, ako aj v oblasti kvantových meraní a ich nekompatibility.

Inovátor roka: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave. 
Ocenený za vynikajúce výsledky a prínosy vo výskume, vývoji a v návrhu nových pro-
gresívnych riešení konštrukčných uzlov, strojov, zariadení a technologických liniek 
vo výrobnej technike a pri zhodnocovaní odpadov.

Technológ roka: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Technologický a inovačný park 
UPJŠ v Košiciach. Ocenený za vývoj nanotechnológie na selektívnu a citlivú detekciu 
perzistentných organických polutantov vo vodnom prostredí a potravinách potvrdenú 
ziskom prestížneho medzinárodného grantu v rámci schémy H2020 SME-instrument.

Osobnosť medzinárodnej spolupráce: prof. Ing. Milan Dado, PhD., ŽU v Žiline. Oce- 
nený za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky na báze medzinárodnej spolupráce 
a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí cez projekty medzinárodnej 
vedecko-technickej spolupráce.

Dňa 13. mája 2019 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave konalo 
slávnostné odovzdávanie ocenení Vedec roka SR 2018. Ocenili vedcov, technológov, 
inovátorov a osobností aktívnych v oblasti medzinárodných projektov. Podujatie 
moderoval Igor Haraj z TA3 a hudobný program zabezpečili umelci z organizácie 
Deti a umenie N. F. pri ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave. Partnermi podujatia boli 
spoločnosti SPP a Datalan, hlavnými mediálnymi partnermi RTVS a VAT – magazín 

Laureáti VR SR 2017 zľava: 
Miškovský, Dado, Šooš,
Reitzer, Fečkan
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o vede a technike. Mediálnymi partnermi podujatia boli TASR, teraz.sk, TABLET.TV, 
science.sk, VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, Parlamentný Kuriér a Startitup.

Ocenenia za rok 2018 získali:

Vedec roka SR: doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., PvF UPJŠ v Košiciach. Ocenený 
za prínos k zavedeniu a rozvoju unikátnej problematiky usporiadaných nanopóro-
vitých materiálov typu metaloorganických sietí a usporiadanej mezopórovitej siliky
v rámci Slovenska a štúdium ich aplikácie ako sorbentov, inteligentných nosičov 
liečiv a magnetických materiálov.

Mladý vedecký pracovník: RNDr. Matej Baláž, PhD., ÚG SAV v Košiciach. Ocenený za 
významný inovačný prínos a početné publikácie vo vednej oblasti mechanochémia 
v roku 2018.

Inovátor roka: prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., FVT TUKE so sídlom v Prešove. Ocenený za 
inovatívne technické riešenia v oblasti automatizácie a riadenia strojov a procesov 
chránené patentmi a úžitkovými vzormi.

Technológ roka: Ing. Jozef Zohn, ASKOZVAR, s.r.o., Košice. Ocenený za zavedenie 
technológie zvárania trojzložkovým plynom pri zhotovovaní oceľových konštrukcií
a prínos v oblasti technológie zvárania na Slovensku.

Osobnosť medzinárodnej spolupráce: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., FEI STU v Bra-
tislave. Ocenený za jedinečný prínos pre propagáciu slovenskej vedy na pôde Seve- 
roatlantickej aliancie, dlhodobú úspešnosť v získavaní zahraničných grantov a za 
získanie ocenenia vedeckého programu NATO Veda pre mier a bezpečnosť „Najlepší 
projekt NATO za posledných desať rokov v oblasti kybernetickej bezpečnosti“.

Laureáti VR SR 2018 zľava: Zeleňák, Baláž, Piteľ, Zohn, Grošek
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Tento ročník podujatia vyvrcholil slávnostným odovzdávaním ocenení, ktoré sa usku- 
točnilo dňa 16. júna 2020, v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky 
pani Zuzana Čaputová. Partnermi podujatia boli spoločnosti SPP, Datalan a Tatrava- 
gónka. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia boli RTVS a VAT – magazín o vede 
a technike. Mediálnymi partnermi podujatia boli VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, 
Nextech a Parlamentný Kuriér. Na slávnostnom oceňovaní zúčastnili: Branislav Gröh- 
ling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ľudovít Paulis, štátny tajomník 
MŠVVaŠ SR, Štefan Rozkopál, vedúci Kancelárie prezidentky SR, štatutári podujatia 
– Ján Kyselovič z CVTI SR, Pavol Šajgalík zo SAV a Dušan Petráš zo ZSVTS. Podu-
jatie moderovala Monika Tináková, hovorkyňa SAV, hudobný program zabezpečil zná- 
my slovenský husľový virtuóz Filip Jančík.
 
Ocenenia získali:

Vedec roka SR: RNDr. Peter Skyba, DrSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV v Koši- 
ciach. Ocenený za vedecké výsledky dosiahnuté pri štúdiu vlastností kondenzovaných 
látok pri veľmi nízkych teplotách, najmä supratekutého hélia-3 ako modelového sys-
tému pre kozmológiu a za rozvoj fyziky veľmi nízkych teplôt na Slovensku.

Mladý vedecký pracovník: RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda
v Trnave. Ocenený za výnimočný prínos v oblasti skúmania jednomolekulových, jed-
noiónových a jednoretiazkových magnetov a ich potenciálneho využitia v praxi.

Inovátor roka: prof. Ing. Ján Híveš, PhD., FCHPT, STU v Bratislave. Ocenený za výskum 
a vývoj technológie výroby silného „zeleného“ oxidovadla – železanu, schopného 
ekologicky likvidovať široké spektrum mikropolutantov v životnom prostredí, hlavne 
vo všetkých typoch vôd.

Technológ roka: prof. Ing. Emil Spišák, CSc., SjF TU v Košiciach. Ocenený za návrh
a realizáciu Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty Technickej uni-
verzity v Košiciach, ako technologickej základne na realizáciu výsledkov vedecko- 
výskumnej činnosti zamestnancov a študentov Technickej univerzity v Košiciach a ich 
transfer do priemyselného zázemia Slovenska.

Osobnosť medzinárodnej spolupráce: prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., Trenčianska 
Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Ocenený za úspešnú mnohoročnú spo-
luprácu so špičkovými svetovými a európskymi pracoviskami materiálového výsku-
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mu a získanie podpory z programu Horizont 2020 na vybudovanie centra sklárskeho 
výskumu európskeho významu v SR.

Daný ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých 
výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky sa konal pod záštitou pani Zuza- 
ny Čaputovej, prezidentky Slovenskej republiky. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 
oceňovania sa uskutočnilo 29. júna 2021, v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave. Pozvanie na slávnostné oceňovanie prijali: Dušan 
Jaura, riaditeľ Odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidentky SR; Ľudovít Pau-
lis, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR; zástupcovia
organizátorov podujatia – Ján Kyselovič z CVTI SR, Pavol Šajgalík zo SAV a Dušan
Petráš zo ZSVTS. Na podujatí sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia významných ve-
decko-výskumných inštitúcií. Generálnym partnerom podujatia bola spoločnosť 
Interway, hlavnými partnermi boli spoločnosti SPP, Asseco; partnermi podujatia
boli spoločnosti Tatravagónka, DATALAN a SVOP; hlavnými mediálnymi partnermi
podujatia boli RTVS a VAT – magazín o vede a technike; mediálnym partnermi
podujatia boli VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, Nextech.

Ocenenie získali:

Vedec roka SR: RNDr. Imrich Barák, DrSc., Ústav molekulárnej biológie SAV v Brati-
slave. Ocenený za unikátne výsledky v oblasti fyziológie baktérií a objav vzniku bak-
teriálnych nanotrubíc ako prejav zomierajúcej bunky.

Mladý vedecký pracovník: RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD., Národný onkologický 
ústav v Bratislave. Ocenená za rozvoj biobankingu pre nádorové ochorenia na Národ-
nom onkologickom ústave a predklinický výskum v oblasti testikulárnych nádorov 
zo zárodočných buniek.

VEDEC ROKA SR 2020 – 24. ROČNÍK

Laureáti VR SR 2019 zľava:
Skyba, Spišák, Galusek,
Híveš, Rajnák
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Inovátor roka: RNDr. Boris Klempa, DrSc., Virologický ústav SAV v Bratislave. 
Ocenený za inovatívny výskum nových metód diagnostiky SARS-CoV-2 využiteľný 
pre testovanie detí v školách, podiel na vývoji slovenských PCR testov a reprezen- 
táciu Slovenska v projekte Európskeho vírusového archívu EVA-GLOBAL.

Technológ roka: prof. Ing. Marián Peciar, PhD., Strojnícka fakulta, STU v Bratislave. 
Ocenený za mimoriadny prínos v oblasti vývoja nových netradičných a unikátnych 
technológií spracovania suchých aj vlhkých práškových a zrnitých látok, v oblasti 
pokrokových materiálov pre nasadenie v systémoch Industry 4.0 a výchovu mladých 
technológov.

Osobnosť medzinárodnej spolupráce: Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., Fakulta 
baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, TU v Košiciach. Ocenený za významný 
rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti projektov, vedy a výskumu na Fakulte 
baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.

Nad týmto výročným podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky 
Zuzana Čaputová a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. 
Jubilejný 25. ročník slávnostného odovzdávania ocenení sa uskutočnil v Moyzesovej 
sieni Filozofickej fakulty UK v Bratislave 14. júna 2022.

Za rok 2021 a predchádzajúce obdobie boli udelené tieto ocenenia:

Laureáti VR SR 2020 zľava: Barák, Peciar, Klempa, Kaľavská, Cehlár
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Vedec roka SR: prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc., Prírodove-
decká fakulta UK Bratislava, odborník v oblasti behaviorálna 
ekológia. Ocenenie získal za objasnenie nových poznatkov o re-
produkčných stratégiách a evolučných aspektoch behaviorál-
nych stratégií podieľajúcich sa na vyhýbaní sa kontaminácii 
patogénmi.

Mladá vedecká pracovníčka: Mgr. Lucia Balážová, PhD., Biome-
dicínske centrum SAV v Bratislave, odborníčka v oblasti ener-
getický metabolizmus. Ocenená za identifikáciu a popísanie 
funkcie receptora GPR180 a jeho ligandu CTHRC1 ako nových 
komponentov TGFß signálnej dráhy, ktoré regulujú aktivitu 
hnedých tukových buniek a metabolizmus glukózy. Výsledky 
tejto štúdie siahajú ďaleko za hranice vednej oblasti zameranej 
na výskum tukového tkaniva.

Inovátor roka: prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., Strojnícka 
fakulta TU v Košiciach, odborník v oblasti vodíkové technológie. 
Ocenenie získal za inovatívny výskum a implementáciu unikát-
nych vodíkových technológií v automobilovom priemysle a v ener-
getike. Je tvorcom unikátnych zariadení pre reguláciu, kompresiu
a separáciu vodíka implementáciou inovatívnych postupov a me- 
todík, ktoré prispeli hlavne k zvýšeniu bezpečnosti prevádzky 
vodíkových zariadení v praxi.

Technológ roka: prof. Ing. Michal Hatala, PhD., Fakulta 
výrobných technológií TU Košice so sídlom v Prešove, odbor- 
ník v oblasti nedeštruktívne testovanie. Ocenený za prínos 
v oblasti uplatnenia progresívnych metód nedeštruktívnej 
kontroly a skúšania v technickej praxi; ide najmä o prínos pri 
inovatívnych riešeniach v priemysle so zameraním na produk- 
ty aditívnej a automobilovej výroby.

Osobnosť medzinárodnej spolupráce: doc. Ing. Ladislav Hluchý, 
CSc., Ústav informatiky SAV v Bratislave, odborník v oblasti in-
formatika a informačné technológie. Ocenený za mimoriadnu 
úspešnosť pri získavaní projektov rámcových programov EÚ
a za výsledky získané v rámci týchto projektov, najmä za výsled-
ky pri budovaní paneurópskej infraštruktúry pre vysokovýkonné 
počítanie a európskeho cloudu pre otvorenú vedu.
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Vážené dámy, vážení páni,

ako zástupca jedného z vyhlasovateľov podujatia 
Vedec roka SR, dovoľujem si Vám, pár slovami vy-
jadriť vzťah Zväzu slovenských vedeckotechnických 
spoločností k tomuto významnému podujatiu

Vedec roka je výnimočný svojim cieľom prezento- 
vať výsledky práce vedeckej aj technickej inteli-
gencie na Slovensku. Zväz slovenských vedecko-
technických spoločností bol takmer od samotného 
začiatku pri tom, v úzkej súčinnosti so skupinou 
novinárov s technickým zameraním okolo pána Le-
nocha. Zároveň sme radi, že sme túto „značku kva-
lity” spolu so SAV a CVTI SR následne prevzali.

K participácii ZSVTS na tomto podujatí nás viedli väzby nielen k vede, jej pred-
staviteľom, ale aj k technike a praktickému využitiu výsledkov vedy v praxi. ZSVTS 
má v základnom poslaní napomáhať transferu poznatkov vedy a techniky do praxe. 
Oceňovaním vedcov, technológov či mladých výskumníkov posilňujeme povedomie 
našej verejnosti o tom, že Slovensko má nielen vynikajúcich športovcov, umelcov, 
ale aj veľké množstvo kvalitných odborníkov a expertov na poli vedy, techniky, 
technológií a vzdelávania, ktorých práca a výsledky si zaslúžia, aby ich spoločnosť 
vyzdvihla s patričnou úctou a rešpektom. Títo odborníci zosobňujú silnú kapacitu 
mozgov, ktorá dostáva v zahraničí významné ohodnotenie.

Je neuveriteľné, ale za 25 rokov bolo ocenených viac ako 100 špičkových vedcov 
v rôznych kategóriách, pričom celkový počet nominovaných bol viac ako 1300, čo 
svedčí jednak o veľkom záujme vedeckej komunity, súčasne o náročnosti výberu.

Uvedenými aktivitami všetci zároveň prispievame k orientácii mladej generácie k prob- 
lematike techniky, vedy, výskumu, inovácií, významu vzdelávania a praktického uplat-
nenia sa v živote.

Verím, že spoločnou účasťou nielen vyhlasovateľov podujatia Vedec roka SR, ale aj 
ďalších inštitúcií na Slovensku, prispejeme jednak k chápaniu významu vedy a tech-
niky v našom každodennom živote, tiež k transferu nových poznatkov a skúseností, 
priaznivejšej ekonomike krajiny a nárastu kvality nášho života.

Dovoľte mi na záver zaželať ďalšie úspešné roky podujatiu VEDEC ROKA SR!

Dušan Petráš, prezident ZSVTS
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JUDr. Ľubomír Lenoch (1925 – 2012) – najvýznamnejší propa- 
gátor slovenskej vedy, novinár, zakladateľ a organizátor pres-
tížneho podujatia Vedec roka SR. Bol nadšeným obdivovateľom 
a podporovateľom slovenskej vedy. Gymnázium vyštudoval 
v Trenčíne, Právnickú fakultu UK v Bratislave a v rokoch 1967 
– 1968 dvojročné postgraduálne štúdium na Chemicko-tech-
nologickej fakulte SVŠT v Bratislave. V rokoch 1946 –1948 
pracoval v Slovenskej obilnej spoločnosti, odkiaľ prešiel do 
podniku liečivých rastlín „Centralherba“ v Malackách. Ako 
dvadsaťdvaročný sa stal prokuristom. V rokoch 1949-1951 sa stal tajomníkom 
predsedníctva ÚV JTO SOKOL aj pre medzinárodný styk. V rokoch 1953 – 1962 bol 
redaktorom športu v redakcii Dukla. V začiatkoch pôsobenia v redakcii Práca vydá- 
val týždenne materiály s názvom „Veda, vývoj, výskum pripravujú“. Denník Práca 
sa tak v šesťdesiatych rokoch stal jediným denníkom, ktorý sa vtedy venoval vede 
a technike. Možno povedať, že JUDr. Lenoch bol už od roku 1965 považovaný za 
vedecko-technického redaktora a komentátora. V roku 1969 prešiel do redakcie 
denníka Pravda. V rokoch 1970 a 1971 organizoval na Ministerstve výstavby a tech-
niky v týždenných intervaloch 92 vzdelávacích novinárskych vedecko-technických 
akcií s názvom ,,Posedenie pri káve“. V rokoch 1972 až 1992 vydával dvojtýžden-
ník „Novosti vedy a techniky“, ktorý zabezpečoval sústavný tok informácií zo všet-
kých slovenských pracovísk vedy a techniky (rubriky: Zo Slovenskej akadémie 
vied, Informácie z aplikovaného výskumu, Vysoké školy, Technika mladých, atď.).
V roku 1974 inicioval a organizoval akciu „Výzva Slovnaftu“. Jej cieľom bolo zvy-
šovanie ekonomickej efektívnosti vo výrobnej sfére, okrem iného aj zavádzanie 
nových technológií, využívanie výsledkov výskumu a zvýšenie starostlivosti o život-
né prostredie. K výzve sa pripojilo 230 podnikov z celého Československa. V rokoch 
1997 – 2000 bol vedúcim redaktorom mesačníka Slovenskej akadémie vied Media 
Servis-SAV.

Ako predseda Klubu vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novi- 
nárov (KVTŽ SSN) sa pričinil o jeho vstup do Európskej únie vedeckých žurnalistov 
(1990) a v roku 1991 bol pri založení pracovnej skupiny strednej Európy vedeckých 
žurnalistov (ARGE), ktorej členom sa stal aj KVTŽ SSN pod jeho vedením. V rokoch 
2007 – 2008 vydával elektronické noviny SAV pod názvom „ENSAV Expertsforum“, 
ktoré prinášali informácie z vedeckých a výskumných pracovísk SAV, z fakúlt vyso- 
kých škôl, z pracovísk aplikovaného výskumu a z inštitúcií vývoja. Napriek tomu, 
že sme už od r. 1993 mali vlastnú republiku, nikto nedokázal na Slovensku oceniť 
výsledky slovenskej vedy, neraz získané v chudobných podmienkach. Až Dr. Lenoch 
dokázal v roku 1997 zorganizovať prvý ročník podujatia Vedec roka SR. Za 15 rokov

P1: ĽUBOMÍR LENOCH – ZAKLADATEĽ PODUJATIA
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sa podujatie stalo najprestížnejším ocenením predstaviteľov slovenskej vedy. Ako sa 
vyjadril prof. Bužek (prvý ocenený vedec), „úplne z ničoho dokázal vytvoriť a udržiavať 
tradíciu podujatia Vedec roka SR, ktorá sa už stala súčasťou nášho vedeckého života. 
Jeho entuziazmus a nadšenie pre vec bolo nákazlivé. Bolo mi cťou, že som mal možnosť 
JUDr. Lenocha spoznať a spolupracovať s ním. Pevne verím, že odkaz jeho nezištnej 
práce v prospech vedy na Slovensku nás bude motivovať k tomu, aby sme pokračovali
v aktivitách, ktorých bol iniciátorom”. Je prirodzené, že jeho popularizácia slovenskej
vedy bola ocenená v r. 2003 Pamätnou medailou SAV pri príležitosti 50. výročia
založenia SAV a v r. 2007 získal Cenu SAV za celoživotné dielo pri propagácii významu 
vedy a presadzovanie jej rozvoja.

Podľa slov pani Zuzany Krútkej, bývalej predsedníčky SSN: ,,Bol vždy nadšený pre 
to čo robil, plný elánu, chuti do života, s množstvom nových plánov. Nikto zo slo-
venských novinárov neurobil pre popularizáciu vedy a techniky toľko ako on a nikto neu-
robil toľko ako on pre zviditeľnenie slovenskej vedeckotechnickej žurnalistiky. Zostáva 
len dúfať, že podujatie Vedec roka, ktoré inicioval a bol jeho organizačnou dušou, bude 
ďalej pokračovať. A tak bude svojím spôsobom naďalej medzi nami“. A ako povedal 
pri istej príležitosti prof. Š. Luby, bývalý predseda SAV, „vďaka Lenochovej usilovnosti
a vynaliezavosti sa v čase vyhlasovania laureátov podujatia Vedec roka SR, stávajú slo-
venskí vedci mediálnymi hviezdami a naša veda zaujíma v povedomí spoločnosti aspoň 
nakrátko miesto, ktoré si svojimi špičkovými výkonmi zaslúži“.
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Hymnus (Hudobno-spievaný pozdrav slovenskej vede)

Ave, ave, scientia Slovacca !
Ave, ave !
Scientia Slovacca !
Ave, ave!
Scientia slovacca !
Avete vos !
Avete vos !
Scientiarum communitas
Sciencia !
Slovacca !
Ave !
Ave !

Hymnus zložil zakladateľ podujatia pán Lenoch. Tento oslavný pozdrav mal premiéru
15. marca 2006 na slávnostnom odovzdávaní ocenení Vedec roka SR 2005, ktoré sa konalo
v Dome ZSVTS v Bratislave. Autor melódie a textu: Ľubomír Lenoch; hudobné prevede-
nie: hudobná skupina M&D so speváčkou Danny.

Prvé logo podujatia Vedec roka SR Súčasné logo podujatia Vedec roka SR

P2: ZÁKLADNÉ SYMBOLY PODUJATIA
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Výtvarné stvárnenie ceny podujatia Vedec roka SR

Cena, ktorá sa odovzdávala na podujatí Vedec roka SR, prešla rozličným vývojom. 
Spočiatku ocenené osobnosti dostávali sklené predmety (spravidla vázy) vyrobené
z krištáľového skla, ktoré zabezpečoval pán Lenoch. Neskôr sa cena menila zo skle-
nej cez umelohmotnú, resp. sádrovú, až po súčasnú kombinovanú sklenú.

V roku 2014, na základe súťaže, ktorú Organizačný výbor podujatia zadal poslucháčom 
Fakulty architektúry STU v Bratislave, sa dizajnom ocenenia stal námet Jakuba Masára
– neúplný hranol, v ktorom sú vrezané priemety matematických kriviek. Na obrázku
vľavo sú štatutári podujatia: Ján Turňa z CVTI SR, Pavol Šajgalík zo SAV a Dušan Petráš
zo ZSVTS s uvedenou cenou; na obrázku vpravo je jej umelohmotná maketa.

Od roku 2017 až doteraz sa oceneným osobnostiam odovzdáva súčasná cena zo skla,
ktorú vyhotovil sklársky odborník Mgr. Art. Oliver Leššo zo Space Glass, s.r.o. Ide 

o vrstvené hmoty skla lepené na seba. Medzi
 vrstvami je vákuové pokovovanie hliníkom. Zo spod-
 nej strany je nalepený dichroický farebný filter. 

Následne je celá hmota brúsená a leštená tech-
nikou optického spracovania skla. Do hmoty je uro- 
bený cez hliníkové vrstvy prienik, ktorý sa frézuje
v tvare zalomenej šošovky. Neúplný hranol má 
výšku 22 cm a hranu 5 cm, hmotnosť okolo 1 000 
gramov. Cena je dodávaná v kazetovom balení. Pre 
každý rok sa mení jej podfarbenie, ktoré je špeci-
fické pre danú kategóriu ocenenia, to znamená, že 
každé výtvarné stvárnenie ceny je jedinečným kuso- 
vým originálom.
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P3: JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY PODUJATIA V SKRATKE
Miesto, termín odovzdania ocenení 
Vedec roka SR

CHTF STUBA, Bratislava, 1.6.1998

ÚNMS SR, Bratislava, 24.6.1999

Výstavisko TMM Trenčín, 14.5.2000

ZSVTS, Bratislava, 22.3.2001

ZSVTS, Bratislava, 12.3.2002

ÚEO SAV, Bratislava, 27.2.2003

NOC Bratislava, 21.6.2004

SRo, Bratislava, 8.11.2005

ZSVTS, Bratislava, 15.3.2006

ZSVTS, Bratislava, 2.4.2007

ZSVTS, Bratislava, 14.3.2008

ZSVTS, Bratislava, 29.1.2009

CVTI SR Bratislava, 18.3.2010

FÚ SAV, Bratislava, 16.3.2011

VŠ ZSP Sv. Alžbety Bratislava, 19.3.2012

CVTI SR, Bratislava, 14.5.2013

CVTI SR, Bratislava, 13.5.2014

CVTI SR, Bratislava, 12.5.2015

Primaciálny palác, BA, 10.5.2016

Primaciálny palác, BA, 16.5.2017

Primaciálny palác, BA, 15.5.2018

Primaciálny palác, BA, 13.5.2019

Moyzesova sieň UK BA, 16.6.2020

Moyzesova sieň UK BA, 29.6.2021

Moyzesova sieň UK BA, 29.6.2021

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Konzervatórium husľový duet

Konzervatórium gitarový duet

Ľudové tance

VŠMU Bratislava, huslistky

Ľudová hudba

Mirko Turčan, gitara

NOC, klavirista

Peter Michalica, husle

Hudobná skupina M&D

Daniel Mikloško, spev

ZUŠ Ľudovíta Rajtera v Bratislave

ZUŠ Ľudovíta Rajtera v Bratislave

ZUŠ Miloša Ruppelta v Bratislave

VŠMU, Ondrej Veselý, gitara

Anton Baláž, spev, poéma

New Symphonic Quartet,
Miroslav Starjak

Silent Trio

Barbora Švidraňová, spev
Lukáš Cintula, klavír

ZUŠ Jozefa Kresánka, Bratislava

Dychový komorný orchester
z FMFI UK Bratislava

ZUŠ Jozefa Kresánka, Bratislava

ZUŠ Jozefa Kresánka, Bratislava

Filip Jančík, husle

Viva Quartet

Jozef Lupták, violončelo Boris
Lenko, akordeón

Kultúrny programZa rokRočník
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P4: KATEGÓRIE A VÍŤAZI VŠETKÝCH ROČNÍKOV

Peter Rapta

Monika Vrzgulová

Jozef Nosek

Viktor Viglaský

Juraj Kronek

Pavol Szabó
Miroslav Chovanec

Beáta Meričková

Jaroslav Mosnáček

Jana Jakubíková

Mária Pallayová

Viktória Majláthová

Monika Gulerová

Vlasta Harbuľáková

Marián Sýkora
Katarína Valachová

Jaromír Mikeš

Zuzana Benková

Michal Pitoňák

Ľubomír Švorc

Tomáš Pleceník

Tomáš Bertók

Daniel Reitzner

Matej Baláž

Cyril Rajňák

Katarína Kaľavská

Lucia Balážová

Vladimír Bužek

Vladimír Krčméry 

Dušan Berek

Vendelín Macho
Imrich Ruisel

Imrich Barák
Dušan Kaniansky 
Jaromír Pastorek

Milan Melník

Peter Biely

Ján Kormanec

Anatolij Dvurečenskij

Pavol Šajgalík

Ladislav Šoltés

Fedor Šimko

Jozef Masaryk

Stanislav Dubnička

Roman Boča

Igor Podlubný

Stanislav Tokár

Fedor Gőmőry

Ján Tkáč

Pavol Povinec

Michal Fečkan

Vladimír Zeleňák

Peter Skyba

Imrich Barák

Pavol Prokop

1/1997

2/1998

3/1999

4/2000

5/2001

6/2002

7/2003 

8/2004

9/2005

10/2006

11/2007

12/2008

13/2009

14/2010

15/2011

16/2012

17/2013

18/2014

19/2015

20/2016

21/2017

22/2018

23/2019

24/2020

25/2021

Vladimír Farkaš

František Simančík

-

Bartolomej Janek

-

Dušan Berek
Dana Baricová

Jozef Barborka

Daniela Ďuračková

Ján Baláž

Dušan Čáni

Rudolf Toman

Ladislav Janoušek

Tibor Žáčik

Ladislav Homišin

Michal Sabo

Pavol Alexy

Michal Krajčík

Sergej Hloch

Daniel Šlosár

Radovan Hudák

Pavol Miškovský

Jozef Zohn

Emil Spišák

Boris Klempa

Michal Hatala

Vladimír Krajčovič

Štefan Šáro

Alexander Sommer

Oskár Elschek

Dagmar Michalková

Viktor Bauer

František Makai

Elemír Kossaczký

Jozef Čižmárik

Michal Uher

Ladislav Komora

Ondrej Halaga 

Ján Slezák

Štefan Luby

Karol Pieta

Ivan Kamenec

Jozef Rovenský

Lucia Kučerová

Monika Rychtáriková

Mária Omastová

Ľubomír Šóoš

Ján Piteľ

Ján Híveš

Marián Peciar

Tomáš Brestovič

-

-

-

-

Vladimír Bužek

Zdena Bartošová

-

Maroš Finka

Ján Gaduš

Jozef Kačmarčík

Karel Kovařík

Ján Dusza

Katarína Bilíková

Dušan Šimšík

Karol Mikula

Peter Kúš

Tomáš Sabol

Pavol Miškovský

Tibor Hianik

Daniel Donoval

Milan Dado

Otakar Grošek

Dušan Galusek

Michal Cehlár

Ladislav Hluchý

Technológ rokaVedec roka Mladý
výskumník roka

Uznanie
za výskum v SR

Za výsledky
v programoch EÚ

Ročník/
Za rok

Osobnosť v oblasti 
technológií

Technológ roka

Technológ roka

Vedec roka

Vedec roka

Vedec roka

Mladá
osobnosť vedy

Mladý vedecký 
pracovník

Mladá vedecká 
pracovníčka

Vedkyňa roka

Inovátor roka

Inovátor roka

Osobnosť
v programoch EÚ

Osobnosť medziná- 
rodnej spolupráce

Osobnosť medziná- 
rodnej spolupráce
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Vladimír Gozora, Gabriel Okša, Pavel Uher, Magdaléna Hiadlovská, Branislav Dobruc- 
ký, Pavel Klč, Marián Turčáni, Dušan Berek, Anton Krištín, Marcel Miglierini, Stanisla-
va Blažíčková, Štefan Matejčík, Vladimír Šepelák, Miroslav Holubec, Mikuláš Sedlák, 
Ján Plesník, Tomáš Havlík, Jozef Řeháček, Miroslav Holubec, Miloš Dian, Juraj Sinay, 
Tomáš Havlík, Peter Horňak, Peter Moczo, Norbert Gáborčík, Peter Baláž, Gabriel 
Drobný, Pavel Diko, Bieloslav Riečan, Ivan Janotka, Dalimír Jurčák, Juraj Holčík, An-
drej Kormuťák, Igor Lacík, Jozef Šamaj, Zuzana Chrastinová, Pavel Uhrín, Vincent 
Sniščák, Dionýz Ďurišin, Danica Červinková.

Ladislav Čavojský, Peter Poláčik, Róbert Roško, Dušan Plašienka, Milan Šútovec, Ivan 
Plander, Marko Švec, Jozef Noga, Dušan Petráš, Dušan Berek, Vojtech Klimek, Ras-
tislav Jakuš, Juraj Bujdák, Róbert Bielak, Adam Bžoch, Jurana Kvietková, Vladimír 
Lukeš, Štefan Matejčík, Michal Dubovický, Milan Ružička, Slavomil Ďurovič, Viktor 
Bauer, Štefan Hittmár, Karol Vasilko, Jan Patočka, Július Slosiar, Jozef Gašparík. 
František Mateička, Juraj Bies, Peter Kopčanský, Dušan Meško, Radomír Nosáľ, 
Božena Čahojová, Jaroslav Mosnáček, Markéta Derdáková, Katalin Szocs, Peter 
Liba, Ivan Ďuriš, Karol Florián, Ivan Cvrkal, Maroš Finka, Ján Juráš.

Vladimíra Papajová, Viera Kabátová, Vladimír Slugeň, Radovan Garabík, Jaroslav 
Chovanec, Pavol Kováč, Miroslav Holubec, Pavol Šajgalík, Martin Danko, Branislav 
Hadzima, Ivo Petráš, Pavol Kútnik, Pavol Kluvánek, Július Oszlányi, Ivan Turek, Viera 
Marková, Katarína Poláková, Pavol Hrdlovič, Fedor Čiampor, Igor Podlubný, Peter
Arendáš, Igor Lacík, Ivan Štich, Ivan Chmúrny, Ján Hefty, Jana Plevková, Lívia Bízik-
ová, Peter Buday, Marián Minárik, Peter Baráth, Karol Flórián, Jozef Bulla, Peter 
Skyba, Peter Massányi, Hana Čenčaríková, Antonín Klas, Eva Kutejová, Jozef Bízik, 
Marián Trenkler, František Trebuňa, Zita Izakovičová, Július Oszlányi, Ján Jankovič, 
Jozef Kollár, Vladimír Puchart, Tomáš Sabol, Oľga Babušíková, Darina Slameňová, 
Milan Moravčík, Alexander Linczényi, Jozef Peterka, Andrea Šagátová, Ján Dusza, 
Jurij Sidor.

Marián Sedlák, Ján Duda, Peter Gemeiner, Rudolf Toman, Andrea Zemánková-Mesia-
rová, Peter Žeňuch, Jozef Strečka, Pavol Joppa, Róbert Hudec, Vladimír Puchart, Igor 
Podlubný, Ladislav Požár, Miroslav Koseček, Milan Hamada, Pavol Kristian, Gabriela 
Nosáľová, Vladimír Kováčik, Vladimír Gozora, Mária Tajtáková, Tomáš Trnovec.

Igor Lacík, Peter Samuely, Jozef Šimúth, Iwar Klimeš, Igor Novák, Emil Spišák, Karel 
Saksl, Tomáš Majtán, Peter Kasák, Zuzana Pribulová, Michal Kelemen, Lucia Kuče-
rová, Ľuboš Čipák, Dušan Šimšík, Pavol Diko, František Trebuňa, Vladimír Kováčik, 
Dušan Berek, Ivan Pleško.

P5: OSOBNOSTI – NOSITELIA ČESTNÝCH UZNANÍ
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Ladislav Ceniga, Peter Skyba, Mária Patakyová, Peter Massányi, Marek Drličiak, Da-
niel Papaj, Karel Saksl, Ľudovít Paulis, Eduard Burda, Peter Kasák, Zdenko Machala, 
Ondrej Štefánik, Mário Ziman, Miroslava Matúšková, Sergej Hloch, Kamil Hudec,
Adriana Kolesárová, Eva Dudrová, Štefan Galbavý, Vladimír Zajac, Josef Vičan, Ladis- 
lav Šándor, Andrej Pázman, Pavol Hrdlovič, Karol Vasilko, Peter G.Fedor- Freybergh, 
Jozef Lehotay Gregor.

Ján Dusza, Martin Hajduch, Katarína Mikušová, Jana Pohaničová, Marcel Zámocký, 
Marian Janák, Daniela Očipová, Karel Saksl, Petra Bujňáková, Ivana Martinická, Zuzana
Kyseľová, Eva Krídlová Burdová, Michal Pitoňák, Martina Baliová, Bronislava Brejová, 
Tomáš Vinár, Ľudovít Treindl, Jozef Ševčík, Vladimír Černý.

Ladislav Kvasz, Ján Viňáš, Ľudovít Paulis, Martin Kováč, Jozef Svetlík, Matej Mičušík, 
Igor Lacík, Peter Lukáč, František Mihina, Juraj Pivko, Michal Stríženec, Ľubomír Ples-
ník, Milan Kováč, Oľga Danglová, Viliam Geffert, Alexander Ruttkay, Jozef Melcer, 
Karol Blunár, Pavol Duhaj.

Jana Šimeg Veterníková, Juraj Majtán, Ivan Cimrák, Ivan Sačkov, Miroslava Vráblová, 
Peter Vyšný, Martin Kendra, Silvia Baďurová, Miloš Gregor, Katrína Fajčíková, Peter 
Biely, Eugen Jóna, Pavol Hrdlovič, Dušan Driensky, Linus Michaeli, Karol Ondriaš, 
Otto Ložek, Peter Blaho, Ladislav Lysák, Otto Sobek, Peter Cifra, Vladimír Babčák, 
Peter Paliatka, Štefan Janeček, Peter Fedor, Marián Kollárik, Mangesh Bhide, Helena 
Barancová, Soňa Košičiarová, Mária Bieliková, Ivan Janotka, Mária Chrenková, Ján 
Danko, Milan Bežo.

Matej Stano, Ján Titiš, Ivan Sačkov, Róbert Šoltýs, Michal Krajčík, Juraj Jančovič, 
Robert Kočiško, Dana Vigašová, Tomáš Bertók, Ján Duplák, Mário Janda, Alexander 
Szokolay, Peter Slavkovský, Miloš Kovačka, Augustín Maťovčík, Mišo Kováč Adamov, 
Mojmír Bendža, Ladislav Franek, Kamil Javorka, Miroslav Vallo, Ivan Plander, Jozef 
Bulla, Ján Garaj, Peter Blaho, Darina Slameňová, Igor Tvaroška, Michal Belej, Petr 
Skočovský, Václav Koman, Jozef Burda, Peter Celec, Vladimír Šepelák, Marcel Miglie- 
rini, Helena Barancová, Lucia Kučerová, Anton Trník, Silvia Pastoreková, Mangesh 
Bhide, Jozef Štulrajter, Ladislav Hluchý, Ján Tkáč, Soňa Čeretková.

Dana Sitányiová, Tibor Hianik, Daniela Grejtáková, Peter Brziak, Daniel Šlosár, Peter 
Žifčák, Sergej Hloch, Ondrej Híreš, Juraj Lieskovský, Marcel Miglierini, Ivan Šalamon,
Norbert Lukáč, Domenico Pangallo, Pavol Ochotnický, Pavel Cheben, Ivan Štich, 
Mangesh Bhide, Dušan Galusek, Martin Bača, Martin Hajduch, Fedor Gőmőry, Milan
Kováč, Eugen Jóna, Peter Vršanský, Marián Valko, Jaroslav Mosnáček, Radovan 
Šebesta, Štefan Janeček, Marián Krajčí, Alexander Sirotkin, Norbert Lukáč, Dušan 
Krokavec, Marek Svitok, Ján Tkáč, Miroslava Kačániová, Adriana Kolesárová, Lucia 
Kučerová, Marta Orviská, Adriana Švecová, Silvia Pastoreková, Eva Kutejová, Emília 
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Mišíková Elexová, Eva Petrovová, Svetlana Kapalková, Monika Rychtáriková, Iveta 
Šimková, Božena Smolková, Radomíra Nemcová, Mária Bieliková, Eva Tvrdá, Kristína 
Uličná, Martin Venhart, Michaela Musilová, Marek Majdan, Jakub Berčík, Stanislav 
Kološta, Zuzana Kyseliová, Mariana Balážová, Martin Urík, Milan Maretta, Attila 
Tóth, Miroslava Požgajová, Andrej Závodný, Ján Drgo, Róbert Jáger, Michal Hatala, 
Ivan Petryshynets, Ľubomír Švorc, Lucia Kraková, Tomáš Samuely, Dávid Maženský, 
Eva Singovszka, Róbert Šoltýs, Daniel Reitzner, Martin Solík, Michal Šujan, Tomáš 
Pleceník, Mária Šoltésová Prnová, Ľuboš Daniel, Lucia Krajková, Alexandra Kovalčí-
ková, Veronika Huntošová, Svetlana Školeková, Zuzana Bednáriková, Naďa Kulková, 
Ľudmila Elbert, Andrea Kováčová, Zbigniew Robak, Aladár Maďari.

Fedor Macášek, Štefan Rehák, Štefan Janeček, Pavel Jakubec, Ľubor Králik, Martin 
Orendáč, Stanislav Jendroľ, Jaroslav Mosnáček, Norbert Lukáč, Alexander Sirotkin, 
Daniel Klimovský, Domenico Pangallo, Michal Mego, Sergej Hloch, Ivo Petráš, Martina
Gondeková, Svetlana Hrouzková, Adriana Kolesárová, Marcela Capcarová, Agáta 
Klimeková, Eva Kutejová, Csila Tóthová, Ľubomír Šooš, Juraj Gigac, Tomáš Brestovič, 
Milan Čomaj, Jozef Zohn, Silvia Sitányiová, Dušan Galusek, Michal Hatala, Tomáš Ši-
murda, Martin Urík, Miroslav Záhradník, Ľuboš Remek, Veronika Huntošová, Andrea 
Straková Fedorková, Rastislav Jenželovský, Marek Šnirc, Jakub Berčík, Lenka Trem-
becká, Marek Brůna, Peter Kaššay, Eva Singovszka, Tamara Beňová, Eva Bocková.

Jozef Vilček, Dagmar Matošková, Otto Verbich, Alexander Sirotkin, Martin Kundrát, 
Stanislav Miertuš, Dáša Čížková, Ivo Petráš, Anton Panda, Ján Baláž, Štefan Kozák, 
Ladislav Matejička, Domenico Pangallo, Zuzana Hajduová, Jozef Kúdelčík, Michal 
Kvasnica, Boris Tomášik, Peter Novák, Michal Mruczkiewicz, Lucia Váhovská, Martin 
Beer, Marek Vrabeľ, Jozef Švajlenka, Jakub Berčík, Attila Tóth, Lukáš Laffers, Tomáš 
Šimurda, Radoslav Paulen, Ivan Srba, Martin Klaučo, Miroslav Zahradník, Peter Tauš, 
Maroš Mudrák, Jozef Zohn.

Tomáš Bucko, Alexander Sirotkin, Jaroslav Klátik, Miroslava Kacaniová, Tibor Lies-
kovský, Eva Skorvagová, Stanislav Miertuš, Ján Strnadel, Rudolf Andoga, Eva Korma- 
níková, Vieroslav Molnár, Dáša Čižková, Michal Mego, Peter Tolgyessy, Jaroslav Mos-
náček, Jana Pohanicová, Marián Vertaľ, Peter Tomčík, Martin Kolísek, Matúš Hyžný, 
Tomáš Jámbor, Mark Šnirc, Atilla Tóth, Michal Benc, Jakub Berčík, Daniel Urbán, 
Martin Poliak, Tomáš Škovránek, Miroslav Smelko, Jozef Švajlenka, Martin Kužma, 
Terézia Švajlenka Pošiváková, Anna Zahoranová, Marián Peciar, Matej Goraus, Lenka
Valuš, Juraj Marek, Michal Minár, Peter Kučera, Zdenko Špitálsky, Eva Stejskalová, 
Martina Gondeková, Branislav Buľko, Sergej Hloch. Alexander Fehér, Rudolf Palenčár, 
Ivo Petráš, Miloš Jesenák, Juraj Majtán, Milan Mego, Matej Samoš, Zdenko Špitálsky,
Ján Kundrata, Marína Mikulajová, Ladislav Hluchý.
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Dominika Vešelenyiová, Lukáš Félix Paštéka, Boris Semjon, Boris Fišera, Miroslav 
Almási, Igor Kostolný, Vlasta Kobušová, Miroslav Šmelko, Attila, Tóth, Matúš Bilčík, 
Jaromír Vašíček, Patrik Kósa, Mária Kováčová, Katarína Valášková, Peter Perešíny, 
Svetlana Miklíková, Stanislav Mihálik, Lilla Garayová, Michal Hajdúk, Zuzana Hudáčo- 
vá, Tomáš Brestovič, Tatiana Bojňanská, Jaroslav Michalko, Tomáš Jámbor, Martin 
Balog, Kateryna Kravchenko, Daniel Kajánek, Martin Gregor, Daniel Drímal, Miloš Cie-
sar, Jozef Zajac, Jaroslav Pokluda, Helena Bujdáková, Mária Dušinská, Mária Bieli- 
ková, Mária Štefkovičová, Lenka Beňová, Mangesh Bhide, Tereza Brachtlová, Jozef 
Tancer, Peter Liška, Martin Lábaj, Ivan Špánik, Jozef Gecz, Adriana Kolesárová, Mi-
roslava Kačanyiová, Jozef Ristvej, Alena Gábelová, Martin Hromada, Ondrej Blažo.

Miriam Kizeková, Vladimír Slugeň, Daniel Kajánek, Monika Trojanová, Ľuboslav 
Michalík, Miroslava Kačaniová, Tatiana Kováčiková, Peter Malík, Peter Márton, Mária 
Omastová, Oľga Pecháňová, Dana Sitányiová, Viera Skákalová, Tomáš Tnovec, Martin 
Venhart, Juraj Lapin, Martin Balog, Peter Juráš, Michal Masarik, Ivan Tkáč, Miroslav 
Almáši, Andrea Berényiová, Barbora Brachňaková, Tamás Csanádi, Andrej Cupák, 
Michal Dubovský, Pavol Ďurana, Jakub Gazda, Katerina Kamyshnykova, Filip Koľvek, 
Jakub Kraľovanec, Filip Kvetoň, Ivan Labaj, Šimon Makoviak, Patrícia Molnárová, 
Jana Plavá, Ján Rybář, Natália Šimonová, Jozef Švajlenka, Kamila Urban, Dominika 
Vešelenyiová, Mangesh Bhide, Ján Dusza, Martin Gmitra, Jozef Jampílek, Ľudmi-
la Jánoišíková, Boris Klempa, Marek Kolenčík, Adriana Kolesárová, Michal Kováč, 
Martin Kundrát, Marek Liška, František Lofaj, Lenka Luptáková, Jaroslav Mosnáček, 
Hana Pačaiová, Marek Švec, Katarína Valachová, Ivan Varga, Norbet Werner, Mário 
Ziman.
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P6: VZOR ČESTNÉHO UZNANIA VR SR 2010
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