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Príhovor

Som veľmi rada, že aj v tomto roku môžem udeliť Cenu za vedu 
a techniku, ktorá je našim najvýznamnejším vyznamenaním v tej
to oblasti. Udeľujem ju vedcom, ktorí mali osobitný prínos k roz
voju vedy a techniky v tomto roku. Sú to vedci, ktorí sa celoživot
ným dielom podieľali na rozvoji vedy, ale aj mladým ľudom do 
35 rokov, ktorí sú našou nádejou do budúcnosti a tak isto tímom, 
ktorí spoločne dosiahli mimoriadny úspech v oblasti rozvoja vedy 
a techniky. Som nesmierne rada, že ceny získali vedci a vedkyne 
naprieč všetkými vednými disciplínami a oblasťami výskumu. 
Dúfam, že Cena za vedu a techniku si aj v budúcnosti zachová 
svoju prestíž a bude aj naďalej prispievať k zvýšeniu povedomia 
o našich vedcoch a tak prispeje aj k popularizácii vedy. 

Martina Lubyová
ministerka školstva, vedy, 

výskumu a športu SR
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Osobnosť vedy a techniky

za translačný výskum v onkológii

II. Onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave a Národný onkolo gický 
ústav, Bratislava

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

za vynikajúce výsledky v oblasti výsku mu 
a vývoja biologicky účinných a prí   rodných 
látok so zameraním na me chanizmy 
účinku týchto látok na antimikrobiálnu, 
antibiofilmovú a antikarcinogénnu akti
vitu

Katedra mikrobiológie, Fakulta biotechnológie 
a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
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Ing. Marek Franko, PhD.

Osobnosť vedy a techniky

Elektrotechnický výskumný a projektový  
ústav, a. s., Nová Dubnica

za výsledky dosiahnuté pri riešení a riadení 
výskumnovývojových projektov v o blasti 
elektrických pohonov, výkonovej elektro
techniky a elektrických strojov a prístro
jov s unikátnymi realizačnými výstupmi 
v mnohých priemyselných zariadeniach

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

GALAVEČER
CENA ZA VEDU A TECHNIKU

2019

za celoživotný prínos v rozvoji zdravo t
nej starostlivosti o detského pacienta
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Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc.
profesor emeritus, Fakulta matematiky, fyziky  

a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave

za významný prínos pri budovaní ce
losvetovo uznávanej bratislavskej alge
brickej školy

Ing. Otto Verbich, PhD.
VUKI a. s.

za vedeckú činnosť, koordináciu projek
tov CERN a PHARE, pôsobenie v New 
York Academy of Sciences, v Inštitúte  
elektrických a elektronických inžinierov 
– IEEE, v komisiách pre vedu a výskum, 
za aktivity v rámci členstva v Medzi
národnej elektrotechnickej komisii – 
IEC a za autorstvo a spoluautorstvo 19 
patentov 
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prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Ústav merania Slovenskej akadémie vied

za mimoriadne celoživotné zásluhy a roz    
voj vedného odboru „meracia technika“

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekár
skej fakulty Univerzity Komenského a Univerzit
nej nemocnice v Martine

za vedeckú a inovatívnu odbornú prácu 
v oblasti bioptickej a molekulovopa
tologickej diagnostiky onkologických  
a hematologických ochorení, významnú 
pre personalizovanú liečbu pacientov

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

GALAVEČER
CENA ZA VEDU A TECHNIKU

2019
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Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Ing. Attila Tóth, PhD.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry 

Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

za mimoriadny prínos pre rozvoj vedy 
v oblasti krajinnej architektúry pros
tredníctvom výskumu zelenej infra
štruktúry, jej plánovania, tvorby a im
plementácie

Ing. Darina Dupláková, PhD., ING-PAED IGIP
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrob
ných technológií so sídlom v Prešove

za excelentné vedecké výsledky v oblas
ti svetelnej techniky, podiel na riešení 
viacerých významných medzinárod
ných a národných výskumných projek
tov
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Ing. Marián Mičúch, PhD.
Elektrotechnický výskumný a projektový  

ústav, a. s., Nová Dubnica

za výskum a vývoj optoelektronických 
stabilizovaných manipulačných zaria
dení s realizáciou v praxi

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

GALAVEČER
CENA ZA VEDU A TECHNIKU

2019
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Popularizátor vedy

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
Oddelenie didaktiky fyziky, Ústav fyzikálnych 
vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach

za prepájanie prírodovedného vzde lá
vania a popularizácie vedy, návrh a rea
lizáciu nových formátov popularizačných 
podujatí, tvorbu koncepcie a návrh expo
nátov parku vedy SteelPark Košice

PhDr. Sibyla Mislovičová
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej 
akadémie vied

za dlhoročnú prácu v oblasti jazykovej 
kultúry, jazykového poradenstva a kul
tivovania spisovného jazyka, ako aj za 
mimoriadne zásluhy na popularizácii 
výsledkov vedeckého výskumu v oblasti 
spisovného jazyka
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RNDr. Mária Zentková, CSc.

Popularizátor vedy

Ústav experimentálnej fyziky  
Slovenskej akadémie vied

za dlhoročnú prácu v oblasti popula
rizácie vedy prostredníctvom formátov 
Pastelková fyzika, Krotitelia myšlienok  
a najmä Vedeckých brlohov

GALAVEČER
CENA ZA VEDU A TECHNIKU

2019
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Vedecko-technický tím roka

tím Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované 
sklá Funglass pod vedením prof. Ing. Dušana Galuseka, DrSc.

Členovia tímu: prof. Ing. Marek Liška, DrSc., doc.
Ing. Alfonz Plško, CSc., Ing. Róbert Klement, PhD.,

Ing. Mária Chromčíková, PhD., Ing. Jozef Kraxner, PhD.,
Ing. Dagmar Galusková, PhD.

za dosiahnuté výsledky v európskom 
rámcovom programe Horizont 2020 a za 
reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí

tím z Ústavu experimentálnej fyziky
Slovenskej akadémie vied 
pod vedením doc. RNDr. Zuzany Gažovej, CSc.

Členovia tímu: RNDr. Andrea Antošová, PhD., 
RNDr. Zuzana Bednáriková, PhD., 
RNDr. Diana Fedunová, PhD., RNDr. Jozef Marek, PhD.

za vedecký prínos a identifikáciu látok 
vhodných na terapiu ochorení spojených 
s amyloidnou agregáciou proteínov
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tím pracovníkov z útvaru výskum a vývoj mechatronické 
systémy, Elektrotechnický výskumný a projektový  

ústav, a. s., Nová Dubnica pod vedením Ing. Martina Hraška, PhD.

Vedecko-technický tím roka

Členovia tímu: doc. Ing. Karol Dobrovodský, PhD., 
RNDr. Pavel Andris, CSc., Ing. Marek Kováč, 

Ing. Marek Frniak, Ing. Rastislav Kaštier, PhD., 
Ing. František Košík, Ing. Ján Jaško

za výskum a vývoj riadiaceho systému 
pre rozpoznávanie a sledovanie objek
tov inteligentným stabilizovaným no
sičom senzorických systémov a jeho vy
užitie v praxi

GALAVEČER
CENA ZA VEDU A TECHNIKU

2019
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Zo zákulisia
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Zo zákulisia

GALAVEČER
CENA ZA VEDU A TECHNIKU

2019
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Zo zákulisia
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Zo zákulisia

GALAVEČER
CENA ZA VEDU A TECHNIKU

2019
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Týždeň vedy a techniky na Slovensku

organizuje

v spolupráci s

partneri

mediálni partneri

N C
P V A T

ÁRODNÉ ENTRUM
PRE OPULARIZÁCIU EDY  ECHNIKY

V SPOLOČNOSTI
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Galavečer 

Cena za vedu a techniku 2019

 pripravilo 

v spolupráci s
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