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Cena dekana

za pedagogickú činnosť



prof. RNDr. Miroslav Repčák, DrSc.

• po dobu 47 rokov pôsobenia na PF UPJŠ prednášal a viedol cvičenia najmä

z predmetov Fyziológia rastlín, Metabolizmus rastlín, Fyziológia rastu a vývinu rastlín

a Liečivé rastliny;

• prispel k rozvoju botaniky a fyziológie rastlín ako vedúci Oddelenia fyziológie rastlín

a botaniky KEBaG a neskôr ako vedúci Katedry botaniky ÚBEV;

• pôsobil ako garant a spolugarant doktorandského štúdia v odbore Fyziológia rastlín;

• viedol viac ako 50 záverečných prác všetkých stupňov štúdia a mnohé práce ŠVOČ;

• spoluautor úspešnej vysokoškolskej učebnice Fyziológia rastlín vydanej na Univerzite

J. A. Komenského v Bratislave.

Ústav biologických a ekologických vied

Katedra botaniky



doc. RNDr. Valéria Skřivánková, CSc.

• výrazným spôsobom ovplyvnila kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu zavedením

do výučby profilových ako aj ďalších predmetov pre zameranie Finančná a poistná

matematika;

• zaslúžila sa o vybudovanie a rozvoj odboru EFM na PF UPJŠ podľa pražského vzoru;

• iniciovala a podieľala sa na spolupráci so Slovenskou aktuárskou spoločnosťou;

• viedla viac ako 50 záverečných prác na učiteľskom a medziodborovom štúdiu, neskôr

bakalárske a magisterské práce z odboru EFM.

Ústav matematických vied 

Oddelenie ekonomickej a finančnej matematiky



doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD. 

• prednáša na bakalárskom stupni štúdia a jednoodborovom štúdiu (Fyzika I,

Keramické materiály, Nanomateriály a nanotechnológie, Nanoskopické systémy a

Fyzikálne a chemické vlastnosti materiálov I, II);

• vedie záverečné práce na učiteľstve fyziky a školí doktorandov v študijných

programoch Fyzika kondenzovaných látok a Progresívne materiály;

• spolugarantka doktorandského študijného programu Progresívne materiály;

• aktívne sa podieľa na práci ŠVOČ a propagácii štúdia fyziky.

Ústav fyzikálnych vied

Katedra fyziky kondenzovaných látok



prof. RNDr. Miroslav Repčák, DrSc.
Ústav biologických a ekologických vied 

Katedra botaniky

Ústav matematických vied  

Oddelenie ekonomickej a finančnej matematiky

Ústav fyzikálnych vied 

Katedra fyziky kondenzovaných látok

doc. RNDr. Valéria Skřivánková, CSc.

doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.



Cena dekana

za vedeckovýskumnú činnosť



doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

• vedúci alebo riešiteľ viacerých projektov APVV a VEGA;

• administrátor a zástupca vedúceho riešiteľa projektu „SURGE“ udeleného European

Space Agency;

• autor 6 prác evidovaných v databázach CC a SCOPUS v r. 2015 - 2016;

• prvý zo spoluautorov významnej práce zverejnenej v časopise Hydrology and Earth

System Sciences (20: 1827-1849, 2016) venovanej geomorfometrickej analýze

jaskynných stropných korýt mapovaných 3D terestrickým laserovým skenovaním;

• organizátor vedeckých seminárov na ÚGE, aj so zahraničnou účasťou.

Ústav geografie

Oddelenie geoinformatiky



doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

• v rámci výskumu látok disponujúcich protirakovinovou aktivitou sa skupine pod jej

vedením podarilo uskutočniť totálnu stereoselektívnu syntézu cytotoxického

prírodného jaspínu B a všetkých jeho 7 stereoizomérov, pri ktorých bola preskúmaná

antiproliferačná aktivita na rakovinových bunkových líniách;

• výsledky z protirakovinového výskumu boli v r. 2016 publikované formou šiestich

rozsiahlych prác a jedného súborného referátu v zahraničných karentovaných

časopisoch;

• úspešná zodpovedná riešiteľka piatich a zástupkyňa na troch VEGA a jednom APVV

projekte.

Ústav chemických vied

Katedra organickej chémie



prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.

• aktívne participuje na vedeckých prácach experimentu STAR v Brookhaven National

Laboratory (BNL) v USA;

• autor 25 publikácií registrovaných v Current Contents za rok 2015 a 2016;

• autor príspevku o interakcii medzi antiprotónmi vznikajúcimi v zrážkach iónov zlata na

urýchľovači RHIC v BNL, publikovaného v prestížnom časopise Nature;

• dlhodobo aktívne spolupracuje s SÚJV Dubna, kde pôsobil ako zástupca riaditeľa

Laboratória vysokých energií.

Ústav fyzikálnych vied 

Katedra jadrovej fyziky a subjadrovej fyziky



doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
Ústav geografie

Oddelenie geoinformatiky

Ústav chemických vied

Katedra organickej chémie

Ústav fyzikálnych vied 

Katedra jadrovej fyziky a subjadrovej fyziky

doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD. 

prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.



Cena dekana

za vedeckovýskumnú činnosť 

doktorandov



RNDr. Milica Fabišíková

• spoluautorka na troch prácach publikovaných v karentovanom zahraničnom časopise

Carbohydrate Research s dobrým impact faktorom;

• publikovala práce, ktoré zaznamenali 7 ohlasov v databázach Scopus a WoS;

• výsledky jej práce boli prezentované na viacerých domácich konferenciách so

zahraničnou účasťou formou posterových prezentácií;

• úspešná vedúca jedného univerzitného VVGS projektu;

• spoluriešiteľka na VEGA a APVV projektoch.

Ústav chemických vied 

Katedra organickej chémie



RNDr. Jakub Miňo

• spoluautor 5 prác publikovaných vo významných zahraničných karentovaných

časopisoch;

• jeho publikované práce doteraz zaznamenali jeden ohlas v databáze WoS;

• aktívne prezentoval výsledky svojej vedeckej práce na medzinárodných

konferenciách, na konferencii EMSA 2014 vo Viedni mu bola udelená cena za druhý

najlepší poster;

• vedúci projektu VVGS a spoluriešiteľ projektov VEGA a VVGS.

Ústav fyzikálnych vied  

Katedra fyziky kondenzovaných látok



RNDr. Matej Nikorovič

• spoluautor jednej karentovanej publikácie s ohlasom v databáze WoS;

• výsledky vedeckej práce aktívne prezentuje aj na medzinárodných konferenciách

(vystúpenia, postery, dva publikované konferenčné články, tri abstrakty);

• spoluriešiteľ dvoch APVV projektov, troch VEGA projektov a VVGS projektu;

• 3. miesto v súťaži mladých vedcov ÚEF SAV - r. 2015;

• významný podiel na popularizácii vedy ako autor viacerých exponátov mixovanej

reality prezentovaných v Steel Parku, počas Európskych nocí výskumníkov, Dní

otvorených dverí.

Ústav informatiky



RNDr. Milica Fabišíková
Ústav chemických vied 

Katedra organickej chémie

Ústav fyzikálnych vied 

Katedra fyziky kondenzovaných látok

Ústav informatiky

RNDr. Jakub Miňo

RNDr. Matej Nikorovič



Cena dekana

za rozvoj fakulty



doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

• výrazný podiel na vytvorení katedier, z ktorých neskôr vznikol dnešný Ústav

informatiky;

• garantovala a vyučovala nosný predmet informatiky – programovanie;

• pôsobila na Úrade vlády ČSFR v odbore informatizácia;

• dlhoročná aktívna práca s talentovanou mládežou (členka v celoštátnej komisii

matematickej olympiády, predsedníčka Celoštátnej komisie Olympiády v informatike);

• zastrešovala Stredoeurópske olympiády v informatike CEOI v rokoch 2002 a 2010

spoluorganizované PF UPJŠ (predsedníčka organizačnej komisie).

Ústav informatiky 

Oddelenie teoretickej informatiky



PhDr. Svetlana Libová 

• aktívny podiel na vytváraní nových metód komunikácie dovnútra i navonok a nových

foriem prezentácie fakulty smerom k verejnosti;

• výrazný podiel na organizačnom zabezpečení fakultných podujatí a propagačných

výstupoch s tým spojených – oslavy výročí fakulty, Dni otvorených dverí, Science

Fest, Alumni Space a iné;

• aktívna práca so študentmi (koordinácia aktivít organizovaných Študentskou radou,

spolupráca s redakciou študentského časopisu Prímes).

Dekanát PF UPJŠ
Sekretariát dekana a tajomníka



Ing. Silvia Medová 

• výraznou mierou prispela k vytvoreniu funkčného modelu systémovej podpory pre

prípravu a realizáciu projektov v rámci domácich i zahraničných grantových schém na

úrovni fakulty a univerzity;

• prispela k úspešnosti podávaných projektov a k ich realizácii s dôrazom na efektívne a

hospodárne využívanie finančných prostriedkov v súlade so všeobecne platnými

predpismi.

Dekanát PF UPJŠ (v súčasnosti CCVaPP UPJŠ)

Centrum podpory projektov



doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Ústav informatiky 

Oddelenie teoretickej informatiky

Dekanát PF UPJŠ

Sekretariát dekana a tajomníka

Dekanát PF UPJŠ (v súčasnosti CCVaPP UPJŠ)

Oddelenie didaktiky matematiky

PhDr. Svetlana Libová 

Ing. Silvia Medová 



Blahoželáme všetkým oceneným


