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V komornom prostredí Malého kongresového centra SAV v Bratislave oceňovali aj tento rok špičkových vedcov SAV. Ceny Slovenskej
akadémie vied sú najvyšším ocenením tvorivej činnosti jej vedcov. Dodržiavanie prísnych pandemických opatrení rozdelilo udeľovanie
cien na dva dni a po jednotlivých oddeleniach vied. Ceny SAV odovzdal v pondelok 28. júna a v utorok 29. júna predseda SAV prof.
RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., za prítomnosti predsedníčky Snemu SAV RNDr. Kataríny Gmucovej, CSc., a podpredsedov SAV pre
jednotlivé oddelenia vied – Mgr. Martina Venharta, PhD., prof. RNDr. Karola Marholda, DrSc., a RNDr. Miroslava Tibora Morovicsa, CSc.

Pozvanie na slávnostný ceremoniál prijali Ľudovít Paulis, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v utorok aj
podpredseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Jozef Habánik.

Ako uviedol v slávnostnom príhovore Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR, ocenení vedci sú len vzorkou špičkových vedcov SAV,
ktorí vedia konkurovať aj vedcom v zahraničí, a samotná SAV je inštitúciou, ktorá disponuje veľmi kvalitným vedeckým potenciálom.

Ceny Slovenskej akadémie vied za rok 2020 v 1. oddelení vied o neživej prírode

Cieľom vedeckej práce SAV je, aby sa vedela transferovať do verejného života, konštatoval v príhovore pre 1. oddelenie vied predseda
SAV prof. Pavol Šajgalík. A práve oddelenie o neživej prírode považuje za tú časť SAV, ktorá má najväčší potenciál transferovať.

Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce pre mladých pracovníkov získal

Mgr. Martin Števko, PhD., z Ústavu vied o Zemi SAV,

za sériu publikácií v oblasti mineralogického výskumu a za objavy nových minerálov na území Slovenskej republiky.

Cenu SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy v 1. oddelení vied udelili

RNDr. Matejovi Balážovi, PhD., z Ústavu geotechniky SAV.

V oblasti špičkových publikácií boli v 1. oddelení vied ocenení:

RNDr. Peter Vajda, PhD., Ústav vied o Zemi v kategórii špičková časopisecká publikácia.

V kategórii Nature Index získali cenu:

RNDr. Marcel Človečko, PhD., Ústav experimentálnej fyziky SAV

Ing. Ján Šoltýs, PhD., Elektrotechnický ústav SAV

Mgr. Adam Tomašových, DrSc., Ústav vied o Zemi SAV

Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD., Ústav stavebníctva a architektúry SAV.

Ceny SAV za rok 2020 v 2. oddelení vied o živej prírode

Prácu vedeckého pracovníka možno prirovnať k horskému nosičovi, uviedol okrem iného v príhovore pri utorkovom udeľovaní cien pre 2.
oddelenie vied predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, „robia to z presvedčenia, lebo ich to baví a preto to robia aj dobre“. Zdôraznil, že
vedecká práca je komplikovaná, vyžaduje si vedomosti a množstvo kreativity.

Na slávnostnom ceremoniáli udelili Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce v 2. oddelení vied

Ing. Tomášovi Bertókovi, PhD., EUR Ing., z Chemického ústavu SAV za súbor publikácií z oblasti analýzy komplexných sacharidov na
účely medicínskej diagnostiky.

Mgr. Jozefovi Ukropcovi, DrSc., a kolektívu v zložení: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., Mgr. Timea Kurdiová, PhD.,Mgr. Miroslav
Baláž, PhD., Mgr. Patrik Krumpolec, PhD., Mgr. Zuzana Kovaničová, PhD., MUDr. Martin Schön, PhD., Mgr. Michal Nemec, PhD. Mgr.
Lucia Slobodová, PhD., z Biomedicínskeho centra SAV za súbor publikácií o mechanizmoch regulácie energetického metabolizmu pri
chronických ochoreniach človeka a pri starnutí.

Cenu SAV za výsledky medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce v oblasti nanomedicíny získala RNDr. Alena Gábelová, CSc., z
Biomedicínskeho centra SAV.
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Cenou SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy za 2. oddelenie vied ocenili:

doc. RNDr. Tatianu Betákovú, DrSc., RNDr. Borisa Klempu, DrSc., MVDr. Juraja Kopáčeka, DrSc., a prof. RNDr. Silviu Pastorekovú,
DrSc., z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV.

Za špičkové publikácie v kategórii časopisecká publikácia získali Cenu SAV:

Mgr. Stanislav Komorovský, PhD., Ústav anorganickej chémie SAV,

Mgr. Zuzana Kovaničová, PhD., Mgr. Jozef Ukropec, DrSc., BMC SAV.

V kategórii vysoké počty citácií:

prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc., BMC SAV,

prof. RNDr. Karol Marhold, CSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV,

MVDr. Daniela Antolová, PhD., Parazitologický ústav SAV.

MVDr. Markéta Derdáková, PhD., RNDr. Mária Kazimírová, CSc., Ústav zoológie SAV

V kategórii Nature Index

Mgr. Kristína Lukáčová, PhD., Centrum biovied SAV,

Ing. Dušan Račko, PhD., Ústav polymérov SAV,

Ing. František Šimko, PhD., Ing. Michal Korenko, PhD., Ing. Zuzana Netriová, PhD., Ústav anorganickej chémie SAV

Ing. Ana Hološ, Mgr. Juraj Kronek, Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc., Ústav polymérov SAV.

Ceny Slovenskej akadémie vied za rok 2020 v 3. oddelení vied o spoločnosti

Pandemická situácia vlani i tento rok ukázala, aké nesmierne dôležité pre súčasnosť sú spoločenskovedné odbory. „Práve tretie
oddelenie vied nám svojimi výskumami ukázalo spôsob, ako prežiť tento náročný čas,“ zdôraznil vo svojom príhovore oceneným 3. OV
predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, a vyzdvihol tiež dôležitosť slobodného bádania.

Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce

udelili prof. PaedDr. Štefanovi Šutajovi, DrSc., a riešiteľskému kolektívu v zložení: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., PhDr. Mária
Homišinová, PhD., Mgr. Michal Kentoš, PhD., Mgr. Mária Ďurkovská, PhD., RNDr. Branislav Šprocha, PhD., Mgr. Lucia Heldáková,PhD.,
Mgr. Lucia Ištoňová, PhD., Mgr. Klara Kohoutová, PhD., Mgr. Juraj Martonyik, PhD. – z Centra spoločenských a psychologických vied
SAV; doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD., Mgr. Nikola Regináčová, PhD., Mgr. Mikuláš Jančura, PhD., Mgr. Barbara Kacerová – z
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, za spracovanie rozsiahlej analýzy národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku v
rámci riešenia projektu APVV-15-0475 Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej
problematiky v rokoch 2004 – 2020).

Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce získal

Mgr. Juraj Marušiak, PhD., za politologicko-historický výskum postupnej transformácie komunistického režimu v Československu na
režim poststalinistického typu v stredoeurópskom kontexte, osobitne za vedeckú monografiu Príliš skoré predjarie. Slovenskí študenti v
roku 1956.

Cenu SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy udelili

Mgr. Barbare Lášticovej, PhD., Mgr. Kamile Urban, PhD., Mgr. Xenii Daniele Poslon, prof. PhDr. Ivanovi Lukšíkovi, CSc., z Ústavu
výskumu sociálnej komunikácie SAV, Mgr. Ing. Miloslavovi Bahnovi, PhD., Mgr. Robertovi Klobuckému, PhD., Mgr. Kataríne Strapcovej,
PhD., Mgr. Marianne Mrva, Mgr. Jozefovi Zagrapanovi, PhD., PhDr. Kataríne Moravanskej, PhD., zo Sociologického ústavu SAV

Mgr. Zuzane Panczovej, PhD., z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV

doc. PhDr. Gabrielovi Bianchimu, PhD., Mgr. Kristíne Blažekovej, Mgr. Nikole Kallovej, Mgr. Barbare Lášticovej, PhD., prof. PhDr. Ivanovi
Lukšíkovi, CSc., Mgr. Xenii Daniele Poslon, Mgr. Magde Petrjánošovej, PhD., doc. Mgr. Miroslavovi Popperovi, PhD., Mgr. Kamile Urban,
PhD., z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV
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Ocenené špičkové publikácie pre 3. oddelenie vied

V kategórii Špičková časopisecká publikácia ocenili Mgr. Andreja Beláka, PhD., z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.

V kategórii Vedecká monografia získali ocenenie:

prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD., Centrum vied o umení SAV

Jon Steward, PhD., Dr. habil. phil. et theol., Filozofický ústav SAV

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

V kategórii Nórsky register získali ceny:

Ondrej Ficeri, PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Mgr. Ing. Miloš Kosterec, PhD., Filozofický ústav SAV

PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Mgr. Daniel Škobla, PhD., Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD., Sociologický ústav SAV

Mgr. Barbara Lášticová, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Mgr. Xenia Daniela Poslon, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

V rámci slávnostného odovzdávania Cien SAV za rok 2020 odovzdali ďakovný list Slovenskej akadémie vied bývalým predsedom SAV
akademikovi MUDr. Ladislavovi Machovi, DrSc., a prof. Ing. Štefanovi Lubymu, DrSc., pri príležitosti ich životných jubileí.

Autor: CSČ - VS SAV
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PETER JESENSKÝ , Dnes | 07:28

Víkendové majstrovstvá Slovenska v kickboxe v Poprade ponúkli neúprosné súperenie takmer troch stoviek športovcov z 34 klubov
Slovenského zväzu kickboxu. Vydarené podujatie zažillil reprezentanti klubu ŠKP Policajná Škola Košice, ktorí vybojovali spolu 7 kovov,
z toho 1 zlatú, 4 strieborné a 2 bronzové medaily.

Peter Bonk s úspešnými zverencami / foto archív Peter Bonk

„Organizovanie domáceho vrcholu už v júni, nás nemilo zaskočilo. Od 19. apríla 2021, kedy opatrenia nám umožnili začať trénovať do
termínu konania MSR 26.6.2021 ostalo na prípravu prakticky 10 týždňov. Po štvormesačnom zákaze tréningu!“ upozornil tréner Peter
Bonk. „Stratili sme veľkú časť členskej základne, naši mimokošickí študenti stredných a vysokých škôl sa ani nezapojili do tréningu,
keďže internáty vtedy ešte neboli ani otvorené. Máme veľmi šikovných juniorov, avšak na ich prípravu jednoducho nezostal čas ani
priestor. Za posledné 3 roky, sme sa zúčastňovali MSR s výpravou cca 12 – 15 kickboxerov, tohto roku to bolo 5.“

Košičania si však s náročnou situáciou poradili a výsledkom bolo niekoľko úspechov. Peter Bonk zhodnotil výkony svojich zverencov
nasledovne:

Erik SPONTÁK, po minuloročnej druhej priečke, tentokrát nenechal nič na náhodu a jasne v disciplíne light contact – 79kg zvíťazil.
Okrem krátkeho času na prípravu ktorý sme mali, v príprave u Erika sme sa zamerali hlavne na sparring, lebo nemohol riadne trénovať.
Súbežne sa totiž pripravoval sa totiž aj na prijímacie skúšky na Prešovskú Univerzitu. Tieto skúšky nakoniec úspešne absolvoval, takže
nakoniec systematickú a tvrdú prípravu v športovej, aj študijnej oblasti dokázal Erik zúročiť.

Tomáš MATTA, sa takisto viac ako tréningu, venoval 1. ročníku a skúškam na UPJŠ. Podarilo sa mu všetky úspešne dokončiť. V rámci
možností sa venoval príprave na MSR. Cez koronu sa nám pekne zaguľatil na 110kg, ale tréningom postupne upravil svoju hmotnosť na
úroveň 94kg, čo svedčí o jeho poctivom prístupe. Po bojovných výkonoch a víťazstvách v eliminačných zápasoch, ho vo finále vždy
zastavil niekoľkonásobný medailista z ME a MS J. Paľa z B. Bystrice. Ten bol jednoducho nad Tomášove sily. Dokázal uplatniť svoju
výšku cca 2 metre, fyzické dispozície a hlavne skúsenosti. Tomáš MATTA, boxoval 4 zápasy a vybojoval 2 strieborné medaily v
disciplínach light contact a kick light + 94 kg, čo je za týchto podmienok jednoznačný úspech..!

Viktor MIKO, svoj vôbec prvý zápas v ringu vo full contacte jasne vyhral. Pri jednej z akcií, si však nešťastne zranil nohu a tak sme ho
radšej šetrili pre light contact – 63kg, v ktorom minulý rok zvíťazil. Ukázalo sa to byť správne rozhodnutie, lebo svojich dvoch súperov v
eliminácii prevalcoval a až v treťom zápase vo finále, ho zastavil omnoho skúsenejší prešovčan. Viktor potvrdil svoj veľký talent a
odolnosť, boxoval 4 zápasy a vybojoval 1 bronzovú a 1 striebornú medailu.

Vratislav STRASBURGER, sa viac ako s tréningom, potýkal s ochorením Covid – 19, a aj to málo času na prípravu, strávil v karanténe. V
súboji o finále, v disciplíne light contact – 84 kg, proti úspešnému juniorskému reprezentantovi SR zo Senice, ťahal za kratší koniec.
Viazli hlavne kombinácie kopov a úderov a prejavil sa taktiež kondičný deficit. Vraťo však v rámci svojich možností urobil v zápase
maximum, boxoval 2 zápasy a nakoniec si odniesol bronzovú medailu.

Lukáš IMRO, po bronze v minulom roku sa o stupienok posunul. Boxoval 3 zápasy a vybojoval striebro v disciplíne light contact – 74 kg.
Chýbala mi väčšia aktivita z Lukášovej strany. V jeho prípade bola príprava dobrá a podľa plánu, avšak Lukáš to nedokáže uplatniť v
zápasoch. Zatiaľ. Radikálne sme zlepšili kopy, ktorými Lukáš súperov presne zasahoval a bodoval, avšak potom sa dostával do
zbytočných výmien, ktoré mu odoberali sily. V každom prípade Lukáš sa postupne zlepšuje a snáď o rok sa postaví na najvyšší
stupienok.

Galéria k článku

Za mínus turnaja označil Bonk organizačný chaos. Turnaj sa napríklad začal o hodinu a pol neskôr v porovnaní s plánom a nasledovala
60 minútová prestávka.

„Nikto z organizátorov, ani kompetentných nevedel poskytnúť žiadne informácie. Naši chlapci čakali v hale celý deň a začali boxovať
večer o 19,3 0hod. A samozrejme za veľkého chaosu zo strany organizátorov. Neustále prehadzovali poradie zápasov, tak nikto nevedel
kedy bude súťažiť, ani to na ktorom zápasisku, či v ringu. Doplatil na to náš Erik Sponták, ktorý boxoval finále svojej kategórie a zároveň
ho diskvalifikovali, že súbežne nenastúpil na zápas v disciplíne, kick light. Nepochopiteľné rozhodnutie,“ krútil hlavou Peter Bonk.
Celkovo však mohol hovoriť o spokojnosti. „Tešia ma výkony i výsledky. Skĺbenie študijných či pracovných povinností, s náročnou
prípravou nám prinieslo zaslúžené ovocie. Na rozdiel od iných, nás dobre reprezentovali na turnaji aj naši medzinárodní rozhodcovia,
Roman Možný, Danka Weberová a Juraj Antol. Zatiaľ sme ciele splnili a právom vládne v našom klube ŠKP Policajná Škola Košice,
spokojnosť. Čaká nás letná príprava, zopár organizačných zmien, a hlavne úprava našej telocvične aby sme boli kvalitne pripravení na
druhú polovicu sezóny, ktorá štartuje v septembri.“
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Jozefa Šafárika v Košiciach
Užívateľov za deň: 384 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 97,43 Eur 

Pavol Jozef Šafárik patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenských dejín. Počas svojho života sa verejne veľmi neangažoval, preto
ho veľká časť slovenskej verejnosti nepoznala. Dnes sú po ňom pomenované školy, univerzity, ulice aj námestia.

Tento víkend sme si pripomenuli 160. výročie jeho úmrtia. Vďaka skvelej spolupráci Domu Matice slovenskej v Rožňave, obce
Kobeliarovo, mesta Rožňavy, Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave a ECAV sa nám podarilo pripraviť majestátne trojdňové
spomienkové podujatie. Oslavy sa začali 25. júna 2021 na Gymnáziu Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave, kde predsedu Matice slovenskej
Mariána Gešpera privítala riaditeľka školy Katarína Adamková a Lýdia Kalinová. Na pôde strednej školy sa stretol predseda Matice
slovenskej aj so študentmi, ktorým predstavil osobnosť Pavla Jozefa Šafárika.

„Bol mimoriadnou osobnosťou. Mal dobrodružný život. Z chudobných pomerov pochádzal človek, ktorý sa preslávil po celom vtedajšom
európskom, do určitej miery vedeckom, svete. Veľmi dobre si uvedomoval, že slovenčina je samostatný jazyk. Napísal to hlavne vo
vedeckých dielach. Bol vzdelaný a všestranný človek. Je hrdina Slovákov, Čechov a aj Srbov. A čo má spoločné s Maticou slovenskou?
Je jej krstným otcom, lebo už v roku 1827 písal o potrebe jej založenia. Uvedomoval si, že Slováci potrebujú celonárodnú ustanovizeň.
Bol členom Matice českej, srbskej, chorvátskej. Patril dokonca medzi zakladateľov týchto matíc, a preto inicioval potrebu založenia
Matice slovenskej“.

Po prednáške sa študenti spolu s matičnou delegáciou a delegáciou Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika premiestnili k buste Pavla Jozefa
Šafárika pred budovu Obchodno-kultúrneho centra v Rožňave. Spolu so zástupcom primátora mesta Michalom Drengubiakom si
položením vencov uctili pamiatku Pavla Jozefa Šafárika.

Pokračovaním osláv mal byť turistický pochod „Po stopách Pavla Jozefa Šafárika“ v Kobeliarove, no pre rannú nepredvídateľnú búrku bol
zrušený.

Vyvrcholením osláv bol spomienkový deň v Kobeliarove 27. júna 2021. Slávnostné služby Božie v miestnom evanjelickom kostole otvorila
Folklórna skupina Bučina z Pače. Služby viedla kaplánka Ľubica Štefanidesová, ktorá vyzdvihla Šafárikovu osobnosť: „Pavol Jozef
Šafárik nemal ľahký život, ale obratnosť jeho rodičov, rozumnosť jeho samého mu dovoľovali veci, o ktorých jeho vrstovníci možno ani
nesnívali. Prinášal ľuďom všetko to, čo sa on naučil. Nesnažil sa o veľké uznanie, ale snažil sa pomôcť ľuďom a ukázal im, že aj tí, čo
nemajú veľa, môžu dostať vzdelanie, ktoré si zaslúži každý“.

Vladimír Tököly predniesol pohľad mladého matičiara na nášho slávneho rodáka: „Pavol Jozef Šafárik bol jednou z najväčších persón
našej malej krajiny. A hoci jeho životná cesta nebola jednoduchá, jeho charakter môžeme definovať ako neoblomný a vytrvalý. Možno
mal iný charakter myšlienok než Štúrovci, no bol rovnako veľkým národovcom. Možno v medzinárodnom kontexte svojej vedeckej
činnosti bol ešte významnejším a takýto človek si zaslúži našu úctu a večnú spomienku“.

Slávnosť pokračovala pred Pamätným domom Pavla Jozefa Šafárika. Za tónov krásnej piesne v podaní Folklórnej skupiny Bučina
zástupcovia obce Kobeliarovo, Matice slovenskej, Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave a Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach položili
spomienkové vence k pamätnej tabuli. Pani starostka Janka Regrutová prítomných srdečne privítala a následne Katarína Adamková,
študentka Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave, pozdravila hostí krásnou básňou. V slovách profesora Jána Gbúra z Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach bolo cítiť hrdosť. Hrdosť na to, že práve univerzita rozvíja odkaz Pavla Jozefa Šafárika. Je to odkaz nielen
vedecký ale aj ľudský.

Šafárik počas života vytvoril devätnásť samostatne vydaných prác. Stal sa tvorcom prvého celistvého pohľadu na dejiny slovanských
národov a ich literatúr. Slovanské starožitnosti a Slovenský národopis sú priekopnícke diela rozširujúce dovtedajší obraz o minulosti
Slovanov, ktoré ovplyvnili mnohých slovanských dejateľov národného obrodenia. V našich reáliách ho právom považujeme za
zakladateľa či „otca“ modernej slavistiky.

Na záver sa prítomným poďakovala riaditeľka Domu Matice slovenskej Zlatica Halková. Slová vďaky patrili všetkým organizátorom,
hosťom, účinkujúcim, jednoducho všetkým tým, ktorí si našli čas, aby si spolu s nami uctili pamiatku tohto nášho skromného, no činmi
veľkého rodáka.
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V komornom prostredí Malého kongresového centra SAV v Bratislave oceňovali aj tento rok špičkových vedcov SAV. Ceny Slovenskej
akadémie vied sú najvyšším ocenením tvorivej činnosti jej vedcov. Dodržiavanie prísnych pandemických opatrení rozdelilo udeľovanie
cien na dva dni a po jednotlivých oddeleniach vied. Ceny SAV odovzdal v pondelok 28. júna a v utorok 29. júna predseda SAV prof.
RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., za prítomnosti predsedníčky Snemu SAV RNDr. Kataríny Gmucovej, CSc., a podpredsedov SAV pre
jednotlivé oddelenia vied – Mgr. Martina Venharta, PhD., prof. RNDr. Karola Marholda, DrSc., a RNDr. Miroslava Tibora Morovicsa, CSc.

Pozvanie na slávnostný ceremoniál prijali Ľudovít Paulis, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v utorok aj
podpredseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Jozef Habánik.

Ako uviedol v slávnostnom príhovore Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR, ocenení vedci sú len vzorkou špičkových vedcov SAV,
ktorí vedia konkurovať aj vedcom v zahraničí, a samotná SAV je inštitúciou, ktorá disponuje veľmi kvalitným vedeckým potenciálom.

Ceny Slovenskej akadémie vied za rok 2020 v 1. oddelení vied o neživej prírode

Cieľom vedeckej práce SAV je, aby sa vedela transferovať do verejného života, konštatoval v príhovore pre 1. oddelenie vied predseda
SAV prof. Pavol Šajgalík. A práve oddelenie o neživej prírode považuje za tú časť SAV, ktorá má najväčší potenciál transferovať.

Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce pre mladých pracovníkov získal

Mgr. Martin Števko, PhD., z Ústavu vied o Zemi SAV,

za sériu publikácií v oblasti mineralogického výskumu a za objavy nových minerálov na území Slovenskej republiky.

Cenu SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy v 1. oddelení vied udelili

RNDr. Matejovi Balážovi, PhD., z Ústavu geotechniky SAV.

V oblasti špičkových publikácií boli v 1. oddelení vied ocenení:

RNDr. Peter Vajda, PhD., Ústav vied o Zemi v kategórii špičková časopisecká publikácia.

V kategórii Nature Index získali cenu:

RNDr. Marcel Človečko, PhD., Ústav experimentálnej fyziky SAV

Ing. Ján Šoltýs, PhD., Elektrotechnický ústav SAV

Mgr. Adam Tomašových, DrSc., Ústav vied o Zemi SAV

Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD., Ústav stavebníctva a architektúry SAV.

Ceny SAV za rok 2020 v 2. oddelení vied o živej prírode

Prácu vedeckého pracovníka možno prirovnať k horskému nosičovi, uviedol okrem iného v príhovore pri utorkovom udeľovaní cien pre 2.
oddelenie vied predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, „robia to z presvedčenia, lebo ich to baví a preto to robia aj dobre“. Zdôraznil, že
vedecká práca je komplikovaná, vyžaduje si vedomosti a množstvo kreativity.

Na slávnostnom ceremoniáli udelili Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce v 2. oddelení vied

Ing. Tomášovi Bertókovi, PhD., EUR Ing., z Chemického ústavu SAV za súbor publikácií z oblasti analýzy komplexných sacharidov na
účely medicínskej diagnostiky.

Mgr. Jozefovi Ukropcovi, DrSc., a kolektívu v zložení: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., Mgr. Timea Kurdiová, PhD.,Mgr. Miroslav
Baláž, PhD., Mgr. Patrik Krumpolec, PhD., Mgr. Zuzana Kovaničová, PhD., MUDr. Martin Schön, PhD., Mgr. Michal Nemec, PhD. Mgr.
Lucia Slobodová, PhD., z Biomedicínskeho centra SAV za súbor publikácií o mechanizmoch regulácie energetického metabolizmu pri
chronických ochoreniach človeka a pri starnutí.

Cenu SAV za výsledky medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce v oblasti nanomedicíny získala RNDr. Alena Gábelová, CSc., z
Biomedicínskeho centra SAV.
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Cenou SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy za 2. oddelenie vied ocenili:

doc. RNDr. Tatianu Betákovú, DrSc., RNDr. Borisa Klempu, DrSc., MVDr. Juraja Kopáčeka, DrSc., a prof. RNDr. Silviu Pastorekovú,
DrSc., z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV.

Za špičkové publikácie v kategórii časopisecká publikácia získali Cenu SAV:

Mgr. Stanislav Komorovský, PhD., Ústav anorganickej chémie SAV,

Mgr. Zuzana Kovaničová, PhD., Mgr. Jozef Ukropec, DrSc., BMC SAV.

V kategórii vysoké počty citácií:

prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc., BMC SAV,

prof. RNDr. Karol Marhold, CSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV,

MVDr. Daniela Antolová, PhD., Parazitologický ústav SAV.

MVDr. Markéta Derdáková, PhD., RNDr. Mária Kazimírová, CSc., Ústav zoológie SAV

V kategórii Nature Index

Mgr. Kristína Lukáčová, PhD., Centrum biovied SAV,

Ing. Dušan Račko, PhD., Ústav polymérov SAV,

Ing. František Šimko, PhD., Ing. Michal Korenko, PhD., Ing. Zuzana Netriová, PhD., Ústav anorganickej chémie SAV

Ing. Ana Hološ, Mgr. Juraj Kronek, Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc., Ústav polymérov SAV.

Ceny Slovenskej akadémie vied za rok 2020 v 3. oddelení vied o spoločnosti

Pandemická situácia vlani i tento rok ukázala, aké nesmierne dôležité pre súčasnosť sú spoločenskovedné odbory. „Práve tretie
oddelenie vied nám svojimi výskumami ukázalo spôsob, ako prežiť tento náročný čas,“ zdôraznil vo svojom príhovore oceneným 3. OV
predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, a vyzdvihol tiež dôležitosť slobodného bádania.

Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce

udelili prof. PaedDr. Štefanovi Šutajovi, DrSc., a riešiteľskému kolektívu v zložení: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., PhDr. Mária
Homišinová, PhD., Mgr. Michal Kentoš, PhD., Mgr. Mária Ďurkovská, PhD., RNDr. Branislav Šprocha, PhD., Mgr. Lucia Heldáková,PhD.,
Mgr. Lucia Ištoňová, PhD., Mgr. Klara Kohoutová, PhD., Mgr. Juraj Martonyik, PhD. – z Centra spoločenských a psychologických vied
SAV; doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD., Mgr. Nikola Regináčová, PhD., Mgr. Mikuláš Jančura, PhD., Mgr. Barbara Kacerová – z
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, za spracovanie rozsiahlej analýzy národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku v
rámci riešenia projektu APVV-15-0475 Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej
problematiky v rokoch 2004 – 2020).

Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce získal

Mgr. Juraj Marušiak, PhD., za politologicko-historický výskum postupnej transformácie komunistického režimu v Československu na
režim poststalinistického typu v stredoeurópskom kontexte, osobitne za vedeckú monografiu Príliš skoré predjarie. Slovenskí študenti v
roku 1956.

Cenu SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy udelili

Mgr. Barbare Lášticovej, PhD., Mgr. Kamile Urban, PhD., Mgr. Xenii Daniele Poslon, prof. PhDr. Ivanovi Lukšíkovi, CSc., z Ústavu
výskumu sociálnej komunikácie SAV, Mgr. Ing. Miloslavovi Bahnovi, PhD., Mgr. Robertovi Klobuckému, PhD., Mgr. Kataríne Strapcovej,
PhD., Mgr. Marianne Mrva, Mgr. Jozefovi Zagrapanovi, PhD., PhDr. Kataríne Moravanskej, PhD., zo Sociologického ústavu SAV

Mgr. Zuzane Panczovej, PhD., z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV

doc. PhDr. Gabrielovi Bianchimu, PhD., Mgr. Kristíne Blažekovej, Mgr. Nikole Kallovej, Mgr. Barbare Lášticovej, PhD., prof. PhDr. Ivanovi
Lukšíkovi, CSc., Mgr. Xenii Daniele Poslon, Mgr. Magde Petrjánošovej, PhD., doc. Mgr. Miroslavovi Popperovi, PhD., Mgr. Kamile Urban,
PhD., z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV
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Ocenené špičkové publikácie pre 3. oddelenie vied

V kategórii Špičková časopisecká publikácia ocenili Mgr. Andreja Beláka, PhD., z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.

V kategórii Vedecká monografia získali ocenenie:

prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD., Centrum vied o umení SAV

Jon Steward, PhD., Dr. habil. phil. et theol., Filozofický ústav SAV

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

V kategórii Nórsky register získali ceny:

Ondrej Ficeri, PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Mgr. Ing. Miloš Kosterec, PhD., Filozofický ústav SAV

PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Mgr. Daniel Škobla, PhD., Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD., Sociologický ústav SAV

Mgr. Barbara Lášticová, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Mgr. Xenia Daniela Poslon, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

V rámci slávnostného odovzdávania Cien SAV za rok 2020 odovzdali ďakovný list Slovenskej akadémie vied bývalým predsedom SAV
akademikovi MUDr. Ladislavovi Machovi, DrSc., a prof. Ing. Štefanovi Lubymu, DrSc., pri príležitosti ich životných jubileí.

Autor: CSČ - VS SAV
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