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Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská aka-
démia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoloč-
ností v zastúpení ich štatutárov, ktorými sú riaditeľ CVTI SR
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., predseda SAV prof. RNDr. Jaro-
mír Pastorek, DrSc., a prezident ZSVTS prof. Ing. Dušan
Petráš, PhD., sa v tomto roku stali po prvýkrát vyhlasovateľmi
súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mla-
dých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy.

Realizovaním v poradí už 16. ročníka súťaže Vedec roka SR
2012 sa tak pokračuje v tradícii ocenenia aktivít slovenských
vedcov a technikov, ktorú založil v súčasnosti už zosnulý
JUDr. Ľubomír Lenoch, bývalý riaditeľ Jurnalist-Studio a bý-
valý predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov Slo-
venského syndikátu novinárov.

Tento ročník súťaže sa konal pod záštitou predsedu vlády Slo-
venskej republiky Róberta Fica. Cieľom súťaže je profesio-
nálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie
osobnosti vedeckého sveta, ako aj dosiahnuté výsledky vo
vede a výskume na Slovensku.

Za rok 2012 a predchádzajúce obdobie boli udelené ocenenia
v piatich kategóriách:

Vedec roka SR 2012

Technológ roka SR 2012

Mladý výskumník roka SR 2012

Uznanie za celoživotné dielo v SR 2012

Za výsledky v programoch EÚ 2012

Podujatie moderoval Igor Haraj a kultúrnym spestrením boli
vstupy sláčikového kvarteta Symphonic News Quarte. Počas
slávnostného odovzdávania ocenení odzneli viaceré príhovory.
Úvodný príhovor predniesol riaditeľ CVTI SR Ján Turňa, na-
sledoval príhovor štátneho tajomníka Ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR Štefana Chudobu. Neskôr odzneli aj
slová pani Boženy Tušovej, ktorá zastupovala prezidenta
ZSVTS Dušana Petráša, pani Daniely Ježovej, ktorá bola v za-
stúpení predsedu SAV pána Jaromíra Pastoreka a pána Pavla
Šajgalíka, ktorý povedal pár slov za hodnotiacu komisiu.

Ocenenia za rok 2012:

V kategórii Vedec roka SR bol ocenený prof. RNDr.
Igor Podlubný, DrSc., Fakulta BERG, Technická univer-
zita v Košiciach.
Ocenenie získal za práce v oblasti teórie a aplikácií dife-
renciálnych rovníc neceločíselného rádu a za mimoriadny
citačný ohlas vo svete za rok 2012.

V kategórii Technológ roka SR bol ocenený doc. Ing.
Pavol Alexy, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Ocenenie mu bolo udelené za vývoj receptúry a techno-
lógie prípravy zmesových materiálov s vysokou húžev-
natosťou na báze biodegradovateľných polymérov
pochádzajúcich z obnoviteľných zdrojov.

V kategórii Mladý výskumník roka SR získala ocenenie
Mgr. Zuzana Benková, PhD., Ústav polymérov, Slo-
venská akadémia vied.
Ocenená bola za významný príspevok v oblasti počítačo-
vých simulácií polyetylénoxidových reťazcov chemicky na-
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viazaných na pevnom povrchu, ako i modelovanie kon-
formačných zmien vyvolaných geometrickým obmedzením
cyklických makromolekúl s aplikáciou na molekuly DNA.

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

V kategórii Za výsledky v programoch EÚ bol ocenený
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., Katedra experimentál-
nej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Uni-
verzita Komenského v Bratislave.

Ocenený bol za významný prínos k budovaniu vedecko-
výskumnej infraštruktúry fakulty s využitím fondov Eu-
rópskej únie.

Oceňovanie vedcov a zároveň popularizácia vedy má na Slo-
vensku veľký význam. Je potrebné rôznymi spôsobmi infor-
movať verejnosť o dôležitosti vedy a techniky, ako aj o nut-
nosti morálnej i finančnej podpory výskumu a vývoja. Záro-
veň treba neustále motivovať mladých ľudí k štúdiu vedec-
kých a technických smerov a zmeniť celospoločenský trend
v uprednostňovaní humanitných vied. No a v neposlednom rade
práve vedci musia cítiť, že ich práca má význam a že uplatne-
nie je možné nájsť aj na Slovensku, a nielen v zahraničí.

Patrícia Stanová
patricia.stanova@cvtisr.sk �

Súťažné prehliadky knižničných podujatí pre deti sa stali tradičným podujatím detských knihovníkov na Slovensku, konajú sa
od roku 2007, v roku 2012 prebehol už jubilejný 5. ročník. Cieľom prehliadok je realizácia podujatí zameraných na vopred danú
tému pre konkrétnu vekovú kategóriu detí. Jednotlivé aktivity prebiehajú naživo pred knihovníckym publikom so skupinou detí,
ktoré sú súťažiacim knihovníčkam neznáme, nedajú sa vopred predpokladať ich reakcie, čím práve vynikne osobnosť a schop-
nosti konkrétnej súťažiacej zaujať a vtiahnuť divákov do deja konkrétnej knihy, príbehu či rozprávky. Výsledkom je, že knihovníci
vidia, ako má vyzerať vynikajúce podujatie, ale aj to, ako by niekedy podujatie vyzerať nemalo. Súťažiaci zase dostávajú spätnú
väzbu prostredníctvom poroty a divákov, ktorí majú čas sledovať nielen knihovníka v akcii, ale aj detské publikum.

Knižnice pre deti, knižnice bez nudy

Klub dětských knihoven SKIP, regionální organizace SKIP Velká Morava
a Knihovna Jiřího Mahena v Brně za podpory Ministerstva kultury ČR

z grantového programu Knihovna 21. století
zvou všechny zájemce o nové formy práce s dětmi v knihovnách na 2. ročník přehlídky

OKNA 2013
(O KNihovnických Aktivitách)

Motto: „Už zase skáču přes kaluže“

Každý krok, kterým překonáme vzdálenost
nebo překážku, která se nachází před námi, nám otevře dveře nového poznání.

Obr. Ukážka z programu OKNA 2013


