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Vyhlásili Vedca roka 2005

Na snímke zľava: Technológ roka SR 2005 Ing. Ján Baláž, PhD.,
Za výsledky v programoch v EÚ SR 2005 Doc. Ing. Ján Gaduš, PhD.,
Mladý výskumník roka SR 2005 RNDr. Jana Jakubíková, PhD.,
Vedec roka SR 2005 Prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.,
Osobitné uznanie za výskum - Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

V rámci akcie Vedec roka SR 2005 v stredu už po deviaty raz odovzdali ocenenia osobnostiam,
ktoré sa zaslúžili o rozvoj vedy a technológií.
Vedcom roka sa stal profesor RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., z Matematického ústavu
Slovenskej akadémie vied (SAV) za súbor výsledkov z oblasti matematiky publikovaných v
popredných svetových časopisoch v roku 2005.
V kategórii Technológ roka SR 2005 ocenenie získal odborník v oblasti kozmická veda a inžinierstvo
Ing. Ján Baláž, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV za vývoj a realizáciu detektora
energetických neutrálnych atómov NUADU pre čínsko-európsky vedecký satelit Double Star TC-2.
RNDr. Jana Jakubíková, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie SAV získala cenu Mladý
výskumník roka SR 2005 za výsledky v oblasti výskumu ľudských nádorových buniek.
Za výsledky v programoch Európskej únie bol ocenený doc. Ing. Ján Gaduš, PhD., z
Mechanizačnej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za riešenie projektov
Rámcového programu EÚ v oblasti využívania poľnohospodárskej živočíšnej a rastlinnej biomasy na
energetické účely.
V kategórii Osobitné uznanie za výskum - celoživotné dielo získal cenu profesor RNDr. Jozef
Čižmárik, PhD. z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za celoživotný prínos
do vedného odboru farmaceutická chémia výskumom farmaceuticko-chemických aspektov
niektorých potenciálnych liečiv. Na základe jeho výskumov boli navrhnuté dve nové liečivá.
Keďže úroveň podaných návrhov z vedeckovýskumnej sféry v rámci akcie Vedec roka SR 2005 bola
mimoriadne vysoká, riadiaci výbor sa rozhodol udeliť aj vyše 20 čestných uznaní odborníkom v
rôznych vedných odboroch. Sú medzi nimi napríklad odborníci z oblasti fyziky, poznatkovej
ekonomiky, biochémie, experimentálnej onkológie, mechaniky, technológie strojárskej výroby,
chémie, informatiky, krajinnej ekológie a ďalších. Diplomy pošlú oceneným poštou.
Cieľom akcie je oceňovať prínosy vedeckého bádania pre spoločnosť a súčasne informovať verejnosť
o výsledkoch slovenského výskumu a vývoja. Diplomy oceneným odovzdali predseda Slovenskej
akadémie vied Štefan Luby a predseda Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností Pavol
Molnár.
Vyhlasovateľom akcie je Journalist-Studio v spolupráci s Klubom vedecko-technických žurnalistov
Slovenského syndikátu novinárov. Odbornými gestormi sú SAV, Ministerstvo školstva SR a Zväz
slovenských vedecko-technických spoločností.
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