
Týždeň vedy a techniky sa na Slovensku tento rok uskutočnil 
od 10. do 16. novembra. Počas tohto týždňa, ktorý bol doslo-
va nabitý vedou a technikou, ste mohli zažiť všetky podoby 
slovenskej vedy. Na niektorých z nich sme boli aj my ako me-
diálny partner celého podujatia a prinášame vám z nich nie-
koľko reportáží nielen na tejto dvojstrane, ale aj na predchá-
dzajúcej strane a na štvrtej strane obálky, kde sa podrobne ve-
nujeme Festivalu vedeckých filmov. 

Otvorenie	Týždňa	vedy	a	techniky	na	Slovensku

Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky bolo už tradič-
ne úvodným podujatím, ktorého úlohou bolo otvoriť Týždeň 
vedy a techniky na Slovensku a informovať o aktivitách rea-
lizovaných počas celého obdobia trvania podujatia. Uskutoč-
nilo sa 10. novembra 2014 v Centre vedecko-technických in-
formácií SR na Lamačskej ceste v Bratislave.

Na slávnostnom otvorení Týždňa vedy a techniky sa zú-
častnili popredné osobnosti vedecko-technických inštitúcií, 
aby tak upriamili pozornosť verejnosti na myšlienku Týždňa 
vedy a techniky – priblížiť vedu ľudom. So svojimi príhovor-
mi vystúpili: generálny riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján 
Turňa, CSc., predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. 
Jaromír Pastorek, DrSc., štátny tajomník a súčasný minister 
MŠVVaŠ SR Juraj Draxler, MA, prezident Slovenskej rektor-
skej konferencie prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prezident 
Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít SR 
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., viceprezident Zväzu 
priemyselných výskumných a vývojových organizácií Ing. 
Peter Fodrek, prezident Zväzu slovenských vedecko-technic-
kých spoločností prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., zástupca 
Klubu 500 Ing. Martin Kele, prezident Zväzu výskumných 
organizácií neziskového sektora Ing. Peter Klamo, v zastúpe-
ní generálneho riaditeľa Slovenských elektrární, a. s., riaditeľ 
externých vzťahov Michele Bologna.

Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014

týžDeň veDy a techniky na slovensku 2014
Veda	netradične

Na slávnostné otvorenie plynulo nadviazala výstava Veda ne-
tradične hneď s niekoľkými podtitulmi: Exhibície. Exponáty. 
Experimenty. Extra zábava s vedou a technikou v praxi. Na 
tomto podujatí sa zaujímavou formou prezentovali jednotlivé 
organizácie výs ku mu a vývoja, pre školy boli zorganizované 
vedecko-popularizačné prednášky a ďalšie sprievodné podu-
jatia, ako napríklad vystúpenie kapely The PURIST, výstava 
Vedecká hračka – More, vedecká knižnica, posterová sekcia, 
panelová výstava Aurel Stodola – Majster techniky, výstava 
prác na tému „Ako veda a technika zmenila môj život?“. 
Krátku prehliadku jednotlivých exponátov a príspevkov si 
môžete pozrieť na nasledujúcich fotografiách.

Prezentácia v stánku Ústavu molekulárnej biológie SAV

Jeden z exponátov v sekcii Vedecká hračka – More
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Cena	za	vedu	a	techniku

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bolo 
udeľovanie ocenení za prácu a výsledky v oblasti vedy a tech-
niky. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 13. no-
vembra v Centre vedecko-technických informácií SR v Bra-
tislave. Cieľom tohto podujatia bolo oceniť prácu vedec-
ko-výskumných pracovníkov za dosiahnuté úspechy a ich 
prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií.

Ceny za vedu a techniku oceneným odovzdal minister škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini, ktorý pri 
tejto príležitosti, okrem iného, povedal: „Podujatia Týždňa 
vedy a techniky umožnili verejnosti bližšie spoznať čaro ukry-
té v tejto oblasti vedy. Možnosť oceniť slovenských vedcov za 
ich prácu a dosiahnuté úspechy vnímam ako vítanú príleži-
tosť predstaviť verejnosti vedcov a výskumníkov, na ktorých 
môže byť Slovensko hrdé.“

Cenu Osobnosť vedy a techniky získal Ing. Ivan Janotka, 
CSc., za výskum a vývoj nových druhov cementov, návrh re-
ceptúr betónu, technológií betónu a transportu betónu, odol-
nosti proti agresívnym médiám a diagnostike poškodeného 
betónu.

Cenu za Vedecko-technický tím roka získal tím hodnotenia 
radiačného poškodenia konštrukčných materiálov štiepnych 
a fúznych reaktorov z Ústavu jadrového a fyzikálneho inži-
nierstva FEI STU za prácu v oblasti analýz bezpečnosti jad-
rových zariadení so zameraním na hodnotenie radiačnej odol-
nosti konštrukčných materiálov.

Cenu Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov získal doc. 
Ing. Michal Puškár, PhD., za prínos v oblasti výskumu no-
vých metód a inovačných konštrukčných riešení pre zvýšenie 
účinnosti a redukciu emisií spaľovacích motorov.

Cenu Popularizátor vedy získala Mgr. Andrea Putalová za 
neúnavnú popularizáciu vedy a techniky na Slovensku 
prostredníctvom aktivít Národného centra pre popularizáciu 
vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Cenu za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky v ob-
lasti prírodných vied získal prof. RNDr. Andrej Pázman, 
DrSc., za významný prínos v rozvoji slovenskej matematiky 
a za účasť na založení matematickej štatistiky na Slovensku.

Cenu za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky v ob-
lasti technických vied získal doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., za 
celoživotné zásluhy pri výchove mladých pracovníkov vedy 
a výskumu pre automobilový priemysel a neoceniteľnú prácu 
pri propagácii a zviditeľňovaní úspechov automobilového 
priemyslu na Slovensku a v Európe.

Cenu za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky v ob-
lasti lekárskych vied získal prof. MUDr. Milan Buc, DrSc., za 
rozvoj transplantačnej imunológie a rozvoj imunológie ako 
samostatného vedného odboru na Slovensku.

Cenu za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky v ob-
lasti pôdohospodárskych vied získala doc. RNDr. Jaroslava 
Sobocká, CSc., za celoživotné dielo v oblasti pôdoznalectva, 
mapovania pôd a klasifikácie pôd – aplikáciu GIS metód, vý-
skum antropogénnych (urbánnych) pôd a riešenie globálnych 
problémov vo väzbe na pôdne zdroje sveta.

Okrem týchto cien boli udelené aj ceny Slovenskej akadé-
mie vied, ceny Slovenskej rektorskej komisie a ďalšie.

Martin Hriňák

Prezentácia Národného centra robotiky

Odborná	konferencia	PopVaT	Day	2014

Obsahom odbornej konferencie PopVaT Day 2014 bolo hľa-
danie možností spolupráce, hľadanie nových kontaktov 
a partnerov, výmena skúseností a informácií a priestor na 
predstavenie aktivít zameraných na popularizáciu vedy 
a techniky na Slovensku vo všetkých jej formách. 

Prvá časť konferencie bola 
venovaná workshopom zame-
raným na podporu činností 
v oblasti popularizácie vedy 
a techniky. V druhej časti 
účastníci konferencie prezen-
tovali svoje aktivity zamerané 
na popularizáciu vedy a tech-
niky. Medzi nimi som mal 
možnosť prezentovať aktivity 
súvisiace s časopisom Mladý vedec. V tretej časti mali účast-
níci priestor na individuálne stretnutia, diskusie, hľadanie 
kontaktov a možností spolupráce medzi jednotlivými prezen-
tovanými aktivitami.
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