
OCENENIA ZA VÝZNAMNÉ VEDECKO-VÝSKUMNÉ, 

PUBLIKAČNÉ AKTIVITY A ZÁSLUHY O ROZVOJ ODBORU 

A SPOLOČNOSTI V ROKU 2020 

 
• Literárny fond Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udelil  

Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019 v kategórii spoločenských 

a humanitných vied Mgr. Nore Malinovskej, PhD. za dielo „Haličsko-Volynská 

kronika“ 

• Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. - Top lekár Slovenska v odbore patológia a súdne 

lekárstvo v rámci súťaže vyhlásenej Zdravotníckymi novinami   

• Doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. - Top lekárka Slovenska v odbore 

gastroenterológia v rámci súťaže vyhlásenej Zdravotníckymi novinami   

• Živena, spolok slovenských žien udelil pamätný list a čestné členstvo v Živene                             

prof. MUDr. Kataríne Adamicovej, PhD. pri príležitosti 151. výročia založenia 

Živeny, spolku slovenských žien a 20. ročníka Šoltésovej Martina  

• Slovenská anatomická spoločnosť SLS udelila 1. cenu RNDr. Márii Kovalskej, PhD. 

za najlepšiu publikáciu v roku 2019 

• Slovenská anatomická spoločnosť SLS udelila 3. cenu doc. MVDr. Soni Bálentovej, 

PhD. za najlepšiu publikáciu v roku 2019 

• Slovenská biofyzikálna spoločnosť SLS udelila cenu odbornej spoločnosti pre 

mladého vedeckého pracovníka do 35 rokov Ing. Jakubovi Míšekovi, PhD. za 

vynikajúce vedecké výsledky a výraznú publikačnú činnosť v oblasti štúdia 

posudzovania rizika týkajúceho sa využitia elektromagnetických polí 

• Slovenská nefrologická spoločnosť SLS udelila cenu doc. MUDr. Ivane Dedinskej, 

PhD. za najlepšiu publikáciu v roku 2019  

• Slovenská fyziologická spoločnosť SLS udelila RNDr. Pavlovi Mikolkovi, PhD. a kol. 

ocenenie za 1. miesto v súťaži o najlepší poster mladých fyziológov na 96. 

Fyziologických dňoch konaných 4.-6.2.2020 v Martine 

• Slovenská fyziologická spoločnosť SLS udelila MUDr. Lucii Bóna Olexovej a kol. 

ocenenie za 3. miesto v súťaži o najlepší poster mladých fyziológov na 96. 

Fyziologických dňoch konaných 4.-6.2.2020 v Martine 

• MUDr. Nikola Ferencová (rod. Sekaninová) bola zaradená do rebríčka 30 

talentovaných Slovákov pod 30 rokov časopisu Forbes (Forbes 30 pod 30, 

https://www.forbes.sk/30pod30-2020/)  

• Spolok lekárov v Martine udelil cenu spolku prof. MUDr. Martinovi Péčovi, PhD. za 

najlepšiu prednášku v roku 2019 „Nové trendy v diagnostike a terapii mastocytóz“ 

• Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti SLS udelila Sečanského 

medailu prof. MUDr. Mariánovi Mokáňovi, DrSc., FRCP Edin za zásluhy a prínos 

v oblasti obezitológie  

• Slovenská diabetologická spoločnosť SLS udelila cenu spoločnosti prof. MUDr. 

Mariánovi Mokáňovi, DrSc., FRCP Edin a prof. MUDr. Petrovi Galajdovi, CSc. za 

vedeckú monografiu „Hypoglykémia u pacientov s diabetes mellitus“  

• Slovenská lekárska spoločnosť udelila zlatú medailu „Propter merita“ prof. MUDr. 

Petrovi Galajdovi, CSc. za zásluhy o budovanie a rozvoj SLS 

• Slovenská internistická spoločnosť SLS vyhodnotila prednášku MUDr. Tomáša 

Boleka, PhD. a kol. „Nekrotizujúca pankreatitída: je v súčasnosti potrebná chirurgická 

intervencia?“ ako najlepšiu prednášku v odbore interná medicína  na III. Kazuistikách 

v internej medicíne a kardiológii 

https://www.forbes.sk/30pod30-2020/


• Slovenská pediatrická spoločnosť SLS udelila cenu odbornej spoločnosti autorom 

Šagát, T., Šašinka, M., Kovácz, L., Bánovčin, P., Kuchta, M. a kol. za najlepšiu 

knižnú publikáciu za rok 2019 „Pediatria I. a II.“, 3. vydanie, Herba, Bratislava 2019 

• Slovenská pediatrická spoločnosť SLS udelila cenu odbornej spoločnosti autorom  

Jeseňák, M., Urbančíková, I. a kol. za najlepšiu knižnú publikáciu za rok 2019 

„Očkovanie v špeciálnych situáciách“, 2. prepracované a rozšírené vydanie, Mladá 

Fronta, Praha 2019 

• Slovenská pediatrická spoločnosť SLS udelila cenu odbornej spoločnosti autorom 

Jeseňák, M., Schwarze, J. za najlepšiu publikáciu v zahraničnom časopise za rok 2019 

„Lung eosinophils-A novel „virus sink“ that is defective in asthma?“ Allergy, 2019, 

74: 1832 -1834 


