
Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho 
fondu  udelil Ceny za vedeckú a odbornú literatúru a Prémie za vedeckú a odbornú 
literatúru za diela, ktoré vyšli v roku 2008: 
 
Cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2008 v kategórii 
spolo čenských vied  
  
PhDr. Viliam  M r u š k o v i č  za dielo Európa jazykov a národov na prahu tisícro čia. 
EUROPA LINGUARUM NATIONUMQVE , Matica slovenská 
Impozantná kniha V. Mruškoviča predstavuje jedinečný prehľad jazykových 
a národných spoločenstiev Európy od Írska na západe až po východnú hranicu 
Európy na styku s Áziou. Dielo je výsledkom niekoľko desaťročí trvajúcej gigantickej 
práce autora.  Krok za krokom sa sústreďuje na starostlivú charakteristiku a rozličné 
druhy členenia jednotlivých jazykových spoločenstiev podľa dialektov, ale i funkcií,  
ako aj iných (napr. politických) úloh. Zaujímavý je najmä popis početných menších 
etnolingvistických spoločenstiev, ktoré významne dotvárajú kultúrnu pluralitu Európy. 
Publikácii tohto druhu nie je vo svete veľa a nevyrovná sa jej napríklad ani kniha 
Encyklopédia národov bez štátnej príslušnosti. Etnické a národnostné skupiny vo 
svete 2002, ktorá vyšla v USA v rozsahu 1 000 strán. 
                         

Cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2008 v kategórii 
slovníkovej a encyklopedickej literatúry   
 
PhDr. Agáta Klimeková, PhD., Mgr. Eva Augustínová a  Mgr. Janka Ondroušková 
za dielo Bibliografia územne slovacikálnych tla čí 18. storo čia, zv. I.-VI.,  SNK 
Táto obsiahla šesťzväzková bibliografia komplementarizuje znalosti o slovacikálnej 
knižnej produkcii 18. storočia na území dnešného Slovenska, a tým vytvára základňu 
pre historiokografický výskum dejín Slovenska, Uhorska, ale i celej Európy v danom 
období. Dielo ako celok odráža dlhoročný náročný heuristický prieskum historických 
knižničných a archívnych fondov na Slovensku a v zahraničí a predstavuje 
dôveryhodný bibliografický zdroj pre výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku, ale 
aj pre výskum dejín vedy a kultúry v najširšom slova zmysle. 
 
Cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2008 v kategórii 
biologických a lekárskych vied  
 
Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. a kolektív  za dielo  Choroby ciev, SAP 
Dielo, ktoré vzniklo pod autorským vedením prof. Štvrtinovej svojim významom 
presahuje väčšinu dosiaľ vydaných monotematických monografií. Možno bez 
nadhodnotenia povedať, že ide o skutočnú „bibliu“ angiológie,  pilotné, unikátne dielo 
v našej odbornej literatúre a  vzhľadom na vysokú prevalenciu cievnych ochorení 
v našej krajine aj mimoriadne aktuálne. Široký kolektív odborne vysokoerudovaných 
angiológov, angiochirurgov, značný počet renomovaných autorov - to všetko zaručuje 
vysokú kvalitu diela, ktoré si získa určite i vysoký impakt nielen u nás, ale 
i v zahraničí. 
 
Cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2008 v kategórii 
prírodných a technických vied  



Prof. RNDr. Michal Fe čkan, DrSc. za dielo Topological Degree Approach to 
Bifurcation Problems, Springer   
Cieľom práce je prezentovať originálne výsledky dosiahnuté autorom pri riešení 
bifurkačných problémov  s použitím teórie topologických stupňov. Problémy riešené 
v knihe majú rozsiahlu oblasť aplikácií, nakoľko mnohé fyzikálne, biologické, 
chemické i ekonomické javy sú modelované diferenciálnymi rovnicami s parametrami 
na nejakom funkcionálnom priestore. Dielo je typická monografia založená 
predovšetkým na výsledkoch autora. Je významným prínosom v oblasti  skúmania 
lokálnych bifurkačných problémov, a to ako v teoretickej oblasti, tak i v širokej škále 
aplikácií. Je vhodná pre doktorandov ako aj vedeckých pracovníkov, ktorí sa 
zaoberajú použitím nelineárnych metód, ktoré sú veľmi účinné pri analýze 
nelineárnych modelov vznikajúcich vo fyzike, biológii, genetike a iných vedných 
odboroch. 
 
Prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2008  

spolo čenské vedy: 

Prof. JUDr. Alexandra Krsková, CSc.   
          za Etické desatoro za čínajúceho advokáta , IURA EDITION   
PhDr. Eva Kowalská, DrSc. a Karol Kantek  
          za Uhorská rapsódia alebo tragický príbeh osvietenca J ozefa  Hajnóczyho,     
          VEDA 
PhDr. Slavomír Michálek, CSc. 
           za Rok 1968 a Československo. Postoj USA, Západu a OSN,   PRODAMA 
Doc. Ing. Ivan Her čko, CSc. 
           za Banícka a lesnícka akadémia slovom aj obrazom, UMB 
Prof. PhDr. Ondrej Halaga, DrSc.h.c. 
           za Morabilia z Európy a vlasti, Universum 
Et. Art. Ján Gavura, PhD.  
           za  Ján Buzássy, Kaligram 
Prof. PhDr. Milan Jur čo, CSc.  
                 za   Proti aj za -   Kritika sa kr itikou opravuje , Matica slovenská 
 
slovníková a encyklopedická literatúra :   

 Prof. Dr. h. c. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc., PhD r. Viliam S. Hotár a Prof.           
JUDr. Igor Palúš, CSc. 
            za Ústavné právo Európskej únie a Slovenskej republiky ,  PrF UMB                     
Kolektív autorov Historického ústavu SAV 
           za Rok 1968 na Slovensku a v Československu,  PRODAMA 
 Ing. Ľubomír Petro, CSc. a kolektív  
           za Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický  slovník, Štátny           

geologický ústav D. Štúra 
 
biologické a lekárske vedy :   

Doc. RNDr. Anna Gvozdjaková, DrSc. a kolektív 
za   Mitochondrial Medicine,  Springer, Netherlands 

Prof. MUDr. Marián Moká ň, DrSc., Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., Prof. MUDr .  
        Peter Galajda, CSc.  a kolektív 

za Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochoreni a, P + M 



Prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. a kolektív  
za Variabilita frekvencie srdca, OSVETA 

RNDr. Kornélia Goliášová, CSc., RNDr. Helena Šipošo vá, CSc. a kolektív 
           za Flóra Slovenska IV/1, Cistales, Begio nales, Tamaricales, Elatinales,  

 Violales, Cucurbitales, Campanulales,  VEDA 
  
prírodné a technické vedy :   

 RNDr. Peter Markoš, DrSc . a Costas M. Soukoulis 
           za   Wawe Propagation: From Electrons to Photonic Crystals and Left- 
           Handed Materials, Princeton University Press 
Prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc. 
           za Mechanochemistry in Nanoscience and M inerals Engineering, Springer 
Doc. Ing. Viktor Milata, CSc. a kolektív 
         za Aplikovaná molekulová spektroskopia, STU Bratislava 
Prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., Juha Pyrhönen, Tapani Jokinen 
        za Design of Rotating Electrical Machines,  John Wiley&Sons.Ltd. 

 
Prémia  za trojro čný  vedecký ohlas za rok 2009  
  
v kategórii spolo čenské vedy: 
I. miesto   neudelil 
II. miesto    
PhDr. Elena Mannová, CSc. 
II. miesto    
Prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc. 
III. miesto   neudelil  
 
prírodné a lekárske vedy: 
I. miesto   
Doc. Ing. Marián Valko, DrSc. 
II. miesto  
 Norbert Ku čerka, PhD. 
III. miesto   
Mgr. Miroslav Chovanec, PhD. 
 
technické vedy a geovedy: 
I. miesto    
Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. 
II. miesto  
Prof. RNDr. Peter Komadel, DrSc. 
III. miesto 
Prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc. 

Prémia  za výnimo čný vedecký ohlas na jedno dielo 2009  
 
 v kategórii spolo čenské vedy: 
I. miesto     neudelil 



II. miesto     
 Doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD. 
         na dielo doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD : Mission  accomlished: on     
         foundig constitutional adjucation in Centr al Europe 
 II. miesto     
 Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.  

    na dielo prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc : Slovenské a európske   
    pracovné  právo  

III. miesto    neudelil 
 
prírodné a lekárske vedy: 

I. miesto   
 Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. 
         na dielo  prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. : Study of the Relation Between the   Structural  
        Data and Magnetic Interaction in Oxo-Bridge d Binuclear Copper(II) Compounds  
 II. miesto  
 RNDr. Jana Madejová, DrSc.                                                        
       na dielo RNDr. Jana Madejová, DrSc.  :  FTIR techniques in clay mineral   studies  
III. miesto neudelil 
 
 technické vedy a geovedy: 

I. miesto    
Prof. RNDr. Igor Podlubný, CSc.  
         na dielo Prof. RNDr. Igor Podlubný, CSc.:  Fractional Differ ential Equations.  
         An Introduction to Fractional Derivatives,  Fractional Differential  Equations, 
         Some Methods of Their Solution and  Some of Their A pplications.   
II. miesto   neudelil 
III. miesto  neudelil 
 


