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Cena za vedu a techniku 
 

 

Kategória:       Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky         

  

 

 Laureát:  Prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc. 

 

Odborník v oblasti:  Elektrotechnika (automatizácia a riadiace systémy), 

Mikroelektronika,  Optoelektronika 

 

Pracovisko:   Fakulta elektrotechniky a informatiky  

                                   Ústav elektroniky a fotoniky  

    Slovenská technická univerzita v Bratislave  

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava     

 

Ocenenie sa udeľuje za:   
Celoživotné zásluhy a tvorivý prístup k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania v oblasti fotoniky a 

vynikajúcu medzinárodnú reprezentáciu pracoviska. 

 

LAUDATIO: 
Prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc., pôsobil na FEI STU Bratislava 46 rokov, teda od roku 1971. 

Svojou vedeckovýskumnou činnosťou významne prispel k vybudovaniu vedeckej školy v oblasti 

fotoniky a mikroelektroniky na FEI STU Bratislava. Získané vedomosti a tvorivý prístup využil 

pri rozvoji technológie prípravy polovodičových heteroštruktúr na báze viaczložkových 

materiálov a vývoja perspektívnych optoelektronických a fotonických prvkov na ich využitie v 

informačných technológiách. Získané poznatky uplatňuje aj pri rozvoji a inovácii výchovno-

vzdelávacieho procesu v oblasti optoelektroniky. Patrí k popredným reprezentantom vedy a 

techniky v oblasti fotoniky nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí, o čom svedčí vedenie 7 

medzinárodných grantov v rámcových programoch EÚ. Je uznávanou autoritou vo vedeckých 

kruhoch, dlhé roky bol členom komisie VEGA a od roku 2014 je predsedom rady APVV pre 

technické vedy. Svojou vedeckovýskumnou a výchovno-vzdelávacou  prácou sa zaslúžil o 

rozvoj vedy a techniky pri budovaní vedeckej školy v oblasti fotoniky a optoelektroniky. O 

medzinárodnom uznaní jeho práce svedčí príprava a vedenie viac ako 20 vedeckých grantov, z 

nich 7 grantov v rámcových programoch EÚ. Ocenenie získava aj za rozvoj tvorivej spolupráce s 

Univerzitami v Lipsku a vo Vroclave, ako aj s MLC Bratislava a EÚ SAV Bratislava,  a za 

aktívnu prácu v grantových agentúrach VEGA a APVV. Cena sa udeľuje pri príležitosti 

dovŕšenia jeho 70 rokov a  odchodu do dôchodku. 
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