
Návrh na ocenenie mesta Sereď' pre jednotlivca 

Údaje navrhovateľa: 

Elena Lovecká,  , 

Číslo telefónu:  
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Podpis:  

Údaje o navrhovanom: 

- Meno a priezvisko, titul: 
- Dátum narodenia: 
- Národnosť: 

- Povolanie: 
- Zamestnanie: 

- Kontaktná adresa: 
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Doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. 
 

slovenská 
vedecký pracovník 
Ústav analytickej chémie, 
Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie, 
Slovenská technická univerzita 
v Bratislave 

  

Názov ocenenia, na ktoré je menovaný navrhovaný: 

- České občianstvo mesta Sereď 
- Cena mesta Sereď 

Zdôvodnenie návrhu: 

- Doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. získal ocenenie v súťaži „Vedec roka SR 2014" 
v kategórii Mladá osobnosť vedy (12.05.2015). 
Súťaž organizovalo Centrum vedeckotechnických informácií SR, Slovenská 
akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností pod záštitou 
prezidenta SR Andreja Kisku. 



Ocenenie získal za vysokú vedeckovýskumnú a publikačnú aktivitu v oblasti 
elektrochemickej charakterizácie biologicky aktívnych látok a využitia nových 
elektródových materiálov v ldinickej, environmentálnej a potravinárskej 
stopovej analýze. 

Doc. Švorc patrí k mimoriadne aktívnym pracovníkom v oblasti 
vedeckovýskumnej činnosti a to rozsahom metodického záberu, ako aj počtom 
a kvalitou dosiahnutých výsledkov. Jeho práca je tiež spájaná s výchovou 
študentov v rámci bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. Bol 
školiteľom 9 diplomantov a 3 doktorandov. 

Pozornosť venuje vývoju, charakterizácii a využitiu perspektívnych 
elektródových materiálov ako je bórom dopovaná diamantová elektróda 
a elektróda na báze bizmutu. 

Vr. 2013 a 2014 absolvoval polročnú vedeckú stáž na Karl-Franzens univerzite 
v Grazi - Rakúsko a dvojmesačný pobyt na Porúrskej univerzite v Bochume -
Nemecko, pričom s obidvomi pracoviskami bola nadviazaná ďalšia spolupráca. 

V r. 2013 prevzal ocenenie Českej chemickej spoločnosti a firmy Metrohm za 
najlepšiu prácu mladého elektroanalytického chemika do 35 rokov. 

Je tiež riešiteľom niekoľkých vedeckých projektov aj v oblasti 
rontgenoštruktúrnej analýzy potenciálnych liečiv. 

Je aktívnym členom Slovenskej chemickej spoločnosti, kde je predsedom 
Odbornej sekcie Analytickej chémie. 

Vedeckú aktivitu doc. Švorca dokumentujú nasledujúce aktivity: 80 pôvodných 
vedeckých prác a 72 domácich a zahraničných konferenčných príspevkov, na 
ktoré je evidovaných vyše 300 citácií. 

Doc. Švorc si ako občan mesta Sereď a bývalý absolvent Gymnázia Vojtecha 
Mihálika v Seredi za svoju doterajšiu prácu zaslúži ocenenie „Cena mesta 
Sered"'. 




