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Zdôvodnenie návrhu: 

Navrhovaný v Seredi ukončil povinnú školskú dochádzku a po 

maturite na SVŠ odišiel do Bratislavy študovať matematiku a fyziku na 

Prírodovedeckú fakultu Univerzity Kamenského V treťom ročníku si vybral 

štúdium teoretickej fyziky, ktoré ukončil obhajobou diplomovej práce. 

Po úspešnom absolvovaní konkurzu začal od 01.08.1972 pracovať na Oddelení 

teoretickej fyziky Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave kde 

pracuje dodnes. 

Po obhajobe rigoróznej práce získal titul doktor prírodných vied 

- RNDr .. Na FÚ SAV 17.11.1981 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu pod 

názvom :Spontánne narušenie symetrie v aplikáciách a bola mu udelená 

vedecká hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied - CSc.- .Začal 

pravidelne cestovať na pracovné pobyty do Spojeného ústavu jadrových 

výskumov v ruskej Dubne Moskovská oblasť kde strávil celkom osem rokov. Tu 

sa stal spoluautorom chirálnej poruchovej teórie na kvarkovej úrovni - ktorá 

bola podstatnou časťou doktorskej dizertačnej práce, ktorú obhájil 30.11.1995 

v Ústave teoretickej fyziky Národnej akadémie vied Ukrajiny v Kyjeve a získal 

najvyššiu vedeckú hodnosť doktor fyzikálno-matematických vied -DrSc-

Päťkrát sa zúčastnil na konferenciách v rakúskom Schladmingu 

,ktoré organizovala Univerzita v Graci a boli venované moderným metódam 

jadrovej fyziky, ako aj teórii a experimentom v oblasti fyziky elementárnych 

častíc. Osem krát navštívil ICTP - lnternational Center for Theoretical Physics -

v talianskom Terste. Dlhoročným riaditel'om Centra bol profesor Abdus Salam, 

laureát Nobelovej ceny za fyziku z roku 1979. 

Pôsobil na Helsinskej univerzite, Ústave jadrovej fyziky 

Technickej univerzity vo Viedni. Pracovne ďalej pôsobil na Stanfordovej 

univerzite v Kalifornii, kde je svetoznáme centrum SLAC - Stanford Linear 

Accelerator Center - ako aj na Arizonskej univerzite v americkom Tuscone. 

Výsledky jeho vedeckej práce boli publikované v popredných zahraničných 

časopisoch : Physical Review, Nuclear Physics, Physics Letters. 



Získal spolu s kolegami Prémiu slovenského literárneho fondu za 

preklad knihy významného nemeckého fyzika profesora Hermana Hakena pod 

názvom Kvantovopoľová teória tuhých látok, ktorú vydala ALFA

Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry Bratislava - a SNTL

Nakladatelství technické literatury Praha rok 1987. V roku 1990 dostal Cenu 

SAV a v roku 2002 Cenu SÚJV Dubna. 

Som presvedčený ,že navrhovaný RNDr. Miroslav Nagy DrSc. na základe 

predložených materiálov si plne zaslúži ocenenie ČESTNÝ OBČAN MESTA 

SEREĎ. 

Naďalej plnohodnotne pracuje vo Fyzikálnom ústave SAV a SUJV Dubna kde 

rieši nové projekty v oblasti TEORETICKEJ FYZIKY 

V Seredi 20.09.2017 Navrhovateľ: 
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Spojený ústav jadrových výskumov SUVJ Dubna, Moskovská oblasť, 

Ruská federácia, rok založenia 1956 
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