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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKQM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 14. 12. 2017 číslo 12017

K bodu: Návrh na udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš in
memoriam“

Mestské zastupitel‘stvo

konštatuje, že

1. dňa 4. 5. 2077 bol doručený spoločný návrh rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof.

RNDr. Karola Mičieta, PhD., a predsedu Slovenskej chemickej spoločnosti prof. Ing. Petra

Šimona, DrSc., na podnet rodiny žijúcej v Liptovskom Mikuláši a kolegov z Katedry organickej

chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s Slovenskej chemickej

spoločnosti, v ktorom žíadajú o zvážanie udelenia ocenenia „Čestný občan mesta Liptovský

Mikuláš in memoriam“ rodáčke doc. RNDr. Marte Sališovej, CSc.

2. v zmysle Štatútu mesta Liptovský Mikuláš Čl. 46 ods. 1. Čestné občianstvo mesta sa móže

udelit osobám, najviac dvom ročne, ktoré sa obzvlášť významným spósobom zaslúžiii o mesto

a jeho obyvateľov, o priateľstvo medzi národmi, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie

vynikajúcimi tvorivými výkonmi. V roku 2017 už bob udelené ocenenie Čestné obČianstvo

mesta Liptovský Mikuláš dvom osobám, preto doc. RNDr. Marte Sališovej je možné udelit‘

„Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš in memoriam „ pre rok 2018.
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II. schval‘uje

v zmysle Čl. 47 Štatútu mesta Liptovský Mikuláš udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta
Liptovský Mikuláš in memoriam“ pre rok 2018 doc. RNDr. Marte Sališovej, CSc., za
obohatenie tudského poznania vynikajúcimi tvorivými výkonmi a za celoživotný prínos v oblasti
vedy a vzdelávania.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2017
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Důvodová správa

Štatút mesta Liptovský Mikuláš umožňuje udelit‘ každoročne ocenenie „Čestné občianstvo mesta

Liptovský Mikuláš in memoriam.“ Mestské zastupiteľstvo möže toto ocenenie udelit‘ osobám s trvalým

pobytom na území mesta Liptovský Mikuláš aj cudzím štátnym príslušníkom, ktoré sa obzvlášť významným

spósobom zaslúžili o mesto a jeho obyvateľov, o priatetstvo medzi národmi, alebo ktoré obohatili ľudské

poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

doc.RNDr.Marta Sališová, CSc.

Pracovisko:

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra organickej chémie

Osobné údaje:

dátum a miesto narodenia: 7. 12. 1945, OkoliČné, Liptovský Mikuláš

národnost‘: slovenská

Vzdelanie:

1965 — 1970 Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava (chémia)

1961 — 1965 Stredná poľnohospodárska škola Liptovský Mikuláš

1952— 1961 Základná škola Liptovský Mikuláš

Tituly a vedecké hodnosti:

1993 docentka v odbore organická chémia na PRIF UK

1979 CSc. v odbore organická chémia

1972 RNDr.

Zamestnanie:

od 1993 docentka na Katedre organickej chémie PRIF UK

1970—1993 asistentka a odborná asistentka na Katedre organickej chémie PRIF UK

Pedagogická práca:

Absolvovala všetky formy výučby na vysokej škole (cvičenia, semináre, prednášky, vedeníe bakalárskych (10)

a diplomových prác (29), školitetka doktorandov PhD (3 + 2). Je autorkou 12 skrípt učebných teXtov, viac ako

20 ročníkov úloh chemickej olympiády pre stredné školy z organickej chémie. V minulosti bola predsedníčkou

resp. členkou komisií pre štátne záverečné skúšky z biochémie, teórie vyučovania chémie, rigorózne skúšky

z chémie a teórie vyučovania chémie, PhD. z organickej chémie, garantka bakalárskeho štúdia chémie na

PRIF UK (2005-2009). Zapájala sa aj do medzinárodných aktivít v rámci programov TEMPUS, Sokrates -

Erasmus resp. ECTN.

Vedecko-výskumná činnost‘:

Výskum bol najprv zameraný na syntézu a reaktivitu zlúčenín ferocénu - získané výsledky sú obsahom jej

kandidátskej dizertačnej resp. habilitačnej práce. Neskór sa venovala chémii chirálnych zlúčenín na báze

aminokyselín a na syntéze potenciálnych inhibítorov angiogenézy. Výsledky výskumnej práce sú publikované

vo viac ako 50 článkoch, váčšinou v zahraničných časopisoch, v 24 príspevkoch zo zahraničných, z 26

domácich konferencií, 37 posteroch a boli citované doteraz 278 krát.
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Grantové projekty:

Vedúca, zástupkyňa alebo členka 4 projektov VEGA, 2 projektov KEGA, 1 APW projektu, koordinátorka

medzinárodného projektu TEMPUS (1995-98), zástupkyňa resp. členka 2 ESF projektov (2005 - 2008),

zástupkyňa vedúceho projektu COST — CM0602 (2007-201 1), členka 3 projektov ECTN (2003).

Študijné pobyty:

2002/03 —jeden mesiac na ECPM, ULP S, Štrasburg, Francúzsko

1997— krátke návštevy viac ako 10 chemických pracovísk v USA — sponzorované ACS

7995-7998 — krátke návštevy ako koordinátorka projektu TEMPUS — Tempus ptoject — S-JEP-091 01-95 New

Curriculum in Chiral Chemistry“ - na univerzitách v: Strasbourgu, Liege, Regensburgu a Tuebingene,

Eindhovene, Londýne, Ríme

1992/93 —jednoročný pobyt na ECPM, ULP Strasbourg, Francúzsko

1978/79 — jednoročný pobyt na Department of Chemistry, University of Ottawa“, Kanada

1972 — 3 mesiace na Moskovskej štátnej univerzite

Ďalšie aktivity:

- PhD Cotutelle spolupráca s ECPM Strasbourg

- členka Americkej chemickej spoločnosti (1997)

- členka predsedníctva a autorka úloh Chemickej olympiády na Slovensku

- Slovenská chemická spoločnost‘ 1997-2002 predsedníčka a podpredsedníčka

- členka FECS Executive Committee - 2001 -2004

- ECTN - European Chemistry Thematic Network Association (officialna reprezentatntka SCHS —2003)

- spoluzakladatetka Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností a jej predsedníčka

-členka SCHS odr. 1971,1. podpredsedníčka SCHS (1997) predsedníčka SCHS (1999)

Ocenenia

Strieborná medaila Univerzity Komenského (1998)

Strieborná medaila Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (2005)

Zlatá medaila Slovenskej chemickej spoločnosti (2006)

Česká spoločnost chemická udelila Čestné členství „Za zásluhy o chemii a Českou společnost chemickou

(2003)

Čestné členstvo v Slovenskej chemickej spoločnosti (SCHS) (2003)

Cena Viléma Baura (2012)

Osobitné ocenenie si zasluhuje neúnavná dlhoročná práca pri výchove mladej generácie chemikov - nielen

ako vysokoškolskej učiteľky, ale od r. 1980 aj ako lektorky pre stredoškolských chemických olympionikov.

Organizovala letné Školy pre rieŠiteľov CHO. S najlepŠími sa ako mentorka niekoľkokrát zúčastnila na

úspešných medzinárodných olympiádach (1999 Melbourne, 2000 Kodaň, 2002 Groningen a 2007 Moskva).

Marta Sališová mala hlboký zmysel pre čestnost‘ a spravodlivost‘. Nielen, že bola vetmi obľúbená

a obetavá u študentov, ktorí s ňou udržiavali kontakty aj dlhodobo po ukončení Štúdia, ale mala veľmi

priateľské vztahy aj so svojimi kolegami na fakulte. Mala veľmi rada slovenskú prírodu, hlavne
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v mladšom veku bola iniciátorkou mnohých výletov po Slovensku, od Tatier po Slovenský raj. Rodný

Liptov bol jej veľkou láskou, Milan Rúfus bol jej obľúbeným básnikom.

„Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš in memoriam“ pre rok 2018 sa Marte Sališovej udel‘uje

na základe spoločného podnetu rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karola

Mičieta, PhD., predsedu SIovenskej chemickej spoločnosti prof. Ing. Petra Šimona, DrSc. a rodiny

nominovanej.

Ocenenie bude odovzdané slávnostným spósobom na Novoročnom koncerte dňa 7. januára

2018.
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