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CENA ZA VEDU A TECHNIKU 2019 
  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom podporiť rozvoj vedy a techniky 
a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti udelí aj v roku 2019 najvyššie ocenenie v oblasti vedy a techniky 
„Cenu za vedu a techniku,“ ktoré bude udeľované v rámci slávnostného galavečera konaného počas Týždňa 
vedy a techniky dňa 7.11.2019. 
Cena sa udelí v nasledovných piatich kategóriách: 

 Osobnosť vedy a techniky. FORMULÁR 

 Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. FORMULÁR 

 Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. FORMULÁR 

 Popularizátor vedy. FORMULÁR 

 Vedecko-technický tím roka. FORMULÁR 
Návrhové listy (na formulároch uvedených vyššie pri každej jednotlivej kategórii) spoločne so stručným 
odborným životopisom vrátane popisu pracovných úspechov kandidáta zašlite, prosím, elektronicky vo 
Worde a fotografiu vo formáte JPEG (.jpg) na adresu martin.grancay@stuba.sk do piatku 31.5.2019 do 12:00. 
Do uvedeného dátumu na Projektové stredisko FCHPT doručte v tlačenej forme aj 3x originál návrhu 
podpísaný navrhovaným vedcom, resp. všetkými členmi navrhovaného vedecko-technického tímu. 
Predselekciu kandidátov v prípade ich veľkého počtu na žiadosť rektorátu vykoná vedenie FCHPT. 
Štatút súťaže je k dispozícii na tomto linku. Zoznam laureátov a videozáznamy zo slávnostného udeľovania 
ocenenia z minulých ročníkov nájdete tu. 

 

MATSUMAE FELLOWSHIP V JAPONSKU 
  

Matsumaeho medzinárodná nadácia vyhlásila aj tento rok výzvu na 3- až 6-mesačné pobyty na výskumných 
inštitúciách v Japonsku v období medzi aprílom 2020 a marcom 2021. Štipendium je určené pre držiteľov 
titulu PhD. do 49 rokov primárne v oblastiach prírodných vied, strojárstva a medicíny. Program zahŕňa 
mesačné štipendium, poistenie a spiatočnú letenku do Tokya. Podmienkou je získať pozývací list z výskumnej 
inštitúcie v Japonsku. Udelených bude predpokladane 20 štipendií. 
Uzávierka prihlasovania sa je 31.7.2019 o 17:00 (japonského času). Viac informácií nájdete priamo na stránke 
fellowshipu. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://static.amazings.es/media/2011/08/y-esto-para-qu%C3%A9-sirve.jpg. 

 POZVÁNKA NA 
PREDNÁŠKU O 2-

DIMENZIONÁLNYCH 
MATERIÁLOCH 

 

V stredu 29.5.2019 o 10:00 
sa v aule SAV na Dúbravskej 
ceste 9 uskutoční prednáška 
prof. Yuryho Gogotsiho 
z USA na tému „Discovery of 
New Two-Dimensional 
Materials (MXenes) and 
Their Role in Advancing 
Materials“. 
Chemici pracujúci 
v materiálovom a biomedi-
cínskom výskume, ale aj 
široká vedecká komunita sú 
srdečne vítaní. 
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