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ESET SCIENCE AWARD: KATEGÓRIA VYSOKOŠKOLSKÝ PEDAGÓG 
  

Nadácia ESET otvorila možnosť prihlasovať sa do novej kategórie súťaže ESET Science Award: Vysokoškolský 
pedagóg. Kategória si kladie za cieľ oceniť vysokoškolských pedagógov, ktorí sú výnimoční odborníci vo 
svojom odbore a súčasne motivujú študentov k výnimočným výsledkom a prispievajú k prehlbovaniu ich 
záujmu o štúdium vedných odborov. Nominovaný musí byť vysokoškolský učiteľ pôsobiaci na vysokej škole 
na Slovensku v študijných odboroch: prírodné vedy, konštruovanie – technológie – výroba – komunikácie, 
pôdohospodárske a veterinárske vedy, zdravotníctvo, informatické vedy – matematika – informačné – 
komunikačné technológie. Vysokoškolský učiteľ sa môže nominovať sám alebo ho môže nominovať vysoká 
škola, v ktorej pôsobí (ak máte záujem o tento postup, kontaktuje p. prodekanku Rehákovú). Pri posudzovaní 
nominovaných sa budú zohľadňovať a) pedagogické zručnosti za obdobie ostatných 6 rokov, posudzované 
cez výsledky študentov, využívanie nových metód vo výučbe, tvorbu osnov a odborné garantovanie 
predmetov, a b) vedecký výkon za obdobie ostatných 6 rokov, posudzovaný cez autorstvo alebo 
spoluautorstvo významnej publikácie, citácie v uznávaných karentovaných časopisoch a účasť na riešení 
významných medzinárodných výskumných projektov. 
Nominácie je možné zaslať do 1.7.2019. Viac informácií nájdete na tomto linku. 

 

VÝZVA NA  PREDKLADANIE NÁVRHOV NA ODMEŇOVANIE ŠPIČKOVÝCH VÝSTUPOV 
JEDNOTLIVCOV NA SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE 

  

Rektor STU vyhlásil výzvu na predkladanie návrhov na odmeňovanie špičkových výstupov jednotlivcov na STU 
v Bratislave s uzávierkou 31.12.2019. Odmeny rektora sa budú udeľovať v troch kategóriách: 

 významné publikácie viazané na kvartily Q1 a Q2 WOS pre články, ktoré sú v zdrojoch indexovaných 
vo WOS a SCOPUS, alebo články viazané na kvartily Q1 a Q2 podľa Scimago pre zdroje indexované len 
v SCOPUS (pričom odmena za články v Q2 bude polovičná v porovnaní s článkami v Q1); 

 inžinierske diela a patenty viazané na výstupy kategórie A v príslušných oblastiach výskumu v 
hodnotení podľa poslednej komplexnej akreditácie; 

 umelecké a architektonické diela viazané na výstupy kategórie A v príslušných oblastiach výskumu. 
Vo všetkých prípadoch budú akceptované návrhy, kde je navrhovaným na ocenenie pracovník STU na 
ustanovený týždenný pracovný čas, interný doktorand alebo študent denného štúdia a jeho príslušnosť k STU 
bola zrejmá v čase realizácie výstupu. Akceptované budú iba návrhy zatiaľ neocenené v žiadnych súťažiach 
STU. Výstup musí byť evidovaný fakultnou knižnicou. 
Viac informácií nájdete v dokumente výzvy. Nakoľko uzávierka je až za 6 mesiacov, bližšie informácie vrátane 
spôsobu prihlasovania sa Vám poskytneme neskôr. 

 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: https://www.fairewinds.org/demystify/anticipating-the-worst-part-ii-disaster-planning. 

 EXPERTÍZY FCHPT PRE 
PROJEKTY EIT 

 

STU participuje v dvoch 
konzorciách KIC EIT Raw 
Materials a EIT Manufacturing. 
Ide o konzorciá, ktoré raz ročne 
vyhlasujú výzvy na úrovni H2020, 
avšak s oveľa vyššou úspešnosťou 
prideľovania grantov. Prezentáciu 
konzorcií nájdete tu. 
Dovoľujeme si Vás požiadať 
o vyplnenie priloženého 
formulára, ak má Váš tím záujem 
zapojiť sa do projektov. 
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