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VEDEC ROKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019 
 

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských 
vedeckotechnických spoločností vyhlásili 23. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov 
a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2019. Cieľom podujatia Vedec 
roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj 
najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. 
Za rok 2019 sa ocenenie udelí v piatich kategóriách: 

• Vedec roka SR 
• Mladý vedecký pracovník 
• Inovátor roka 
• Technológ roka 
• Osobnosť medzinárodnej spolupráce 

Viac informácií o súťaži a prihlášky možno nájsť na tomto linku. Nakoľko návrhy musia prejsť selekciou 
rektorátu STU (ich počet je obmedzený), návrhy prosím odovzdajte do piatka 6. marca 2020 na Projektovom 
stredisku FCHPT Ing. Silvii Karatini a elektronicky na silvia.karatini@stuba.sk. 
Pri vypĺňaní návrhových listov ako navrhovateľa treba uviesť: Inštitúcia – Slovenská technická univerzita 
v Bratislave; pracovisko navrhovateľa – STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava; štatutárny zástupca – prof. Ing. 
Miroslav Fikar, DrSc. Súhlas navrhovateľa podpíše rektor STU. 
 

CENY A PRÉMIE LITERÁRNEHO FONDU 
 

Aj tento rok bola vyhlásená výzva na prihlasovanie sa do súťaží o ceny a prémie za vedeckú a odbornú 
literatúru organizovanú Literárnym fondom v troch kategóriách: 

a) Cena za vedeckú a odbornú literatúru. 
b) Prémia za trojročný vedecký ohlas. 
c) Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo. 

Návrhy môžu žiadatelia posielať priamo, avšak ku každému návrhu je potrebné doložiť podporné stanovisko. 
V prípade záujmu o podporu fakulty Vás prosíme predložiť návrhy do 13.3.2020 (v prípade literárnych diel) 
alebo do 15.5.2020 (v prípade ohlasov na dielo) na Projektové stredisko FCHPT Ing. Silvii Karatini. 
Viac informácií aj prihlasovacie dokumenty nájdete priamo na stránke Literárneho fondu. 
 

NOVÁ VÝZVA COST 
 

Najbližšia uzávierka predkladania projektov 
COST je 29.4.2020 o 12:00. Ide o 
networkingové projekty v akejkoľvek oblasti 
vedy, ktoré nefinancujú samotný výskum, 
ale s ním súvisiace letné školy, tréningy, 
semináre, workshopy a pod. V prípade 
projektov COST ide o výbornú možnosť 
sieťovania s významnými univerzitami. 
Konzorcium COST musí mať členov 
minimálne zo 7 štátov, z ktorých aspoň 
polovica musí byť z tzv. inkluzívnych štátov 
(vrátane SR). Podávanie projektov je 
relatívne jednoduché a ohraničené 
rozsahom 15 strán. Rozpočet projektov je v 
približnej výške 129-tisíc eur ročne 
a projekty štandardne trvajú 4 roky. 
Viac informácií nájdete na tejto stránke. 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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