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2. ROČNÍK ESET SCIENCE AWARD 
 

Nadácia ESET vyhlásila druhý ročník vedeckého ocenenia ESET Science Award, ktorého cieľom je vyjadriť 
uznanie špičkovým vedcom pôsobiacim na Slovensku. Ocenenie sa udelí v troch hlavných kategóriách: 

 Výnimočný vedec (cena 100-tisíc eur) – Kategória oceňuje osobnosti, ktorých práca za posledných 10 
rokov výnimočným spôsobom zviditeľnila slovenskú vedu v európskom alebo svetovom vedeckom 
priestore a má reálny alebo potenciálny presah aj do iných oblastí života slovenskej spoločnosti. 

 Mladý vedec (cena 5-tisíc eur) – Kategória oceňuje mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov, ktorých 
pôsobenie možno označiť za výnimočne prínosné pre slovenský vedecký priestor a majú veľký potenciál 
do budúcnosti. 

 Vysokoškolský pedagóg (cena 5-tisíc eur) – Kategória oceňuje 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. 

O víťazoch rozhodne medzinárodná porota vedená prof. Erwinom Neherom, laureátom Nobelovej ceny za 
fyziológiu/medicínu za rok 1991. 
Posudzovanými kritériami pre prvé dve kategórie sú: 

 autorstvo alebo spoluautorstvo významnej publikácie/publikácií,  

 citácie v uznávaných karentovaných časopisoch,  

 účasť na riešení významných medzinárodných výskumných projektov,  

 zviditeľnenie slovenskej vedy a výskumu v zahraničí,  

 prínos vedecko-výskumnej práce pre spoločnosť. 
V tretej kategórii sa budú hodnotiť pedagogické zručnosti nominanta za obdobie ostatných 6 rokov 
(posudzované cez výsledky študentov, ohlas a referencie študentov, vedenie a iniciovanie vyučovacích 
kurzov, zapojenie sa do akreditovaných študijných programov a zviditeľnenie vedeckého odboru cez 
organizovanie študentských podujatí či inou formou propagácie) a vedecký výkon za obdobie ostatných 6 
rokov (posudzovaný cez autorstvo alebo spoluautorstvo významnej publikácie, citácie v uznávaných 
časopisoch s vysokým impaktom a účasť na riešení významných medzinárodných výskumných projektov). 
Viac informácií nájdete na tomto linku. Uzávierka prihlášok je 28.5.2020. 
 

EIT DIGITAL: 
ONLINE BROKERAGE EVENT 

 

Už túto stredu 22.4.2020 sa bude 
konať webový Brokerage event v 
rámci EIT Digital. Na webovom evente 
budú prezentovať svoje projektové 
idey partneri EIT Digital do 
prebiehajúcej výzvy na podávanie 
projektov, pre ktoré hľadajú 
partnerov. V prípade, že sa 
registrujete ako divák, nemusíte 
registrovať žiadnu vlastnú projektovú 
ideu. Stačí si pozrieť, čo kto ponúka 
a ak to bude možné, zapojiť sa do 
konzorcia. 
Registrovať sa môžete na tomto linku. 
So samotným podávaním projektov 
a otázkami ohľadom nich pomôže 
špecializovaný útvar na rektoráte STU. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: Facebook. 
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