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NOMINÁCIE NA MEDZINÁRODNÚ CENU SAV 
 

Slovenská akadémia vied každoročne udeľuje Medzinárodnú cenu Slovenskej akadémie vied. Cena sa 
udeľuje cudziemu štátnemu príslušníkovi ako osobitný prejav uznania za vynikajúce dielo, ktoré má vzťah k 
Slovensku. V roku 2021 sa Medzinárodná cena Slovenskej akadémie vied udelí v oblasti technických vied. 
V prípade, ak máte kandidáta na udelenie tejto ceny a chcete požiadať o jeho podporu vedenie FCHPT, 
zašlite Váš návrh do 28.2.2021 na martin.grancay@stuba.sk. Návrh musí obsahovať tieto náležitosti: 

1. stručné zdôvodnenie vrátane zhodnotenia prínosu vo vzťahu k Slovensku, 
2. vedecké curriculum vitae kandidáta, 
3. údaje o publikačnej aktivite podľa záväznej osnovy. 

Štatút Medzinárodnej ceny SAV nájdete tu. 
 

EURÓPSKA VESMÍRNA AGENTÚRA: ŠIESTA VÝZVA 
 

Európska výskumná agentúra a MŠVVaŠ SR vyhlásili šiestu výzvu v rámci programu PECS (Plan for European 
Cooperating States). Do výzvy sa môžu zapojiť iba žiadatelia zo Slovenskej republiky a program je určený na 
financovanie kozmických projektov s rozpočtom približne pol milióna eur. Dátum uzávierky je 10.3.2021 
o 13:00. 
Návrhy sa môžu podávať v piatich oblastiach: 

 Hardvér – vývoj technológií, napr. letový hardvér, satelity, senzory... (TRL min. 3 → min. 5) 

 Výskum a vývoj – základný výskum vedúci k novému hardvéru alebo softvéru. (TRL min. 2 → 3/4) 

 Vesmírne aplikácie – využitie už existujúcej infraštruktúry ESA. (TRL min. 4 → ?) 

 Prípravné aktivity – prieskumy trhu, štúdie uskutočniteľnosti... 
Základné informácie a možnosť prihlásiť sa nájdete na tomto linku. Stručné zhrnutie o programe nájdete aj 
tu. 
 

KEGA:  
VÝSLEDKY HODNOTENIA VÝZVY 2020 

 

Predsedníctvo Kultúrnej a edukačnej grantovej 
agentúry prerokovalo a schválilo výsledky vstupného 
hodnotenia projektov. Vo zverejnenom zozname sú 
projekty zoradené podľa úspešnosti po hodnotení v 
jednotlivých komisiách KEGA, pričom nejde o 
zoznam financovaných projektov v roku 2021. 
Výsledné bodové hodnotenie jednotlivých projektov 
je k dispozícii po prihlásení sa do on-line systému e-
KEGA na Portáli vysokých škôl. 
V zmysle pravidiel KEGA pridelenie, resp. 
nepridelenie dotácie bude závisieť od bodového 
hodnotenia projektu vyjadrujúceho jeho kvalitu, od 
celkového počtu prijatých žiadostí, od plánovaných 
finančných požiadaviek vyplývajúcich zo žiadostí a od 
celkovej výšky rozpočtových prostriedkov 
vyčlenených na projekty KEGA v roku 2021, ktoré 
ovplyvnia aj konečný počet financovaných projektov. 
Rozhodnutie sa očakáva v apríli 2021. 
FCHPT v danej výzve podala 6 projektov ako hlavný 
riešiteľ a 1 projekt ako partner. Všetky projekty 
prešli hodnotením pričom 4 majú vyšší bodový počet 
ako 90 bodov. 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://sk.pinterest.com/pin/493003490429347372/. 
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