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CENA VEDEC ROKA 2020 
 

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-
technických spoločností vyhlásili každoročnú cenu Vedec roka SR 2020. Tento rok je to už 24. ročník 
oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a 
techniky. 
Za rok 2020 a predchádzajúce obdobie sa plánuje udeliť ocenenie v piatich kategóriách: 

 Vedec roka SR. 

 Mladý vedecký pracovník. 

 Inovátor roka. 

 Technológ roka. 

 Osobnosť medzinárodnej spolupráce. 
V prípade, že by ste pre Vašu nomináciu radi získali podporu rektorátu STU, Váš návrh zašlite p. Márii Búciovej 
(elektronicky na maria_buciova@stuba.sk aj v tlačenej forme) do 15.3.2021. Ak chcete pre Vašu nomináciu 
získať podporu vedenia FCHPT, návrhy na ocenenie je potrebné poslať elektronicky na 
martin.grancay@stuba.sk do 24.3.2021 a zároveň ich v tlačenej podobe doručiť na Projektové stredisko 
fakulty. Všetky potrebné informácie a dokumenty na vyplnenie nájdete na tomto linku. 
 

8. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O CHEMICKEJ TECHNOLÓGII ICCT 2021 
 

Česká společnost průmyslové chemie usporiadava aj tento rok pravidelnú medzinárodnú chemicko-
technologickú konferenciu 8th International Conference on Chemical Technology – ICCT 2021, ktorá sa 
uskutoční v dňoch 3.-5.5.2021, a to dištančnou formou. Zborníky ICCT sú zapísané do Web of Science Clarivate 
Analytics. Viac informácií nájdete priamo na stránke podujatia. 

 

ZÁVEREČNÉ A INÉ SPRÁVY: 
TERMÍNY V MARCI/APRÍLI 2021 

 

Na konci marca a začiatkom apríla 2021 sú 
stanovené termíny odovzdávania viacerých 
typov správ z niekoľkých výziev: 

31.3.2021 STU 
mladí 

Záverečná správa 
ukončených 
projektov 

31.3.2021 KEGA Záverečná správa 
ukončených 
projektov 

31.3.2021 VEGA Záverečná správa 
ukončených 
projektov 

31.3.2021 VEGA Finančná správa 
prebiehajúcich 
projektov 

31.3.2021 APVV Monitorovacia 
správa ukončených 
projektov 

6.4.2021 APVV 
COVID 

Ročná správa 
prebiehajúcich 
projektov 

Viac informácií budeme komunikovať priamo 
zodpovedným riešiteľom. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://i.pinimg.com/originals/e9/f5/b2/ 
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