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CENA ZA VEDU A TECHNIKU 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR udelí aj v roku 2021 Cenu za vedu a techniku v nasledovných 
kategóriách:  

A.    Osobnosť vedy a techniky,  
B.    Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky,  
C.    Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov,  
D.    Popularizátor vedy,  
E.    Vedecko-technický tím roka.   

Každá univerzita môže do uvedených kategórií prihlásiť obmedzený počet nominantov. Svojich nominantov 
môžu výlučne riaditelia ústavov zaslať elektronicky na Projektové stredisko FCHPT na e-mailovú adresu 
martin.grancay@stuba.sk do 31.8.2021, a to na predpísaných formulároch (môžete si ich stiahnuť v 
zozipovanej podobe na tomto linku) vo formáte Word a bez podpisu. Vytlačené originály pokladov prineste do 
rovnakého dátumu. 
Okrem návrhového listu je potrebné zaslať aj stručný odborný profil nominanta vrátane štruktúrovaného 
životopisu, fotografiu vo formáte jpeg, charakteristiku, ktorá sa uvedie na diplome (vpisuje sa priamo do 
návrhového listu), širšie zdôvodnenie, krátku vedeckú charakteristiku a najvýznamnejšie výstupy nominanta. 
V kategórii E sa okrem návrhového listu odovzdáva profil organizácie, ktorá zriadila navrhnutý tím, spolu s 
údajmi o jeho členoch a telefonický kontakt na vedúceho tímu, fotografia tímu vo formáte jpeg, 
charakteristika, ktorá sa uvedie na diplome (vpisuje sa priamo do návrhového listu), širšie zdôvodnenie, krátka 
vedecká charakteristika tímu a najvýznamnejšie výstupy vedúceho tímu. 
Upozorňujeme, že z dôvodu obmedzeného počtu nominantov, ktorých môže prihlásiť jedna univerzita, je 
predpoklad, že bude nutné urobiť výber.  
 

EURÓPSKA KOMISIA  
HĽADÁ EXPERTOV  

NA HODNOTENIE PROJEKTOV 
 

Európska komisia hľadá expertov na 
hodnotenie grantových žiadostí o projekty vo 
výzvach rámcového programu Horizont 
Európa, na evaluáciu prebiehajúcich projektov 
a ďalšie činnosti. Vítaní sú najmä experti 
v oblastiach: 

 potravinárstvo a poľnohospodárstvo, 

 životné prostredie a biohospodárstvo, 

 civilná bezpečnosť, 

 strojárstvo a informačné technológie, 

 kultúra a kreativita, 

 demokratická spoločnosť, 

 spoločenské a humanitné vedy. 
Úspešných uchádzačov Európska komisia 
zaradí do svojej databázy, z ktorej v prípade 
potreby prideľuje úlohy v závislosti od druhu 
potrebnej expertízy. Všetky činnosti expertov 
sú honorované. 
Viac informácií a možnosť prihlásiť sa nájdete 
na tomto linku. 

 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://i.pinimg.com/originals/88/de/b3/ 
88deb31bf3cca3cf99424fa722e430c5.gif. 
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