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OCENENIE VEDEC ROKA ZA ROK 2021 
 

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-
technických spoločností vyhlásili súťaž Vedec roka SR 2021. Tohtoročný 25. ročník súťaže pravidelného 
ročného oceňovania popredných slovenských vedcov a technológov si kladie za cieľ popularizovať prínosy 
vedeckého bádania, úspešné výskumné práce, zavádzanie nových technológií a informovať verejnosť 
o výsledkoch slovenského výskumu a vývoja. Ocenenie sa udeľuje v 5 kategóriách: 

 Vedec roka SR/Vedkyňa roka SR 

 Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka 

 Inovátor roka/Inovátorka roka 

 Technológ roka/Technologička roka 

 Osobnosť medzinárodnej spolupráce 
Viac informácií nájdete vo Výzve na zasielanie návrhov na ocenenie dostupnej na tomto linku. Návrhy zasielajú 
vedúci pracovníci FCHPT priamo prodekanovi pre vedu a výskum, prof. Polakovičovi, do 11.3.2022, a to vo 
veľmi stručnej forme. O inštitucionálnej podpore návrhov sa následne rozhodne na zasadnutí vedenia fakulty 
15.3.2022. V prípade podpory budú mať uchádzači k dispozícii ešte dostatočný čas na vypracovanie úplných 
podkladov. 
 

APVV: VÝSLEDKY VÝZVY SLOVENSKO-SRBSKO 
 

APVV zverejnilo výsledky bilaterálnej výzvy Slovensko-Srbsko 2021. Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie v nej bola mimoriadne úspešná a získala 3 projekty. Celý zoznam financovaných projektov nájdete 
na tomto linku. 
 

HORIZONT EURÓPA: 
INFORMAČNÝ DEŇ K ERA 2022 

 

Technologické centrum AV ČR organizuje 
v piatok 11.3.2022 (cca od 10:00 do 12:00 
hod.) informačný webinár, ktorý bude 
zameraný na predstavenie 14 tém výzvy 
2022 v časti programu Horizont Európa, 
ktorá podporuje reformy systému vedy a 
inovácií a prehlbovanie Európskeho 
výskumného priestoru (ERA). Ide o témy, z 
ktorých niektoré sú zaujímavé aj pre 
slovenské subjekty najmä z hľadiska 
zavádzania osvedčených postupov či 
inštitucionálnych zmien cielených na 
zvýšenie účasti nielen v projektoch 
Horizontu Európa, napr. 
reprodukovateľnosť vedeckých výsledkov, 
podpora zavádzania inkluzívnych plánov 
rodovej rovnosti, empirický a behaviorálny 
prístup k výskumu etiky a integrity a pod. 
Viac informácií o webinári, predbežný 
program a možnosť zaregistrovať sa 
nájdete na stránke Technologického 
centra AV ČR. 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://www.facebook.com/108274920778617/ 

photos/a.109487183990724/463600401912732/. 
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