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CENA ZA VEDU A TECHNIKU 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR udelí aj v roku 2022 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 31.8.2022, a to na predpísaných formulároch (môžete ich nájsť tu) 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 prípadnom 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 prípadnom 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.  
 

VÝZVA NA ZAMESTNÁVANIE 
VÝSKUMNÍKOV Z UKRAJINY 

 

Pripomíname, že Úrad vlády Slovenskej 
republiky má do 31.12.2022 otvorenú Výzvu 
na podporu výskumníkov ohrozených 
konfliktom na Ukrajine, dotovanú sumou 
15 miliónov eur. 
O finančnú podporu sa môže hlásiť 
univerzita alebo výskumná inštitúcia, ktorá v 
nadväznosti na situáciu na Ukrajine prijala či 
prijme výskumného pracovníka. Financie 
v rámci tohto programu sú dostupné pre 
doktorandov, postdoktorandov, 
výskumných pracovníkov a vedúcich 
výskumných pracovníkov vrátane 
vysokoškolských učiteľov.   
Príspevok pokrýva mzdové náklady, náklady 
na výskum a nepriame výdavky, ktoré 
vznikajú prijímacej inštitúcii. Finančná 
podpora môže byť vyplácaná 36 mesiacov, 
resp. 48 mesiacov (doktorandi).  
Viac informácií nájdete na tejto webstránke, 
resp. kontaktuje tajomníka fakulty. 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://www.clinicaladvisor.com/wp-

content/uploads/sites/11/2018/12/20borrowwheelca1217_1337097.jpg. 
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