
 

 

Vedenie STU 
01.03.2021 
 
 

 

Cena Vedec roka STU 2020 - vyhodnotenie 
 
Predkladá: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.  
                              prorektor                                   

    
Vypracoval:       Ing. Miroslav Mihalik 
 Útvar vedy a MVTS 
  
Zdôvodnenie: Materiál sa predkladá v súlade s plánom hlavných úloh. 
 
Návrh uznesenia: Vedenie STU prerokovalo predložený materiál 
 

A) bez pripomienok 

B) s pripomienkami 
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5. zasadnutie V STU, 01.03.2021 
Cena Vedec roka STU 2020 - vyhodnotenie 

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 

 

Cena Vedec roka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 2020  

 
 
Termín vyhlásenia výzvy: 27. október 2020 
Termín na predkladanie návrhov na fakulte: 18. november 2020 
Termín na predkladanie návrhov na rektoráte: 25. november 2020 
 

Kategórie: 
1. Mladý vedecký pracovník, 

  
2. Významný vedecký prínos. 

   

 
S cieľom podporiť významné výsledky a počiny v oblasti vedeckej činnosti na STU, 
rektor STU oceňuje osoby alebo výskumné tímy Cenou Vedec roka STU 2020. Na 
ocenenie môže byť navrhnutý každý vedecký pracovník, učiteľ alebo vedecký tím 
STU, ktorý preukázateľne vykonáva vedeckú činnosť a ktorá nebola za posledných 5 
rokov ocenená touto cenou. 

V kategórii Významný vedecký prínos môžu byť navrhnuté na ocenenie osoby alebo 
vedecké tímy, ktorých členovia sú v zamestnaneckom pomere na STU na ustanovený 
pracovný čas a ktorých výsledky v oblasti vedeckého bádania sú výrazným prínosom. 

V kategórii Mladý vedec roka môžu byť na ocenenie navrhnuté osoby 
v zamestnaneckom pomere na STU na ustanovený pracovný čas, po ukončení 
doktorandského štúdia vo veku nie vyššom ako 35 rokov. 

Návrhy na ocenenie predkladajú fakulty a súčasti STU zastúpené dekanom alebo 
vedúcim pracoviska, na základe interného hodnotenia.  

 
Návrhy zaslané fakultami a súčasťami STU hodnotí hodnotiaca komisia. Komisiu 
menuje rektor z významných osobností STU z radov profesorov, príp. docentov, 
výskumných pracovníkov, ktorí v čase ich menovania nie sú akademickými 
funkcionármi. Predsedom komisie je prorektor pre vedu a výskum, bez hlasovacieho 
práva. 
 
Členovia komisie hodnotia návrhy v škále 0 – 10 bodov. Poradie návrhov zostavené 
na základe bodového hodnotenia členov komisie sa považuje za predbežné. Komisia 
môže zvážiť zmeny v predbežnom poradí, pokiaľ za úpravu predbežného poradia 
bude hlasovať 2/3-ová väčšina členov komisie. Nomináciu na Cenu Vedec roka STU, 
v obidvoch kategóriách samostatne, získava návrh s najlepším hodnotením. 
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Komisia má právo v odôvodnených prípadoch navrhnúť rektorovi udeliť čestné 
uznanie kvalitným neoceneným prácam. Nomináciu na udelenie cien, prípadne 
čestného uznania, oznamuje rektorovi predseda komisie. 
 
Ceny udeľuje rektor STU na základe odporúčaní hodnotiacej komisie.  
Rektor si vyhradzuje právo niektorú cenu neudeliť. Ceny sú podporené finančne 
z fondu rektora. 
 
Komisia pracovala v zložení: 
prof. Ing. Juraj Janák, PhD. (SvF) 
prof. Ing. Branislav Hučko, PhD. (SjF) 
prof. Ing. František Duchoň, PhD. (FEI) 
prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. (FCHPT) 
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (FAD) 
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (MTF) 
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. (FIIT) 
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD. (ÚM) 
 
Návrhy zaslané fakultami: 

I. Významný vedecký prínos 
prof. Ing. Justín Murín, DrSc. (FEI) 
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD., Ing. Igor Kostolný, PhD. (MTF) 
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. (ÚM) 

 
II. Kategória Mladý vedecký pracovník 

Ing. Michal Malček, DrSc. (FEI) 
doc. Ing. Peter Peciar, PhD. (SjF) 

 
Návrh komisie na udelenie ocenenia: 
 

I. Významný vedecký prínos 
prof. Ing. Justín Murín, DrSc. (FEI) 
 

II. Mladý vedecký pracovník  
doc. Ing. Peter Peciar, PhD. (SjF) 
 
Čestné uznanie 
prof. Ing Roman Koleňák, PhD., Ing. Igor Kostolný, PhD. (MTF) 

 

Komisia na svojom zasadnutí dňa 17. 2. 2021 apelovala na intenzívnejšiu propagáciu 
výzvy tak zo strany V STU ako aj súčastí STU. Napriek nízkemu počtu návrhov 
zaslaných v rámci výzvy ocenila kvalitu návrhov, čo vyjadrila návrhom na udelenie 
Čestného uznania. 


