
 

 

Vedenie 
26.10.2020 
 
 

 

Cena Vedec roka STU 2020 
 
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 schvaľuje predložený materiál 
 

a) bez pripomienok 

b) s pripomienkami 
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20. zasadnutie V STU, 26.10.2020 
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prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

vyhlasuje 

Cenu 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. 

   

1. Úvod 
 

S cieľom podporiť významné výsledky a počiny v oblasti vedeckej činnosti na STU, 
rektor STU oceňuje v kategóriách Mladý vedecký pracovník a Významný vedecký 
prínos 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 Mladý vedec roka môžu byť navrhnuté osoby v zamestnaneckom pomere 
na STU na ustanovený pracovný čas, po ukončení doktorandského štúdia, vo veku 
nie vyššom ako 35 rokov. 

V kategórii Významný vedecký prínos môžu byť ocenené 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. 

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

 

2. Formálne náležitosti návrhu 

Predkladané návrhy obsahujú: 

a) Navrhovateľ ocenenia (meno, funkcia, fakulta alebo súčasť). 

b) Meno osoby a názov pracoviska navrhovaného na ocenenie. Adresa 
pracoviska a kontaktné údaje navrhovaného (e-mail, telefón). 

c) Oblasť prevládajúcej vedecko-výskumnej činnosti. 

d) Kategória navrhovaného ocenenia. 
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e) Zdôvodnenie návrhu na ocenenie - stručná charakteristika výsledku, prínos, 
názov výskumnej úlohy, grantu, atď. Odporúča sa širšie zdôvodnenie priložiť 
alebo uviesť na 2. strane formulára. 

f) Odborný (praktický) prínos výsledku (príp. širšie zdôvodnenie priložiť alebo 
uviesť na ďalšej strane formulára). 

g) Stanovisko (súhlas) odborného pracoviska (vedúceho ústavu alebo katedry) 
s príslušným podpisom. 

h) Prílohy 
 

Návrhy zasielajú fakulty a súčasti STU v jednom origináli spolu s prílohami a v 
elektronickej verzii na Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce 
Rektorátu STU.  

 
Na neúplné návrhy, resp. návrhy zaslané po termíne na predkladanie návrhov, 
nebude hodnotiaca komisia prihliadať. 

 

3. Pravidlá hodnotenia 

 
Návrhy zaslané fakultami a súčasťami STU hodnotí hodnotiaca komisia. 

 
Komisiu menuje rektor. Je zložená 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 (mladý vedecký pracovník a významný vedecký 
prínos) získava návrh s najlepším hodnotením. 

 
Komisia má právo v odôvodnených prípadoch navrhnúť rektorovi udeliť čestné 
uznanie kvalitným neoceneným prácam. 

 
Činnosť komisie administratívne zabezpečuje jej tajomník. Tajomník komisie  
vyhotovuje zápis z rokovania komisie. 
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Nomináciou na udelenie cien, prípadne čestného uznania, oznamuje rektorovi 
predseda komisie. 

 
4. Všeobecné ustanovenia 

 
Ceny udeľuje rektor STU na základe odporúčaní hodnotiacej komisie.  
Rektor si vyhradzuje právo niektorú cenu neudeliť. Ceny sú podporené finančne 
z fondu rektora. 
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Návrh na ocenenie 
 

Vedec roka STU 2020 
 

 

Navrhovateľ ocenenia (meno, funkcia, fakulta alebo súčasť): 

 

Meno osoby a názov pracoviska navrhovaného na ocenenie. Adresa pracoviska 
a kontaktné údaje navrhovaného (e-mail, telefón): 

 

Oblasť prevládajúcej vedecko-výskumnej činnosti: 

 

Kategória navrhovaného ocenenia: 

 

Zdôvodnenie návrhu na ocenenie - stručná charakteristika výsledku, prínos, názov 
výskumnej úlohy, grantu, atď. Odporúča sa širšie zdôvodnenie priložiť alebo uviesť 
na 2. strane formulára. 

 

Odborný (praktický) prínos výsledku (príp. širšie zdôvodnenie priložiť alebo uviesť na 
ďalšej strane formulára): 

 

Stanovisko (súhlas) odborného pracoviska (vedúceho ústavu alebo katedry) 
s príslušným podpisom: 

 
Prílohy, preukazujúce autorstvo a aktuálnosť vedeckej práce: publikácie výsledkov, 
separáty, patent, autorské osvedčenie, profesijný životopis navrhovaného, externý 
posudok, obrazová dokumentácia a pod.: 

 

Návrh odovzdajte elektronicky aj v tlačenej podobe (1x) na príslušný fakultný Referát 
pre vedu a výskum. 

 


