
Štatút súťaže Cena dekana FMFI UK za vedu 

Článok 1. Účel a ciele súťaže 

Súťaž Cena dekana FMFI UK za vedu (ďalej súťaž) má za cieľ pravidelne oceňovať mladých pracovníkov fakulty 
zo  všetkých oblastí vedy a výskumu za prínosy vedeckého bádania, úspešné práce, zavádzanie nových 
technológií.  
Cena je určená pre mladých pracovníkov fakulty, ktorí dosiahli významné vedecké výsledky, a v roku, za ktorý 
sa Cena udeľuje dosiahli najviac 40 rokov. 

Článok 2. Vyhlasovateľ súťaže 

Súťaž Cena dekana FMFI UK za vedu vyhlasuje dekan FMFI. Súťaž sa vyhlasuje každoročne za uplynulý rok.  

Článok 3. Podmienky prihlásenia do súťaže 

1. Súťaž je otvorená pre všetky vedné odbory existujúce na fakulte. Vyhlasovateľ súťaže oslovuje všetkých 
zamestnancov fakulty, aby nominovali vedcov, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky v uplynulých piatich 
rokoch. Prijímajú sa nominácie aj od jednotlivcov, ktorí nie sú priamo oslovení vyhlasovateľom. 

2. Súťaží sa v 3 kategóriách: 
 Kategória 1: Fyzika a didaktika/teória vyučovania fyziky 
 Kategória 2: Informatika a didaktika/teória vyučovania informatiky 
 Kategória 3: Matematika a didaktika/teória vyučovania matematiky 

3. Nominácie sa prijímajú na štandardnom formulári, ktorý obsahuje osobné údaje nominanta  
a zdôvodnenie nominácie. Návrh je podpísaný zodpovedným navrhovateľom a navrhovaným. 
(Formulár tvorí prílohu č. 1 k štatútu) 

4. Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie 
osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž. Používanie osobných údajov účastníkov súťaže 
vyhlasovateľmi súťaže bude výhradne v zmysle ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v platnom znení.  
 

Článok 4. Administratívne a finančné zabezpečenie súťaže 
1. Za administratívne zabezpečenie súťaže zodpovedá referentka vedy a výskumu FMFI UK.  
2. Finančne je súťaž zabezpečená:  

a) fondom dekana FMFI UK, 
b) sponzorskými darmi. 

Článok 5. Hodnotiaca komisia a hodnotiace kritéria 

1. Hodnotiacu komisiu (HK) v každej kategórii menuje dekan po konzultácii s vedúcim príslušnej sekcie.  
2. HK je odborným garantom súťaže. 
3. Úlohou HK je zo získaných nominácií vybrať po jednom ocenenom pre každú kategóriu. V prípade, že 

v danom ročníku nebude vhodný kandidát pre niektorú z kategórií, takáto cena nebude v príslušnom 
roku udelená. 

4. HK - pri hodnotení berie do úvahy:  
- Publikácie v renomovaných vedeckých časopisoch – hodnotia sa publikácie nie staršie ako päť rokov. 
- Počet citácií za posledných päť rokov vo „Web of Science“ aleba „Scopus“. 
- Aktívna práca vo vedeckých kolektívoch –veľkosť kolektívu a úloha nominanta v kolektíve. 
- Podiel na zahraničných a domácich grantových projektoch ako vedúci projektov a spoluriešitelia. 
- Príspevok k vybudovaniu unikátnych laboratórií na fakulte. 
- Pozvania na medzinárodné konferencie ako kľúčoví prednášatelia. 
- Vedenie záverečných prác  – hodnotí sa počet úspešne ukončených prác podľa stupňa štúdia. 
- Podiel na výchove doktorandov – hodnotí sa počet doktorandov, ktorí úspešne ukončili štúdium. 
- Cena môže byť udelená aj na základe počinu, ktorý nie je konkrétne uvedený v zozname, ale  
  jednoznačne dokazuje vedecké kvality nominanta. 



-  

5.  HK pripraví návrh víťazov pre jednotlivé kategórie a predloží ho dekanovi fakulty. 
6.   Po odsúhlasení návrhu dekanom sú výsledky súťaže právoplatné. 

Článok 6. Ocenenia  

1. Výsledky súťaže a zoznam ocenených bude zverejnený po slávnostnom odovzdaní cien na webových 
stránkach FMFI UK. 

2. Ocenenie pozostáva z diplomu a finančnej odmeny. 
  

Článok 7. Harmonogram prípravy a uskutočnenia súťaže 
 

1. Celá súťaž sa spravidla uskutoční v prvej polovici príslušného roka.  
2. Harmonogram súťaže:  

-  konštituovanie hodnotiacich komisií,  
-  verejné vyhlásenie nového ročníka súťaže, 
-  vyhodnotenie a výber ocenených HK,  
-  slávnostné odovzdanie ocenení,  
-  prednesenie verejných populárnych prednášok ocenenými, 

Článok 8. Záverečné ustanovenia  

1. Štatút súťaže je verejne dostupný na webových stránkach fakulty. 
2. Štatút je platný dňom podpisu vyhlasovateľom súťaže.  

 

V Bratislave  8. 3. 2017 

 

                                      prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,  

      dekan FMFI UK 


