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I. Účel a ciele súťaže
Súťaž vedec roka SPU má za cieľ oceňovať popredných vedeckých pracovníkov z oblastí
vedy a výskumu, ktoré sú predmetom vedeckovýskumnej činnosti na SPU v Nitre za prínosy
vedeckého bádania, úspešné práce, významné výstupy z riešených projektov, publikácie
s medzinárodným dopadom, úspešnú medzinárodnú vedeckú spoluprácu, zavádzanie nových
technológií.
Súťaž vedec roka vyhlasuje každoročne rektor SPU. Ocenenie sa udeľuje za mimoriadne
výsledky.

II. Podmienky prihlásenia do súťaže
Nominácie do súťaže môže zaslať dekan fakulty, celouniverzitného pracoviska alebo vedúci
katedry.
Súťaží sa v nasledovných kategóriách:
1. Vedec roka
2. Technológ roka
3. Mladý výskumník roka
4. Vedecký tím roka
5. Uznanie za celoživotné dielo
6. Uznanie za najvýznamnejšiu publikovanú prácu (publikáciu vo vedeckom časopise,
vedeckú monografiu)
7. Uznanie za vedecko-technickú tvorivosť a uplatnenie výsledkov dizertačnej práce
v praxi
8. Partner SPU v rozvoji vedeckovýskumnej činnosti

III. Organizácia súťaže
Rektor SPU raz do roka vyhlási súťaž.
Nominácie sa zasielajú na oddelenie VVČ R SPU. Zasielajú sa na návrhovom liste, ktorý
obsahuje základné osobné údaje (meno, priezvisko, tituly, dátum narodenia, pracovisko)
a zdôvodnenie nominácie. Jeden vedec môže byť nominovaný na ocenenie vo viacerých
kategóriách.
Rektor SPU vymenuje hodnotiacu komisiu, ktorá vyhodnotí nominácie a navrhne mu poradie
kandidátov na ocenenie.
Hodnotiaca komisia je odborným garantom súťaže.
Členovia komisie sú uznávanými odborníkmi vo vedných oblastiach, v ktorých pracujú.
Zo zasadnutia komisie sa vyhotoví zápis.
Termín slávnostného odovzdania ocenení, ako aj výšku finančnej odmeny stanoví rektor.

IV. Hodnotiace kritériá
Hodnotiaca komisia hodnotí na základe uvedených kritérií:
1. Kategória – vedec roka: ocenenie získava vedec, ktorého výsledok výskumu možno
nazvať „vedecký počin roka“ a ktorý znamená významný pokrok v určitej vednej
oblasti.

2. Kategória – technológ roka: ocenený výskumník je realizátorom významného
technologického počinu.
3. Kategória – mladý výskumník roka: ocenený mladý výskumník alebo technológ do 35
rokov, za vynikajúci vedecký alebo technologický výsledok v príslušnom roku.
4. Kategória – vedecký tím roka: vedecký tím dosiahol významné výsledky na národnej
a medzinárodnej úrovni.
5. Kategória – uznanie za celoživotné dielo: ocenený vedec vytvoril významné dielo
počas svojho aktívneho života, ocenenie je za dosiahnuté kvantifikovateľné pokroky,
vybudovanie vedeckej školy s medzinárodnou reputáciou s kvantifikovanými
výstupmi a uznaním.
6. Kategória – uznanie za najvýznamnejšiu publikovanú prácu: ocenený je autor alebo
autorský kolektív na základe kvality a medzinárodného uznania publikácie. Do úvahy
sa berú najmä kritéria impakt faktora, h-indexu časopisu, v prípade monografie
vydavateľstvo, rozsah a významnosť napísaného diela.
7. Kategória - Uznanie za vedecko-technickú tvorivosť a uplatnenie výsledkov
dizertačnej práce v praxi. Ocenený je doktorand, ktorého práca prispela k poznatkom,
ktoré sa bezprostredne využívajú v praxi, s kvantifikovateľným dopadom.
8. Kategória – partner SPU: ocenená firma, ktorá napomohla tvorbe úspešných
spoločných projektov, dosiahnutiu významných výsledkov významných z hľadiska
požiadaviek praxe a pod.

V. Záverečné ustanovenie
Štatút súťaže je verejne dostupný na webovej stránke SPU.
Štatút súťaže je platný dňom podpisu.

V Nitre, dňa 2. 12. 2013
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