ŠTATÚT
ESET Science Award
pre kategóriu Výnimočný vysokoškolský pedagóg
Preambula
Nadácia ESET, v spolupráci so spoločnosťou ESET, spol. s r. o., vedomá si kľúčového významu vedy pre rozvoj
a prosperitu spoločnosti,
1. v snahe posilniť motiváciu vysokoškolských pedagógov pokračovať v ich dlhodobej pedagogickej práci,
2. vedomá si potreby oceniť prínos kvalitných vysokoškolských pedagógov ako predpokladu rozvoja vedy
a výskumu na Slovensku,
sa rozhodla podporiť vysokoškolských pedagógov otvorením kategórie „Výnimočný vysokoškolský
pedagóg“, v rámci ocenenia ESET Science Award.

ČL. 1

Kategória „Výnimočný vysokoškolský pedagóg“
Ocenenie sa udeľuje jednotlivcovi v kategórii: Výnimočný vysokoškolský pedagóg.
V tejto kategórii sa udeľuje jedno ocenenie.

ČL. 2

Kritériá nominácií v kategórii „Výnimočný vysokoškolský pedagóg“
a) Ocenenie sa udeľuje osobnosti, ktorej pôsobenie má výnimočný pedagogický prínos vo svojom odbore;
b) Nominant musí byť vysokoškolský pedagóg a pôsobiť na akreditovanej vysokej škole na Slovensku (ďalej
len „Vysoká škola“) po dobu najmenej 3 rokov. Nominant musí na danej Vysokej škole vykonávať prácu
na ustanovený týždenný pracovný čas (t.j. rozsah pracovného pomeru je 100%);
c) Nominant musí pôsobiť v niektorom z nižšie uvedených študijných odborov, definovaných v Sústave
študijných odborov Slovenskej republiky vydanej rozhodnutím MŠ SR č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra
2002 v znení neskorších rozhodnutí MŠ SR:
i.
Prírodné vedy;
ii. Konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie;
iii. Pôdohospodárske a veterinárske vedy;
iv. Zdravotníctvo;
v. Informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie;
d) Odbornosť nominanta je posudzovaná pedagogickými zručnosťami a vedeckou produktivitou za obdobie ostatných 6 rokov podľa nasledovných kritérií:
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i.		 vedenie a iniciovanie vyučovacích kurzov;
ii. dosiahnuté odborné výsledky vedených poslucháčov;
iii. zapojenie do garantovaných študijných programov;
iv. zviditeľnenie vedeckého odboru cez organizovanie študentských podujatí či inú formu propagácie;
v. autorstvo alebo spoluautorstvo významnej publikácie alebo publikácií;
vi. citácie v uznávaných karentovaných časopisoch;
vii. účasť na riešení medzinárodných výskumných projektov;
viii. pozitívny ohlas a referencie študentov;
e) Laureát môže ocenenie v tejto kategórii získať len jedenkrát.

ČL. 3

Predkladanie nominácií v kategórii „Výnimočný vysokoškolský pedagóg“
1. Vysokoškolský pedagóg, spĺňajúci podmienky, sa môže nominovať sám, alebo ho môže, s jeho súhlasom, nominovať Vysoká škola, v ktorej pôsobí.
2. Nominácie sa prijímajú elektronicky, vyplnením formulára na webovej stránke ESET Science Award
(www.ESETScienceAward.sk).

ČL. 4

Posudzovanie nominácií na ocenenie v kategórii
„Výnimočný vysokoškolský pedagóg“
Laureáta ocenenia v kategórii „Výnimočný vysokoškolský pedagóg“ vyberá hodnotiaca komisia zložená z vybraných
odborníkov, ktorej členovia budú zverejnení na webovej stránke ESET Science Award (www.ESETScienceAward.sk),
po oficiálnom vyhlásení laureáta.

ČL. 5

Harmonogram kategórie „Výnimočný vysokoškolský pedagóg“
Nominácie je možné podávať do 1. 7. 2019. Vyhlásenie laureátov ocenenia sa uskutoční počas slávnostného
galavečera v októbri 2019.

ČL. 6

Ocenenie v kategórii „Výnimočný vysokoškolský pedagóg“
Laureát získa finančnú odmenu vo výške 5 000 €, ktorá nie je viazaná na konkrétny účel. Súčasťou ocenenia je aj
symbolické umelecké dielo.

ČL. 7

Súhlas s poskytnutím osobných údajov a ďalšou komunikáciou a medializáciou
Podaním nominácie alebo súhlasom s podaním nominácie, nominant potvrdzuje súhlas s nomináciou a nasledovnými záväzkami, ktorými sú:
1. Účasť na slávnostnom galavečere v októbri daného ročníka;
2. V rámci projektu vedeckého ocenenia prezentovať svoju prácu pri popularizačných aktivitách projektu, v rámci
osobne dohodnutého rozsahu.

2

Podaním nominácie alebo súhlasom s podaním nominácie, nominant dobrovoľne a bezpodmienečne súhlasí
s podmienkami a štatútom ESET Science Award a berie na vedomie, že pre účely zabezpečenia spracovania a evidencie prihlášky, hodnotenia porotou, oznámenia výsledkov, pre pozvanie a organizáciu slávnostného galavečera
a pre propagačné, reklamné a marketingové účely komunikácie v rámci ESET Science Award je Nadácia ESET
oprávnená spracúvať osobné údaje, ktoré sú súčasťou nominácie a k nej priloženej dokumentácie. V prípade podania nominácie inou osobou, povinnou náležitosťou nominácie je súhlas nominanta s podaním nominácie. Súčasťou súhlasu s nomináciou je výslovný súhlas nominanta s týmto štatútom a podmienkami ochrany osobných
údajov zverejnenými na www.ESETScienceAward.sk.

ČL. 8

Záverečné ustanovenia
Tento štatút bol schválený správnou radou Nadácie ESET a jeho aktuálne znenie je dostupné na webovej stránke
ESET Science Award (www.ESETScienceAward.sk).

Tento štatút nadobudol účinnosť dňa 13. júna 2019

		
		

Ing. Miroslav Trnka
predseda správnej rady Nadácie ESET
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