
 
 

 
 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 
Bratislava 17. 06. 2019 

Ocenenie ESET Science Award otvára kategóriu Výnimočný vysokoškolský pedagóg  

Ocenenie ESET Science Award otvára nominácie do ďalšej kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg. V nej 

ocení vysokoškolských pedagógov s ohľadom na ich vedecký aj pedagogický prínos. Uzávierka nominácií je 1. júla 2019.  

Nadácia ESET vyhlásila začiatkom roka nové ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award. Ocenenie má ambíciu vzbudiť 

v slovenskej spoločnosti záujem o vedu, predstaviť výnimočné osobnosti slovenskej vedy a zvýšiť ich prítomnosť vo verejnej 

debate. „Predpokladom špičkovej vedy sú kvalitní vysokoškolskí pedagógovia. Preto tretiu, doplnkovú kategóriu venujeme 

oceneniu pre výnimočných vysokoškolských pedagógov,“ hovorí Paulína Böhmerová, projektová manažérka ocenenia ESET 

Science Award. 

O ocenenie sa môžu uchádzať vysokoškolskí pedagógovia s minimálne 3-ročným pôsobením na niektorej zo slovenských 

akreditovaných vysokých škôl vo vybraných študijných odboroch. Odbornosť a výsledky nominovaného sú hodnotené za 

ostatných 6 rokov. Kritériami hodnotenia pedagógov sú ich pedagogické zručnosti, vedecký výkon, aj názory ich vlastných 

študentov. „Kvalitní a motivovaní pedagógovia stoja za úspechmi špičkových vedcov. Ocenením chceme poukázať na nesporný 

vplyv pedagógov na kvalitu vedy na Slovensku. Aj preto je nevyhnutné posilňovať ich postavenie v spoločnosti,“ vysvetľuje 

Paulína Böhmerová.  

Súčasťou ocenenia je aj finančná odmena v hodnote 5 000 eur. Nominácie sa uzatvárajú 1. júla 2019. Online formulár je 

prístupný na stránke www.esetscienceaward.sk . 

 O Nadácii ESET  

Nadácia ESET vznikla v roku 2011 a medzi jej primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, 
internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Počas 
úspešných siedmich rokov svojej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele 
a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania. Viac informácií nájdete na www.nadaciaeset.sk 

O spoločnosti ESET  

Spoločnosť ESET už vyše 30 rokov vyvíja popredný bezpečnostný softvér pre firmy i domácich používateľov na celom svete. 
Vďaka riešeniam chrániacim koncové a mobilné zariadenia a servery, šifrovaniu a dvojfaktorovej autentifikácii umožňuje 
firmám a organizáciám využívať plný potenciál ich technológií. ESET drží rekord v počte VB100 ocenení, ktoré udeľuje britský 
Virus Bulletin, vysoko rešpektovaná nezávislá testovacia organizácia. Týždenník Trend ocenil ESET šesťkrát titulom Firma roka. 

ESET sídli v Bratislave, regionálne pobočky má v Prahe, Jene a Mníchove (Nemecko), Bournemouthe (Veľká Británia), San 
Diegu (USA), Toronte, Buenos Aires, Sydney, Singapure a v Tokiu. Výskumné a vývojové centrá sú okrem Bratislavy, Košíc, 
Žiliny, Prahy a Brna aj v poľskom Krakove, britskom Tauntone, kanadskom Montreale a rumunskom Jasy. ESET má zastúpenie 
vo viac ako 200 krajinách a územiach sveta. 
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