
ŠIRKOSPEKTRÁLNE CENY  
Názov vyznamenania Vyhlasovateľ zdroj pre bližšie informácie Charakteristika súťaže Termín 

predkladania 
návrhov 

Národná cena SR 
za kvalitu 

ÚNMS SR http://www.unms.sk/?narodna-cena-sr-za-
kvalitu 

Poslaním Národnej ceny SR za kvalitu (ďalej len „súťaž“) je dôsledne 
a objektívne overiť efektívnosť všetkých činností organizácie na základe jasne 
stanovených kritérií modelu kvality. Súťaž sa popri zabezpečovaní kvality 
sústreďuje v rovnakej miere na ekonomickú aj sociálnu oblasť tak, aby boli 
vytvárané podmienky pre dlhodobú prosperitu a konkurenčnú schopnosť 
organizácie. 
Cieľom súťaže je motivovať a podporiť organizácie verejného a súkromného 
sektora v trvalom zlepšovaní a zvyšovaní výkonnosti. 

Vlastný 
harmonogram 

Krištáľové krídlo Agentúra AGAS 
spol. s r.o. 

http://www.kristalovekridlo.sk/ 
 
http://www.kristalovekridlo.sk/kristalove-
kridlo/18-rocnik/statut/ 
 

 Kategórie ocenení:  
- hudba 
- divadlo a audiovizuálne umenie  
- publicistika a literatúra 
- medicína a veda 
- šport 
- hospodárstvo  
- výtvarné umenie 
- architektúra 
- mimoriadna cena  - za celoživotné dielo  
- mimoriadny úspech v zahraničí 
- iný výrazný počin 

V priebehu roka, 
najneskôr do 
1.10. 
kalendárneho 
roka 

Cena GRAND PRIX 
za vzdelanosť  

Ľudová banka 
 

http://www.osobnostivedy.sk/ocenenie/60 Od roku 1997 vždy na jeseň udeľuje ocenenie najlepším, výnimočným 
absolventom všetkých vysokých škôl na Slovensku Zámerom je motivovať 
študentov k dosahovaniu lepších študijných výsledkov a upriamiť pozornosť 
verejnosti na význam vzdelania a vzdelanosti pre našu spoločnosť. 
prírodné vedy; technické vedy; lekárske vedy; pôdohospodárske vedy; 
spoločenské vedy; humanitné vedy  

V priebehu roka 

Vedec roka  Centrum 
vedecko-
technických 
informácií SR, 
Slovenská 
akadémia vied 
a ZSVTS  

http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-
aktivity/vedec-roka-sr.html?page_id=973  
 
http://ncpvat.cvtisr.sk/buxus/docs/podujati
a/Vedec_roka_SR/Statut_VR_SR.pdf 

Kategórie ocenení: 
- Vedec roka SR  
- Vedkyňa roka SR 
- Osobnosť roka v oblasti technológií 
- Osobnosť roka v programoch EÚ 
- Mladá osobnosť vedy 

 
10.3. 
kalendárneho 
roka 

Hlava roka  Slovenská hlava, 
s. r. o. 
 

http://www.osobnostivedy.sk/ocenenie/47 Hlava roka je projekt na podporu vedeckej a technickej inteligencie, 
ktorého cieľom je zvyšovať prestíž vedeckej a technickej inteligencie v 
spoločnosti a získať pre ňu takú pozornosť, akej sa dostáva špičkovým 
umelcom alebo športovcom. 

Vlastný 
harmonogram 



Ambíciou Hlavy roka je stať sa akousi národnou verziou Nobelovej ceny. 
Projekt Hlava roka sa realizuje formou súťaže, do ktorej sa možno zapojiť 
súťažnými projektmi zo všetkých oblastí technických a prírodných vied. 
Určená je všetkým, ktorí majú dobré nápady a majú slovenský pas. 
V rámci súťaže sa udeľujú tri ceny v týchto kategóriách: 
• Národná cena – cena za patent, objav, či iný významný počin, od vzniku 

ktorého neuplynulo viac ako päť rokov 
• Cena za najvýznamnejšiu inovácii 
• Cena za najlepšiu prácu začínajúcemu vedcovi alebo doktorandovi 
 

Cena za vedeckú a 
odbornú 
literatúru   

Literárny fond 
 

http://www.litfond.sk/ Ocenenie za vytvorenie vedeckého alebo  odborného literárneho diela, 
prichádzajú diela, ktoré vyšlo v prvom vydaní v uplynulom kalendárnom 
roku v prvom vydaní, pričom rozhodujúci je údaj v tiráži. Návrhy na cenu 
môžu predkladať aj jednotlivci. 
Cena sa udeľuje každoročne v štyroch kategóriách:  
- spoločenských vied, 
- biologických a lekárskych vied, 
- prírodných a technických vied, 
- encyklopedickej a slovníkovej literatúry. 
 
Ocenenia: 
-Tvorivá súťaž o najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie  
-Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo  
-Prémia za trojročný vedecký ohlas 
-Cena za vedeckú a odbornú literatúru  
-Sekcia pre vedecký a odborný preklad  Cena Mateja Bella  

Návrhy sa 
predkladajú na R-
STU 
15.2.kalendárneh
o roka: 
(dagmar.petrikov
a@stuba.sk) 
 
Tvorivá súťaž o 
najlepšiu prácu 
Študentskej 
vedeckej 
konferencie - do 
30.6.2010  
 
Prémia za 
výnimočný 
vedecký ohlas na 
jedno dielo - do 
31.5.2010  
 
Prémia za 
trojročný vedecký 
ohlas do 
31.5.2010  
 
Cena za vedeckú 
a odbornú 
literatúru - do 
31.3.2010  
 



Sekcia pre 
vedecký a 
odborný preklad  
Cena Mateja Bella 
- do 31.1.2010 

Ceny Slovenskej 
akadémie vied za 
popularizáciu 
vedy  

SAV http://www.sav.sk/index.php?doc=services-
news&source_no=20&news_no=5422 

za prezentáciu a popularizáciu vedy v tlači, rozhlase, televízii, vo filmovej 
tvorbe a na výstavách. Akceptuje sa aj individuálna tvorba a rozhovory. 
Uprednostňujú sa výsledky popularizácie a propagácie významu slovenskej 
vedy, najmä tie, ktoré vznikli na pôde SAV Udeľujú sa za 
vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť, 
propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja 

Udeľujú sa v júni 
kalendárneho 
roka 

Medaila 
Slovenskej 
akadémie vied za 
podporu vedy  

Vedecká rada 
SAV 
 

http://www.osobnostivedy.sk/ocenenie/57 za prínosy do vedy a kultúry, a to za 
• vynikajúce diela z oblasti vedy a kultúry, 
• úsilie o rozvoj konštruktívnej vednej politiky a humanistické postoje, 
• priamu a nepriamu podporu vedy a kultúry na Slovensku všeobecne a podporu 
SAV osobitne. 
Medaila sa môže udeliť aj osobnostiam a inštitúciám, ktoré nemajú status 
vedeckých osobností a inštitúcií. O udeľovaní medaily SAV rozhodla v roku 1997. 

Vlastný 
harmonogram 

Ceny Slovenskej 
akadémie vied za 
vedecko-
výskumnú činnosť  

SAV http://www.sav.sk/index.php?doc=services-
news&source_no=20&news_no=5422 

za vyriešenie vedeckovýskumných úloh  zásadného vedeckého, 
hospodárskeho, kultúrneho alebo iného  spoločenského významu a za 
vytváranie podmienok pre vedeckú prácu. Ceny SAV sa udeľujú za 
ukončené  práce, ktorých výsledky boli publikované,  aplikované alebo 
využité. 

Vlastný 
harmonogram 

Čestná plaketa 
Dionýza Ilkoviča  

predsedníctvo 
SAV  

http://www.osobnostivedy.sk/ocenenie/63  za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách Vlastný 
harmonogram 

Cena Jána Bahýľa Úrad 
priemyselného 
vlastníctva SR 

http://www.upv.sk/?aktuality&clanok=cena
-jana-bahyla-2014 

za mimoriadne hodnotné priemyselno-právne chránené slovenské riešenie. v dvojročných 
intervaloch 

Ocenenia ZSVTS ZSVTS  
https://www.vedatechnika.sk/SK/Ocenenia/
ceny-ZSVTS/Stranky/default.aspx 

členov za ich prácu v ZSVTS, za prácu pre rozvoj vedy a techniky, za 
významné výsledky v oblasti vedy a techniky. Okrem toho oceňuje 
významných odborníkov za propagáciu výsledkov vedy a techniky, za prácu 
v oblasti vedy a techniky v rámci spolupráce s Českým svazom 
vědeckotechnických společností. 
Kategórie ocenení: 
Plaketa ZSVTS 
Zlatá medaila ZSVTS 
Strieborná medaila ZSVTS 
Čestné uznanie ZSVTS 

Vlastný 
harmonogram 

 


