CENY MINISTERSTIEV (Návrhy sa predkladajú na R-STU: (dagmar.petrikova@stuba.sk)
Názov vyznamenania

Vyhlasovateľ

zdroj pre bližšie informácie

Charakteristika súťaže

Veľká medaila sv.
Gorazda

Minister
školstva SR

Smernica
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.
1952/1999 – sekr. na morálne oceňovanie v rezorte
školstva

Pedagógom, iným osobám, občanom Slovenskej republiky, ako aj
občanom iných štátnych príslušností, najmä zahraničným
Slovákom, za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté
vo výchovno-vzdelávacom procese, na úseku vedy, starostlivosti o
deti, mládež a šport a za prácu a výsledky celoštátneho i
medzinárodného významu, ktoré robia dobré meno školstvu
Slovenskej republiky.

http://www.stuba.sk/sk/studentov/legislativa/smern
ica-na-moralne-ocenovanie-v-rezorteskolstva.html?page_id=4568

Malá medaila sv.
Gorazda

Minister
školstva SR

Smernica
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.
1952/1999 – sekr. na morálne oceňovanie v rezorte
školstva
http://www.stuba.sk/sk/studentov/legislativa/smern
ica-na-moralne-ocenovanie-v-rezorteskolstva.html?page_id=4568

Pamätný list sv.
Gorazda

Minister
školstva SR

Smernica
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.
1952/1999 – sekr. na morálne oceňovanie v rezorte
školstva
http://www.stuba.sk/sk/studentov/legislativa/smern
ica-na-moralne-ocenovanie-v-rezorteskolstva.html?page_id=4568

Cena ministra
školstva za vedu a
techniku

Minister
školstva SR

https://www.vedatechnika.sk/SK/OCENENIA/CENYM
SSR/Stranky/default.aspx

Termín predkladania
návrhov
28.3. kalendárneho
roka

Za dlhoročnú prácu pedagógom, iným osobám, občanom
Slovenskej republiky, ako aj občanom iných štátnych príslušností,
najmä zahraničným Slovákom, ktorí sa významným spôsobom
zúčastňujú na rozvoji školstva Slovenskej republiky z hľadiska
výchovy a vzdelávania mládeže, osobitne nadaných a
talentovaných, ako aj zdravotne postihnutých žiakov a študentov.

28.3. kalendárneho
roka

Žiakom a študentom všetkých typov a stupňov škôl, občanom
Slovenskej republiky, ako aj občanom iných štátnych príslušností,
najmä zahraničným Slovákom, za mimoriadne výsledky dosiahnuté
v študijnej, záujmovo – umeleckej a športovej oblasti, ktorými v
celoštátnom i medzinárodnom meradle prispeli k rozvoju školstva
Slovenskej republiky.

17.11.
kalendárneho roka

Kategórie ocenenia:
- osobnosť vedy a techniky
- osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
- vedecko-technický tím roka
- celoživotné zásluhy
V súlade so štatútom ceny predkladajú návrhy na ocenenie
vrcholní predstavitelia ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov štátnej správy, Slovenskej akadémie vied, predstavitelia
sektora vysokých škôl, reprezentatívnych združení
zamestnávateľov a občianskych záujmových združení.

1x ročne,
udeľuje sa v týždni
VaT v novembri

Cena ministra
životného prostredia
SR

Minister
životného
prostredia SR

http://www.minzp.sk/informacie/tlacovyservis/tlacove-spravy/cena-ministra-zivotnehoprostredia-sr.html

Národná cena za
dizajn,
Zvláštna cena
ministra kultúry SR
a Zvláštna cena
ministra
hospodárstva SR
Cena ministra
hospodárstva SR
„Inovatívny čin roka“

Minister
kultúry SR
a Slovenské
centrum
dizajnu

http://www.sdc.sk/index.php?lang=sk&menu=ncd_s
tatut

Minister
hospodárstva
SR

http://www.mhsr.sk/sutaz---inovativny-cin-roka6575/128260s

Nefinančné čestné ocenenie za mimoriadne výsledky alebo
dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a v rozvoji
environmentalistiky obciam, podnikom, občianskym združeniam,
jednotlivcom alebo kolektívom.
Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.
Kategórie ocenení:
- Produktový dizajn
- Komunikačný dizajn
- Študentský dizajn – produktový a komunikačný
- Uznanie za dizajn v kategóriách A až C

5.6. kalendárneho
roka

Kategórie ocenení:
- Výrobková inovácia
- Technologická inovácia
- Inovácia služby (netechnologický proces)
- Medzinárodná kooperácia

13.4. kalendárneho
roka

1x za dva roky

