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Hlavný cieľ

● Prostredníctvom podpory vedy a výskumu prispieť k rozvoju vzdelanostnej ekonomiky na Slovensku 
a posunúť ho o krok vpred. 

Taktické ciele:  

● Zvýšiť spoločenský kredit vedy a vedcov. Kvalitná veda posúva Slovensko vpred a názory vedcov na 
spoločenské otázky prispievajú ku kvalitnejšej verejnej diskusii. Cieľom je teda popularizovať vedu 
na Slovensku. 

● Etablovať ocenenie vo vedeckej obci, získať rešpekt a odlíšiť sa od už existujúcich ocenení. 

Ciele



Komunikačné nástroje 



Ocenenie prinieslo do slovenských médií príbehy 
slovenských a zahraničných vedcov a tiež polemiku 
o tom, v akých podmienkach slovenská veda 
pracuje.
 

Výsledok 

170 mediálnych výstupov 

Práca s médiami 
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10-mesačné partnerstvo so SME prinášalo príbehy slovenských vedcov a ich úspechy či diskusie o stave 
vedy na Slovensku. Čitatelia tiež mohli v hlasovaní vybrať najlepšieho slovenského vedca. Samotný 
galavečer videlo vďaka streamingu na Facebook profile SME 30 000 divákov a špeciálna príloha o ocenení 
bola vložená do celoplošného vydania denníka. 

Mediálne partnerstvo so SME
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1 

obsahová 
príloha v 

celoplošnom 
vydaní SME 

50 

článkov v 
Sme.sk/SME 

1 400 % 

ROI

30 000 

divákov 
livestreamu

8 800

hlasujúcich 
v ankete
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Podujatie Voices of Science

V predvečer slávnostného galavečera ESET Science Award 
sme do Bratislavy priniesli podujatie Voices of Science. Na 
podujatí mohla verejnosť stretnúť nositeľa Nobelovej ceny 
Erwina Nehera, legendu robotiky a slovenskú rodáčku 
Ruzenu Bajcsy, či zažiť filmový kvíz Petra Konečného o vede 
vo filmoch a Science Slam v podaní mladých vedcov. 
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Veda a umenie 

Súčasťou ocenenia bola aj inštalácia s názvom      V 
jadre poznania, ktorá sa stala súčasťou podujatí 
Biela Noc a Európska noc výskumníkov. Inštalácia z 
dielne Filipa Šicka návštevníkom priblížila základnú 
motiváciu ľudského poznania – nevyriešený 
problém.  



Séria popularizačných videí priblížila vnímanie 
spoločnosti optikou inšpiratívnych vedeckých 
osobností. Hovoria aj o tom, prečo sa rozhodli pre 
vedeckú dráhu, akej výzve čelí súčasná spoločnosť 
či v ktorej časti dňa sa rodia vedecké objavy. Videá 
sú uverejňované na FB profile ocenenia ESET 
Science Award. 

Výsledok 

12 000 = priemerný počet divákov 1 videa 

Svet očami vedcov  

https://www.facebook.com/esetscienceaward/
https://www.facebook.com/esetscienceaward/


Projekt pre rok 2019 vyvrcholil slávnostným 
galavečerom v bratislavskej Redute. Na galavečer 
prijala pozvanie prezidentka Slovenskej republiky 
Zuzana Čaputová, aj predseda medzinárodnej komisie 
a nositeľ Nobelovej ceny Erwin Neher. 30 000 divákov 
ho sledovalo prostredníctvom livestreamu na FB 
profile SME, čo bol za mesiac október jeden z 
najlepších výsledkov. 

Galavečer ESET Science Award 



Ohlas komunity a verejnosti 



Už v prvom ročníku ocenenia uznala vedecká 
komunita aj širšia verejnosť dôležitosť a renomé 
ocenenia. Mnohí predstavitelia vedeckej obce 
vyslovili oceneniu verejné uznanie. Medzi nimi 
napríklad predseda Slovenskej akadémie vied 
Pavol Šajgalík, ktorý ho označil ako najdôležitejšiu 
udalosť roku 2019. 

Ocenenie získalo uznanie aj od prezidentky 
Slovenskej republiky, viacerých politikov či 
predstaviteľov verejného života. 

Ohlasy komunity a verejnosti 




