Tlačová konferencia COMPET, časť výskum
Miesto: Reduta,
Čas: 12.30 – 12.50


Mená osôb za hlavným stolom počas tlačovej konferencie:
1.
2.
3.
4.
5.



Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Carlos Moedas, komisár pre vedu, výskum a inovácie
Emília Petríková, mladá výskumníčka, Slovensko
Miguel Jorge, mladý výskumník, Portugalsko
Sarah Glück, mladá výskumníčka, Nemecko

BIO účastníkov TK:

Peter Plavčan
V roku 1983 úspešne ukončil štúdium na Fakulte riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave.
V roku 1994 získal titul CSc. v odbore pedagogika na Univerzite Komenského v Bratislave, v roku 1997
sa habilitoval na docenta v odbore ekonomika a riadenie podnikov na Univerzite Mateja Bela v
Banskej Bystrici. Titul profesora získal v odbore technológia vzdelávania na Univerzite Konštantína
Filozofa v Nitre v roku 2005. V rokoch 1984 – 1990 pracoval vo vtedajšom Ústave informácií a
prognóz školstva a od roku 1991 na Ministerstve školstve, vedy, výskumu a športu SR, kde prešiel
postupne funkciami riaditeľa odboru vysokoškolského vzdelávania a generálneho riaditeľa sekcie
vysokého školstva, vedy a výskumu. Dlhodobo sa aktívne taktiež podieľal na práci viacerých
medzinárodných výborov v rámci Rady Európy, OECD a Európskej komisie.
Carlos Moedas, komisár EK pre vedu, výskum a inovácie
Portugalčan. Je komisárom EÚ pre vedu, výskum a inovácie Vyštudoval na lisabonskom Instituto
Superior Técnico a titul MBA získal na Harvard Business School. Pôsobil ako štátny tajomník premiéra
Pedra Coelha. Pracoval ako bankár pre Goldman Sachs a Eurohypo Investment Bank. Neskôr výkonný
riaditeľ pre Aquirre Newman v Španielsku.
Emília Petríková, mladá výskumníčka
Slovenka. Je študentkou Karlovej Univerzity v Prahe, na 2. lekárskej fakulte. V roku 2015 získala prvé
miesto - cenu na vedeckej konferencii českých a slovenských lekárskych fakúlt v Košiciach. Má
skúsenosti ako vedecký pracovník v Medzinárodnom centre klinického výskumu v Brne.
Miguel Jorge, mladý výskumník
Portugalčan. Má PhD z chemického inžinierstva, ktoré vyštudoval na Univerzite v Edinburghu.
V súčasnosti prednáša na Katedre chemického procesného inžinierstva na Univerzite Strathclyde
v UK. Má za sebou bohatú výskumnú činnosť.
Sarah Glück, mladá výskumníčka
Nemka. Vyštudovala sociológiu na Technical University Darmstadt v Nemecku. V súčasnosti pracuje
na Zeppelin University Friedrichshafen ako vedecký pracovník.

