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Ocenenie sa udeľuje:
Za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky na báze medzinárodnej spolupráce a za šírenie
dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí cez projekty medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce.
LAUDATIO:
Prof. Ing. Milan Dado, PhD. sa od roku 1990 aktívne zapojil do širokej medzinárodnej
spolupráce a zúčastňoval sa postupne na riešení množstva medzinárodných projektov. Jedným
z prvých boli projekty programu TEMPUS, kde pôsobil ako koordinátor alebo lokálny
koordinátor troch projektov so zameraním na vzdelávanie administratívy na VŠ, vytvorenie
kancelárie pre styk s verejnosťou, a vznik Alumni organizácie. Od roku 1993 pôsobil okrem iného
vo viacerých funkciách programu COST. Ako národný koordinátor tohto programu od roku 2010
koordinoval vstup slovenských subjektov do akcií tohto programu vo viac ako 250 prípadoch.
Profesor Dado sa taktiež podieľal na riešení projektov LEONARDO DA VINCI z oblasti
Informačných a komunikačných technológií, na projekte Európskej asociácie univerzít (EUA) v
oblasti riadenia kultúry kvality výskumu. Ako rektor UNIZA inicioval a podporoval prípravu
projektu 5. rámcového programu CETRA, na základe ktorého bol v roku 2000 Žilinskej
univerzite zo strany Európskej komisie udelený titul Centrum excelencie pre dopravný výskum. Z
tohto obdobia je významné aj iniciovanie prípravy projektu e-twinning - na podporu partnerstiev
a spoluprácu škôl nižších stupňov v európskom priestore. Spolupracoval na príprave a viedol
ďalšie projekty v rámci 6. a 7. rámcového programu a programu HORIZON 2020.
Najvýznamnejší z týchto projektov je projekt ERAchair v oblasti inteligentných dopravných
systémov.
Profesor Dado je spoluautorom troch knižných publikácií, 6 skrípt, viac ako 70 vedeckých prác a
štúdií vydaných v zahraničí, evidovaných vo významných medzinárodných databázach, viac ako
100 odborných a populárno-vedeckých článkov a prác publikovaných na rôznych
konferenciách, v tlači a masmédiách. Venuje sa výskumu vlastností náročných optických vlákien
a vysokorýchlostných, plne transparentných optických sietí, informačných a komunikačných
technológií a služieb . Vedie projekty v oblasti inteligentných dopravných systémov a
regionálneho inovačného rozvoja. V roku 2006 mu prezident SR udelil významné štátne
vyznamenanie - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja
vedy a techniky a za mimoriadne významné šírenie dobrého mena SR v zahraničí.
Kontakt na organizačný výbor podujatia:
Mgr. Andrea Putalová; tel. 02/692 53128; andrea.putalova@cvtisr.sk
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

