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Predmet: Cena Marie Curieovej za rok 2007 

 
Vážený(-á) (pán, pani) (meno) 

S radosťou Vás informujem, že Komisia Vás svojím rozhodnutím z (dátum) vybrala 
na cenu Marie Curieovej v hodnote 50 000 €.  Ako viete, zmyslom týchto ocenení je 
vyjadriť verejné uznanie výskumným pracovníkom, ktorí v minulosti využili 
Spoločenstvom udeľovanú podporu na odborné vzdelávanie a mobilitu a ktorí potom 
dosiahli určitý stupeň excelentnosti. 

Dovoľte mi, aby som Vám k tomuto vyznamenaniu čo najsrdečnejšie zablahoželal.  V 
súlade s podmienkami uvedeného rozhodnutia Vás úctivo žiadame, aby ste potvrdili, 
že toto ocenenie prijímate, a to podpísaním kópie tohto listu a jej vrátením na meno  
 
(vedúci útvaru) 

Tým takisto potvrdzujete svoj súhlas s tým, že o Vašom profesijnom vývoji budete 
Komisiu na jej žiadosť, najneskôr 2 roky odo dňa prijatia ocenenia, informovať 
prostredníctvom krátkej správy – vrátane časti vhodnej na uverejnenie – podľa 
priloženého usmernenia. Takisto potvrdzujte, že súhlasíte so svojou účasťou na 
verejných podujatiach, na ktorých by Vaša prítomnosť bola vhodná vzhľadom na 
skutočnosť, že ste túto cenu prijali, ako aj so zreteľom na výskumné aktivity, ktoré ste 
vykonávali s podporou Spoločenstva.   

Po prijatí vášho súhlasu Vám pošleme pozvánku na slávnostné odovzdanie ceny, 
ktoré sa bude konať (miesto, dátum), a pri tejto príležitosti Vám cenu odovzdá 
zástupca Európskej komisie za prítomnosti predsedu a členov Veľkej poroty. V 
prípade Vašej žiadosti Vám Komisia bude môcť v súlade so svojimi príslušnými 
predpismi uhradiť náklady (cestovné a diéty) v súvislosti s Vašou účasťou na tomto 
slávnostnom odovzdávaní ceny.  



 

Nakoniec mi dovoľte upriamiť Vašu pozornosť na priložené usmernenie týkajúce sa 
verejných podujatí, na ktoré budete pozvaní, ako je to uvedené vyššie. 

S úctou 

 
(meno)  
Generálny(-a) riaditeľ(-ka) 

Prijal: 
(podpis príjemcu) 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: 1. Usmernenie k predkladaniu správ v rámci cien Marie Curieovej  

2. Usmernenie k verejným  podujatiam pre držiteľov ceny Marie Curieovej 
3. Súhrnná hodnotiaca správa 

 


