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Štatút Hodnotiacej komisie Programu grantov pre doktorandov SAV 

(ďalej aj ako „Štatút“) 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

1. Hodnotiacu komisiu Programu grantov pre doktorandov SAV (ďalej len ako „Hodnotiaca 

komisia“) zriaďuje Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (ďalej len ako „P SAV“) na 

návrh predsedu komisie ako odborný a hodnotiaci orgán Programu grantov pre 

doktorandov SAV (ďalej len ako „Program“). 

2. Hodnotiaca komisia na základe hodnotení jednotlivými členmi komisie a vlastných 

rokovaní vyhodnocuje žiadosti o grant podané do Programu, zaraďuje ich do 

jednotlivých kategórií a vypracováva návrhy na ich financovanie. Následne zabezpečuje 

záverečnú kontrolu plnenia vytýčených cieľov projektov. 

3. Hodnotiaca komisia sa pri svojej činnosti riadi Štatútom Programu grantov pre 

doktorandov SAV, týmto Štatútom a Rokovacím poriadkom Hodnotiacej komisie. 

4. Hodnotiaca komisia je rozdelená na 3 sekcie podľa oddelení vied SAV. 

5. Komisia je zložená z predsedu komisie, podpredsedov komisie, ktorí organizujú činnosť 

jednotlivých sekcií a ostatných členov komisie, ktorí sú zodpovední za jednotlivé 

podsekcie v rámci oddelení vied a za samotné hodnotenie žiadostí o granty. 

6. Predsedom komisie je člen P SAV zodpovedný za vzdelávanie a doktorandské štúdium. 

7. Podpredsedami komisie sú členovia P SAV za príslušné oddelenia vied. 

8. Štruktúra hodnotiacej komisie je nasledovná:  

- predseda 

a) podpredseda komisie - sekcia pre vedy o neživej prírode 

- člen pre vedy o Zemi a vesmíre 

- člen pre matematicko-fyzikálne vedy 

- člen pre technické vedy 

b) podpredseda komisie - sekcia pre vedy o živej prírode a chemické vedy 

- člen pre lekárske vedy 

- člen pre biologické a chemické vedy 

- člen pre poľnohospodárske a veterinárne vedy 
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c) podpredseda komisie - sekcia pre vedy o spoločnosti a kultúre 

- člen pre vedy o dejinách 

- člen pre vedy o človeku a spoločnosti 

- člen pre vedy o kultúre a umení 

Činnosť Hodnotiacej komisie organizačne a administratívne zabezpečuje tajomník 

Hodnotiacej komisie. 

9. Funkčné obdobie Hodnotiacej komisie zodpovedá funkčnému obdobiu P SAV, ktoré ju 

zriaďovalo.  

10. Hodnotiaca komisia za svoju činnosť zodpovedá Predsedníctvu SAV. 

 

Článok II 

Pôsobnosť a kompetencie Hodnotiacej komisie 

1. Do pôsobnosti Hodnotiacej komisie patria najmä činnosti vedúce k výberu 

najkvalitnejších žiadostí o grant v rámci Programu: 

a) prideľovanie jednotlivých žiadostí o grant podaných v rámci Programu 

jednotlivým členom Hodnotiacej komisie – hodnotiteľom;  

b) hodnotenie jednotlivých žiadostí o grant pridelenými hodnotiteľmi; 

c) prerokovanie získaných hodnotiteľských posudkov; 

d) vytvorenie konečného poradia žiadostí o grant na základe ich zaradenia do 

jednotlivých kategórií; 

e) odporúčanie žiadostí o grant na financovanie; 

f) prerokovanie záverečných správ podávaných držiteľmi grantov; 

g) príprava podkladov pre P SAV 

 

Článok III 

Riadenie a činnosť Hodnotiacej komisie 

1. Činnosť komisie riadi a v jej mene vystupuje predseda Hodnotiacej komisie.  

2. Predsedu Hodnotiacej komisie v jeho neprítomnosti zastupuje ním určený podpredseda 

Hodnotiacej komisie, príp. iný predsedom poverený člen Hodnotiacej komisie. 

3. Činnosť Hodnotiacej komisie administratívne zabezpečuje Odbor vedy a výskumu Úradu 

SAV (OVV Ú SAV). Z pracovníkov OVV Ú SAV je Hodnotiacej komisii pridelený tajomník, 
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ktorého schvaľuje predseda Hodnotiacej komisie. Na tajomníka Hodnotiacej komisie sa 

vzťahujú rovnaké ustanovenia o povinnosti mlčanlivosti ako na člena Hodnotiacej komisie 

(čl. IV, ods. 9 tohto Štatútu). 

 

Článok IV 

Členovia Hodnotiacej komisie 

1. Hodnotiaca komisia má minimálne 12 členov (vrátane predsedu a podpredsedov).  

2. Členmi Hodnotiacej komisie sú erudovaní vedci a odborníci, ktorých vedné zameranie 

zodpovedá zameraniu príslušných sekcií a podsekcií Hodnotiacej komisie.  

3. Členov Hodnotiacej komisie navrhuje predseda Hodnotiacej komisie v spolupráci 

s príslušnými oddeleniami vied SAV. Členov Hodnotiacej komisie po schválení 

Predsedníctvom SAV vymenováva Predseda SAV. 

4. Členstvo v Hodnotiacej komisii zaniká ukončením funkčného obdobia Hodnotiacej 

komisie. Člen Hodnotiacej komisie môže byť vymenovaný maximálne na dve funkčné 

obdobia za sebou.  

5. Členstvo v Hodnotiacej komisii je možné ukončiť pred ukončením funkčného obdobia 

Hodnotiacej komisie, ak o to daný člen požiada, ak to navrhne 3/5-ová väčšina všetkých 

členov danej Hodnotiacej komisie alebo z dôvodu nezlučiteľnosti funkcií. Návrh na 

zrušenie členstva prerokováva a schvaľuje Predsedníctvo SAV. Člena Hodnotiacej komisie 

odvoláva Predseda SAV. 

6. V prípade odvolania člena Hodnotiacej komisie, Predseda SAV menuje nového člena 

Hodnotiacej komisie na návrh predsedu Hodnotiacej komisie po schválení 

Predsedníctvom SAV. 

7. Členstvo v Hodnotiacej komisii je nezlučiteľné s nasledujúcimi funkciami: 

a) člen Predsedníctva SAV (s výnimkou predsedu a podpredsedov Hodnotiacej 

komisie); 

b) člen Vedeckej rady SAV (s výnimkou predsedu a podpredsedov Hodnotiacej 

komisie). 

8. Členovia Hodnotiacej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o hodnotených 

žiadostiach, prerokovávaných záležitostiach a záveroch zasadnutí, dokiaľ tieto závery 

nebudú riadne zverejnené. Členovia Hodnotiacej komisie sa zaväzujú, že poskytnuté 

materiály a informácie nesprístupnia iným osobám, pokiaľ z povahy materiálov a 

informácií nevyplýva inak. 
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9. Členovia Hodnotiacej komisie sú povinní bezodkladne informovať predsedu Hodnotiacej 

komisie o možnej zaujatosti a/alebo prípadnom konflikte záujmov vo vzťahu ku 

konkrétnemu žiadateľovi, príp. žiadosti o grant. O prípadnej zaujatosti alebo konflikte 

záujmov rozhoduje predseda Hodnotiacej komisie. V prípade preukázanej zaujatosti 

alebo konfliktu záujmov je takýto člen Hodnotiacej komisie vylúčený z hodnotenia danej 

žiadosti a z hlasovania o nej.  

10. Zoznam členov Hodnotiacej komisie je zverejnený na webových sídlach SAV a 

Programu. 

 

Článok V 

Zasadnutia Hodnotiacej komisie 

1. Zasadnutia Hodnotiacej komisie sa spravujú Rokovacím poriadkom Hodnotiacej komisie.  

2. Termíny zasadnutí Hodnotiacej komisie určuje indikatívny harmonogram aktivít 

Programu, ktorý je  zverejnený na webovom sídle Programu. 

3. Mimoriadne zasadnutie Hodnotiacej komisie bude zvolané predsedom Hodnotiacej 

komisie, ak o to požiada 3/5-ová väčšina všetkých členov Hodnotiacej komisie. 

 

Článok VI 

Náklady na činnosť Hodnotiacej komisie 

1. Náklady na činnosť Hodnotiacej komisie, vrátane preukázaných cestovných a ubytovacích 

nákladov členov Hodnotiacej komisie súvisiacich s účasťou na jej zasadnutí a vrátane 

odmien pre členov Hodnotiacej komisie sú hradené z rozpočtu Úradu SAV. 

2. Členom Hodnotiacej komisie prináleží odmena za ich pôsobenie v Hodnotiacej komisii. 

Výška tejto odmeny je určená nasledovne: 25 Eur za každú hodnotenú žiadosť o grant. 

V prípade určenia externého hodnotiteľa podľa čl. IV, ods. 11 Štatútu programu grantov 

pre doktorandov SAV, patrí takémuto externému hodnotiteľovi odmena vo výške určenej 

rovnako, ako je určená riadnym členom Hodnotiacej komisie.  

 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento Štatút nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Predsedníctvom SAV a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 
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2. Všetky zmeny Štatútu musia byť schválené Predsedníctvom SAV ako písomné číslované 

dodatky Štatútu. 

3. Aktuálne znenie Štatútu, ako aj jeho dodatky, budú zverejnené na webových sídlach SAV 

a Programu. 

 

 

V Bratislave dňa 9. 5. 2019 

 

 

............................................................ 

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 

predseda Slovenskej akadémie vied 


