Príloha č.1 k príkazu ministra č. 18/2011

Štatút
Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku
Čl. 1
Poslanie a cieľ

(1) Poslaním Ceny ministra je motivovať:
a) záujem komunity výskumu a vývoja v Slovenskej republike o riešenie
projektov výskumu a vývoja, ktorých výsledky prispejú k riešeniu
prioritných zámerov hospodárskeho a spoločenského rozvoja štátu a
integrujú riešenia úloh z oblasti základného výskumu, aplikovaného
výskumu a vývoja,
b) záujem o riešenie
projektov medzinárodnej vedecko-technickej
spolupráce, ktoré zohľadňujú záujmy SR,
c) záujem významných odborníkov z oblasti vedy a techniky a mladej
generácie o koncepčnú a systematickú prácu vo vede a technike,
d) záujem verejnosti
republike,

o

postavenie

vedy

a techniky

v Slovenskej

e) zlepšenie sociálneho a spoločenského statusu zamestnanca výskumu
a vývoja,
f) záujem médií o problematiku vedy a techniky.
(2) Cieľom Ceny ministra je oceniť mimoriadne a vynikajúce výsledky v oblasti
vedy a techniky dosiahnuté v Slovenskej republike.
Čl. 2
Kategórie Ceny ministra
Cena ministra sa udeľuje v štyroch kategóriách:
A. Osobnosť vedy a techniky
Ocenenia v tejto kategórii sa udeľujú jednotlivcovi za:
- vynikajúce výsledky dosiahnuté v rámci medzinárodnej a európskej
spolupráce, ktoré sa uplatnili v hospodárskej a spoločenskej praxi SR
alebo významne prispeli k rozvoju poznania v celosvetovom meradle.
B. Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
Ocenenia v tejto kategórii sa udeľujú jednotlivcovi za:
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- vynikajúce celoživotné vedecké a technické dielo, vytvorenie vedeckej
školy medzinárodného významu alebo systematický rozvoj odboru vedy
a techniky alebo
- rozvoj vedy a techniky v hospodárskom odvetví, ktorý významnou
mierou prispieva k jeho konkurencieschopnosti a prosperite.
C. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
Ocenenia v tejto kategórii sa udeľujú jednotlivcovi za:
- významné presadzovanie sa a angažovanie mladého zamestnanca
výskumu a vývoja (do 35 rokov) vo výskume a vývoji v Slovenskej
republike a v zahraničí.
D. Vedecko-technický tím roka
Ocenenia v tejto kategórii sa udeľujú kolektívom z oblasti výskumu
a vývoja za:
- vynikajúce dlhodobé výsledky vo výskume a vývoji a za presadzovanie
výsledkov výskumu a vývoja v hospodárskej a spoločenskej oblasti.
Čl. 3
Predkladanie návrhov na Cenu ministra
(1) Návrhy jednotlivcov a kolektívov na udelenie Ceny ministra (ďalej len
„návrhy“) predkladajú navrhovatelia písomne prostredníctvom návrhových
formulárov, ktoré zasielajú poštou a elektronicky na adresu ministerstva.
(2) Navrhovateľmi sú reprezentanti jednotlivých sektorov výskumu a vývoja
(podľa §7 zákona č.172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu
a vývoja a o doplnení zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov)
pôsobiaci na území Slovenskej republiky.
(3) Navrhovateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu
stránku
predkladaného návrhu. Návrhy sa predkladajú v štruktúre, ktorá je
uvedená v prílohách 3,4,5 a 6 tohto príkazu.
(4) Na udelenie Ceny ministra nie je právny nárok.
Čl. 4
Kritériá pre posudzovanie návrhov na Cenu ministra
(1) Kritériami pre posudzovanie návrhov na Cenu ministra sú:
a) autorstvo alebo spoluautorstvo významnej publikácie,
b) citácie v karentovaných časopisoch,
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c) podiel na patentoch, dizajnoch, ochranných známkach,
d) účasť na riešení významných medzinárodných (vrátane európskych)
projektov výskumu a vývoja,
e) významné pôsobenie v medzinárodných (vrátane európskych) centrách
výskumu a vývoja,
f) výchova doktorandov a ich zapájanie do projektov výskumu a vývoja,
g) propagácia a popularizácia výsledkov výskumu a vývoja v niektorom
z odborov vedy a techniky,
h) presadzovanie spolupráce medzi rôznymi sektormi výskumu a vývoja
(sektorom vysokých škôl, štátnym sektorom /vrátane Slovenskej
akadémie vied/, podnikateľským a neziskovým sektorom) pri riešeniach
projektov výskumu a vývoja,
i) prínosy výskumu a vývoja pre hospodárstvo, zdravotníctvo alebo
kultúru alebo spoločnosť ako celok,
j) prínosy v presadzovaní ekologických alebo bezpečnostných princípov
v riešeniach projektov výskumu a vývoja,
k) prínosy pre rozvoj spolupráce organizácie s organizáciou výskumu
a vývoja v zahraničí,
l) rozvoj organizácie výskumu a vývoja.
(2) Podmienkou pre udelenie Ceny ministra je splnenie aspoň jedného z kritérií
podľa odseku 1 písm. a) až e).
Čl. 5
Komisia pre oceňovanie
(1) Minister zriaďuje Komisiu pre oceňovanie (ďalej len „komisia“) ako svoj
poradný orgán, ktorej členov vymenúva a odvoláva na návrh
reprezentantov sektorov výskumu a vývoja.
(2) Komisia má 9 členov.
(3) Minister vymenúva a odvoláva členov komisie.
(4) Jednotlivých členov komisie navrhujú reprezentanti sektorov výskumu a
vývoja (podľa §7 zákona č.172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja a o doplnení zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov).
(5) Funkčné obdobie členov komisie je 4 roky.
(6) Každý člen komisie má nasledovné práva a povinnosti:
a) právo a povinnosť zúčastňovať sa na zasadnutí komisie,
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b) právo podávať iniciatívne návrhy na činnosť komisie, na program jej
zasadnutí, ako aj právo na pripomienky k činnosti komisie,
c) povinnosť plniť úlohy, ktoré pre neho vyplynú z uznesenia komisie.
(7) Spôsob zániku členstva v komisii:
a) dobrovoľným vzdaním sa funkcie člena komisie v komisii,
b) ak sa člen komisie sústavne nezúčastňuje na zasadnutí komisie alebo ak
neplní úlohy, ktoré pre neho vyplývajú z členstva v komisii,
c) rozviazaním pracovného pomeru s organizáciou, ktorá člena do komisie
nominovala,
d) úmrtím člena komisie.
(8) Komisia prerokúva návrhy a odporúča ministrovi zvyčajne tri návrhy v
každej kategórii. Vo výnimočných prípadoch môže komisia navrhnúť
udelenie Ceny ministra v niektorej z kategórií in memoriam.
(9) Komisia má právo navrhnúť, že sa neudelí Cena ministra v niektorej z
kategórií, prípadne, že niektorá kategória nebude vyhlásená.
(10) Výsledky výberu návrhov na Cenu ministra majú pre ministra odporúčací
charakter. O udelení, resp. neudelení Ceny ministra konkrétnemu
kandidátovi rozhoduje s konečnou platnosťou minister.
(11) Činnosť a rokovanie komisie upravuje rokovací poriadok.
Čl. 6
Zloženie komisie
(1) Predsedom komisie je štátny tajomník ministerstva.
(2) Podpredsedom komisie
ministerstva.

je generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky

(3) Členmi komisie sú:
• člen navrhnutý Slovenskou akadémiou vied,
• zástupca organizácií výskumu a vývoja štátneho sektora navrhnutý
Slovenskou akadémiou pôdohospodárskych vied,
• zástupca organizácií výskumu a vývoja sektora vysokých škôl
navrhnutý Radou vysokých škôl Slovenskej republiky,
• zástupca organizácií výskumu a vývoja sektora vysokých škôl
navrhnutý Slovenskou rektorskou konferenciou,
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• zástupca organizácií výskumu a vývoja podnikateľského sektora
navrhnutý Republikovou úniou zamestnávateľov,
• zástupca organizácií výskumu a vývoja podnikateľského sektora
navrhnutý
Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení
Slovenskej republiky.
(4) Tajomníkom komisie je zamestnanec ministerstva, určený predsedom
komisie.
Čl. 7
Harmonogram Ceny ministra
(1) Cena ministra sa udeľuje každoročne.
(2) Ministerstvo každoročne oslovuje reprezentantov jednotlivých sektorov
výskumu a vývoja so žiadosťou o návrhy na udelenie Ceny ministra
v jednotlivých kategóriách spravidla dva mesiace pred udeľovaním
Ceny ministra.
(3) Komisia posudzuje návrhy na udelenie Ceny ministra v jednotlivých
kategóriách spravidla mesiac pred udeľovaním Ceny ministra.
(4) Cena ministra v jednotlivých kategóriách sa udeľuje počas Týždňa vedy
a techniky na Slovensku v rámci slávnostného spoločenského večera.
Čl. 8
Odovzdávanie Ceny ministra
(1) Cenu ministra tvorí:
a) umelecké dielo pre kategórie A, B, C a D,
b) diplom v umeleckom vyhotovení pre kategórie A, B, C a D,
c) finančná odmena pre každého oceneného z kategórie A, B, C a D
podľa §16 ods.6 zákona č.172/2005 o organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja a o doplnení zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov.
(2) Finančnú odmenu, umelecké dielo a diplom pre ocenených zabezpečuje
Sekcia vedy a techniky ministerstva.
(3) Ocenení sú písomne pozvaní na odovzdávanie Ceny ministra, ktoré je
spojené so slávnostným spoločenským večerom.
(4) Zoznam ocenených sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva a na
stránke www.vedatechnika.sk po odovzdaní Ceny ministra.
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Čl. 9
Úhrada nákladov
(1) Náklady na usporiadanie slávnostného spoločenského galavečera
uhrádza Sekcia vedy a techniky ministerstva.
(2) Ministerstvo školstva uhrádza oceneným cestovné náklady spojené
s účasťou na odovzdávaní Ceny ministra.
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