Príloha č. 1 k príkazu ministra č. 15/2013
ŠTATÚT
Komisie pre koordináciu aktivít SR v projektoch ESFRI orientovaných na
materiály, fyzikálne vedy, s aplikačným potenciálom v biologických a
medicínskych vedách, v chemických vedách a IT.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Pre zabezpečenie úloh vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky (ďalej len
„SR“) vo vybraných európskych experimentálnych zariadeniach a medzinárodných
vedeckých združeniach zaradených do prioritných projektov ESFRI Roadmap, zriadil
1. októbra 2012 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „minister“)
„Komisiu pre koordináciu aktivít SR v projektoch ESFRI orientovaných na materiály,
fyzikálne vedy, s aplikačným potenciálom v biologických a medicínskych vedách a IT“
(ďalej len „komisia“) a schvaľuje tento štatút.
Čl. 2
Postavenie, úlohy a právomoci komisie
(1) Komisia je koordinačným, iniciatívnym a poradným orgánom odborného gestora
účasti SR v medzinárodných výskumných centrách realizujúcich výskum v oblasti
materiálov a fyzikálnych vied s prierezovým vplyvom na ich využitie v biologických
vedách, medicínskych vedách, chémii a IT pre projekty ESFRI Roadmap:
 European XFEL (European X-Ray Free Electron Laser Facility GmbH)
v Hamburgu,
 DESY (Deutche Synchrotron Labour) v Hamburgu,
 ESRF Upgrade (European Synchrotron Radiation Facility) v Grenobli
prostredníctvom konzorcia CENTRALSYNC,
 ILL 20/20 (Institut Max von Laue – Paul Langevin) v Grenobli prostredníctvom
konzorcia CENI,
 FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research in European GmbH)
v Darmstadte,
prípadne i ďalšie medzinárodné infraštruktúry na základe návrhu vedeckej komunity
a po súhlase odborného gestora.
(2) Komisia aktívne spolupracuje s predstaviteľmi iných významných vedeckých
infraštruktúr: CERN, JINR Dubna.
(3)
Na riešenie odborných a organizačných otázok si komisia vytvára odborné
rady:
a) Riadiacu radu (ďalej len „RR“), ktorú vedie predseda komisie, t.j. delegát komisie
v Rade (Council) spoločnosti European XFEL a ďalšími členmi sú reprezentanti
slovenských vysokých škôl (ďalej len „VŠ“) a ústavov Slovenskej akadémie vied
(ďalej len „SAV“) zodpovední za koordináciu aktivít SR v projektoch European
XFEL, ESRF Upgrade, FAIR, ILL 20/20, delegát ILO (Industry Liason Officer) za
SR, vedecký tajomník komisie a zástupca odborného gestora, t. j. Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“).
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b) Rada technických expertov (ďalej len „RTE“), ktorej predsedom je vedecký
tajomník komisie a členmi odborníci reprezentujúci SR v pracovných skupinách
vedeckých konzorcií European XFEL, ESRF Upgrade, FAIR, ILL 20/20.
c) Menovanie odborných rád nie je nutnou podmienkou činnosti komisie. Do ich
kreovania komisia pracuje ako jeden celok riadený funkcionármi podľa Čl. 3,
pričom RR plní úlohu výkonného výboru komisie.
(4) Hlavnými úlohami komisie sú:
a) vytvárať a aktualizovať koncepciu spolupráce SR s European XFEL, ESRF
Upgrade, ILL 20/20, FAIR a predkladať ju na schválenie odbornému gestorovi,
b) koordinovať spoluprácu slovenských inštitúcií s European XFEL,
ESRF
Upgrade, FAIR, ILL 20/20 a navrhovať jej organizačné a finančné zabezpečenie,
c) pripravovať odborné a vedecké stanoviská a odporúčania pre spoluprácu SR
s European XFEL, ESRF Upgrade, FAIR, ILL 20/20, prijímať nové a hodnotiť
bežiace experimenty pracovísk SR v týchto centrách,
d) napomáhať pri sprostredkovaní objednávok technologických zariadení pre
medzinárodné centrá v pôsobnosti komisie pre slovenské podniky,
e) napomáhať transferu nových technológií do slovenských inštitúcií,
f)

koordinovať využitie výchovných programov, letných škôl,
organizovaných v medzinárodných centrách v pôsobnosti komisie,

konferencií

g) napomáhať prenosu informácií medzi medzinárodnými centrami v pôsobnosti
komisie a inštitúciami v SR s cieľom optimálneho využitia potenciálu DESY,
ESRF Upgrade, FAIR, ILL 20/20 (štipendijné a pracovné miesta, vedeckotechnické informácie, nové vedecké a technické projekty a pod.),
h) koordinovať prípravu slovenskej účasti na zasadaniach pracovných skupín
v European XFEL, ESRF Upgrade, FAIR, ILL 20/20 a vyhodnocovať výsledky ich
zasadnutí,
i)

schvaľovať plán aktivít a rozpočet pre činnosť komisie a rozpočet na
zabezpečenie aktivít komisie, ktorý každoročne predkladá vo vopred určenom
termíne generálnemu riaditeľovi sekcie vedy a techniky (ďalej len „GR SVT“)
ministerstva,

j)

je v právomoci komisie iniciovať a odporučiť odbornému gestorovi na podpísanie
Memoranda o porozumení (MoU) či iných bilaterálnych medzinárodných zmlúv
o vedeckej spolupráci v pôsobnosti komisie a na ich základe rozhodnúť
o finančnej podpore projektov vyplývajúcich z plnenia obsahu.

(4) Predsedu a členov komisie, ktorí tvoria RR, vymenúva minister na návrh GR SVT
ministerstva. RR analyzuje stav, plnenie úloh a perspektívy rozvoja projektov
riešených v spolupráci s DESY, European XFEL GmbH, ESRF Upgrade, ILL 20/20 a
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FAIR. Preveruje účelnosť využitia prostriedkov vynaložených na spoluprácu s DESY,
XFEL ESRF, FAIR, ILL. Predseda komisie a RR má právo si vyžiadať všetky
dokumenty o projektoch, ktoré považuje za potrebné od vedúcich jednotlivých
projektov, ktorí sú povinní mu ich poskytnúť.
(5) Členov RTE vymenúva predseda komisie na návrh zainteresovaných pracovísk
po schválení v RR. Členmi RTE sú spravidla odborníci, ktorí nie sú členmi komisie.
(6) RTE:
a) iniciuje a koordinuje aktivity a prípravu projektov pre využitie infraštruktúry
vedeckých centier v pôsobnosti komisie slovenskou vedeckou komunitou,
b) analyzuje stav a perspektívy objednávok z medzinárodných vedeckých centier
pre podniky v SR,
c) pripravuje a aktualizuje údaje databázy podnikov v SR v centrách v pôsobnosti
komisie.
(7) Predseda RTE má právo si vyžiadať od vedúcich jednotlivých projektov všetky
doklady o financovaní projektov, ktoré považuje za dôležité a tie sú povinní mu ich
poskytnúť.
Čl. 3
Členstvo v komisii
(1) Členmi komisie sú zástupcovia inštitúcií, ktoré majú vzťah k spolupráci s DESY,
European XFEL, ESRF Upgrade, FAIR, ILL 20/20 a inštitúcii, ktoré sa na spolupráci
s nimi priamo podieľajú.
(2)

Členmi komisie sú:

a) zástupcovia univerzít a ústavov SAV,
b) zástupcovia ministerstva,
c) koordinátor spolupráce priemyslu SR s vedeckými centrami ILO (Industry Liason
Officer).
(3) Predseda komisie môže priebežne na základe aktuálnej potreby navrhnúť GR
SVT ministerstva zmeny v jej zložení.
Čl. 4
Funkcionári komisie a ich povinnosti
(1) Funkcionári komisie sú:
a) predseda, menovaný ministrom na návrh GR SVT ministerstva,
b) vedecký tajomník, menovaný ministrom na návrh GR SVT ministerstva,
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c) tajomník, poverený
ministerstva.

zamestnanec sekcie vedy a techniky (ďalej len „SVT“)

(2) Zloženie komisie je v súlade s princípom vyváženého zastúpenia jednotlivých
väčších projektov a pracovísk.
(3) Predseda komisie:
a) zvoláva zasadnutia komisie a vedie rokovanie komisie,
b) rokuje menom komisie a zastupuje ju voči tretím osobám,
c) je povinný zvolávať zasadnutie komisie, ak o tom požiada aspoň tretina členov
komisie,
d) je oprávnený požiadať o zvolanie zasadania pracovných komisií na konzultácie
k odborným otázkam,
e) prizýva hostí na zasadania komisie,
f)

predseda zvoláva zasadanie komisie najmenej 2 krát ročne.

(4) Vedecký tajomník komisie:
a) koordinuje činnosť RTE,
b) riadi zasadanie komisie v neprítomnosti predsedu,
c) zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv a povinností.
(5) Tajomník komisie:
a) funkciou tajomníka je poverený zamestnanec SVT ministerstva,
b) vypracováva zápis zo zasadaní komisie a odborných rád a predkladá ho na
schválenie predsedajúcemu, ktorý zasadanie viedol,
c) vykonáva v spolupráci s predsedom a vedeckým
organizačné a administratívne práce.
Čl. 5
Rozpočet komisie

tajomníkom

potrebné

(1) SVT ministerstva vyčlení každoročne na činnosť komisie finančné prostriedky na:
a) zmluvné platby pre členstvo v medzinárodných centrách v pôsobnosti komisie,
b) náklady na stážové pobyty doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
v medzinárodných centrách v pôsobnosti komisie,
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c) náklady na organizáciu workshopov a škôl pre študentov a doktorandov s cieľom
výchovy expertov pre uplatnenie sa v medzinárodných centrách v pôsobnosti
komisie,
d) náklady na mobility slovenských expertov pre prácu v pracovných skupinách
v medzinárodných centrách v pôsobnosti komisie,
e) náklady na zahraničné mobility zástupcov SR v orgánoch medzinárodných
centier v pôsobnosti komisie,
f)

náklady na domáce mobility členov komisie potrebné pre výkon členstva
v komisii (zasadnutia komisie, zasadnutia odborných rád a pod.).

(2) Rozpočet v štruktúre podľa bodu 4.1. po schválení v komisii predkladá predseda
komisie na schválenie SVT ministerstva.
Čl. 6
Sekretariát komisie
(1) So súhlasom a v spolupráci s odborným gestorom SVT ministerstva, môže
predseda komisie riadiť svoj sekretariát.
Čl. 7
Uznesenia a hlasovanie
(1) Komisia je uznášaniaschopná, ak sa na nej zúčastní aspoň polovica jej členov.
Členstvo v komisii je nezastupiteľné.
(2) Komisia prijíma uznesenia spravidla zhodou (konsenzom) členov prítomných na
zasadnutí komisie alebo hlasovaním. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje minimálne
nadpolovičná väčšina členov komisie prítomných na zasadnutí komisie.
(3) Hlasovanie o personálnych otázkach je tajné, ostatné hlasovania sú verejné.
V naliehavých prípadoch je možné uskutočniť hlasovanie aj pomocou elektronickej
pošty „per rollam“.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
Tento štatút bol odsúhlasený na zasadnutí komisie 6. decembra 2012.
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