
 

Štatút Vedec roka SR® 

 
Článok 1.  

Účel a cieľ 
 

Podujatie Vedec roka SR® má za cieľ pravidelne oceňovať popredné slovenské vedecké 
osobnosti z rôznych oblastí vedy a výskumu za prínosy vedeckého bádania, úspešné práce, 
zavádzanie nových technológií a pripomínať verejnosti najlepšie výsledky slovenského 
výskumu.  
 
Názov podujatia „Vedec roka SR" je chránený ochrannou známkou, ktorá je v spoločnom 
vlastníctve vyhlasovateľov podujatia a je zapísaná v Registri národných ochranných známok 
SR Úradu priemyselného vlastníctva SR. 
 
Slávnostné oceňovanie vedeckých osobností sa koná pravidelne každý rok od roku 1997. 
 

Článok 2.  
Vyhlasovatelia 

 
Podujatie Vedec roka SR® vyhlasujú spoločne: 

• Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej CVTI SR), 
• Slovenská akadémia vied (ďalej SAV), 
• Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ďalej ZSVTS) 
(ďalej spolu ako „vyhlasovatelia“). 

 
Podujatie sa vyhlasuje každoročne za uplynulý rok. Každý ročník podujatia má svoje poradové 
číslo. 
 

Článok 3. 
 Podmienky predkladania nominácií 

 
1. Nominácie sa predkladajú v piatich kategóriách: 

 
 Kategória 1: Vedec roka/Vedkyňa roka 
 Kategória 2: Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka 
 Kategória 3: Inovátor roka/Inovátorka roka 
 Kategória 4: Technológ roka/Technologička roka 
 Kategória 5: Osobnosť medzinárodnej spolupráce 
 

2. Podujatie Vedec roka SR® je otvorené pre všetky vedné odbory a technické odvetvia. 
Vyhlasovatelia podujatia oslovujú 1) štátne aj súkromné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú 
výskumom a vývojom; 2) spoločnosti, združenia a asociácie v oblasti vedy a techniky, 
aby nominovali vedecké osobnosti, ktoré dosiahli mimoriadne výsledky v uplynulom 
alebo predchádzajúcom roku. Prijímajú sa nominácie aj z organizácií, ktoré nie sú 
priamo oslovené organizačným výborom. Neprijímajú sa nominácie, ktoré predložia 
fyzické osoby. 

 
3. Nominácie sa prijímajú na štandardnom formulári, ktorý obsahuje osobné údaje 

nominovaných a zdôvodnenie nominácie. Navrhovanými na ocenenie sú občania 
a občianky SR, ktorí žijú a pracujú v SR alebo v zahraničí. Návrh je podpísaný 



 

riadiacim pracovníkom/pracovníčkou oprávneným podpisovať nomináciu za inštitúciu. 
Pokiaľ navrhovaná osobnosť na ocenenie v sledovanom roku vykonala výnimočnú 
vedeckú činnosť a zomrela v období pred predložením dokumentov, môže jej byť 
udelená cena In memoriam. Táto cena nie je zvláštnou kategóriou. Dokumenty 
a súhlasy v takom prípade podpíše zástupca/zástupkyňa alebo najbližší príbuzní 
zomrelého. 
 
Formulár tvorí prílohu č. 1 k štatútu. Príloha č. 1_A Širšie zdôvodnenie nominácie a Iné 
prílohy môžu mať max. 3 strany. 
 
Navrhovateľ/navrhovateľka zašle na e-mailovú adresu ncpvat@cvtisr.sk vyplnené 
nasledujúce dokumenty: 
1. Návrhový formulár (scan podpísaného dokumentu) 
2. Širšie zdôvodnenie nominácie (MS Word) 
3. Štruktúrovaný životopis 
4. Iné prílohy 
 
Každý z dokumentov je zaslaný v samostatnom súbore (.doc, .pdf).  
Navrhovateľ/navrhovateľka ďalej zašle poštou na adresu CVTI SR, Lamačská cesta 
8A, 840 05 Bratislava originálny podpísaný Návrhový formulár. Obálka musí byť 
označená slovami „Vedec roka SR“. Elektronické aj tlačené náležitosti musia byť 
zaslané v súlade so znením štatútu a v termíne stanovenom pre príslušný ročník 
podujatia. Termín na zaslanie vyššie uvedených dokumentov bude zverejnený na 
podstránke podujatia Vedec roka SR https://vedanadosah.cvtisr.sk/vedec-roka-sr/. 
V prípade nesplnenia podmienok vyhlasovatelia nebudú nomináciu akceptovať.  

 
4. Do každoročného oceňovania vedeckých osobností sa môže zapojiť len osoba, ktorá 

udelí svoj písomný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov na účel organizovania 
a účasti na podujatí Vedec roka SR. Súhlas je dobrovoľný. V prípade, ak nominovaná 
osoba nemá záujem o nomináciu v podujatí, súhlas (ktorý je uvedený v Návrhovom 
formulári, ktorý tvorí prílohu č. 1 štatútu) neudelí. Organizácie nemôžu zasielať 
nominácie bez udeleného súhlasu nominovanej osoby na účel uvedený v tomto bode 
štatútu. 

 
5. Organizačný výbor a hodnotiaca komisia zodpovedajú za ochranu osobných údajov 

účastníkov podujatia. Informácia o spracúvaní osobných údajov účastníkov podujatia 
tvorí prílohu č. 2 štatútu a Dohoda medzi spoločnými prevádzkovateľmi tvorí prílohu č. 
3 štatútu.  

 
  Článok 4.  

Administratívne a finančné zabezpečenie 
 

1. Za administratívne zabezpečenie podujatia zodpovedá jeden z troch vyhlasovateľov, 
ktorý je pre každý ročník jednohlasne schválený všetkými štatutármi vyhlasovateľov 
podujatia (ďalej len administrátor). Inštitúcia, ktorá administratívne zabezpečuje 
podujatie príslušného ročníka nominuje tajomníka organizačného výboru. 
 

2. Administrátor podujatia má na starosti archiváciu dokumentov a všetkých aktuálnych  
návrhov pre príslušný ročník podujatia. 
 

3. Finančne je podujatie zabezpečené každoročne uzavretou osobitnou dohodou 
všetkých vyhlasovateľov o ich spoluúčasti na financovaní podujatia a sponzorskými 
darmi. 

mailto:ncpvat@cvtisr.sk
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  Článok 5.  
Organizácia podujatia 

 
1. Za organizáciu podujatia je zodpovedný Organizačný výbor podujatia Vedec roka SR® 

(ďalej ako OV), ktorý má 6 členov. Každý vyhlasovateľ je zastúpený dvoma členmi OV, 
ktorých menuje alebo odvoláva štatutár príslušnej inštitúcie. V prípade vzájomnej 
dohody vyhlasovateľov je možné menovať aj viacerých členov OV. S OV spolupracuje 
tajomník menovaný administrátorom.  
 

2. OV zodpovedá za technicko-organizačné zabezpečenie príslušného ročníka podujatia 
vrátane rozpočtu a vykonania všetkých praktických krokov potrebných k realizácii 
príslušného ročníka a vrátane slávnostného odovzdávania ocenení a mediálnej 
propagácie. 
 

3. Na čele OV je predseda, ktorého volí organizačný výbor. Zasadania OV zvoláva 
predseda alebo tajomník OV. Zo zasadaní sa vyhotovujú zápisy.  

 
Článok 6.  

Hodnotiaca komisia a hodnotiace kritéria 
 

1. Hodnotiaca komisia podujatia Vedec roka SR® (ďalej ako HK) je zložená zo 6 členov. 
Každý vyhlasovateľ podujatia navrhne dvoch členov HK. Zloženie HK musí byť 
jednohlasne schválené všetkými vyhlasovateľmi podujatia. Členovia a členky komisie 
by mali byť uznávanými odborníkmi/odborníčkami v niektorej oblasti vedy a techniky a 
rešpektovanými autoritami v spoločnosti.  
 

2. HK plní funkciu odborného garanta podujatia. 
 

3. Úlohou HK je zo získaných nominácií vybrať po jednom ocenenom pre každú 
kategóriu. Pri hodnotení nominantov komisia prihliada na odbornosť a rodovú rovnosť. 
V prípade, že v danom ročníku nebude nominovaný vhodný kandidát/kandidátka pre 
niektorú z kategórií, takáto cena nebude v príslušnom roku udelená. 
 

4. HK rozhoduje o udelení ocenenia na základe zaslaných podkladov k nomináciám 
v nasledovných kategóriách: 
 
Kategória 1: Vedec roka/Vedkyňa roka 
Ocenenie v kategórii Vedec roka/Vedkyňa roka získa vedec/vedkyňa, ktorého/ktorej 
výsledok výskumu možno označiť za „vedecký počin roka" v príslušnom roku. 
 
Kategória 2: Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka 
Ocenenie v kategórii Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka získava 
vedec/vedkyňa do 35 rokov, ktorého/ktorej výsledok výskumu možno označiť za 
„vedecký počin roka" v príslušnom roku. 
 
Kategória 3: Inovátor roka/Inovátorka roka 
Ocenenie v kategórii Inovátor roka/Inovátorka roka získava osobnosť vedy a techniky, 
ktorej výsledok práce možno označiť za „inovatívny počin roka" v príslušnom roku. 
 
Kategória 4: Technológ roka/Technologička roka  
Ocenenie v kategórii Technológ roka/Technologička roka získava 
technológ/technologička, ktorého/ktorej  výsledok práce možno označiť za 
„technologický počin roka" v príslušnom roku. 
 



 

Kategória 5: Osobnosť medzinárodnej spolupráce 
Ocenenie v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce získava osobnosť vedy 
a techniky, ktorá je činná v medzinárodnej spolupráci v oblasti vedy, techniky 
a inovácií a participuje na koordinácii medzinárodných projektov v príslušnom roku. 
 

5. HK sa stretáva podľa potreby. Z jednotlivých zasadnutí HK sa  vyhotovuje zápis.  
 

6. HK pripraví návrh vedeckých osobností na ocenenie v jednotlivých kategóriách 
a prostredníctvom predsedu OV ho predloží vyhlasovateľom podujatia. 
 

7. Návrh vedeckých osobností na ocenenie (predložený od HK) odsúhlasujú všetci 
vyhlasovatelia podujatia Vedec roka SR. Výsledky sa stávajú právoplatnými po ich 
schválení všetkými vyhlasovateľmi. 
 

Článok 7.  
Ocenenia  

 
1. Výsledky podujatia Vedec roka SR a zoznam ocenených bude zverejnený po 

slávnostnom odovzdaní cien na webových stránkach a sociálnych sieťach 
vyhlasovateľov podujatia. 
 

2. Laureáti/laureátky ocenenia Vedec roka SR budú písomne, mailom alebo telefonicky 
oboznámení o termíne a mieste odovzdania ocenení. 
 

Článok 8.  
Záverečné ustanovenia  

 
1. Tento štatút je odsúhlasený štatutárnymi zástupcami vyhlasovateľov podujatia, na 

znak čoho pripájajú svoje podpisy.  
 

2. Štatút je vyhotovený v troch exemplároch. Každý exemplár má hodnotu originálu a pre  
každého vyhlasovateľa je určený jeden exemplár. 
 

3. Štatút podujatia je verejne dostupný na webových stránkach vyhlasovateľov. 
 

4. Štatút je platný dňom podpisu štatutárnymi zástupcami vyhlasovateľov podujatia.  
 
 

V Bratislave, 7. 2. 2023 
 
Za vyhlasovateľov: 
 
………………..……………………………..           ............................................................ 
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.,                             prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.,       
generálny riaditeľ                                                           predseda  
Centrum vedecko-technických informácií SR       Slovenská akadémia vied   
        
 
 
    ……………………………………………… 

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING,  
prezident 

    Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
 


	Článok 1.
	Účel a cieľ
	Článok 2.
	Vyhlasovatelia
	Článok 3.
	Podmienky predkladania nominácií
	Článok 4.
	Administratívne a finančné zabezpečenie
	Článok 5.
	Organizácia podujatia
	Článok 6.
	Hodnotiaca komisia a hodnotiace kritéria
	Článok 7.
	Ocenenia
	Článok 8.
	Záverečné ustanovenia

