ŠTATÚT
súťaže mladých vedeckých pracovníkov a pracovníčok
SAV do 35 rokov

1. Súťaž je organizovaná každoročne.
2. Do súťaže môže prihlásiť svoje práce každý mladý vedecký pracovník 1 SAV, ktorý v
danom roku dosiahne vek najviac 35 rokov.
3. Na práci musí byť uvedené pracovisko SAV autora alebo kolaborácia, na ktorej sa
pracovisko SAV zúčastňuje.
4. Práce do súťaže prihlasuje autor písomne na adresu: Ú SAV, člen predsedníctva SAV pre
vzdelávanie a doktorandské štúdium, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava. V prihláške je
nutné uviesť tieto údaje: osobné údaje autora (meno a priezvisko, titul, dátum narodenia,
adresa trvalého bydliska, pracovisko, č. telefónu a e-mailovú adresu, miesto a dátum
prihlášky, podpis), stručný abstrakt (max. 10 riadkov) charakterizujúci práce podané do
súťaže (môže byť po zverejnení výsledkov publikovaný), a zoznam citácií alebo iné formy
ohlasu na práce prihlásené do súťaže. Nevyhnutnou súčasťou podania je stanovisko
vedeckej rady organizácie o autorskom podiele súťažiaceho a organizácie na súťažných
prácach. Prihláška sa súčasne posiela elektronicky na e-mailovú adresu pracovníka referátu
vedeckej výchovy ako jeden pdf súbor, ktorý obsahuje samotnú prihlášku, vyjadrenie
vedeckej rady organizácie a prvé strany prihlásených prác (alebo doklad o ich prijatí).
5. Do súťaže sa prijíma vedecká práca alebo monotematický súbor prác, najviac však 5
vedeckých prác, ktoré boli publikované alebo prijaté na publikovanie (doložte doklad o
prijatí) za posledné 3 kalendárne roky pred rokom vyhlásenia súťaže a v roku vyhlásenia
súťaže a neboli dosiaľ v tejto súťaži ocenené cenou.
6. Pri prácach v spoluautorstve sa súťažiacemu priznáva alikvotný podiel na práci podľa
stanoviska vedeckej rady organizácie.
7. Súťažné práce budú prezentované formou verejnej súťaže na konferencii pred panelom
hodnotiteľov, organizovanej cez oddelenia vied. Podpredsedovia SAV pre oddelenia vied
zostavia hodnotiaci panel na základe dohody v rámci príslušného oddelenia SAV.
Predsedom panelu hodnotiteľov je člen P SAV z príslušného oddelenia vied.
8. Predsedovia panelov predložia návrhy na ocenenie súťažných prác členovi P SAV pre
vzdelávanie a doktorandské štúdium, ktorý predloží komplexný návrh P SAV. P SAV udelí
v každom oddelení tri ceny (1., 2. a 3.). Niektoré ceny nemusia byť udelené. Finančnú
V štatúte sa pre zjednodušenie používa iba mužský tvar niektorých podstatných mien (napr. doktorand, študent a
pod.). Pri každom použití takéhoto podstatného mena však výraz zahŕňa rovnako osoby mužského aj ženského
pohlavia.
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výšku cien pre daný rok určí P SAV. Panel môže navrhnúť P SAV udeliť čestné uznanie
kvalitným neoceneným prácam.
9. Výsledky súťaže budú zverejnené v aktualitách na internetovej stránke SAV a v publikácii
Akadémia / Správy SAV.
10. Ceny budú odovzdané na seminári výhercov v Košiciach, spojenom so spoločenským
večerom, ktorý sa bude konať v danom roku v júni.
11. Súťažné práce je potrebné zaslať v jednom exemplári spolu s prihláškou do 28.februára
daného roka.
12. Tento štatút bol schválený Predsedníctvom SAV na zasadnutí dňa 11. 08. 2022. Nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle SAV. Týmto sa
súčasne ruší platnosť štatútu zo dňa 08. 10. 2020.

Bratislava, 11. 8. 2022
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
predseda SAV

