Štatút
Medzinárodnej ceny SAV
Medzinárodná cena SAV (ďalej len cena) sa udeľuje cudzím štátnym príslušníkom ako osobitný
prejav uznania za vynikajúce dielo, ktoré má vzťah k Slovensku
a) v oblasti vied o spoločnosti a kultúre;
b) v oblasti prírodných vied;
c) v oblasti technických vied.
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Cenu udeľuje Vedecká rada SAV raz do roka ku Dňu Ústavy SR.
2. Cena sa udeľuje postupne za oblasti uvedené v bodoch a, b, c.
3. Cena pozostáva z medaily, diplomu a finančnej odmeny, ktorej výšku každoročne určí
Predsedníctvo SAV.
Článok 2
Udelenie ceny
1. Návrh na udelenie ceny predkladá Vedeckej rade SAV Porota pre udeľovanie
Medzinárodnej ceny SAV (ďalej len porota) na základe návrhov inštitúcií alebo
jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry, vedy a techniky. Návrhy sa predkladajú do
31. marca na sekretariát vedeckého sekretára SAV.
2. Návrh musí obsahovať:
a) stručné zdôvodnenie vrátane zhodnotenia prínosu vo vzťahu k Slovensku,
b) vedecké curriculum vitae kandidáta,
c) údaje o publikačnej aktivite.
3. Návrh na udelenie ceny schvaľuje Vedecká rada SAV.

Článok 3
Porota
1. Porota je poradným orgánom Vedeckej rady SAV. Porota je zložená z predsedu, 8 členov
a jedného tajomníka, ktorý nemá hlasovacie právo. Porotu menuje predseda SAV na
základe návrhu Vedeckej rady SAV.
2. Porota zasadá podľa potreby a návrh na udelenie ceny oznámi predsedovi SAV do
30. apríla. Zasadnutia poroty zvoláva a rokovania vedie jej predseda. Porota môže rokovať,
ak je prítomných dve tretiny členov. Návrh je prijatý, ak zaň hlasuje väčšina prítomných
členov poroty.
3. Porota môže prizvať na zasadnutie expertov, prípadne si môže vyžiadať lektorské
a oponentské posudky.
Článok 4
Odovzdávanie ceny
1. Cenu odovzdáva predseda Vedeckej rady SAV alebo ním poverený člen Vedeckej rady
SAV.
2. Náklady spojené s udelením ceny, cestovné výdavky odmeneného a jeho pobyt na území
SR, ako i náklady na činnosť poroty sú financované z prostriedkov Úradu SAV.
Článok 5
Záverečné ustanovenie
Štatút Medzinárodnej ceny SAV schválila Vedecká rada SAV na zasadnutí dňa 7. 2. 2018
a nadobúda účinnosť dňom schválenia. Zároveň sa tým ruší platnosť Štatútu Medzinárodnej
ceny SAV zo dňa 27. 5. 2002.
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