Dodatok č. 5 k Štatútu Podporného fondu Štefana Schwarza na
vytváranie postdoktorandských miest v SAV
Preambula
Tretia veta sa nahrádza týmto novým znením:
“V prípade kandidátov zo Slovenska je podmienkou udelenia štipendia absolvovaný študijný pobyt
v zahraničí v úhrnnej dĺžke minimálne 6 mesiacov, pričom jeden z pobytov musel trvať minimálne 3
mesiace. Vo výnimočných prípadoch môže Rada SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium z tohto
pravidla udeliť výnimku.”
Článok I Výber kandidátov
V bode 2. v poslednej vete sa slová "31. marca" nahrádzajú slovami "30. septembra".
Článok II Návrh do konkurzu
V bode 1. v druhej vete sa vypúšťa zámeno „sa“.
V bode 2. v prvej vete sa vypúšťajú slová „www.schwarz.sav.sk“.
V bode 3.3. v druhej vete sa za slovo časopisu dopĺňajú slová „v roku predchádzajúcom roku publikácie“.
Článok III Hodnotenie návrhov
V bode 2. sa vypúšťa druhá veta: “ Rada posúdi dôvody neúčasti kandidátov a zváži zaradenie ich
návrhov do nasledujúceho konkurzu.”
Článok IV Podmienky financovania
V bode 5. sa druhá veta mení a dopĺňa o písmená a. až d. a bude znieť takto:
“ Žiadosť o predĺženie sa podáva tri mesiace pred ukončením poberania podpory z Fondu
prostredníctvom príslušného formulára. Žiadosť o predĺženie je možné podať v prípade, že pracovník
počas poberania podpory vytvoril minimálne dva významné výstupy typu a alebo jeden výstup typu b
alebo jeden výstup typu c a jeden výstup typu a alebo dva výstupy typu d:
a. Publikácia v časopise s impakt faktorom vyšším, ako medián impakt faktor daného
vedného odboru. Minimálne v jednej takejto publikácii musí byť poberateľ prvý alebo
korešpondujúci autor. V prípade, že v danom vednom odbore to nie je možné (napr.
uvádzanie autorom v abecednom poradí), musí to štatutár organizácie zdôvodniť
v sprievodnom liste a Rada má možnosť toto zdôvodnenie overiť napr. u spoluautorov
vykazovaných publikácií.
b. Monografia vydaná v rešpektovanom zahraničnom alebo domácom vydavateľstve
c. Patentová prihláška
d. Iný typ publikačného výstupu špecifický pre daný vedný odbor (napr. veľké kolaborácie,
konferencie informatických spoločností a pod.), dosahujúci minimálne nadpriemernú
úroveň v rámci odboru s vysvetlením významu výstupu štatutárom organizácie
v sprievodnom liste. Pri týchto výstupoch si Rada vyhradzuje možnosť vyžiadať ďalšie
vyjadrenie z externých zdrojov.
Žiadosti o predĺženie posúdi Rada, ktorá vo výnimočných prípadoch môže posúdiť aj žiadosti nesplňujúce
túto podmienku.“

Článok V Záverečná správa
V bode 1. sa prvá veta nahrádza vetou:“ Predseda/predsedníčka Rady vyzve riaditeľov organizácie, aby
do jedného mesiaca po skončení čerpania podpory z Fondu predložili správu o vedeckej aktivite (o riešení
projektového zámeru) prijatých kandidátov.
Ostatné ustanovenia Štatútu Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie
postdoktorandských miest v SAV zo dňa 10. 3. 2016 v znení Dodatku č.1 zo dňa 9. 2. 2017,
Dodatku č. 2 zo dňa 16. 10. 2017, Dodatku č. 3 zo dňa 21. 3. 2018 a Dodatku č. 4 zo dňa 14. 2. 2019
zostávajú nezmenené.

v Bratislave, 21. 9. 2020
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
predseda SAV

