
Dodatok č. 1 k Štatútu programu MoRePro 
 
Článok VII sa mení nasledovne:  

 
 

Priebežné a záverečné hodnotenie projektov 
Súčasťou podmienok realizácie a financovania projektu je aj podmienka podať priebežnú a záverečnú 
správu z riešenia projektu. 
Priebežná správa sa podáva ku koncu 2. roka riešenia projektu. Priebežnú správu hodnotí príslušná 
hodnotiaca komisia, alebo ak hodnotiaca komisia nie je ustanovená, priebežnú správu hodnotí 
osobitná komisia, pozostávajúca z dvoch členov P SAV za príslušné oddelenie vied. Členov osobitnej 
komisie menuje a odvoláva Predseda SAV. Súčasťou priebežnej správy je aj finančný report z riešenia 
projektu. Súčasťou hodnotenia priebežnej správy je aj osobná prezentácia prichádzajúceho vedca za 
účasti zástupcov hostiteľskej organizácie. Na základe hodnotenia priebežnej správy je projekt buď 
schválený alebo neschválený na ďalšie financovanie. Odporúčanie hodnotiacej komisie alebo osobitnej 
komisie je následne schvaľované P SAV. 
Záverečná správa sa podáva ku koncu riešenia projektu. Záverečnú správu hodnotí príslušná 
hodnotiaca komisia, alebo ak hodnotiaca komisia nie je ustanovená, záverečnú správu hodnotní 
osobitná komisia pozostávajúca z dvoch členov P SAV za príslušné oddelenie vied. Členov osobitnej 
komisie menuje a odvoláva Predseda SAV. Súčasťou záverečnej správy je aj finančný report z riešenia 
projektu. Súčasťou hodnotenia záverečnej správy je aj osobná prezentácia prichádzajúceho vedca za 
účasti zástupcov hostiteľskej organizácie. Na základe hodnotenia záverečnej správy vydá P SAV dekrét 
o splnení/nesplnení cieľov projektu.  
Vzory priebežnej a záverečnej správy budú poskytnuté v dostatočnom predstihu.  P SAV si vyhradzuje 
právo určiť aj častejšie priebežné hodnotenie projektu.  

 
 

Ostatné ustanovenia Štatútu a rokovacieho poriadku programu Hodnotiacej k o m i s i e  p r o g r a m u  
M o R e P r o  schváleného Predsedníctvom SAV dňa 11. 4. 2019 ostávajú nezmenené. 

 
Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom 
sídle SAV.  

 
 
 
 
V Bratislave dňa 10. 11. 2022 
 
 
 
 
 

.......................................................... 
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.  
predseda Slovenskej akadémie vied 

 
 

 
 
 
 
 


