Štatút mobilitného a reintegračného programu
Slovenskej akadémie vied – úplné znenie

Článok I
Úvodné ustanovenia
Mobilitný a reintegračný program Slovenskej akadémie vied (MoRePro) má za cieľ
priviesť na pracoviská SAV špičkových vedeckých pracovníkov1. Na jednej strane je
snahou poskytnúť im adekvátne a motivujúce podmienky na ich vedeckú prácu, na
strane druhej sa od týchto vedcov očakáva skvalitnenie výskumného prostredia
a vedeckých výstupov. SAV sa týmto usiluje prilákať budúcich lídrov, ktorí budú rozvíjať
výskumné témy kompetitívne v medzinárodnom kontexte.
Tento dokument je úplným znením Štatútu mobilitného a reintegračného programu
Slovenskej akadémie vied v znení jeho schváleného Dodatku č. 1.

Článok II
Základné pravidlá programu
1. Program je určený rovnako pre vedcov pôsobiacich v zahraničí, ako aj
v Slovenskej republike. Uchádzač v období minimálne 12 mesiacov pred podaním
prihlášky nemôže byť zamestnancom žiadnej organizácie SAV s výnimkou
uchádzačov po dlhodobom pobyte v zahraničí trvajúcom minimálne 3 roky, ktorí
boli prijatí do zamestnania maximálne 6 mesiacov pred podaním prihlášky.
2. Prichádzajúci vedec musí byť v čase podávania prihlášky držiteľom PhD. alebo
ekvivalentného titulu (posudzované podľa ERC prístupu k tejto problematike).
Prichádzajúci vedec nie je limitovaný vekom ani trvaním pracovných skúseností
po získaní PhD. alebo ekvivalentného titulu.
3. Prihlášky do programu sa podávajú na základe výzvy každoročne vyhlasovanej
Predsedníctvom SAV (P SAV). P SAV si vyhradzuje právo nevyhlásiť výzvu na
podávanie prihlášok (napr. z dôvodu nedostatočných finančných zdrojov a pod.).
Informácia o nevyhlásení výzvy v danom roku bude zverejnená v dostatočnom
predstihu.
4. Odhadovaný počet schválených projektov v rámci jednej výzvy je 10. Úspešnosť
projektov v rámci výzvy (t. j. pomer schválených projektov a podaných prihlášok)
nemôže byť vyššia ako 50%. PSAV si vyhradzuje právo neschváliť na
financovanie žiaden projekt.
5. Hostiteľskou organizáciou pre prichádzajúceho vedca môže byť iba vedecká
organizácia SAV. V prípade, že je projekt schválený na financovanie, hostiteľská
organizácia prijme prichádzajúceho vedca do pracovného pomeru na plný úväzok
a na dobu určitú.
6. Trvanie projektov je max. 4 roky. Po prvých 2 rokoch bude hodnotené plnenie
projektu a vopred určených podmienok. V prípade vyhodnotenia, že projekt je
realizovaný kvalitne a zadané podmienky boli splnené, projekt bude schválený

Pre zjednodušenie formulácií sa v celom štatúte používa iba mužský tvar určitých podstatných mien,
napr. vedec, výskumník, výskumný pracovník, líder a pod.; takéto označenie však vždy zahŕňa rovnako
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na financovanie na ďalšie 2 roky. V opačnom prípade bude financovanie projektu
zastavené.
7. Pri hodnotení projektu po 2 rokoch sa berie do úvahy aj získavanie ďalších
finančných prostriedkov na jeho financovanie zo zdrojov mimo SAV.
Prichádzajúci vedec sa tiež zaväzuje podať v priebehu prvých 2 rokov riešenia
projektu projekt na získanie ERC grantu2.
Článok III
Príprava a podanie prihlášky
1. Prihláška sa vypĺňa podľa vzoru, ktorý bude zverejnený vždy pri vyhlásení výzvy.
Použitie určeného vzoru je dôležité pre možnosť porovnania jednotlivých
prihlášok. Prihláška, ktorá nebude vypracovaná s použitím zverejneného vzoru,
nebude zaradená do odborného hodnotenia a bude vyradená.
2. Prihláška obsahuje časti potrebné pre posúdenie kvalít prichádzajúceho vedca,
hostiteľskej organizácie a navrhovanej výskumnej témy, a to najmä:
Štruktúrovaný profesijný životopis prichádzajúceho vedca vrátane uvedenia
vedeckých aktivít a výstupov;
Popis hostiteľskej organizácie;
List záväzku hostiteľskej organizácie, v prípade schválenia projektu na
financovanie, prijať prichádzajúceho vedca do pracovného pomeru
a poskytnúť mu potrebné zdroje a infraštruktúru;
Samotný vedecký projekt;
Rozpočet projektu;
Vyhlásenie o súlade projektu s etickými pravidlami programu, súhlas so
zberom a spracovaním osobných údajov, vyhlásenie o pravdivosti údajov
a iné.
3. Spôsob podávania prihlášky určí SAV pri vyhlasovaní výzvy.
Článok IV
Kritéria oprávnenosti
1. Uchádzačom oprávneným na podanie prihlášky do programu je držiteľ PhD.
alebo ekvivalentného titulu, ktorý v období minimálne 12 mesiacov pred
podaním prihlášky nebol zamestnancom žiadnej organizácie SAV s výnimkou
uchádzačov po dlhodobom pobyte v zahraničí trvajúcom minimálne 3 roky, ktorí
boli prijatí do zamestnania maximálne 6 mesiacov pred podaním prihlášky.
Prihlásiť sa môžu uchádzači bez ohľadu na ich občianstvo a krajinu pobytu či
pôsobenia. Diskriminácia uchádzačov z akéhokoľvek dôvodu je vylúčená.
2. Organizáciou oprávnenou na prijatie prichádzajúceho vedca je vedecká
organizácia SAV.
3. Téma prihlášok alebo vedná oblasť, do ktorej prihlášky spadajú, nie sú určené.
Téma prihlášky musí korešpondovať s výskumom realizovaným hostiteľskou
organizáciou alebo jej plánovaným budúcim zameraním. Téma prihlášky nesmie
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odporovať európskej a/alebo národnej legislatíve. Prihláška musí byť
vypracovaná v anglickom jazyku, s použitím určeného vzoru a podaná spôsobom
určeným vyhlasovateľom výzvy, a to pred konečným termínom na podanie
prihlášok.
Článok V
Hodnotenie prihlášok
1. Hodnotiaci proces je dvojkolový.
2. V prvom kole sa vyhodnocuje splnenie technických a formálnych požiadaviek
a kritérií oprávnenosti. V prípade drobných chýb, nepresností alebo chýbajúcich
údajov bude uchádzač vyzvaný na ich opravu alebo doplnenie. V rámci tohto
procesu nie je možné meniť obsah výskumného projektu alebo robiť významné
zmeny v prihláške.
3. Prihlášky, ktoré úspešne prešli prvým kolom hodnotenia, postupujú do jeho
druhého kola. V tom posudzujú prihlášku min. 3 zahraniční nezávislí hodnotitelia
– experti v danej vednej oblasti. Následne je prihláška posúdená aj relevantnou
hodnotiacou komisiou. Hodnotiace komisie sú tri a sú vždy zložené zo špičkových
domácich a zahraničných vedcov, pôsobiacich vo vedných oblastiach, ktoré
spadajú pod zameranie komisií:
- Komisia pre vedy o neživej prírode
- Komisia pre vedy o živej prírode a chemické vedy
- Komisia pre vedy o spoločnosti a kultúre
4. Hodnotiace kritériá, voči ktorým sú prihlášky posudzované, sú nasledovné:
- Kvalita, schopnosti a skúsenosti uchádzača (prechádzajúce vedeckovýskumné skúsenosti, vedecké výsledky, schopnosť úspešne realizovať
projekt, domáca/medzinárodná spolupráca, skúsenosti s mobilitou, líderské
a iné zručnosti;
- Schopnosť a spôsobilosť uchádzača podať projekt na získanie ERC grantu;
- Kvalita hostiteľskej organizácie a podmienok, ktoré je schopná na realizáciu
projektu poskytnúť (výskumné zameranie, domáca a medzinárodná
spolupráca, výstupy, projekty, zdroje a kapacity, infraštruktúra);
- Kvalita a primeranosť výskumného projektu (originalita, hraničnosť, intera multidisciplinarita, navrhovaná metodika, primeranosť časového
harmonogramu a navrhovaných aktivít, primeranosť projektu v súvislosti so
schopnosťami a skúsenosťami uchádzača a kvalitou a zameraním
hostiteľskej organizácie, plánované výstupy);
- Dopad plánovaného projektu (na kariéru uchádzača, na hostiteľskú
organizáciu, na vednú oblasť a vedeckú komunitu, možný transfer
výsledkov).
5.
Hodnotenie prihlášok je realizované prevažne na diaľku. P SAV môže rozhodnúť,
že súčasťou hodnotenia je aj osobná prezentácia uchádzača za účasti zástupcov
hostiteľskej organizácie.
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6.

O výsledkoch prvého aj druhého kola hodnotenia sú uchádzač aj hostiteľská
organizácia informovaní elektronicky.
Článok VI
Financovanie projektov

1. V rámci projektu sú poskytované finančné prostriedky v nasledujúcich kategóriách:
- Mzda prichádzajúceho vedca – zo mzdového fondu hostiteľskej organizácie
bude hradený funkčný plat3 prichádzajúceho vedca vo výške min. 1000
Eur/mesiac. Z programu sa hradí navýšenie funkčného platu vo výške 1000
Eur/mesiac.
- Príspevok na výskum – vo výške 5000 Eur/rok pre nelaboratórne projekty
a 10000 Eur/rok pre laboratórne projekty.
- Režijné náklady organizácie – max. do výšky 20% z príspevku na výskum.
2. Finančné prostriedky budú hostiteľskej organizácii prevedené na základe grantovej
zmluvy uzatvorenej medzi ňou a SAV. V tejto zmluve budú uvedené aj podmienky
čerpania pridelených finančných prostriedkov.
3. Finančné prostriedky pridelené na projekt musia byť využívané hospodárne,
efektívne, účelne a preukázateľne v súvislosti s plánovanými aktivitami projektu.
Článok VII
Priebežné a záverečné hodnotenie projektov
1.
2.

3.

4.
5.

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 a P 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.
Záverečná správa sa podáva ku koncu riešenia projektu. Záverečnú správu hodnotí
príslušná hodnotiaca komisia a P 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.

Článok VIII
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho schválenia P SAV a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
Všetky zmeny štatútu musia byť schválené P SAV ako písomné číslované dodatky
štatútu.
Úplné znenie štatútu obsahuje znenie štatútu schváleného P SAV dňa 10. 5. 2018
uznesením č. 375. C v zmysle jeho Dodatku č. 1 schváleného P SAV dňa 11. 4. 2019
uznesením č. 690. C.

V Bratislave dňa 11. 4. 2019
...................................................................
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
predseda SAV
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