Garant: Útvar rektora

Košice dňa 19.01.2016
Č. j.: 152/2016

Rozhodnutie rektora č. 1/2016,
ktorým sa vydáva Štatút systémovej podpory špičkových vedeckých
tímov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čl. 1
Preambula
1. Cieľom systémovej podpory špičkových vedeckých tímov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach (ďalej len „špičkové tímy UPJŠ“) je morálne, spoločenské a finančné ocenenie
kolektívov a osobností, ktoré dosahujú v slovenskom meradle vysoko nadpriemerné
výsledky, pričom sa výrazne presadzujú na medzinárodnej vedeckej scéne. Súčasťou
tejto podpory je prispieť k vytvoreniu podmienok zameraných na rozvoj vedeckej
produkcie, na dosahovanie nadštandardných výsledkov štúdia a práce doktorandov v
špičkových tímoch, na zvýšenie štipendií doktorandov a na prijatie talentovaných
postdoktorandov do týchto tímov.
2. Podpora špičkových tímov má
a) motivovať iné kolektívy vedecko-výskumných pracovísk UPJŠ, ktoré majú potenciál
dosiahnuť špičkové, medzinárodne akceptované výsledky svojej práce,
b) upriamiť pozornosť študentov všetkých stupňov na tie pracoviská UPJŠ, na ktorých
pôsobia osobnosti známe nielen v domácom, ale aj v medzinárodnom vedeckom
priestore, a umožniť im na nich vzdelávať sa a podieľať sa na tvorbe ich vedeckých
výsledkov.
Čl. 2
Priznanie statusu špičkového tímu
1. Medzi špičkové vedecké tímy sú zaradené tie tímy UPJŠ, ktoré identifikuje Akreditačná
komisia, poradný orgán vlády SR, alebo VR UPJŠ na návrh rektora.
2. Systémová podpora špičkových vedeckých tímov UPJŠ sa vzťahuje len na tých členov
špičkového tímu, ktorí sú v zmysle Čl. 8 ods. 2 pis. a) Štatútu UPJŠ členmi akademickej
obce UPJŠ na pracovnom mieste vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka
alebo doktoranda UPJŠ v dennej forme štúdia, ktorého školiacim pracoviskom je
pracovisko UPJŠ.
3. Tím je zaradený do systémovej podpory špičkových vedeckých tímov UPJŠ len počas
doby, po ktorú je mu priznaný status špičkového tímu UPJŠ, najdlhšie však po dobu 6
rokov od zaradenia do systémovej podpory. Jeho opätovné zaradenie do systémovej
podpory špičkových vedeckých tímov UPJŠ je podmienené priznaním statusu špičkového
tímu tým orgánom, ktorý daný tím identifikoval ako špičkový.

Čl. 3
Formy podpory špičkového tímu
1. Zoznam špičkových tímov zaradených do systémovej podpory špičkových vedeckých
tímov UPJŠ bude zverejnený na internetovej stránke UPJŠ, kde bude uvedený názov,
oblasť výskumu, pracovisko a členovia špičkového tímu.
2. S členmi špičkového tímu do 35 rokov na pracovnom mieste vysokoškolského učiteľa,
resp. výskumného pracovníka môže byť uzavretá pracovná zmluva najviac na dobu 5
rokov. S členmi špičkového tímu nad 35 rokov na pracovnom mieste vysokoškolského
učiteľa, resp. výskumného pracovníka môže byť uzavretá pracovná zmluva na dobu
neurčitú, a to po splnení podmienok v zmysle zákona o VŠ.
3. V súlade s Rozhodnutím rektora č. 1/2014, ktorým sa vydávajú pravidlá pre zriaďovanie
pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, má špičkový tím právo prijať nad ročný limit 1x za 6
rokov 2 uchádzačov o pozíciu postdoktoranda UPJŠ s podmienkou, že uchádzač splnil
všetky požiadavky uvedené v Rozhodnutí rektora č. 1/2014 a komisia odporučila jeho
prijatie.
4. Špičkový tím má právo prijať nad ročný limit 1x za 6 rokov maximálne 2 doktorandov v
rámci univerzitných pravidiel s podmienkou, že uchádzač o doktorandské štúdium splnil
všetky požiadavky prijímacieho konania a prijímacia komisia odporučila jeho prijatie na
doktorandské štúdium.
5. Špičkový tím má právo prijať ročne 2 študentov ako študentskú pomocnú vedeckú silu
v prípade, že na UPJŠ a jej súčasti alebo jej fakulte je tento program aktívny.
6. Rektor univerzity vyčlení v Rozpise dotácie UPJŠ každoročne účelovo viazanú finančnú
čiastku na podporu špičkových tímov UPJŠ. Finančné prostriedky pridelí fakulte alebo
súčasti UPJŠ, z ktorej je vedúci špičkového tímu UPJŠ, formou zvýšenia dotácie na vedu
a výskum. V prípade, že členovia špičkového tímu sú z rôznych fakúlt a súčastí UPJŠ,
finančné prostriedky budú pridelené na jednotlivé fakulty a súčastí UPJŠ podielom, ktorý
určí vedúci špičkového tímu. Fakulta alebo súčasť UPJŠ, z ktorej je vedúci špičkového
tímu, je zodpovedná za administratívne zabezpečenie realizácie podpory špičkového
tímu. Za účelné použitie pridelených finančných prostriedkov zodpovedá vedúci
špičkového tímu rektorovi UPJŠ a o ich použití nemôže rozhodovať fakulta ani súčasť
UPJŠ. Fakulta alebo súčasť UPJŠ nesmie podmieniť finančnú podporu špičkového tímu
žiadnou podmienkou na krytie prevádzkových nákladov fakulty alebo súčasti UPJŠ.
7. Aj dekan fakulty, na ktorej pôsobí špičkový tím, môže vyčleniť v Rozpise dotácie fakulty
každoročne finančnú čiastku na podporu špičkových tímov pôsobiacich na ním riadenom
pracovisku. Za účelné použitie pridelených finančných prostriedkov plne zodpovedá
vedúci špičkového tímu dekanovi fakulty a o ich použití nemôže rozhodovať pracovisko,
na ktorom pôsobí špičkový tím.
8. O použití poskytnutých finančných prostriedkov podľa Čl. 2 ods. 6 a 7 rozhoduje vedúci
špičkového tímu v súlade s platnými právnymi predpismi.
9. Špičkový tím má právo požiadať rektora UPJŠ 1x za 6 rokov o mimoriadnu finančnú
výpomoc v prípade, že špičkový tím nebude finančne podporený žiadnou grantovou
agentúrou v danom roku. Táto podpora bude slúžiť na preklenutie nepriaznivej finančnej
situácie špičkového tímu a môže byť výhradne použitá len na krytie nákladov v kategórii
tovarov a služieb. Za účelné použitie pridelených finančných prostriedkov plne zodpovedá
vedúci špičkového tímu rektorovi UPJŠ a o ich použití nemôže rozhodovať fakulta ani
súčasť UPJŠ. Fakulta alebo súčasť UPJŠ nesmie podmieniť finančnú podporu
špičkového tímu žiadnou podmienkou na krytie prevádzkových nákladov fakulty alebo
súčasti UPJŠ.
10. Členovia špičkového tímu majú právo byť nominovaní za UPJŠ do rozhodovacích orgánov
v oblasti vedy výskumu a rozvoja v rámci SR a EÚ.

11. Členovia špičkového tímu majú povinnosť propagovať výsledky jeho výskumu v rámci
Týždňa vedy na Slovensku, v akcii Noc výskumníkov a pod.

Čl. 3 Záverečné ustanovenie
Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu rektorom UPJŠ.

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. v.r.
rektor

