Dodatok č. 6
K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU
Úradu Slovenskej akadémie vied
2009

ÚRAD

SLOVENSKEJ AKADÉMIE
V BRATISLAVE

VIED

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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PRÍKAZ VEDÚCEHO ÚRADU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
č. 5/2012,
ktorým sa uvádza do platnosti Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku
ÚRADU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

Podľa ustanovenia § 13 ods. 3 zákona NR SR č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied

vydávam

Dodatok č. 6
k ORGANIZAČNÉMU PORIADKU
ÚRADU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
Pre uplatnenie Dodatku č. 6 k Organizačnému poriadku Úradu SAV prikazujem
vedúcim všetkých organizačných článkov, ktorí ho dostanú podľa rozdeľovníka, oboznámiť
sa s jeho obsahom vo všetkých častiach a súčasne zabezpečiť oboznámenie s ním
podriadených zamestnancov v potrebnom rozsahu.
Dodatok č. 6 nadobúda účinnosť dňa 7. 11. 2012

Ing. Ján MALÍK, CSc.
vedúci ÚRADU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
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V celom texte Organizačného poriadku Úradu Slovenskej akadémie vied 2009 vrátane
schémy organizačnej štruktúry sa dopĺňa o nový referát Referát projektových analýz.

ČASŤ II.
Organizačná štruktúra Úradu SAV
.

4. Referáty
Referát PR manažéra
Referát projektových analýz
Referát vedeckej výchovy
Referát štrukturálnych fondov
Personálny referát
Právny referát
Referát ochrany práce (OP), Ochrany práce pred požiarmi (OPP), civilnej
ochrany (CO) a životného prostredia (ŽP)
Referát dopravy

ČASŤ III.
Odborná pôsobnosť vedúceho Úradu SAV,
sekretariátov, odborov a referátov
Referát projektových analýz
Činnosť Referátu projektových analýz je priamo podriadená predsedovi SAV
Referát:

•

Aktívne vyhľadáva a poskytuje odbornú a metodickú pomoc pri príprave projektov
v rámci iných rezortov, zabezpečuje prípravu mechanizmov projektov ŠF, prípravu
výnimky pre BA, celkového zamerania OPVaV na budúce programové obdobie,
prípravu Dunajskej stratégie.
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ČASŤ III.
Odborná pôsobnosť vedúceho Úradu SAV,
sekretariátov, odborov a referátov
V Odbore vedy a výskumu sa mení náplň činností a odbor sa člení na Referát projektov
VEGA a Referát projektového manažmentu strategických a analytických projektov

Odbor vedy a výskumu
Činnosť odboru vedy a výskumu riadi vedúci odboru a v oblasti vednej politiky odbor
metodicky usmerňuje podpredsedníčka akadémie pre výskum. Odbor vedy a výskumu sa
organizačne člení na Referát projektov VEGA a Referát projektového manažmentu,
strategických a analytických projektov.
Odbor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vykonáva koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti priorít základného
a orientovaného výskumu a jeho financovania v SAV,
zabezpečuje prípravu informácií o vedeckých a vedecko-technických projektoch
riešených v organizáciách SAV pre potreby P SAV, vo vzťahu k príslušným vládnym
orgánom a o dosiahnutých výsledkoch pri ich riešení,
zabezpečuje spoluprácu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
a s ostatnými rezortmi SR v oblasti úloh vedy a techniky za SAV,
zabezpečuje spoluprácu s grantovými agentúrami a poskytuje poradenskú činnosť pre
organizácie SAV,
zabezpečuje prípravu a spracovanie podkladov súvisiacich s činnosťou Komisie SAV
pre vednú politiku a prognózy vývoja vedy a spoločnosti,
zabezpečuje účasť na pripomienkovom konaní materiálov za SAV, resp. ústredných
orgánov štátnej správy, ktoré sa týkajú vedy a techniky,
zabezpečuje prípravu metodických a koncepčných materiálov v príslušnej oblasti,
spolupracuje pri tvorbe informačných systémov o vedeckých projektoch, okrem
projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce,
spracováva podklady o domácich vedeckých projektoch do výročnej správy SAV.

Referát projektov VEGA
•
•
•
•
•
•

zabezpečuje práce súvisiace s činnosťou Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAV (ďalej len VEGA) za SAV,
vykonáva správcu agendy VEGA za SAV,
vykonáva kontrolnú činnosť dokumentácie projektov VEGA,
vykonáva rozpis finančných prostriedkov na projekty VEGA,
v spolupráci s Odborom informačno-komunikačných technológií spravuje informačný
systém e-VEGA,
zabezpečuje realizáciu vednej politiky SAV vo výskumnej oblasti
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•
•

zabezpečuje prípravu podkladov pre návrh štátneho rozpočtu SAV za projekty VEGA
a ostatné domáce projekty, okrem projektov medzinárodnej vedecko-technickej
spolupráce,
v spolupráci s ďalšími útvarmi Ú SAV zabezpečuje vyhodnocovanie využitia
prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie vedeckých a vedecko-technických
projektov okrem projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce,

Referát projektového manažmentu, strategických a analytických projektov
• poskytuje informácie o národných a medzinárodných možnostiach financovania
výskumných projektov,
• vyhľadáva a sprostredkováva kontakt s potenciálnymi partnermi, poskytuje
konzultácie a poradenstvo pri navrhovaní a implementácii projektov,
• zabezpečuje zriadenie a správu internetovej stránky poskytujúcej informácie
o výskumných projektoch,
• vyhľadáva a spracováva informácie o domácich a zahraničných analytických,
strategických a koncepčných dokumentoch pre oblasť vedy, výskumu a inovácií;
zabezpečuje ich pripomienkovanie,
• vykonáva tvorbu strategických a koncepčných dokumentov, navrhuje analytické
a evaluačné metodiky,
• zabezpečuje úlohy v súvislosti s propagáciou výsledkov SAV, ako aj vedy a výskumu
celkovo,
• pripravuje podklady k programu Horizont 2020,
• podieľa sa na príprave dokumentov o prioritách SAV v oblasti vedy a výskumu.

Ostatné ustanovenia Organizačného poriadku z roku 2009 zostávajú nezmenené.
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Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku Úradu SLOVENSKEJ AKADÉMIE
VIED mení Organizačný poriadok Úradu SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED zo dňa
1. 10. 2009.

Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku Úradu Slovenskej akadémie vied
prerokovalo a schválilo Predsedníctvo SAV na svojom zasadnutí dňa 7. 11. 2012
uznesením č. 981. C..

Ing. Ján Malík, CSc.
vedúci ÚRADU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
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