Kritériá na udeľovanie cien a grantov SDS 2016
Kritériá na udeľovanie cien SDS
Ceny udeľované výborom SDS majú za cieľ oceniť výnimočné vedecké a pedagogické diela členov
SDS v oblasti diabetológie, lipidológie a obezitológie. Výbor SDS udeľuje v súčasnej dobe nasledovné
ceny:
Cena SDS
Cena Astra Zeneca:
Cena Boehringer Inghelheim
Cena Eli Lilly:
Cena Novo Nordisk:
Cena sanofi-Aventis:
Cena Servier:

1000 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €

O udelení konkrétnych cien zo všetkých prihlásených publikácií rozhodne výbor SDS na návrh
vedeckej komisie. Počet a finančné ohodnotenie jednotlivých cien sa môže v budúcnosti meniť v
závislosti od záujmu farmaceutických spoločností podporovať výskum a šírenie poznatkov v oblasti
diabetológie. Autori a spoluautori publikácií klinických štúdií sponzorovaných farmaceutickými
firmami sa nebudú môcť uchádzať o ceny udeľované SDS.
Z časopiseckých publikácií budú uprednostnené publikácie v karentovaných a impaktovaných
časopisoch, pričom ako hlavné kritérium sa bude brať do úvahy impakt faktor jednotlivých časopisov.
Ďalším z kritérií, ktoré sa budú brať do úvahy, je podiel žiadateľa v kolektíve autorov. Väčšia váha
bude prisúdená žiadateľovi, ktorý je prvým alebo korešpondujúcim autorom publikácie.
Z knižných publikácií sa budú vyššie hodnotiť knihy, ktoré vyšli v renomovaných medicínskych alebo
vedeckých vydavateľstvách so zvláštnou preferenciou kníh publikovaných v zahraničných
vydavateľstvách, ako aj kníh publikovaných v anglickom jazyku. Zohľadní sa tiež rozsah príspevku
daného autora v zmysle, či ide o editora alebo autora kapitoly/kapitol.
Uchádzači o jednu z cien musia byť členmi SDS od 1. januára roku predchádzajúceho udeleniu ceny.
Napr. cena v roku 2016 môže byť udelená len členovi SDS, ktorý bol členom minimálne od 1.1.2015.
Uchádzači odošlú žiadosť do 31. marca každého kalendárneho roka predsedovi vedeckej komisie
výboru SDS spolu s kópiou prihlásenej publikácie v PDF formáte. V prípade knižnej publikácie je
potrebné zaslať jeden vytlačený exemplár.
Kritériá na udeľovanie grantov SDS
Granty udelené SDS majú za cieľ podporovať výskum na Slovensku v oblasti diabetu, obezity a
porúch lipidového metabolizmu, ako aj disemináciu výsledkov tohto výskumu v medzinárodných
recenzovaných časopisoch a na medzinárodných konferenciách svetovej úrovne. Je možné udeliť dva
druhy grantov SDS – cestovný a výskumný.
Cestovné granty
Cestovný grant môže byť pridelený mladému výskumníkovi do 35 rokov, ktorý je členom SDS, pokiaľ
je prvým autorom práce, ktorá bola prijatá na aktívnu účasť na konferenciách EASD alebo ADA.
Podmienky trvania predchádzajúceho členstva SDS sú rovnaké ako pri udeľovaní cien.
Žiadateľ priloží k žiadosti o grant potvrdenie organizátora konferencie o prijatí príspevku a predbežný
rozpočet nákladov (registračný poplatok, letenka, hotel strednej kategórie a diéty). Žiadosť odošle v čo
najvčasnejšom termíne predsedovi vedeckej komisie výboru SDS. Vedecká komisia žiadosť prerokuje
a predseda komisie ju predloží na schválenie výboru SDS.

Po absolvovaní konferencie je potrebné zaslať Správu o služobnej ceste, kópiu abstraktu z
konferenčného zborníku, resp. suplementa vedeckého časopisu, ako aj rozpis reálnych nákladov
predsedovi vedeckej komisie výboru SDS, ktorý predloží uvedené dokumenty na schválenie výboru
SDS. Po schválení výborom budú žiadateľovi náklady preplatené cestou sekretariátu SLS.
Cestovný grant môže byť pridelený aj na krátkodobý študijný pobyt výskumníkovi do 35 rokov na
domácom alebo zahraničnom pracovisku za účelom riešenia konkrétneho výskumného projektu s
očakávaným publikačným výstupom.
Žiadateľ o takýto grant priloží k žiadosti krátku anotáciu výskumného projektu, na ktorom bude
pracovať, charakteristiku hosťujúceho pracoviska, ako aj zoznam svojej dovtedajšej publikačnej
činnosti.
Cestovný grant na krátkodobý študijný pobyt môže byť poskytnutý do výšky maximálne 2500 € a na
financovaní študijného pobytu sa musí podieľať aj materské pracovisko minimálne do výšky 30 %
celkových nákladov.
Po ukončení študijného pobytu zašle jeho účastník Správu so služobnej cesty spolu s rozpisom
reálnych nákladov predsedovi vedeckej komisie, ktorý predloží správu na schválenie výboru SDS. Po
publikácií výstupov z tohto študijného pobytu zašle účastník pdf separátneho výtlačku článku
predsedovi vedeckej komisie do dvoch rokov od skončenia študijného pobytu. Podpora SDS vzniku
tejto publikácie musí byť uverejnená v poďakovaní. V prípade nesplnenia tejto požiadavky nebude
môcť menovaný požiadať počas 5 rokov o ďalšie granty ani ceny SDS.
Výskumné granty
SDS môže poskytnúť výskumný grant členovi SDS na financovanie výskumu v oblasti diabetu,
obezity, ako aj porúch lipidového metabolizmu maximálne do výšky 5000 €.
Grant môže byť poskytnutý na dofinancovanie projektov už schválených grantovými agentúrami SR
(VEGA, APVV) v poslednom roku bežiaceho projektu. Žiadateľ o grant k žiadosti o grant SDS priloží
kópiu pôvodnej žiadosti projektu VEGA/APVV, ktorého je hlavným riešiteľom, ako aj podrobný
rozpis položiek, na ktoré bude dofinancovanie grantu použité. Výskumný grant SDS bude použitý
výlučne na dofinancovanie prevádzkových nákladov grantu. Nesmie byť použitý na preplatenie
cestovných nákladov, ani na vyplatenie odmien riešiteľom.
Na publikáciách, ktoré vznikli s finančnou podporou SDS, musí byť táto skutočnosť uvedená v
poďakovaní (acknowledgements).
Výskumné granty pre mladých vedeckých pracovníkov
SDS môže poskytnúť výskumný grant členovi SDS, preferenčne do 35 rokov (maximálne do 40
rokov) na financovanie výskumu v oblasti diabetu, obezity, ako aj porúch lipidového metabolizmu na
obdobie jedného roka.
O celkovom počte a financovaní pridelených grantov každoročne rozhoduje výbor SDS na základe
ekonomických možností a informáciu zverejní na webovej stránke SDS s termínom podávania
žiadostí.
Žiadosti by sa mali podávať na posúdenie do 30.11. príslušného kalendárneho roka, finančné krytie
úspešných projektov bude určené až po schválení rozpočtu začiatkom nasledujúceho roka. Pridelené
finančné prostriedky sú určené predovšetkým na spotrebný materiál a drobné kapitálové výdavky.
Kritériom pre udelenie grantu je výskumná činnosť žiadateľa v oblasti diabetu, obezity a porúch
lipidového metabolizmu (preferenčne zaradenie do doktorandského štúdia v dennej alebo externej
forme), pôsobenie na pracovisku v SR, členstvo v SDS a vedecká kvalita projektu.
Súčasťou žiadosti je životopis uchádzača spolu s prehľadom doterajšej publikačnej aktivity, podporné
stanovisko vedúceho pracoviska, resp. školiteľa doktoranda, vlastný vedecký projekt, predpokladané
náklady so špecifikáciou výdavkov.
Na publikáciách, ktoré vznikli s finančnou podporou SDS, musí byť táto skutočnosť uvedená v
poďakovaní (acknowledgements).
Kritériá na udeľovanie cien SDS boli vypracované vedeckou komisiou SDS a schválené výborom
SDS na zasadaní výboru SDS v Topolčiankach dňa 5. mája 2016.

