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Pravidlá pre činnosť Vedeckej rady NOI pri udeľovaní grantov NOI  na 

krátkodobé zahraničné stáže 

 

1. Grant NOI na krátkodobé zahraničné stáže (ďalej len „NOI grant“) je udeľovaný na 

kompetitívnej báze, na základe rozhodnutia Vedeckej rady NOI (ďalej len „vedeckej 

rady“).  

2. Činnosť a zloženie vedeckej rady je definované v Štatúte vedeckej rady NOI.  

3. Pri rozhodovaní o udelenie NOI grantu sa členovia vedeckej rady zaväzujú vykonávať 

svoju činnosť nestranne a zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť 

konania, sú povinní zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu záujmov, najmä 

nesmú zneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s činnosťou vo vedeckej rade. 

K svojej činnosti si môžu prizvať na konzultáciu odborníka z oblasti, ktorej sa týka 

žiadosť o grant NOI.  

4. Členovia vedeckej rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach 

o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti pri rozhodovaní o udelenie NOI grantu, 

a to aj po skončení členstva vo vedeckej rade.  

5. Hodnotí sa:  

a) kompletnosť a kvalita podkladov pre žiadosť o grant. Všetky náležitosti, ktoré musí 

obsahovať žiadosť o grant sú uvedené v samostatnom dokumente „Podmienky žiadosti 

o NOI grant“. Všetky dokumenty žiadosti sú v slovenskom jazyku, okrem 

akceptačného listu hosťovského pracoviska napísaného a podpísaného zahraničným 

školiteľom v anglickom jazyku, 

b) opis projektu s  uvedením konkrétnych cieľov, so zameraním sa na uvedenie 

domáceho uplatnenia získaných vedomostí a skúseností po návrate na Slovensko, 

c) odporúčací list domáceho pracoviska s podpisom vedúceho oddelenia, pričom 

prednosť majú vysielajúce pracoviská spojené s pregraduálnou a postgraduálnou 

výukou, kde je predpoklad zabezpečenia širšej diseminácie nadobudnutých vedomostí 

a skúseností, 
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d) akceptačný list hosťovského pracoviska s podpisom zahraničného školiteľa, pričom 

prednosť majú pracoviská, ktoré sú prestižné z hľadiska svetového pôsobenia v oblasti 

onkológie a sú afiliované s postgraduálnym vzdelávaním. Výber bude 

uprednostňovaný aj geograficky s tým, že prednosť majú prestížne pracoviská 

v Spojených štátoch amerických, nasledujú prestížne pracoviská v západnej Európe 

okrem Českej republiky a na poslednom mieste sú pracoviská v ostatných oblastiach 

sveta a v Českej republike,  

e) predchádzajúca publikačná činnosť, pričom sa hodnotí: 

i. Počet publikácií ako prvý autor v karentovanom časopise 

ii. Počet knižných publikácií/kapitol v knižných publikáciách 

iii. Hirschov index 

f) predchádzajúca vedecká činnosť, pričom sa hodnotí: 

i. Počet úspešne ukončených grantových projektov 

ii. Počet vlastných klinických štúdií („investigátorom-iniciovaných štúdií“) 

iii. Počet štúdií ako hlavný investigátor – rozdelene podľa fázy štúdie 

iv. Počet štúdií ako subinvestigátor – rozdelene podľa fázy štúdie 

g) akademické vzdelanie. 

6. Každý člen vedeckej rady určí vlastné poradie kvality jednotlivých predkladaných žiadostí 

od najlepšej po najhoršiu so zohľadnením všetkých hodnotených oblastí uvedených vyššie  

(1= najlepšia, n = najhoršia, pričom n = počet zaslaných žiadostí). 

7. Ocenené budú maximálne 4 žiadosti v jednom kalendárnom roku, ktoré získajú najviac 

hlasov. 

8. V prípade rovnakého počtu hlasov u viac ako 2 žiadostí prebehne opätovné hlasovanie. 

9. Počas roka budú vyhlásené 2 výzvy vždy k 1.1. a k 1.6. v danom kalendárnom roku, 

s platnosťou výzvy v trvaní 3 mesiacov, teda od 1.1. do 31.3. a od 1.6. do 31.8. Ak na 

jednu výzvu budú udelené menej ako 2 NOI granty, bude možné udeliť v nasledujúcej 

výzve viac ako 2 granty s tým, že počas jedného kalendárneho roka môžu byť udelené 

maximálne 4 granty. Grant NOI môže byť udelený rovnakému žiadateľovi opakovane, ale 

najskôr o 12 mesiacov po ukončení predchádzajúcej zahraničnej stáže v rámci NOI 

grantu. 
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10. Výsledky hodnotenia vedeckej rady budú vyhlásené na webovej stránke NOI do 30 dní 

od ukončenia platnosti výzvy.  

11. Granty sú označované vo formáte dátum RRRRMMDD/SVKNOI/poradové číslo grantu. 

12. Dňom 1.6.2020 sa ruší platnosť pravidiel pre činnosť komisie zo dňa 27.8.2019 

a nadobúdajú platnosť súčasné pravidlá o činnosti Vedeckej rady NOI pri udeľovani NOI 

grantov na krátkodobé zahraničné stáže. 

 

V Bratislave dňa  25.5.2020 

 

 

 

   Upravila: MUDr. Mária Rečková, PhD., riaditeľka NOI 

   Schválila: Vedecká rada NOI  

 


